Maj 2018
Zajęcia edukacyjne

Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży ul. Połczyńska 3
08.05.18
 10.00 – Głośne czytanie dla przedszkolaków.
17.05.18
 15.30 – Spotkanie Kółka Plastycznego „Mały Artysta” - warsztaty
plastyczne.
24.05.18
 14.45 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.
29.05.18
 10.00 – Zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków.
Filia nr 14 dla dzieci i młodzieży ul. Bohaterów Kragujewca 11
14.05.18
 15.30 – Dzień Rodziny – zajęcia edukacyjne.
28.05.18
 15.30 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.
Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 33
04.05.18
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
05.05.18
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
 10.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
07.05.18
 16.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
08.05.18
 10.00 – Jaś i Małgosia w wersji proekologicznej – przedstawienie
grupy teatralnej „Puszczykowo” z okazji Tygodnia Bibliotek.

09.05.18
 11.00 – 100% Pomelo, czyli refleksje ogrodowego słonia – zajęcia z
twórczego myślenia na podstawie książki Ramony Bădescu pt.
„Pomelo się zastanawia” z okazji Tygodnia Bibliotek.
10.05.18
 11.00 – Nie latamy, a czytamy: historia o szpaku, który pokochał
bibliotekę i został bohaterem – głośne czytanie książki J. Berne pt.
„Kajtek nie umie fruwać” z okazji Tygodnia Bibliotek.
 14.30 – Nie wiesz… dowiesz się - zajęcia z biologii i chemii dla
uczniów.
 16.00 – Czytam sobie, czytam Tobie w bibliotece na Okolu. Głośne
czytanie literatury dziecięcej dla dzieci i rodziców.
11.05.18
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
12.05.18
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
 10.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
14.05.18
 16.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
15.05.18
 10.00 – Cuda natury inspiracją dla architektury, czyli wiatr, deszcz i
mrówki zmieniły świat – zajęcia edukacyjne na podstawie wiersza N.
Usenko z okazji Tygodnia Bibliotek.
16.05.18
 12.00 – Laurki dla Mamy: słowem malowane, miłością zaczarowane
– zajęcia plastyczne dla dzieci z okazji Dnia Mamy.
17.05.18
 11.00 – Afryka dzika przez Kicię Kocię odkryta: żyrafy widzą
chmury i patrzą na nas z góry – zajęcia edukacyjne na podstawie
książki A. Głowińskiej pt. „Kicia Kocia w Afryce”.
 14.30 – Nie wiesz… dowiesz się - zajęcia z biologii i chemii dla
uczniów.
 16.00 – Czytam sobie, czytam Tobie w bibliotece na Okolu. Głośne
czytanie literatury dziecięcej dla dzieci i rodziców.

18.05.18
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
19.05.18
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
 10.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
21.05.18
 16.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
22.05.18
 10.00 – KU-KU-RY-KUU!: orzech utkwił mi w przełyku – głośne
czytanie książki R. Mezquita pt. „Orzechowy łasuch”.
23.05.18
 12.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
24.05.18
 14.30 – Nie wiesz… dowiesz się - zajęcia z biologii i chemii dla
uczniów.
 16.00 – Czytam sobie, czytam Tobie w bibliotece na Okolu. Głośne
czytanie literatury dziecięcej dla dzieci i rodziców.
25.05.18
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
26.05.18
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
 10.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
28.05.18
 16.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
29.05.18
 11.00 – Leżenie jest w cenie: intensywny kurs aktywnego lenistwa
– zajęcia z twórczego myślenia na podstawie książki U. Palusińskiej
pt. „Brzuchem do góry”.
Filia nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Czerkaska 11
08.05.18

 15.30 – Pszczoły i medycyna – zajęcia edukacyjne i plastyczne.
10.05.18
 16.30 – Poznajemy możliwości wyszukiwania w katalogu
bibliotecznym Integro – spotkanie dla dorosłych z okazji Tygodnia
Bibliotek.
14.05.18
 15.30 – Rodzinna herbatka – głośne czytanie książki oraz konkurs
plastyczny.
22.05.18
 15.30 – Bezdomne zwierzęta – zajęcia edukacyjne i plastyczne z
okazji Dnia Praw Zwierząt.
24.05.18
 17.00 – Wieczór poezji – spotkanie autorskie z Wojciechem
Majkowskim.
Filia nr 5 dla dorosłych ul. Pomorska 80 – 86
08.05.18
 10.15 – Afryka dzika – zajęcia edukacyjne dla dzieci.
15.05.18
 10.15 – Afryka dzika – zajęcia edukacyjne dla dzieci.
Filia nr 7 dla dorosłych i dla dzieci ul. Nakielska 175a
10.05.18
 16.00 – Głośne czytanie opowiadania A. Cholewińskiej-Szkolik pt.
„Lekcja pływania” połączone z zajęciami plastycznymi.
24.05.18
 16.00 – Jak przeżyć niesamowitą przygodę? – zajęcia na podstawie
książki J. Bednarek pt. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”.
Filia nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Noakowskiego 4
08.05.18
 11.00 – Głośne czytanie utworu I. Chmielewskiej pt. „W kieszonce”
– zajęcia dla najmłodszych.
15.05.18

 11.00 – Odkrywamy piękno muzyki Chopina – zajęcia edukacyjne
dla dzieci.
22.05.18
 11.00 – Te duże i te małe: kochajmy zwierzęta – zajęcia
edukacyjne dla najmłodszych.
24.05.18
 11.00 – Ślimaki i inni mieszkańcy łąki – zajęcia edukacyjne.
Filia nr 11 dla dorosłych ul. Czołgistów 5
02.05.18
 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora w Bibliotece.
07.05.18
 16.30 – Zajęcia z robotyki. Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza
rezerwacja miejsc.
08.05.18
 14.30 – Zajęcia z origami dla dzieci.
09.05.18
 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora w Bibliotece.
10.05.18
 15.30 – Zrób to sam: takie kwiatki – zajęcia plastyczne dla dzieci.
15.05.18
 14.30 – Zajęcia z origami dla dzieci.
16.05.18
 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora w Bibliotece.
21.05.18
 16.30 – Zajęcia z robotyki. Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza
rezerwacja miejsc.
22.05.18
 14.30 – Zajęcia z origami dla dzieci.
 16.30 – Zajęcia z robotyki. Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza
rezerwacja miejsc.

23.05.18
 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora w Bibliotece.
24.05.18
 15.30 – Warsztaty dziennikarskie: tworzymy gazetkę biblioteczną –
zajęcia dla dzieci.
28.05.18
 16.30 – Zajęcia z robotyki. Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza
rezerwacja miejsc.
29.05.18
 14.30 – Zajęcia z origami dla dzieci.
30.05.18
 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora w Bibliotece.
Filia nr 12 dla dorosłych ul. Ujejskiego 58
07.05.18
 11.30 – Gra słowna w skojarzenia – zajęcia edukacyjne dla
przedszkolaków.
08.05.18
 10.00 – Biblioteka i bibliotekarz na wesoło – zajęcia edukacyjne dla
przedszkolaków.
 17.00 – Biblioteka i bibliotekarz na wesoło – spotkanie dla seniorów.
10.05.18
 11.30 – Gra słowna w skojarzenia – zajęcia edukacyjne dla
przedszkolaków.
14.05.18
 11.30 – Głośne czytanie – zajęcia dla przedszkolaków.
15.05.18
 17.00 – Decoupage – zajęcia twórcze dla dorosłych.
17.05.18
 12.00 – Piękna nasza Bydgoszcz: poznajemy ciekawe zakątki
miasta – spotkanie dla seniorów.
30.05.18

 12.00 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
Filia nr 13 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Gawędy 1
08.05.18
 17.45 - Angielski 40+ - zajęcia edukacyjne dla dorosłych.
15.05.18
 17.45 – Angielski 40+ - zajęcia edukacyjne dla dorosłych.
18.05.18
 17.00 – Warsztaty decoupage dla dorosłych.
22.05.18
 17.45 - Angielski 40+ - zajęcia edukacyjne dla dorosłych.
24.05.18
 10.00 – Najmilsze słowo „mama” – głośne czytanie wierszy.
 17.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
29.05.18
 11.00 – Zabawa jest dobra na wszystko – spotkanie z cyklu „Rosnę
z książką”.
 17.45 – Angielski 40+ - zajęcia edukacyjne dla dorosłych.
Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci ul. Dworcowa 49
07.05.18
 15.30 – Symbole narodowe – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci
i młodzieży.
08.05.18
 17.00 – Czytam, słucham i rysuję – wystawa prac dzieci biorących
udział w zajęciach literacko-plastycznych.
10.05.18
 11.00 – Sprawiedliwa wśród narodów świata: Irena Sendlerowa –
zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
14.05.18
 15.30 – Dźwięki i barwy - zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci i
młodzieży nawiązujące do święta polskiej muzyki i plastyki.

17.05.18
 16.00 – Mój świat w akwareli – wernisaż i wystawa prac Karoliny
Penar. Wystawa trwać będzie do 31.05.
21.05.18
 15.30 – Rany Julek, co za portret – zajęcia literacko-plastyczne dla
dzieci i młodzieży.
28.05.18
 15.30 – Letnia pocztówka - zajęcia literacko-plastyczne polegające
na zaprojektowaniu własnej kartki z wakacji.
Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Brzęczkowskiego 2
05.05.18
 10.00 – Kółko szachowe – zajęcia edukacyjne.
09.05.18
 10.00 – Głośne czytanie na dywanie – zajęcia dla przedszkolaków.
10.05.18
 17.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
12.05.18
 9.00 – Spotkanie z historią i zabytkami Bydgoszczy – wycieczka do
Gruczna pod przewodnictwem Krzysztofa Bartowskiego. Na
wycieczkę obowiązują wcześniejsze zapisy do 9.05.
17.05.18
 9.30 – Budowa i historia książki – zajęcia edukacyjne.
22.05.18
 14.00 – Warsztat małego plastyka: prezent dla mamy – zajęcia
plastyczne.
24.05.18
 14.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.
25.05.18
 16.30 – Rodzinne rozgrywki gier planszowych – zajęcia edukacyjne.
30.05.18

14.30 – Dzień Dziecka w leśniczówce.
Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Broniewskiego 1
08.05.18
 11.00 – Nie zapomnij o książkach: Dzień Niezapominajki – zajęcia
edukacyjne.
 11.30 – Spotkanie Koła Przyjaciół Biblioteki.
 18.00 – Spotkanie autorskie z Bartłomiejem Siwcem: prozaikiem,
poetą, publicystą, dramatopisarzem.
10.05.18
 17.00 – Wernisaż obrazów Anny Najdowskiej z Domu Kultury
„Orion”.
15.05.18
 11.00 – Kosmos i jego tajemnice – zajęcia edukacyjne dla dzieci.
22.05.18
 16.30 – Laurka dla mamy – zajęcia plastyczne dla dzieci.
30.05.18
 11.30 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
Filia nr 21 dla dorosłych ul. M. Skłodowskiej – Curie 33a
23.05.18
 15.30 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul. M.
Konopnickiej 28
08.05.18
 10.00 – Dzień Unii Europejskiej – zajęcia edukacyjne dla dzieci.
09.05.18
 13.00 – Warsztaty kosmetyczne dla dorosłych.
10.05.18
 16.15 – Warsztaty komputerowe dla dorosłych.
11.05.18

 13.00 – Warsztaty florystyczne dla dorosłych.
15.05.18
 10.00 – Dzień Niezapominajki – zajęcia plastyczne dla dzieci.
16.05.18
 13.00 – Warsztaty kosmetyczne dla dorosłych.
17.05.18
 16.15 – Warsztaty komputerowe dla dorosłych.
18.05.18
 13.00 – Warsztaty florystyczne dla dorosłych.
22.05.18
 10.00 – Głośne czytanie z okazji Dnia Praw Zwierząt.
23.05.18
 13.00 – Warsztaty kosmetyczne dla dorosłych.
24.05.18
 16.15 – Warsztaty komputerowe dla dorosłych.
25.05.18
 10.00 – Uśmiech dla mamy – zajęcia plastyczne dla dzieci z okazji
Dnia Matki.
 13.00 – Warsztaty florystyczne dla dorosłych.
30.05.18
 12.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klub Książki dla dorosłych.
 13.00 – Warsztaty kosmetyczne dla dorosłych.
Filia nr 24 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Pielęgniarska 17
10.05.18
 10.15 – Kuferek z książkami dla dzieci – rozmowy na temat
ulubionych książek połączone z zajęciami plastycznymi.
Filia nr 25 dla dorosłych i dla dzieci ul. Jeżewska 6
08.05.18
 15.30 – W świecie żab – zajęcia plastyczne dla dzieci.

11.05.18
 15.30 – Tworzymy kolorowe kwiaty z plasteliny – zajęcia dla dzieci.
15.05.18
 15.30 – Głośne czytanie wiersza J. Tuwima pt. „Słoń Trąbalski”.
18.05.18
 15.30 – Wykonujemy agamografy – zajęcia plastyczne dla dzieci.
22.05.18
 15.30 – Gry i zabawy ćwiczące spostrzegawczość i pamięć.
25.05.18
 15.30 – Dzień Mamy – zajęcia plastyczne dla dzieci.
29.05.18
 15.30 – Tworzymy książeczki o nas i naszych zainteresowaniach.
Filia nr 30 dla dorosłych i dla dzieci ul. Toruńska 185
08.05.18
 15.00 – Projektujemy plakat na Tydzień Bibliotek.
09.05.18
 16.30 – Czy i co czytają dzieci – zajęcia z okazji Tygodnia Bibliotek.
16.05.18
 16.00 – Charles Perrault i jego baśnie – zajęcia edukacyjne.
23.05.18
 16.30 – Portret mamy – spotkanie z okazji Dnia Matki.
29.05.18
 16.00 – Głośne czytanie książki R. Klimczaka pt. „Leśne skrzaty
pomagają zwierzętom” połączone z zajęciami plastycznymi.
Filia nr 31 dla dorosłych i dla dzieci ul. Wielorybia 99
11.05.18
 15.30 – Głośne czytanie
„Paddington w ogrodzie”.
18.05.18

fragmentów

książki

M.

Bond

pt.

 15.30 – Głośne czytanie fragmentów książki K. Marciniak pt.
„Alfabet wśród zwierząt”.
25.05.18
 15.30 – Głośne czytanie fragmentów książki N. Butterworth pt.
„Wyprawa ratunkowa”.
Filia nr 32 dla dorosłych ul. Przyjazna 13
23.05.18
 16.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

