Czerwiec 2018
Zajęcia edukacyjne

Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży ul. Połczyńska 3
14.06.18
 14.45 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.
Filia nr 14 dla dzieci i młodzieży ul. Bohaterów Kragujewca 11
11.06.18
 15.30 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.
18.06.18
 15.30 – Tatuś moim bohaterem – zajęcia plastyczne.
Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 33
04.06.18
 16.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
05.06.18
 17.00 – Poza rzeczywistością – wystawa zdjęć Ezo Oneir połączona
z promocją książki pt. „Burze na słońcu”.
06.06.18
 11.00 – Szlakiem Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O: co kryje
tajemniczy kuferek – prowadzenie koordynator „Szlaku TeH2O”.
07.06.18
 16.00 – Czytam sobie, czytam Tobie w bibliotece na Okolu. Głośne
czytanie literatury dziecięcej dla dzieci i rodziców.
08.06.18
 14.30 – Nie wiesz… dowiesz się - zajęcia z biologii i chemii dla
uczniów.
 16.45 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
09.06.18
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
 10.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.

11.06.18
 16.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
12.06.18
 10.00 – Brzechwa w bibliotece, czyli Brzecholudki wypędzają
smutki: kto może wybrać się za morze? – zajęcia z twórczego
myślenia na podstawie wiersza J. Brzechwy pt. „Sójka”.
13.06.18
 11.00 – Poznaj Kruka Kraka, który przez gumę balonową płakał –
zajęcia z twórczego myślenia na podstawie tekstu M. Strzałkowskiej
pt. „Panna Marianna i Kruk Krak”.
14.06.18
 11.00 – Czego boi się Franciszek najbardziej lękliwy z myszek” –
głośne czytanie książki O. Bailloeul pt. „Franciszek strachliwy
myszek”.
 16.00 – Czytam sobie, czytam Tobie w bibliotece na Okolu. Głośne
czytanie literatury dziecięcej dla dzieci i rodziców.
15.06.18
 16.45 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
16.06.18
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
 10.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
18.06.18
 16.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
19.06.18
 10.00 – Kto się mocno trzyma… kiedyś nie wytrzyma: odpuść
trzymanie i zobacz co się wtedy stanie – głośne czytanie książki R.
Bright pt. „Koala, który się trzymał”.
21.06.18
 16.00 – Czytam sobie, czytam Tobie w bibliotece na Okolu. Głośne
czytanie literatury dziecięcej dla dzieci i rodziców.
22.06.18
 16.45 – Kurs komputerowy dla dorosłych.

23.06.18
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
 10.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
27.06.18
 12.00 – Spotkanie Dyskusyjne Klubu Książki dla dorosłych.
28.06.18
 16.00 – Czytam sobie, czytam Tobie w bibliotece na Okolu. Głośne
czytanie literatury dziecięcej dla dzieci i rodziców.
30.06.18
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
Filia nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Czerkaska 11
04.06.18
 15.30 – Głośne czytanie książki pt. „Klifka. Opowieść o foczce, która
szukała mamy”.
14.06.18
 16.00 – Tworzymy
najciekawsze
miejsca
plastyczne.

przestrzenną makietę przedstawiającą
przemysłowej
Bydgoszczy
– zajęcia

18.06.18
 15.30 – Piłka nożna – zajęcia edukacyjne i plastyczne z okazji XXI
Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej.
22.06.18
 17.00 – Spotkanie autorskie z B. Dombrowską-Pietrzykowską, która
promować będzie tomik poezji pt. „Z nadziei”.
25.06.18
 15.30 – Jan Matejko: malarz historii Polski – zajęcia edukacyjne i
plastyczne z okazji 180-tej rocznicy urodzin artysty.
Filia nr 5 dla dorosłych ul. Pomorska 80 – 86
12.06.18
 10.15 – Podwodny świat – zajęcia edukacyjne dla dzieci.
19.06.18

 10.15 – Podwodny świat – zajęcia edukacyjne dla dzieci.
Filia nr 7 dla dorosłych i dla dzieci ul. Nakielska 175a
07.06.18
 16.00 – Wyprawa do serca Afryki – zajęcia na podstawie książki Sz.
Radzimierskiego pt. „Dziennik łowcy przygód. Etiopia. U stóp góry
ognia”.
21.06.18
 16.00 – Bezpieczne wakacje – zajęcia edukacyjne.
Filia nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Noakowskiego 4
01.06.18
 15.30 – Zabawa z fotografią: wykonywanie rekwizytów oraz sesja
zdjęciowa na wesoło – zajęcia dla dzieci.
05.06.18
 11.00 – Dlaczego kameleon zmienia kolor? – głośne czytanie dla
przedszkolaków.
12.06.18
 15.30 – Mowa kwiatów: pleciemy sobótkowe wianki – warsztaty
plastyczne.
26.06.18
 11.00 – Smerfuj się kto może – zajęcia dla przedszkolaków z okazji
Światowego Dnia Smerfa.
Filia nr 11 dla dorosłych ul. Czołgistów 5
04.06.18
 16.30 – Zajęcia z robotyki. Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza
rezerwacja miejsc.
05.06.18
 14.30 – Zajęcia z origami dla dzieci.
06.06.18
 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora w Bibliotece.
07.06.18

 15.30 – Eksperymenty dla ciekawskich – zajęcia edukacyjne dla
dzieci.
11.06.18
 16.30 – Zajęcia z robotyki. Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza
rezerwacja miejsc.
12.06.18
 14.30 – Zajęcia z origami dla dzieci.
13.06.18
 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora w Bibliotece.
14.06.18
 15.30 – Bajeczne wspomnienia - potyczki literackie dla dzieci.
18.06.18
 15.30 – Warsztaty lego.
19.06.18
 14.30 – Zajęcia z origami dla dzieci.
20.06.18
 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora w Bibliotece.
21.06.18
 15.30 – Jaka to melodia –
Międzynarodowego Święta Muzyki.

zajęcia

dla

dzieci

z

okazji

26.06.18
 14.30 – Zajęcia z origami dla dzieci.
27.06.18
 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora w Bibliotece.
Filia nr 12 dla dorosłych ul. Ujejskiego 58
04.06.18
 10.00 – Rozgrywki gier planszowych – zajęcia edukacyjne dla
przedszkolaków.
05.06.18
 11.30 – Układamy puzzle – zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków.

07.06.18
 10.00 – Rozgrywki gier planszowych – zajęcia edukacyjne dla
przedszkolaków.
11.06.18
 11.30 – Gra słowna w skojarzenia – zajęcia edukacyjne.
12.06.18
 10.00 – Głośne czytanie dla przedszkolaków.
14.06.18
 12.00 – Decoupage – zajęcia twórcze dla dorosłych.
18.06.18
 12.00 – Piękna nasza Bydgoszcz: poznajemy ciekawe zakątki
miasta – spotkanie dla seniorów.
20.06.18
 12.00 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
Filia nr 13 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Gawędy 1
05.06.18
 17.45 - Angielski 40+ - zajęcia edukacyjne dla dorosłych.
07.06.18
 17.00 – Rozgrywki gier planszowych – spotkanie dla dorosłych.
12.06.18
 17.45 – Angielski 40+ - zajęcia edukacyjne dla dorosłych.
14.06.18
 10.00 – Zasady ruchu drogowego – zajęcia edukacyjne dla dzieci.
19.06.18
 10.00 - Zagadki drogowe - zajęcia edukacyjne dla dzieci.
 17.45 - Angielski 40+ - zajęcia edukacyjne dla dorosłych.
21.06.18
 10.00 – Witamy lato – głośne czytanie dla dzieci.
 17.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.

26.06.18
 11.00 – Kolory lata – 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
04.06.18
 15.30 – O kaligrafii – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci i
młodzieży.
11.06.18
 15.30 – Co w upały nas ochłodzi - zajęcia literacko-plastyczne dla
dzieci i młodzieży.
12.06.18
 9.30 – Nie wstydź się wstydzić – zajęcia edukacyjne dla dzieci.
14.06.18
 16.30 – Wystawa prac Emilii Waszak.
18.06.18
 15.30 – Moje pomysły na wakacje - zajęcia literacko-plastyczne dla
dzieci i młodzieży.
19.06.18
 11.00 – Głośne czytanie dla najmłodszych.
28.06.18
 18.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Brzęczkowskiego 2
07.06.18
 17.00 – Spotkanie z historią i zabytkami Bydgoszczy – wykład
Krzysztofa Bartowskiego.
11.06.18
 14.30 – Dzień Dziecka w leśniczówce.
13.06.18
 10.00 – Abecadło z pieca spadło – zajęcia edukacyjne.

15.06.18
 16.30 – Rodzinne rozgrywki gier planszowych – zajęcia edukacyjne.
22.06.18
 10.00 – Bezpieczne wakacje: spotkanie ze strażakami – zajęcia
edukacyjne.
 14.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.
Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Broniewskiego 1
12.06.18
 11.30 – Spotkanie Koła Przyjaciół Biblioteki.
19.06.18
 16.30 – Kwiaty dla taty – zajęcia plastyczne.
20.06.18
 11.00 – Bezpiecznie na wakacjach – zajęcia edukacyjne dla dzieci.
26.06.18
 11.30 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
Filia nr 19 dla dorosłych ul. Powstańców Wielkopolskich 26
21.06.18
 16.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
Filia nr 21 dla dorosłych ul. M. Skłodowskiej – Curie 33a
20.06.18
 15.30 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul. M.
Konopnickiej 28
05.06.18
 10.00 – Dzień Dziecka:
edukacyjne dla dzieci.

święto

wszystkich

06.06.18
 13.00 – Warsztaty kosmetyczne dla dorosłych.
07.06.18

dzieci

–

zajęcia

 16.15 – Warsztaty komputerowe dla dorosłych.
08.06.18
 13.00 – Warsztaty florystyczne dla dorosłych.
12.06.18
 10.00 – Japońska sztuka opowiadania
wykorzystaniem Teatru Kamishibai.

historii

–

zajęcia

z

13.06.18
 13.00 – Warsztaty kosmetyczne dla dorosłych.
14.06.18
 16.15 – Warsztaty komputerowe dla dorosłych.
15.06.18
 13.00 – Warsztaty florystyczne dla dorosłych.
19.06.18
 10.00 – Tajemnice Nocy Świętojańskiej – zajęcia edukacyjne dla
dzieci.
20.06.18
 13.00 – Warsztaty kosmetyczne dla dorosłych.
21.06.18
 10.00 – Tato moim bohaterem – zajęcia plastyczne dla dzieci.
 16.15 – Warsztaty komputerowe dla dorosłych.
22.06.18
 13.00 – Warsztaty florystyczne dla dorosłych.
27.06.18
 12.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klub Książki dla dorosłych.
 13.00 – Warsztaty kosmetyczne dla dorosłych.
28.06.18
 10.00 – „Na wyspach Bergamutach” – głośne czytanie dzieciom.
 16.15 – Warsztaty komputerowe dla dorosłych.
29.06.18

 13.00 – Warsztaty florystyczne dla dorosłych.
Filia nr 24 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Pielęgniarska 17
07.06.18
 10.15 – Taka piękna jest przyroda – głośne czytanie wierszy dla
dzieci.
19.06.18
 10.15 – Rymowanki zgadywanki o zwierzętach – konkursy i zabawy.
Filia nr 25 dla dorosłych i dla dzieci ul. Jeżewska 6
01.06.18
 15.30 – Dzień Dziecka w bibliotece – zabawy ruchowe na świeżym
powietrzu.
05.06.18
 15.30 – Głośne czytanie opowiadania pt. „Ważka: przeobrażenie”
połączone z zajęciami plastycznymi.
08.06.18
 15.30 – Letni pejzaż – zajęcia plastyczne.
12.06.18
 15.30 – Nauka rysowania kwiatów na podstawie specjalnych
szkiców.
15.06.18
 15.30 – Rozgrywki gier planszowych.
19.06.18
 15.30 – Wykonujemy latające motyle – zajęcia plastyczne.
22.06.18
 15.30 – Dzień taty – zajęcia plastyczne.
26.06.18
 15.30 – Dzień z łamigłówkami.
29.06.18
 15.30 – Afrykańskie zwierzęta – zajęcia edukacyjne.

Filia nr 30 dla dorosłych i dla dzieci ul. Toruńska 185
06.06.18
 16.30 – Spotkanie Klubu Odkrywców.
12.06.18
 16.00 – Głośne czytanie książki B. Gawryluk pt. „Klifka. Opowieść o
foczce, która szuka mamy” połączone z zajęciami plastycznymi.
20.06.18
 16.30 – Spotkanie Klubu Odkrywców.
26.06.18
 16.00 – Głośne czytanie książki T. Trojanowskiego pt. „Nowe kocie
historie” połączone z zajęciami plastycznymi.
Filia nr 31 dla dorosłych i dla dzieci ul. Wielorybia 99
08.06.18
 15.30 – Głośne czytanie fragmentów książki J. Gough’a i J. Fielda
pt. „Niesmaczne zwyczaje królika”.
15.06.18
 15.30 – Głośne czytanie fragmentów książki J. Gough’a i J. Fielda
pt. „Sposób na przekąskę”.
22.06.18
 15.30 – Noc świętojańska – zwyczaje i obrzędowość słowiańskiego
święta.
29.06.18
 15.30 – Budzimy szare komórki na wakacje – gry i łamigówki.
Filia nr 32 dla dorosłych ul. Przyjazna 13
20.06.18
 16.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

