Styczeń 2019
Zajęcia edukacyjne

Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży ul. Połczyńska 3
08.01.19
 15.00 – Bałwan był i tyle… - warsztaty z cyklu „Podziel się…
sercem”.
10.01.19
 10.00 – Jak Skrzat Jagódka oswajał zimę: zimowy krajobraz w
magicznym świecie elfów – zajęcia literackie.
14.01.19
 11.00 – Muzyczna chwila, barwna jak skrzydło motyla – muzyczne
fanaberie.
15.01.19
 15.00 – Zima zamknięta w słoiku – artystyczne spotkanie z zimową
muzyką w tle.
18.01.19
 9.30 – W karnawale – poranek muzyczny w bibliotece.
21.01.19
 11.00 – Jak powstała muzyka, czyli dżdżownica Akolada o muzyce
opowiada – muzyczne fanaberie.
24.01.19
 11.00 – Czy w operze straszy – przy akompaniamencie
najpiękniejszej muzyki poznajemy magiczny świat opery.
29.01.19
 14.30 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.
Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 33
02.01.19
 14.30 – A,B,C wiedzy o biologii i chemii – zajęcia przygotowujące
do matury.
03.01.19

 16.00 – Czytam sobie, czytam Tobie w bibliotece na Okolu. Głośne
czytanie literatury dziecięcej dla dzieci i rodziców.
04.01.19
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
05.01.19
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
 10.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
07.01.19
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
08.01.19
 11.00 – Jak wieść niesie Kicię Kocię spotkasz w lesie: poznaj
rodzinę, co z kąpieli błotnych słynie – zajęcia edukacyjne na
podstawie książki A. Głowińskiej pt. „Kicia Kocia w lesie”.
09.01.19
 11.00 – Wełniane opowieści różnej treści: jak owieczka bałwanka
pokochała – głośne czytanie książki H. Łąckiej pt. „Jak pies z
owieczką”.
 14.30 – A,B,C wiedzy o biologii i chemii – zajęcia przygotowujące
do matury.
10.01.19
 11.00 – Wrona często na śnieg jest obrażona: czym różni się białe
od czarnego – głośne czytanie wiersza T. Kubiaka pt. „Cztery
wrony”.
 16.00 – Czytam sobie, czytam Tobie w bibliotece na Okolu. Głośne
czytanie literatury dziecięcej dla dzieci i rodziców.
11.01.19
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
12.01.19
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
 10.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
14.01.19
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.

15.01.19
 12.00 – Bałwan w nuty obuty: wykonujemy zimowych przyjaciół –
zajęcia plastyczne dla dzieci.
 17.00 – Tajemnica Alazzy – spotkanie autorskie z Cezarym
Czyżewskim, autorem książki pt. „Alazza”, której akcja toczy się w
Bydgoszczy.
16.01.19
 14.30 – A,B,C wiedzy o biologii i chemii – zajęcia przygotowujące
do matury.
17.01.19
 11.00 – Muzyka jest dobra na wszystko, czyli garść przepisów na
zimową rozgrzewkę – zajęcia edukacyjne na podstawie książki I.
Klebańskiej pt. „Muzyczna zgraja”.
 16.00 – Czytam sobie, czytam Tobie w bibliotece na Okolu. Głośne
czytanie literatury dziecięcej dla dzieci i rodziców.
18.01.19
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
19.01.19
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
 10.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
21.01.19
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
22.01.19
 11.00 – Wełniane opowieści różnej treści: jak Hala muzykę
pokochała – głośne czytanie książki H. Łąckiej pt. „Jak pies z
owieczką”.
23.01.19
 12.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
 14.30 – A,B,C wiedzy o biologii i chemii – zajęcia przygotowujące
do matury.
24.01.19
 16.00 – Czytam sobie, czytam Tobie w bibliotece na Okolu. Głośne
czytanie literatury dziecięcej dla dzieci i rodziców.

25.01.19
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
26.01.19
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
 10.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
28.01.19
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
29.01.19
 11.00 – Śniegowe gwiazdki wywołują nasze oklaski, czyli ile uroku
znajdziesz w śnieżnym obłoku – zajęcia z twórczego myślenia na
podstawie wiersza L. J. Kerna pt. „Śnieg” oraz tekstu U. Pitury pt.
„Śnieżne gwiazdki”.
30.01.19
 14.30 – A,B,C wiedzy o biologii i chemii – zajęcia przygotowujące
do matury.
31.01.19
 11.00 – Kto powstaje ze śniegu: poznaj dziewięciu wesołych
kolegów – głośne czytanie wiersza A. Łady-Grodzickiej pt. „Dziewięć
bałwanków”.
 16.00 – Czytam sobie, czytam Tobie w bibliotece na Okolu. Głośne
czytanie literatury dziecięcej dla dzieci i rodziców.
Filia nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Czerkaska 11
07.01.19
 15.30 – Głośne czytanie książki pt. „Rok i bracia miesiące”
połączone z konkursem plastycznym.
08.01.19
 16.00 – Kawa, herbata, kakao – zajęcia edukacyjne i plastyczne.
 17.30 – Spotkanie autorskie z poetą A. Michalakiem podczas
którego autor przedstawi tomik pt. „Lampowy ludzik”.
14.01.19
 11.00 – Razem z Anarukiem zwiedzamy Grenlandię – zajęcia
edukacyjne i plastyczne.

15.01.19
 11.00 – Konkurs młodych talentów – zajęcia muzyczno-taneczne.
17.01.19
 11.00 – Muzyka filmowa – zajęcia z edukacji muzycznej.
21.01.19
 11.00 – Poznajemy instrumenty muzyczne – zajęcia edukacyjne i
plastyczne.
22.01.19
 11.00 – Turniej gier planszowych.
24.01.19
 11.00 – Słynni kompozytorzy muzyki klasycznej – zajęcia z edukacji
muzycznej.
Filia nr 5 dla dorosłych i dla dzieci ul. Pomorska 80 – 86
15.01.19
 11.00 – W to mi graj. Bajki muzyczne: Fryderyk Chopin – zajęcia
edukacyjne dla dzieci o tematyce muzycznej na podstawie książki J.
Bednarek.
17.01.19
 11.00 – W to mi graj. Bajki muzyczne: Antonio Vivaldi – zajęcia
edukacyjne dla dzieci o tematyce muzycznej na podstawie książki J.
Bednarek.
22.01.19
 11.00 – W to mi graj. Bajki muzyczne: Ludwig van Beethoven –
zajęcia edukacyjne dla dzieci o tematyce muzycznej na podstawie
książki J. Bednarek.
24.01.19
 11.00 – W to mi graj. Bajki muzyczne: Jan Sebastian Bach – zajęcia
edukacyjne dla dzieci o tematyce muzycznej na podstawie książki J.
Bednarek.
Filia nr 7 dla dorosłych i dla dzieci ul. Nakielska 175a
11.01.19
 12.00 – Muzyczna przygoda z piosenką – zabawy ruchowe dla dzieci
przy muzyce.

15.01.19
 12.00 – Pokaz talentów - karaoke.
18.01.19
 12.00 – Poznajemy instrumenty muzyczne z muzyczną zgrają –
zajęcia na podstawie książki I. Klebańskiej pt. „Muzyczna zgraja”.
25.01.19
 16.00 – Zimowe opowieści – zajęcia plastyczne.
Filia nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Noakowskiego 4
15.01.19
 11.00 – Zajęcia edukacyjne dla dzieci na podstawie książki I.
Klebańskiej pt. „Jak tańczono przed wiekami”.
17.01.19
 11.00 – Wierszem
Klebańskiej.

o

muzyce

–

głośne

czytanie

wierszy

I.

22.01.19
 11.00 – Kompozytorzy w Polsce i na świecie – zajęcia edukacyjne
dla dzieci.
24.01.19
 11.00 – O instrumentach słów kilka – zajęcia edukacyjne dla dzieci.
Filia nr 11 dla dorosłych i dla dzieci ul. Czołgistów 5
07.01.19
 16.00 – Tajniki robotyki w bibliotece – otwarte warsztaty dla dzieci.
08.01.19
 14.00 – Odkrywamy technikę origami – zajęcia dla dzieci.
09.01.19
 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora w Bibliotece.
14.01.19
 14.00 – Tajniki robotyki w bibliotece – otwarte warsztaty dla dzieci.
15.01.19

 14.00 – Odkrywamy technikę origami – zajęcia dla dzieci.
 16.00 – Tworzymy
plastyczne.
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16.01.19
 15.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
17.01.19
 14.00 – Zajęcia muzyczne dla dzieci ph. „Jaka to melodia”?
21.01.19
 14.00 – Tajniki robotyki w bibliotece – otwarte warsztaty dla dzieci.
 16.00 – Zajęcia
genealogiczne.
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22.01.19
 14.00 – Odkrywamy technikę origami – zajęcia dla dzieci.
 15.30 – Konkurs taneczny dla dzieci.
23.01.19
 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora w Bibliotece.
24.01.19
 15.00 – Karaoke dla dzieci.
28.01.19
 16.00 - Tajniki robotyki w bibliotece – cykliczne zajęcia dla dzieci.
Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.
29.01.19
 14.00 – Odkrywamy technikę origami – zajęcia dla dzieci.
30.01.19
 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora w Bibliotece.
Filia nr 12 dla dorosłych ul. Ujejskiego 58
07.01.19
 11.30 – Zajęcia dla przedszkolaków na podstawie książki I.
Klebańskiej pt. „Muzyczna zgraja”.
08.01.19

 11.30 – Zajęcia dla przedszkolaków na podstawie książki I.
Klebańskiej pt. „Muzyczna zgraja”.
10.01.19
 11.30 – Zajęcia dla przedszkolaków na podstawie książki I.
Klebańskiej pt. „Muzyczna zgraja”.
28.01.19
 11.30 – Zajęcia dla przedszkolaków na podstawie książki I.
Klebańskiej pt. „Muzyczna zgraja”.
30.01.19
 12.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
Filia nr 13 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Gawędy 1
08.01.19
 17.45 – Angielski 40+ - zajęcia edukacyjne dla dorosłych.
15.01.19
 12.00 – Poznajemy instrumenty muzyczne – zajęcia na podstawie
książek I. Klebańskiej.
 17.45 – Angielski 40+ - zajęcia edukacyjne dla dorosłych.
17.01.19
 12.00 – Podróż w bajkowy świat muzyki.
 17.00 – Rozgrywki gier planszowych – spotkanie dla dorosłych.
22.01.19
 12.00 – Gry i zabawy z muzyką.
 17.45 – Angielski 40+ - zajęcia edukacyjne dla dorosłych.
24.01.19
 12.00 – Muzyczne talenty.
 17.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
29.01.19
 11.00 – Zimowe opowieści - 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
11.01.19
 18.00 – Wigilianki w bibliotece, czyli kolędy, pastorałki i piosenki
świąteczne. W świat kolęd wprowadzą znani bydgoscy artyści.
Impreza dla dorosłych, dzieci i młodzieży.
15.01.19
 11.30 – Muzyczne spotkanie z Myszką Miki: poznajemy historię
powstania postaci – zajęcia edukacyjne dla dzieci.
17.01.19
 11.30 – Myszka Miki na plakacie: wykonujemy plakaty informujące
o 90. Rocznicy powstania postaci – zajęcia plastyczne.
 18.00 – Szelest moich myśli – wernisaż prac Danuty Nawrockiej.
Wystawa trwać będzie do 1 lutego 2019 roku.
22.01.19
 11.00 – Muzyczne urodziny Myszki Miki – zabawy i tańce dla dzieci.
24.01.19
 10.00 – Myszka Miki w literaturze: ewolucja postaci – zajęcia
literackie dla dzieci.
31.01.19
 18.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Brzęczkowskiego 2
07.01.19
 14.30 – Wszyscy jesteśmy równi – zajęcia z wychowankami ze
świetlicy socjoterapeutycznej.
09.01.19
 9.30 – Jasełka – występ uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 19.
10.01.19
 17.00 – Spotkanie z historią i zabytkami Bydgoszczy – wykład
Krzysztofa Bartowskiego.
15.01.19

 11.00 – Rozgrywki gier planszowych – zajęcia edukacyjne dla
dzieci.
17.01.19
 11.00 – Karaoke: śpiewamy najbardziej znane przeboje – zajęcia
dla dzieci.
22.01.19
 11.00 – Poznajemy nietypowe instrumenty – zajęcia plastyczne dla
dzieci.
24.01.19
 11.00 – Malowane piosenki – zajęcia muzyczne dla dzieci.
25.01.19
 11.00 – Zimowy malarz mróz – zajęcia plastyczne.
29.01.19


14.30 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.

Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Broniewskiego 1
08.01.19
 11.30 – Spotkanie Koła Przyjaciół Biblioteki – spotkanie dla
dorosłych.
15.01.19
 11.30 – Barwy muzyki ludowej – zajęcia edukacyjne dla dzieci.
17.01.19
 11.30 – Tworzymy instrumenty muzyczne – zajęcia plastyczne dla
dzieci.
22.01.19
 11.30 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
 11.30 – W krainie muzyki poważnej na podstawie książki I.
Klebańskiej pt. „Operowe strachy” – zajęcia edukacyjne dla dzieci.
24.01.19
 11.30 – Poznajemy tańce i muzykę z różnych stron świata – zajęcia
edukacyjno-plastyczne.
Filia nr 17 dla dorosłych i dla dzieci ul. Łanowa 2

14.01.19
 11.00 – Dzień Babci w bibliotece – występ przedszkolaków dla
zaproszonych seniorów.
15.01.19
 10.30 – Dlaczego jestem nieśmiały? – zajęcia dla przedszkolaków z
okazji Dnia Osób Nieśmiałych.
17.01.19
 10.30 – Głośne czytanie fragmentów książki M. Rusinka pt. „Mały
Chopin” połączone z prezentacją najbardziej znanych utworów
kompozytora.
22.01.19
 10.30 – Co wiecie o pingwinach – zajęcia edukacyjne dla
przedszkolaków z okazji Dnia Wiedzy o Pingwinach.
24.01.19
 10.30 – Poznajemy instrumenty muzyczne – zajęcia edukacyjne dla
przedszkolaków w oparciu o książkę I. Klebańskiej pt. „Muzyczna
zgraja”.
25.01.19
 10.30 – Przeboje przedszkolaka – zabawa i wspólne śpiewanie
najbardziej znanych piosenek dla dzieci.
Filia nr 19 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Powstańców Wielkopolskich 26
24.01.19
 16.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
Filia nr 21 dla dorosłych ul. M. Skłodowskiej – Curie 33a
16.01.19
 15.30 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul. M.
Konopnickiej 28
04.01.19
 13.00 – Warsztaty florystyczne dla dorosłych.
08.01.18

 10.00 – Japońska sztuka opowiadania historii: Bitwa na śnieżki –
zajęcia z wykorzystaniem Teatru Kamishibai.
09.01.19
 13.00 – Warsztaty kosmetyczne dla dorosłych.
10.01.19
 16.30 – Warsztaty komputerowe dla dorosłych.
11.01.19
 13.00 – Warsztaty florystyczne dla dorosłych.
15.01.19
 10.00 – Zajęcia edukacyjne dla dzieci w oparciu o książkę I.
Klebańskiej pt. „Operowe strachy”.
17.01.19
 10.00 – Zajęcia literackie dla dzieci w oparciu o książkę I.
Klebańskiej pt. „Jak dżdżownica Akolada o muzyce opowiada”.
22.01.19
 10.00 – Zajęcia plastyczne dla dzieci w oparciu o książkę I.
Klebańskiej pt. „Muzyczna zgraja”.
24.01.19
 10.00 - Zajęcia edukacyjne dla dzieci w oparciu o książkę I.
Klebańskiej pt. „Kaprys, żart i inne muzyczne fanaberie”.
30.01.19
 13.00 – Warsztaty kosmetyczne dla dorosłych.
31.01.19
 16.30 – Warsztaty komputerowe dla dorosłych.
Filia nr 24 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Pielęgniarska 17
14.01.19
 11.30 – Poznajemy instrumenty muzyczne – zajęcia edukacyjne dla
dzieci.
15.01.19
 11.30 – Zabawy muzyczne dla dzieci.

17.01.19
 11.30 – Muzyczne fanaberie – zajęcia edukacyjne dla dzieci w
oparciu o książkę I. Klebańskiej pt. „Operowe strachy”.
21.01.19
 11.30 – Muzyczne zagadki - zajęcia dla dzieci w oparciu o książę L.
Bajkowskiej pt. „Zaczarowane pianino”.
22.01.19
 11.30 – Moje gwiazdy muzyki: tworzymy własną Aleję Gwiazd –
zajęcia dla dzieci.
24.01.19
 11.30 – Muzyczne gry i zabawy dla dzieci na zakończenie ferii.
Filia nr 25 dla dorosłych i dla dzieci ul. Jeżewska 6
04.01.19
 15.30 – Zimowa wyklejanka z kolorowego papieru - zajęcia
plastyczne dla dzieci.
08.01.19
 15.30 – Dzień z łamigówkami – zajęcia dla dzieci.
11.01.19
 15.30 – Tworzymy bohaterów ulubionych bajek – zajęcia plastyczne
dla dzieci.
15.01.19
 15.30 – Pingwiny z lodowej krainy – zajęcia plastyczne dla dzieci.
18.01.19
 15.30 – Wykonujemy laurki dla Babci i Dziadka – zajęcia plastyczne
dla dzieci.
22.01.19
 15.30 – Muzyczne ferie w bibliotece: karaoke.
25.01.19
 15.30 – Muzyczne ferie w bibliotece: muzyka filmowa.
29.01.19

 15.30 – Wykonujemy zimowe agamografy – zajęcia plastyczne dla
dzieci.
Filia nr 30 dla dorosłych i dla dzieci ul. Toruńska 185
10.01.19
 16.00 – Biała Pani – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci.
15.01.19
 16.30 – Instrumenty muzyczne – zajęcia edukacyjno-plastyczne.
18.01.19
 16.30 – Spotkanie Klubu Odkrywców: biblioteczne muzykowanie –
zajęcia dla dzieci.
21.01.19
 16.30 – Laurka dla Babci i Dziadka – zajęcia literacko-plastyczne.
25.01.19
 16.30 – Piszczałki, fujarki i flety – zajęcia edukacyjno-plastyczne.
Filia nr 31 dla dorosłych i dla dzieci ul. Wielorybia 99
11.01.19
 15.30 – Ene, due, rabe… - zabawa z książką pt. „Polskie
wyliczanki”.
15.01.19
 13.30 – Pchła pchłę pchła…, czyli zabawy logopedyczne dla
najmłodszych.
17.01.19
 13.30 – Muzyczna podróż po Polsce – poznajemy
charakterystyczną dla różnych regionów Polski.

muzykę

22.01.19
 13.30 – Muzyczna podróż po Polsce – poznajemy
charakterystyczną dla różnych regionów Polski.

muzykę

24.01.19
 13.30 – „Mysia orkiestra”, czyli wiersze D. Gellner w różnych
interpretacjach.
Filia nr 32 dla dorosłych ul. Przyjazna 13

30.01.19
 16.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

