Listopad 2018
Zajęcia edukacyjne

Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży ul. Połczyńska 3
12.11.18
 10.00 – Głośne czytanie dla przedszkolaków.
26.11.2018
 10.00 – Cykliczne
przedszkolaków.

spotkanie

z

polskimi

legendami

dla

27.11.2018
 14.30 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.
Filia nr 14 dla dzieci i młodzieży ul. Bohaterów Kragujewca 11
05.11.18
 15.30 – Jak Polska odzyskała niepodległość? – zajęcia edukacyjne.
15.11.18
 15.30 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.
Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 33
03.11.18
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
05.11.18
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
06.11.18
 11.00 – Jak wieść niesie Kicię Kocię spotkasz w lesie: sarenka to
bardzo miła panienka – zajęcia edukacyjne na postawie książki A.
Głowińskiej pt. „Kicia Kocia w lesie”.
07.11.18
 14.30 – A,B,C wiedzy o biologii i chemii – zajęcia przygotowujące
do matury.
08.11.18

 11.00 – Poświęć minut kilka dla kolegi wilka: zobacz co się stanie,
kiedy rozpoczniesz długie bajanie – głośne czytanie książki O.
Lallemand pt. „O wilku, który trafił do baśniowego lasu” z okazji
Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek.
 16.00 – Czytam sobie, czytam Tobie w bibliotece na Okolu. Głośne
czytanie literatury dziecięcej dla dzieci i rodziców.
09.11.18
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
10.11.18
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
 10.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
12.11.18
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
13.11.18
 11.00 – Wełniane opowieści różnej treści: owieczka mała do
fryzjera się wybrała – głośne czytanie książki H. Łąckiej pt. „Jak pies
z owieczką”.
14.11.18
 9.00 – Co się stanie, kiedy wiewiórka szyszki nie dostanie: beztroski
Cyryl i skrzętny Błażej w historii o ostatniej przekąsce w sezonie –
zajęcia literackie na podstawie książki R. Bright pt. „Wiewiórki, które
nie chciały się dzielić”.
 14.30 – A,B,C wiedzy o biologii i chemii – zajęcia przygotowujące
do matury.
15.11.18
 11.00 – Afryka dzika przez Kicię Kocię odkryta: poznajemy
największe zwierzęta lądowe świata - zajęcia edukacyjne dla dzieci
na podstawie książki A. Głowińskiej pt. „Kicia Kocia w Afryce”.
 16.00 – Czytam sobie, czytam Tobie w bibliotece na Okolu. Głośne
czytanie literatury dziecięcej dla dzieci i rodziców.
16.11.18
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
17.11.18
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.

 10.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
19.11.18
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
20.11.18
 17.00 – Magiczny świat Płaskowyżu – spotkanie autorskie z
Katarzyną Muszyńską, dziennikarką „gazety Pomorskie” i autorską
książek fantasy.
21.11.18
 12.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
 14.30 – A,B,C wiedzy o biologii i chemii – zajęcia przygotowujące
do matury.
22.11.18
 11.00 – Wspinanie to trudne zadanie: u nas poznasz swoje mocne
strony i będziesz zadowolony – głośne czytanie książki N. Moost pt.
„Jak kózka uczyła się pływać”.
 16.00 – Czytam sobie, czytam Tobie w bibliotece na Okolu. Głośne
czytanie literatury dziecięcej dla dzieci i rodziców.
23.11.18
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
24.11.18
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
 10.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
26.11.18
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
27.11.18
 11.00 – Sprawa to niesłychana Kasia jest zapłakana: pomóż kolego
znaleźć murzynka małego – zajęcia z twórczego myślenia na
podstawie książki Z. Lengrena pt. „Gałgankowy skarb”.
28.11.18
 14.30 – A,B,C wiedzy o biologii i chemii – zajęcia przygotowujące
do matury.
29.11.18

 16.00 – Czytam sobie, czytam Tobie w bibliotece na Okolu. Głośne
czytanie literatury dziecięcej dla dzieci i rodziców.
30.11.18
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
Filia nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Czerkaska 11
07.11.18
 9.45 – Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – zajęcia
edukacyjne dla przedszkolaków.
08.11.18
 14.00 – Nauka gry w brydża dla seniorów.
12.11.18
 15.30 – Akwarium i jego mieszkańcy – zajęcia edukacyjne i
plastyczne dla dzieci.
15.11.18
 14.00 – Nauka gry w brydża dla seniorów.
20.11.18
 16.00 – Dobre maniery Kubusia Puchatka – głośne czytanie
fragmentów książki połączone z konkursem plastycznym.
22.11.18
 14.00 – Nauka gry w brydża dla seniorów.
23.11.18
 15.30 – Misie świata – zajęcia edukacyjne z okazji Światowego Dnia
Pluszowego Misia.
26.11.18
 9.45 – Głośne czytanie fragmentów książki pt. „365 opowiastek o
misiach” połączone z konkursem plastycznym.
29.11.18
 14.00 – Nauka gry w brydża dla seniorów.
Filia nr 5 dla dorosłych ul. Pomorska 80 – 86
08.11.18

 11.00 – Zajęcia literackie dla dzieci na podstawie opowiadania M.
Mortki pt. „Tappi i niezwykłe miejsca”.
15.11.18
 11.00 – Zajęcia literackie dla dzieci na podstawie opowiadania M.
Mortki pt. „Tappi i nocne strachy”.
22.11.18
 11.00 – Zajęcia literackie dla dzieci na podstawie opowiadania M.
Mortki pt. „Tappi i skrzat Marchewka”.
Filia nr 7 dla dorosłych i dla dzieci ul. Nakielska 175a
09.11.18
 16.00 – Głośne czytanie fragmentów książki A. Stelmaszyk pt.
„Hotel pod Twarożkiem”.
23.11.18
 16.00 – Zwiedzanie Londynu z Paddingtonem – zajęcia na
podstawie książki M. Bond pt. „Londyn z Paddingtonem” z okazji
Światowego Dnia Pluszowego Misia.
30.11.18
 16.00 – Wieczór wróżb andrzejkowych dla dzieci.
Filia nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Noakowskiego 4
15.11.18
 11.00 – Kocie historie – zajęcia literackie dla przedszkolaków na
podstawie opowiadań o kotach.
22.11.18
 11.00 – Uwalniamy twórcze instynkty – zajęcia plastyczne dla dzieci
z okazji Dnia Kredki.
27.11.18
 11.00 – Miś, misiek, misiaczek – gry i zabawy dla przedszkolaków z
okazji Światowego dnia Pluszowego Misia.
29.11.18
 11.00 – Miś, misiek, misiaczek – gry i zabawy dla przedszkolaków z
okazji Światowego dnia Pluszowego Misia.
Filia nr 11 dla dorosłych ul. Czołgistów 5

Filia nr 11 dla dorosłych ul. Czołgistów 5
05.11.18
 16.00 – Tajniki robotyki w bibliotece – cykliczne zajęcia dla dzieci.
Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.
06.11.18
 14.00 – Odkrywamy technikę origami – zajęcia dla dzieci.
07.11.18
 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora w Bibliotece.
08.11.18
 15.30 – Polska za 100 lat – konkurs plastyczny dla dzieci.
12.11.18
 16.00 – Tajniki robotyki w bibliotece – cykliczne zajęcia dla dzieci.
Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.
13.11.18
 14.00 – Odkrywamy technikę origami – zajęcia dla dzieci.
14.11.18
 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora w Bibliotece.
19.11.18
 16.00 – Tajniki robotyki w bibliotece – cykliczne zajęcia dla dzieci.
Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.
20.11.18
 14.00 – Odkrywamy technikę origami – zajęcia dla dzieci.
21.11.18
 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora w Bibliotece.
26.11.18
 16.00 – Tajniki robotyki w bibliotece – cykliczne zajęcia dla dzieci.
Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.
27.11.18
 14.00 – Odkrywamy technikę origami – zajęcia dla dzieci.
28.11.18

 15.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
29.11.18
 15.00 – Andrzejkowe zabawy dla dzieci.
Filia nr 12 dla dorosłych ul. Ujejskiego 58
06.11.18
 11.30 – Zajęcia dla przedszkolaków na podstawie książki A.
Stelmaszyk pt. „Hotel pod Twarożkiem”.
08.11.18
 11.30 – Zajęcia dla przedszkolaków na podstawie książki A.
Stelmaszyk pt. „Hotel pod Twarożkiem”.
 16.30 – Bezpieczna dzielnica – spotkanie z policjantem.
12.11.18
 11.30 – Zajęcia dla przedszkolaków na podstawie książki A.
Stelmaszyk pt. „Hotel pod Twarożkiem”.
13.11.18
 11.30 – Zajęcia dla przedszkolaków na podstawie książki A.
Stelmaszyk pt. „Hotel pod Twarożkiem”.
15.11.18
 11.30 – Zajęcia dla przedszkolaków na podstawie książki A.
Stelmaszyk pt. „Hotel pod Twarożkiem”.
28.11.18
 12.00 - Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
Filia nr 13 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Gawędy 1
06.11.18
 10.00 – Moja rodzina – zajęcia edukacyjne dla dzieci.
 17.45 – Angielski 40+ - zajęcia edukacyjne dla dorosłych.
13.11.18
 10.00 – Wędrówki po Polsce - zajęcia edukacyjne dla dzieci.
 17.45 - Angielski 40+ - zajęcia edukacyjne dla dorosłych.
20.11.18

 17.45 - Angielski 40+ - zajęcia edukacyjne dla dorosłych.
22.11.18
 10.00 – Kubuś Puchatek popularny miś – głośne czytanie.
 17.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
23.11.18
 17.00 – Rozgrywki gier planszowych – spotkanie dla dorosłych.
27.11.18
 11.00 – Misie, miśki, misiaki, ulubione pluszaki – 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
06.11.18
 10.30 – Lampiony w bibliotece – zajęcia edukacyjne dla dzieci w
nawiązaniu do Święta Zmarłych.
13.11.18
 16.30 – Dzień Seniora w bibliotece – spotkanie przy kawie.
15.11.18
 10.00 – Jak to jest z czarnym kotem – zajęcia literackie dla dzieci.
23.11.18
 10.00 – Pluszowy miś w literaturze - zajęcia literackie dzieci.
27.11.18
 10.00 – Buziaki, całuski, pocałunki – zajęcia literackie dla dzieci.
Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Brzęczkowskiego 2
06.11.18
 14.30 – Dzień Postaci z Bajek – głośne czytanie.
07.11.18
 9.00 – Jesienny jarmark – zajęcia plastyczne dla dzieci.
08.11.18
 14.30 – Lekcja patriotyzmu – zajęcia edukacyjne dla dzieci.

 17.00 – Spotkanie z historią i zabytkami Bydgoszczy – wykład
Krzysztofa Bartowskiego.
22.11.18
 14.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.
23.11.18
 16.30 – Rodzinne rozgrywki gier planszowych – zajęcia edukacyjne.
27.11.18
 14.30 – Urodziny misia – zajęcia czytelnicze dla dzieci.
29.11.18
 14.30 – Andrzejkowy wieczór wróżb – zajęcia edukacyjne dla dzieci.
Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Broniewskiego 1
06.11.18
 11.00 – Wspomnienia bliskich i dalekich Bydgoszczan: zaduszki w
bibliotece – spotkanie dla dorosłych.
08.11.18
 11.00 – Apetyt na Meksyk – zajęcia edukacyjne dla dzieci.
13.11.18
 11.30 – Spotkanie Koła Przyjaciół Biblioteki.
20.11.18
 16.30 – Wesoła dynia – zajęcia plastyczne.
27.11.18
 11.30 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
29.11.18
 11.00 – Andrzejki w bibliotece – spotkanie międzypokoleniowe.
Filia nr 19 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Powstańców Wielkopolskich 26
22.11.18
 16.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
Filia nr 21 dla dorosłych ul. M. Skłodowskiej – Curie 33a

21.11.18
 15.30 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul. M.
Konopnickiej 28
05.11.18
 10.00 – Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek – zajęcia plastyczne
dla dzieci.
07.11.18
 13.00 – Warsztaty kosmetyczne dla dorosłych.
08.11.18
 16.30 – Warsztaty komputerowe dla dorosłych.
09.11.18
 10.00 – 100 lat Niepodległości – zajęcia edukacyjne dla dzieci.
 13.00 – Warsztaty florystyczne dla dorosłych.
14.11.18
 13.00 – Warsztaty kosmetyczne dla dorosłych.
15.11.18
 16.30 – Warsztaty komputerowe dla dorosłych.
16.11.18
 13.00 – Warsztaty florystyczne dla dorosłych.
20.11.18
 10.00 – Światowy Dzień
edukacyjne dla dzieci.

Ochrony

Praw

21.11.18
 13.00 – Warsztaty kosmetyczne dla dorosłych.
22.11.18
 16.30 – Warsztaty komputerowe dla dorosłych.
23.11.18
 13.00 – Warsztaty florystyczne dla dorosłych.
27.11.18

Dziecka

–

zajęcia

 10.00 – Światowy Dzień Pluszowego Misia.
28.11.18
 12.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klub Książki dla dorosłych.
 13.00 – Warsztaty kosmetyczne dla dorosłych.
29.11.18
 16.30 – Warsztaty komputerowe dla dorosłych.
30.11.18
 13.00 – Warsztaty florystyczne dla dorosłych.
Filia nr 24 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Pielęgniarska 17
15.11.18
 10.15 – Dbajmy o ziemię – zabawy i zagadki związane z ekologią.
22.11.18
 10.15 – Głośne czytanie wierszy o kredkach z okazji Dnia Kredki
połączone z zajęciami plastycznymi.
Filia nr 25 dla dorosłych i dla dzieci ul. Jeżewska 6
06.11.18
 15.30 – Dzień z puzzlami – zajęcia dla dzieci.
09.11.18
 15.30 – Tworzymy maski zwierząt – zajęcia plastyczne dla dzieci.
13.11.18
 15.30 – Głośne czytanie bajki o pajączku połączone z zajęciami
plastycznymi.
16.11.18
 15.30 – William Szekspir – zajęcia edukacyjne dla dzieci.
20.11.18
 15.30 – Tworzymy ilustracje z zabarwionej soli – zajęcia plastyczne
dla dzieci.
23.11.18

 15.30 – Western: gatunek
plastyczne dla dzieci.

filmowy

–

zajęcia

edukacyjne

i

27.11.18
 15.30 – Dzień z grami planszowymi – zajęcia dla dzieci.
30.11.18
 15.30 – Chrupkowe zabawy dla dzieci.
Filia nr 30 dla dorosłych i dla dzieci ul. Toruńska 185
07.11.18
 16.30 – Narodowe Święto Niepodległości – zajęcia edukacyjnoplastyczne dla dzieci.
14.11.18
 16.30 – Spotkanie Klubu Odkrywców – zajęcia dla dzieci.
19.11.18
 16.00 – Głośne czytanie książki B. Gawryluk pt. „Teraz tu jest nasz
dom”.
23.11.18
 16.30 – Światowy Dzień Pluszowego Misia.
28.11.18
 16.30 – Spotkanie Klubu Odkrywców – zajęcia dla dzieci.
Filia nr 31 dla dorosłych i dla dzieci ul. Wielorybia 99
09.11.18
 15.30 – Znam tę bajkę – konkurs wiedzy o postaciach z bajek.
16.11.18
 15.30 – Głośne czytanie fragmentów książki G. Bass pt. „Pacynek”.
23.11.18
 15.30 – Głośne czytanie fragmentów książki A.A. Milne z okazji
Światowego Dnia Pluszowego Misia.
30.11.18
 15.30 – Głośne czytanie
„Księżycowy posąg”.

fragmentów

książki

H.

Webb

pt.

Filia nr 32 dla dorosłych ul. Przyjazna 13
28.11.18
 16.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

