Marzec 2019
Zajęcia edukacyjne

Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży ul. Połczyńska 3
11.03.19
 10.00 – Pomidorów pół kilograma… - zajęcia edukacyjne z okazji
Dnia Matematyki.
15.03.19
 9.30 – Wiosenny koncert – zajęcia muzyczne.
18.03.19
 10.00 – Pan da pandzie na osłodę bambusowe pędy młode – zajęcia
edukacyjne z okazji Światowego Dnia Wody.
19.03.19
 15.00 – Panda podróżniczka – kreatywne warsztaty z cyklu „Podziel
się sercem”.
22.03.19
 14.30 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.
25.03.19
 10.00 – To proste, oczywiste i czyste jak woda – zajęcia edukacyjne
z okazji Światowego Dnia Wody.
Filia nr 14 dla dzieci i młodzieży ul. Bohaterów Kragujewca 11
15.03.19
 15.30 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.
18.03.19
 10.00 – Tropiciele
przedszkolaków.

wiosny

–

spotkanie

edukacyjne

Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 33
01.03.19
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
02.03.19

dla

 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
 10.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
04.03.19
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
05.03.19
 11.00 – Jak wieść niesie Kicię Kocię spotkasz w lesie: co się stanie,
kiedy odwiedzisz bobra mieszkanie – zajęcia edukacyjne na
podstawie książki A. Głowińskiej pt. „Kicia Kocia w lesie”.
 17.30 – Premiera surrealistycznej powieści „Imperium Lilith” –
spotkanie autorskie z bydgoską pisarką Ezo Oneir.
06.03.19
 11.00 – Co łączy małą myszkę i dużego lwa: historia o tym, że
bycie małym jest dużym problemem – głośne czytanie książki R.
Bright pt. „Mysz, która chciała być lwem”.
 14.30 – A,B,C wiedzy o biologii i chemii – zajęcia przygotowujące
do matury.
08.03.19
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
09.03.19
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
 10.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
11.03.19
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
13.03.19
 11.00 – Poznaj wilka co swojej urodzie poświęcił chwil kilka: czyli ile
warte są wymuszone komplementy – zajęcia literackie na podstawie
książki M. Ramosa pt. „Jestem najpiękniejszy”.
 14.30 – A,B,C wiedzy o biologii i chemii – zajęcia przygotowujące
do matury.
14.03.19
 16.00 – Czytam sobie, czytam Tobie w bibliotece na Okolu. Głośne
czytanie literatury dziecięcej dla dzieci i rodziców.

15.03.19
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
16.03.19
 10.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
18.03.19
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
19.03.19
 11.00 – Dowiesz się po trochu, kto spał na ziarenku grochu:
poznajemy sekrety prawdziwych księżniczek – głośne czytanie
książki H. Ch. Andersena pt. „Księżniczka na ziarenku grochu”.
 17.00 – Opowieści pod żaglami – spotkanie podróżnicze z Cezarym
Czyżewskim.
20.03.19
 14.30 – A,B,C wiedzy o biologii i chemii – zajęcia przygotowujące
do matury.
22.03.19
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
23.03.19
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
 10.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
25.03.19
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
26.03.19
 11.00 – 100 % Pomelo, czyli refleksje ogrodowego słonia: dlaczego
kwiaty pudrują na żółto… - zajęcia z twórczego myślenia na
podstawie książki R. Bădescu pt. „Pomelo się zastanawia”.
27.03.19
 12.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
 14.30 – A,B,C wiedzy o biologii i chemii – zajęcia przygotowujące
do matury.
28.03.19

 11.00 – Poznajemy sekrety magicznego kociołka: co Gryzmina
gotowała i kogo częstowała – głośne czytanie książki Q. Simon pt.
„Komu zupki”?
 16.00 – Czytam sobie, czytam Tobie w bibliotece na Okolu. Głośne
czytanie literatury dziecięcej dla dzieci i rodziców.
29.03.19
 16.30 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
30.03.19
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
 10.00 – Kurs komputerowy dla dorosłych.
Filia nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Czerkaska 11
08.03.19
 17.00 – Spotkanie przy kawie i książce – spotkanie dla dorosłych z
okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.
Filia nr 5 dla dorosłych i dla dzieci ul. Pomorska 80 – 86
07.03.19
 10.15 – Oto jest Rzym: cykl zajęć dla
europejskich na podstawie książek M. Saska.

dzieci

o

stolicach

dzieci

o

stolicach

14.03.19
 10.15 – Oto jest Rzym: cykl zajęć dla
europejskich na podstawie książek M. Saska.

Filia nr 7 dla dorosłych i dla dzieci ul. Nakielska 175a
08.03.19
 16.00 – Niezwykłe kobiety – zajęcia dla dzieci z książką pt.
„Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek”.
22.03.19
 16.00 – Wiosna tuż, tuż… – zajęcia edukacyjne dla dzieci.
Filia nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Noakowskiego 4
07.03.19

 11.00 – Książki o kobietach i dla kobiet: porcja wiedzy o
zmieniającym się na przestrzeni dekad wzorcu kobiety w literaturze
– spotkanie dla dorosłych.
19.03.19
 11.00 – W irlandzkim klimacie – zajęcia edukacyjne dla dzieci w
oparciu o baśnie i legendy Wysp Brytyjskich.
21.03.19
 11.00 – Wiosenne przebudzenie przyrody – zajęcia plastyczne dla
dzieci.
25.03.19
 11.00 – Tam i z powrotem – zajęcia edukacyjne połączone z
głośnym czytaniem fragmentów „Hobbita” z okazji Dnia Czytania
Tolkiena.
Filia nr 11 dla dorosłych i dla dzieci ul. Czołgistów 5
05.03.19
 14.00 – Odkrywamy technikę origami – zajęcia dla dzieci.
 16.00 – Tajniki robotyki w bibliotece – cykliczne zajęcia dla dzieci.
Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.
06.03.19
 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora w Bibliotece.
07.03.19
 15.30 – Warsztaty plastyczne dla dzieci z okazji Walentynek.
12.03.19
 14.00 – Odkrywamy technikę origami – zajęcia dla dzieci.
 16.00 – Tajniki robotyki w bibliotece – cykliczne zajęcia dla dzieci.
Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.
13.03.19
 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora w Bibliotece.
14.03.19
 15.30 – Potyczki matematyczne – zajęcia dla dzieci z okazji Dnia
Liczby Pi.
19.03.19

 14.00 – Odkrywamy technikę origami – zajęcia dla dzieci.
 16.00 – Tajniki robotyki w bibliotece – cykliczne zajęcia dla dzieci.
Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.
20.03.19
 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora w Bibliotece.
26.03.19
 14.00 – Odkrywamy technikę origami – zajęcia dla dzieci.
 16.00 - Tajniki robotyki w bibliotece – cykliczne zajęcia dla dzieci.
Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.
27.03.19
 15.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
28.03.19
 15.30 – Tworzymy teatr –
Międzynarodowego Dnia Teatru.
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Filia nr 12 dla dorosłych ul. Ujejskiego 58
07.03.19
 11.30 – Skuteczne sposoby na nudę – zajęcia edukacyjne dla
przedszkolaków na podstawie książki K. Drzewieckiej pt. „Banda z
uroczyska”.
11.03.19
 11.30 – Skuteczne sposoby na nudę – zajęcia edukacyjne dla
przedszkolaków na podstawie książki K. Drzewieckiej pt. „Banda z
uroczyska”.
12.03.19
 11.30 – Skuteczne sposoby na nudę – zajęcia edukacyjne dla
przedszkolaków na podstawie książki K. Drzewieckiej pt. „Banda z
uroczyska”.
 12.00 – Pomysły na wielkanocne stroiki – spotkanie dla seniorów.
14.03.19
 11.30 – Skuteczne sposoby na nudę – zajęcia edukacyjne dla
przedszkolaków na podstawie książki K. Drzewieckiej pt. „Banda z
uroczyska”.

18.03.19
 11.30 – Zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków na podstawie
książki G. Kasdepke pt. „Drużyna Pani Miłki, czyli o szacunku,
odwadze i innych wartościach”.
27.03.19
 12.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
Filia nr 13 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Gawędy 1
05.03.19
 10.00 – Kaprysy marcowej pogody – zajęcia edukacyjne dla dzieci.
 17.45 – Angielski 40+ - zajęcia edukacyjne dla dorosłych.
12.03.19
 17.45 – Angielski 40+ - zajęcia edukacyjne dla dorosłych.
14.03.19
 10.00 – Różne sposoby na wredne choroby – zajęcia z zakresu
edukacji prozdrowotnej dla dzieci.
19.03.19
 10.00 – Zwiastuny wiosny – zajęcia edukacyjne.
 17.45 – Angielski 40+ - zajęcia edukacyjne dla dorosłych.
21.03.19
 17.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
26.03.19
 11.00 – W krainie Czyścioszków - spotkanie z cyklu „Rosnę z
książką”.
Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci ul. Dworcowa 49
05.03.19
 11.00 – Co łączy Pana Kleksa i Pippi Pończoszankę – zajęcia
literackie dla dzieci z okazji Dnia Piegów.
07.03.19
 18.00 – Pół żartem i całkiem na serio – impreza artystyczna z okazji
Dnia Kobiet. Imprezie towarzyszyć będą: wystawa „Portrety Kobiet”
Józefa Matusika oraz wieczór autorski – Aleksandry Brzozowskiej.

Wystąpi kabaret Galimatias oraz wokalistka Iwona DrozdowskaSkałbania.
08.03.19
 10.30 – Małe kobietki – zajęcia literackie dla dzieci.
12.03.19
 10.30 – Żeby zdrowe zęby mieć trzeba tylko chcieć – zajęcia
edukacyjne dla dzieci.
19.03.19
 10.30 – Tropiciele wiosny – zajęcia literacko-przyrodnicze dla dzieci.
21.03.19
 10.00 – Dzień bez mięsa, jemy zdrowo i kolorowo – zajęcia
edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
28.03.19
 18.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Brzęczkowskiego 2
01.03.19
 17.00 – Cztery pory roku w malarstwie – wernisaż Elżbiety
Gackowskiej.
05.03.19
 14.00 – Komunikacja niejedno ma imię: różne
porozumiewania się – zajęcia edukacyjne dla dzieci.

sposoby

06.03.19
 9.30 – Kwiatek dla każdej kobiety – zajęcia plastyczne dla dzieci.
07.03.19
 17.00 – Spotkanie z historią i zabytkami Bydgoszczy – wykład
Krzysztofa Bartowskiego.
12.03.19
 10.30 – Kreatywny senior w bibliotece – zajęcia edukacyjne.
19.03.19
 14.00 – W zdrowym ciele zdrowy duch: promujemy aktywne
spędzanie czasu – zajęcia edukacyjne.

22.03.19
 16.30 – Rodzinne rozgrywki gier planszowych.
26.03.19
 14.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.
28.03.19
 14.00 – Dobrze mieć zainteresowania – zajęcia edukacyjne.
29.03.19
 18.30 – Noc z Andersenem – zabawa dla dzieci. Na imprezę
obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.
Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Broniewskiego 1
07.03.19
 11.30 – Tajemnice mody – zajęcia edukacyjne dla dzieci z okazji
Dnia Kobiet.
12.03.19
 11.30 – Spotkanie Koła Przyjaciół Biblioteki – spotkanie dla
dorosłych.
19.03.19
 16.30 – Wiosenne inspiracje – zajęcia plastyczne dla dzieci.
26.03.19
 11.30 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
29.03.19
 18.30 – Noc z Andersenem – zabawa dla dzieci. Na imprezę
obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.
Filia nr 17 dla dorosłych i dla dzieci ul. Łanowa 2
05.03.19
 10.30 – Dlaczego musimy dbać o zęby? – zajęcia edukacyjne dla
przedszkolaków z okazji Dnia Dentysty.
11.03.19
 11.00 – Myśli nieuczesane – spotkanie dla seniorów poświęcone
twórczości Stanisława Jerzego Leca w 110-tą rocznicę urodzin.

19.03.19
 10.30 – Wróbelek, ptaszyna niewielka – zajęcia edukacyjne dla
przedszkolaków z okazji Międzynarodowego Dnia Wróbla.
Filia nr 19 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Powstańców Wielkopolskich 26
21.03.19
 16.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
Filia nr 21 dla dorosłych ul. M. Skłodowskiej-Curie 33a
13.03.19
 15.30 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul. M.
Konopnickiej 28
06.03.19
 13.00 – Warsztaty kosmetyczne dla dorosłych.
07.03.19
 16.15 – Warsztaty komputerowe dla dorosłych.
08.03.19
 10.00 – Japońska sztuka opowiadania
wykorzystaniem Teatru Kamishibai.

historii

–

 13.00 – Warsztaty florystyczne dla dorosłych.
13.03.19
 13.00 – Warsztaty kosmetyczne dla dorosłych.
14.03.19
 16.15 – Warsztaty komputerowe dla dorosłych.
15.03.19
 10.00 – Wiosna tuż, tuż… - zajęcia edukacyjne dla dzieci.
 13.00 – Warsztaty florystyczne dla dorosłych.
20.03.19
 13.00 – Warsztaty kosmetyczne dla dorosłych.
21.03.19

zajęcia

z

 10.00 – Światowy
najmłodszych.

Dzień

Poezji

–

czytamy

wierszyki

dla

 16.15 – Warsztaty komputerowe dla dorosłych.
22.03.19
 13.00 – Warsztaty florystyczne dla dorosłych.
27.03.19
 10.00 – Zajęcia teatralne dla dzieci z okazji Międzynarodowego Dnia
Teatru.
 12.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
 13.00 – Warsztaty kosmetyczne dla dorosłych.
28.03.19
 16.15 – Warsztaty komputerowe dla dorosłych.
29.03.19
 13.00 – Warsztaty florystyczne dla dorosłych.
Filia nr 24 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Pielęgniarska 17
14.03.19
 10.15 – Wpraw ciało w ruch, by zdrowy był duch – pogadanka dla
dzieci o korzyściach płynących z aktywności fizycznej.
21.03.19
 10.15 – Zaczarowane kolory wiosny – zajęcia plastyczne dla dzieci.
Filia nr 25 dla dorosłych i dla dzieci ul. Jeżewska 6
01.03.19
 15.30 – Tworzymy zakładki do książek – zajęcia plastyczne dla
dzieci.
05.03.19
 15.30 – Jak pisać wiersze – tworzenie rymowanek z okazji
Międzynarodowego Dnia Pisarzy.
08.03.19
 15.30 – Wykonujemy kwiatowe ozdoby z okazji Dnia Kobiet –
zajęcia plastyczne dla dzieci.

12.03.19
 15.30 – Wiosenne rebusy i zagadki dla dzieci.
15.03.19
 15.30 – Tworzymy pszczółki z papieru - zajęcia plastyczne dla
dzieci.
19.03.19
 15.30 – Dzień z Kubusiem Puchatkiem – głośne czytanie połączone
z zajęciami plastycznymi.
22.03.19
 15.30 – Bohater: kim jest i jak nim zostać – zajęcia edukacyjne dla
dzieci.
26.03.19
 15.30 – Dzień z grami edukacyjnymi.
29.03.19
 15.30 – Bocian z plasteliny – zajęcia plastyczne dla dzieci.
Filia nr 30 dla dorosłych i dla dzieci ul. Toruńska 185
06.03.19
 16.30 – Kobiety w XXI wieku – spotkanie dla dorosłych czytelników.
14.03.19
 16.30 – Co w morzu pływa? – zajęcia edukacyjno-plastyczne dla
dzieci.
21.03.19
 16.30 – Spotkanie Klubu Odkrywców – zajęcia dla dzieci.
27.03.19
 16.30 – Teatralne ABC… - zajęcia edukacyjne dla dzieci.
Filia nr 31 dla dorosłych i dla dzieci ul. Wielorybia 99
01.03.19
 15.30 – Jak żaba ryby łowiła – głośne czytanie opowiadań B. Potter.
08.03.19

 15.30 – Literackie spotkanie z niezwykłymi kobietami – zajęcia na
podstawie książki pt. „Opowieści na dobranoc dla młodych
buntowniczek”.
15.03.19
 15.30 – Kasuga Matsuri: Festiwal Małpy w Japonii – zajęcia
edukacyjne dla dzieci.
22.03.19
 15.30 – Podróż przez morza i oceany – zajęcia edukacyjne dla
dzieci z okazji Światowego Dnia Wody.
29.03.19
 15.30 – O Wilku, który nie lubił chodzić – zajęcia edukacyjne o
środkach transportu dla najmłodszych.
Filia nr 32 dla dorosłych ul. Przyjazna 13
28.03.19
 16.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

