Wrzesień 2019
Zajęcia edukacyjne

Stary Rynek w Fordonie
07.09.19
 11.00 – VIII Narodowe Czytanie ośmiu Nowel polskich
zorganizowane zostanie przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę
Publiczną im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy we współpracy ze
Stowarzyszeniem Miłośników Starego Fordonu. Czytanie odbędzie
się na Rynku w dzielnicy Stary Fordon. Rozpocznie się wykładem
literaturoznawcy dr. Marcina Smolińskiego na temat genezy
czytanych nowel i twórczości ich autorów. Do głośnego czytania
zapraszamy czytelników oraz mieszkańców Bydgoszczy.
Filia nr 14 dla dzieci i młodzieży ul. Bohaterów Kragujewca 11
10.09.19
 10.00 – Międzynarodowy Dzień Kropki – zajęcia edukacyjne dla
przedszkolaków.
20.09.19
 10.00 – Baw się z nami emocjami – zajęcia edukacyjne dla
przedszkolaków.
Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 33
05.09.19
 11.00 – Afryka dzika przez Kicię Kocię odkryta: poznajemy
roześmianego kuzyna wieloryba – zajęcia edukacyjne dla dzieci na
podstawie książki A. Głowińskiej pt. „Kicia Kocia w Afryce”.
07.09.19
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
10.09.19
 11.00 – Jak wieść niesie Kicię Kocię spotkasz w lesie: kto ma długą
szyję i stojąc w wodzie głośno wyje - zajęcia edukacyjne dla dzieci
na podstawie książki A. Głowińskiej pt. „Kicia Kocia w lesie”.
12.09.19
 11.00 – Smerfna zabawa: poznajemy niebieskich przyjaciół –
głośne czytanie książki pt. „Długi sen śpiocha”.

 16.00 – Czytam sobie, czytam Tobie w bibliotece na Okolu. Głośne
czytanie literatury dziecięcej dla dzieci i rodziców.
14.09.19
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
18.09.19
 12.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
21.09.19
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
24.09.19
 11.00 – 100 % Pomelo, czyli refleksje ogrodowego słonia: kiedy
dmuchawiec nie jest już naszym dmuchawcem – zajęcia literackie
na podstawie książki R. Bădescu pt. „Pomelo wyrusza za mur
ogrodu”.
25.09.19
 11.00 – Historia małej kropki i drżącej kreski, czyli odkrywamy
nasze talenty – zajęcia z twórczego myślenia na podstawie książki
P.H. Reynoldsa pt. „Kropka”.
26.09.19
 11.00 – Puk! Puk! Puk! – przekonajcie się sami, kto ukrywa się za
drzwiami – głośne czytanie książki A.C. Tidholm pt. „Jest tam kto?”
 16.00 – Czytam sobie, czytam Tobie w bibliotece na Okolu. Głośne
czytanie literatury dziecięcej dla dzieci i rodziców.
28.09.19
 9.00 – Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych.
Filia nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Czerkaska 11
05.09.19
 12.00 – Nauka gry w brydża dla dorosłych.
12.09.19
 12.00 – Nauka gry w brydża dla dorosłych.
19.09.19
 12.00 – Nauka gry w brydża dla dorosłych.

26.09.19
 12.00 – Nauka gry w brydża dla dorosłych.
27.09.19
 17.00 – VI Biesiada Myśli Poetyckiej. Gościem specjalnym będzie
poetka i animatorka kultury Barbara Jendrzejewska. Spotkanie
poprowadzi Lucyna Siemińska i Jarosław Stanisław Jackiewicz.
Filia nr 5 dla dorosłych i dla dzieci ul. Pomorska 80 – 86
10.09.19
 10.15 – Z uśmiechem ci do twarzy – zajęcia literackie dla dzieci na
podstawie opowiadania A. Zimnowodzkiej pt. „Śmiechołki”.
17.09.19
 10.15 – Z uśmiechem ci do twarzy – zajęcia literackie dla dzieci na
podstawie opowiadania A. Zimnowodzkiej pt. „Śmiechołki”.
Filia nr 7 dla dorosłych i dla dzieci ul. Nakielska 175a
06.09.19
 19.00 – Detektywistyczna noc w Bibliotece – zabawa dla dzieci.
20.09.19
 16.00 – Palcem po mapie – wspomnienia z wakacji.
26.09.19
 12.00 – Warsztaty z ilustratorem Karolem Banachem w ramach
Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki (zajęcia dla
grup zorganizowanych).
Filia nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Noakowskiego 4
10.09.19
 10.30 – Fajne rzeczy z niefajnych śmieci – zajęcia plastyczne dla
dzieci.
17.09.19
 10.30 – Dlaczego krowa Matylda jest niemrawa i apatyczna –
głośne czytanie książki A. Steffensmeiera pt. „Krowa Matylda jest
chora”.
19.09.19

 10.30 – Wielka księga emocji – zajęcia edukacyjne dla dzieci z
okazji Dnia Emotikona.
26.09.19
 11.00 – Zielony ogródek: uprawa roślin doniczkowych – warsztaty
Klubu Optymistycznych Czytelniczek.
Filia nr 11 dla dorosłych i dla dzieci ul. Czołgistów 5
03.09.19
 14.00 – Odkrywamy technikę origami – zajęcia dla dzieci.
05.09.19
 15.00 – Dzień postaci z Bajek – zabawy literackie dla dzieci.
10.09.19
 14.00 – Odkrywamy technikę origami – zajęcia dla dzieci.
11.09.19
 15.00 – Spotkanie Klubu Seniora w Bibliotece.
17.09.19
 14.00 – Odkrywamy technikę origami – zajęcia dla dzieci.
 16.00 - Tajniki robotyki w bibliotece – cykliczne zajęcia dla dzieci.
Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.
18.09.19
 15.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
19.09.19
 15.00 – Fauna i Flora bez tajemnic – zajęcia edukacyjne dla dzieci.
24.09.19
 14.00 – Odkrywamy technikę origami – zajęcia dla dzieci.
 16.00 - Tajniki robotyki w bibliotece – cykliczne zajęcia dla dzieci.
Na zajęcia obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc.
25.09.19
 15.00 - Spotkanie Klubu Seniora w Bibliotece.
26.09.19
 16.00 – Zajęcia plastyczne dla dzieci.

Filia nr 12 dla dorosłych i dla dzieci ul. Ujejskiego 58
09.09.19
 11.30 – Owoce lata – zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków.
10.09.19
 11.30 – Owoce lata – zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków.
12.09.19
 11.30 – Owoce lata – zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków.
25.09.19
 12.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
Filia nr 13 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Gawędy 1
10.09.19
 10.00 – Czytanie na dywanie – zajęcia dla przedszkolaków.
17.09.19
 10.00 – Poznajemy bardzo głodną gąsienicę – zajęcia literackie dla
dzieci.
24.09.19
 11.00 – Zwierzęta w ZOO - spotkanie z cyklu „Rosnę z książką”.
26.09.19
 17.45 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
28.09.19
 11.00 – Spotkanie Koła szachowego dla dorosłych.
Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci ul. Dworcowa 49
03.09.19
 10.30 – Biblioteka czeka, przyjdź, nie zwlekaj – lekcja biblioteczna
dla dzieci i młodzieży.
05.09.19
 10.30 – W niezwykłej krainie bajek i baśni – zabawy dla dzieci z
ulubionymi postaciami literackimi.
10.09.19

 10.30 – Międzynarodowy Dzień Kropki – zajęcia literacko-plastyczne
dla dzieci na podstawie książki P.H. Reynoldsa pt. „Kropka”.
17.09.19
 10.30 – Ahoj piraci! – zajęcia literackie dla dzieci.
19.09.19
 10.30 – Czarodziejski świat przedszkolaka – zajęcia literackie dla
dzieci.
24.09.19
 10.30 – Co nam jesień z sobą niesie? – zajęcia literacko-plastyczne
dla dzieci.
26.09.19
 10.30 – Dlaczego kameleon zmienia kolor? - zajęcia literackoplastyczne dla dzieci.
 17.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Brzęczkowskiego 2
13.09.19
 16.00 – Święto Latawca – rodzinne zajęcia edukacyjne.
19.09.19
 16.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
24.09.19
 9.00 – Warsztaty z Piotrem Witoniem w ramach Festiwalu Książki
Obrazkowej
dla
Dzieci
LiterObrazki
(zajęcia
dla
grup
zorganizowanych).
26.09.19
 9.00 – Warsztaty z ilustratorem Karolem Banachem w ramach
Festiwalu Książki Obrazkowej dla Dzieci LiterObrazki (zajęcia dla
grup zorganizowanych).
 14.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.
27.09.19
 16.00 – Mamo, tato, zróbmy coś razem – rodzinne spotkanie z
bajkowymi kalamburami.

Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Broniewskiego 1
02.09.19
 11.30 – Grzyby jadalne i niejadalne – spotkanie dla seniorów.
10.09.19
 11.30 – Spotkanie Koła Przyjaciół Biblioteki.
16.09.19
 11.30 – Zajęcia z decoupage – zajęcia plastyczne dla seniorów.
17.09.19
 16.30 – Pierwszy dzień jesieni – zajęcia plastyczne dla dzieci i
rodziców.
24.09.19
 11.30 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
26.09.19
 11.00 – Dzień głośnego czytania – zajęcia dla dzieci.
Filia nr 17 dla dorosłych i dla dzieci ul. Łanowa 2
05.09.19
 10.30 – Zakładki pajacyki - zajęcia plastyczne dla przedszkolaków.
12.09.19
 10.30 – Zakładki pajacyki - zajęcia plastyczne dla przedszkolaków.
16.09.19
 11.00 – Książę poetów, czyli życie i twórczość Juliana Tuwima –
zajęcia edukacyjne dla seniorów z okazji 125-tej rocznicy urodzin
poety.
24.09.19
 10.30 – Idziemy
przedszkolaków.
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27.09.19
 10.30 – Głośne czytanie książki pt. „Wielka księga emocji” z okazji
Dnia Głośnego Czytania – zajęcia dla przedszkolaków.

Filia nr 19 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Powstańców Wielkopolskich 26
19.09.19
 16.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.
Filia nr 21 dla dorosłych ul. M. Skłodowskiej-Curie 33a
11.09.19
 15.30 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul. M.
Konopnickiej 28
10.09.19
 10.00 – Wakacyjne wspomnienia – głośne czytanie.
11.09.19
 13.00 – Warsztaty kosmetyczne dla dorosłych.
12.09.19
 16.30 – Warsztaty komputerowe dla dorosłych.
13.09.19
 13.00 – Warsztaty florystyczne dla dorosłych.
17.09.19
 10.00 – Jak Wojtek został strażakiem – zajęcia o zawodach dla
dzieci.
18.09.19
 13.00 – Warsztaty kosmetyczne dla dorosłych.
19.09.19
 16.30 – Warsztaty komputerowe dla dorosłych.
20.09.19
 13.00 – Warsztaty florystyczne dla dorosłych.
24.09.19
 10.00 – Witamy w świecie emocji – zajęcia edukacyjne dla dzieci.
25.09.19
 12.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych.

 13.00 – Warsztaty kosmetyczne dla dorosłych.
26.09.19
 16.30 – Warsztaty komputerowe dla dorosłych.
27.09.19
 13.00 – Warsztaty florystyczne dla dorosłych.
Filia nr 24 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci i młodzieży ul.
Pielęgniarska 17
17.09.19
 10.15 – Barwne dywany szeleszczą pod stopami – głośne czytanie
opowiadań o jesieni.
Filia nr 25 dla dorosłych i dla dzieci ul. Jeżewska 6
03.09.19
 15.30 – Wykonujemy jeżyki z szyszek – zajęcia plastyczne dla
dzieci.
06.09.19
 15.30 – Głośne czytanie fragmentów opowiadania R. Klimczaka pt.
„Nudzimisie idą do szkoły”.
10.09.19
 15.30 – Poznajemy jesienne liście - zajęcia edukacyjne dla dzieci.
13.09.19
 15.30 – Wykonujemy jesienne świeczniki – zajęcia plastyczne dla
dzieci.
17.09.19
 15.30 – Wykonujemy wiewiórki z plasteliny - zajęcia plastyczne dla
dzieci.
20.09.19
 15.30 – Jesienne łamigówki – zajęcia edukacyjne dla dzieci.
24.09.19
 15.30 – Jesienne obrazki – zajęcia plastyczne dla dzieci.
27.09.19
 15.30 – Jesienne obrazki – zajęcia plastyczne dla dzieci.

Filia nr 30 dla dorosłych i dla dzieci ul. Toruńska 185
04.09.19
 16.30 – Wspomnienia z wakacji – głośne czytanie fragmentów
książki pt. „Wakacje Mikołajka” połączone z zajęciami plastycznymi.
11.09.19
 16.30 – Głośne czytanie poezji Juliana Tuwima połączone z
zajęciami teatralnymi.
18.09.19
 16.30 – Jesień i jej kolory – zajęcia edukacyjno-plastyczne dla
dzieci.
25.09.19
 16.30 – Spotkanie Klubu Odkrywców – zajęcia dla dzieci.
Filia nr 31 dla dorosłych i dla dzieci ul. Wielorybia 99
20.09.19
 15.30 – Głośne czytanie fragmentów książki A. Wajraka pt. „Wilki” z
okazji Dnia Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk.
27.09.19
 15.30 – Poznajemy grzyby na podstawie książki S. Casta i B.
Mossberg pt. „Księga grzybów mrówki Zofii”.
Filia nr 32 dla dorosłych ul. Przyjazna 13
04.09.19
 16.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.
25.09.19
 16.00 – Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.

