
1 
 

 
Hasło promujące XVI edycję Tygodnia Bibliotek 2019 brzmi  #biblioteka.  
#biblioteka – za tym hasłem kryją się ludzie, zbiory, spotkania, wydarzenia, imprezy, 

konkursy. Współczesna biblioteka jest mocno zakorzeniona w historii, a jednocześnie 

śmiało spogląda w przyszłość. Marka biblioteka jest utrwalona w świadomości 

społecznej, ale nieustannie poszukuje nowych użytkowników i przyciąga ich 

innowacyjnymi usługami. Promowanie biblioteki opatrzone znakiem # ułatwia 

potencjalnym użytkownikom dotarcie do jej usług i zasobów, świadczy o tym, że 

biblioteka jest nowoczesna i korzysta z nowych technologii. Hasztag porządkuje i 

wyróżnia, a przede wszystkim podkreśla szczególne znaczenie biblioteki w systemach 

informacyjnych. 

Gliwicka Biblioteka przygotowała prawie 100 wydarzeń! Udział we wszystkich jest 

bezpłatny, jednak na niektóre zajęcia i spektakle obowiązują zapisy.  

 

 

 

Szczegółowy plan Tygodnia Bibliotek jest dostępny na stronie: 

www.biblioteka.gliwice.pl 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biblioteka.gliwice.pl/
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SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY 
 

czwartek, 16 maja 2019 r., godz. 18.00 

CH Forum – Scena Forum, ul. Lipowa 1 

Spotkanie autorskie z Katarzyną Puzyńską 

Zapraszamy na spotkanie z autorką bestsellerowej serii kryminałów o policjantach z 

fikcyjnej wsi Lipowa. 

Katarzyna Puzyńska - polska pisarka, z wykształcenia psycholog. Debiutowała 

doskonale przyjętą książką „Motylek”, która rozpoczyna sagę o policjantach z 

niewielkiej wsi Lipowo. Seria o Lipowie to nie tylko trzymające w napięciu klasyczne 

kryminały psychologiczne, ale także powieści z rozbudowanym wątkiem społecznym 

i obyczajowym, które porównywane są do książek Agathy Christie i Camilli Läckberg. 

Prawa do publikacji powieści Puzyńskiej sprzedano do ponad dwudziestu krajów. 

Puzyńska jest też autorką książki non-fiction "Policjanci. Ulica", w której razem ze 

swoimi rozmówcami, przedstawia służbę funkcjonariuszy prewencji oraz ruchu 

drogowego od zupełnie innej strony niż miało to dotychczas miejsce w literaturze. 

 

środa, 8 maja 2019 r., godz. 18.00 

Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17 

KOMIKS MARVELA 

Czytelnicy będą mogli zapoznać się z niesamowitą historią wydawnictwa Marvel 

Comics – giganta komiksu amerykańskiego, który stworzył znane na całym świecie 

postaci Spider-Mana, Kapitana Ameryki, Iron Mana, Hulka i wielu, wielu innych. 

Marvel to jednak nie tylko herosi w trykotach, ale też rewolucja kulturalna i 

artystyczna oraz burzliwe losy wybitnych jednostek tworzących współczesną 

mitologię. Prezentacja o historii wydawnictwa pozwoli na zapoznanie się z wieloma 

ciekawostkami dotyczącymi wzlotów i upadków Marvela, jego twórców oraz 

postaci. Będzie również okazją do obejrzenia wielu najsłynniejszych komiksów z 

udziałem Spider-Mana, X-Men czy Avengers. Spotkanie poprowadzi Michał 

Twardowski. 

Michał Twardowski – kulturoznawca/filmoznawca, absolwent Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach, autor pracy dyplomowej „Od Barbarelli do Tintina. Komiksowa 

estetyka na ekranie”. Kinomaniak i czytelnik komiksów wszelakich, w szczególności 

wydawnictw Marvela i DC Comics. 

 

 

piątek, 10 maja 2019 r., godz. 18.00 

Filia nr 1, pl. Inwalidów Wojennych 3 

AUSTRALIA I NOWA ZELANDIA, CZYLI DALEKIE PODRÓŻE Z TRÓJKĄ DZIECI 

Spotkanie z 5-osobową rodziną, która pasjonuje się dalekimi, egzotycznymi 

wyjazdami, łącząc wyjazd z edukacją dzieci i realizacją zwariowanych marzeń. 

Uwielbiają niespieszne podróże kamperem, podczas których odwiedzają 

interaktywne muzea, zwiedzają parki dla dzieci, ale przede wszystkim przebywają w 

naturze: pośród gór, jezior, łąk czy rzek. 
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Autorzy bloga www.3dzieciaki2plecaki.pl oraz ilustrowanej książki z podróży po 

Ameryce Południowej. 

 

 

TEATRZYKI W BIBLIOTECE  Dla dzieci 
 

WILK I ZAJĄC 

poniedziałek, 13 maja 2019 r., godz. 16.00, Filia nr 24, ul. Architektów 109  

 

ALICJA W KRAINIE CZARÓW 

poniedziałek, 13 maja 2019 r., godz. 12.00, Filia nr 16, ul. Skarbnika 3 

 

 

 

 

Biblioteka Centralna, ul. Kościuszki 17 
 

 

6 – 30 maja 2019 r.  

WYSTAWA MALARSTWA KAROLINY KUŁAKOWSKIEJ 

Karolina Kułakowska – poetka i malarka. W pracy twórczej często dochodzi do 

swoistych interakcji pomiędzy światem wizualnym a światem słowa, czego efektem 

są poetyckie obrazy oraz malarskie wiersze. Malarstwo jej posiada spory ładunek 

emocjonalny, czasami dawkowany subtelnie, innym razem dosadnie. Prace 

abstrakcyjne skupiają się na penetracji materii, wyszukaniu barwy, natężeniu                        

i temperaturze. Portrety natomiast w sposób liryczny ukazują charakter człowieka. 

 

środa, 8 maja 2019 r., godz. 18.00 

KOMIKS MARVELA 

Prezentacja o komiksach i historii wydawnictwa, która pozwoli na zapoznanie się                  

z wieloma ciekawostkami dotyczącymi wzlotów i upadków Marvela, jego twórców 

oraz postaci. Będzie również okazją do obejrzenia wielu najsłynniejszych komiksów                     

z udziałem Spider-Mana, X-Men czy Avengers. Spotkanie poprowadzi Michał 

Twardowski. 

czwartek, 9 maja 2019 r., godz. 17.30 

LECH MUCHA – SPOTKANIE AUTORSKIE 

Spotkanie autorskie z Lechem Muchą, na temat książek „Chirurdzy. Opowieści 

prawdziwe” i „Biała Palma. Powieść sensacyjno-filmowa”.   

 

Lech Mucha - absolwent Śląskiej Akademii Medycznej, specjalista chirurgii ogólnej. 

Doświadczenie zawodowe zdobywał w szpitalach w Zabrzu, Pyskowicach i Bytomiu. 

Poza salą operacyjną motocyklista, bloger i publicysta dwutygodnika „Polska 

Niepodległa". Jego najnowsza powieść sensacyjno-filozoficzna „Biała Palma” to 

pełna zwrotów akcji historia, trzymająca w napięciu aż do ostatniej strony.                                                          

 

sobota, 11 maja 2019 r., godz. 11.00 

PGR OBRAZY 

Spotkanie autorskie z Joanną Warechą połączone z prelekcją.  
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Joanna Warecha - autorka dokumentu i książki „PGR Obrazy”. Od 20 lat zajmuje się 

losem byłych pracowników. Swoim filmem i książką walczy ze stereotypem, 

utrwalonym przez film „Arizona” (Ewy Borzęckiej, nakręconym w 1997 roku), że ludzie 

z byłych PGR-ów to banda pijaków, nieudaczników i dzieciorobów. Warecha 

pokazuje, że Ci ludzie mają swoją wrażliwość, kompetencje i chcą pracować. 

 

poniedziałek, 13 maja 2019 r., godz. 18.00 

SŁOWO/ROMANTYZM/MALARSTWO  

Zapraszamy na wyjątkowy wieczór pełen kultury!  

Spotkanie z artystycznym małżeństwem – Karoliną Kułakowską i Robertem Kowalskim. 

Obrazy i poezja Karoliny Kułakowskiej połączone z wykładem „Kobiety Romantyków” 

Roberta Kowalskiego – to wszystko podczas jednego spotkania.  

 

wtorek, 14 maja 2019 r., godz. 17.00 

MONIUSZKO WIELKIM KOMPOZYTOREM BYŁ! 

Podobno, gdyby nie jego ogromna fascynacja folklorem i miłość do Polski 

niepozwalająca na oderwanie się w swojej twórczości od spraw związanych z 

wolnością Ojczyzny, mógłby stać się jednym z najbardziej znanych na świecie 

kompozytorów z kraju nad Wisłą. Stanisław Moniuszko, bo o nim mowa, przyszedł na 

świat 5 maja 1819 r. W związku z okrągłą rocznicą urodzin kompozytora i 

ustanowionym z tej okazji Rokiem Moniuszkowskim postanowiliśmy się nieco bliżej 

przyjrzeć tej postaci. Naszym przewodnikiem po meandrach życiorysu Stanisława 

Moniuszki będzie Liliana Czajkowska – śpiewaczka i znawczyni muzyki, która w 

pasjonujący sposób dzieli się swoją wiedzą.  

 

8 - 15 maja 2019 r. 

ZGADUJ ZGADULA – konkurs Dla dzieci 
W szklanej kuli umieścimy klocki lego… Ale ile ich będzie? Na osoby, które podadzą 

odpowiedź najbliższą prawdzie czekają upominki. 

 

8 - 15 maja 2019 r. 

LITERACKIE MEMORY Dla dzieci 
Zapraszamy do spróbowania swoich sił w zabawie z wielkoformatowym memory i 

postaciami z książek dla dzieci.  

 

środa, 8 maja 2019 r., godz. 9.00 

WARSZTATY KOMIKSOWE  Dla dzieci 
Warsztaty tworzenia komiksów dla uczniów z SP nr 28. 

 

piątek, 10 maja 2019 r., godz. 11.00 

BESTIARIUM  Dla dzieci 
O śląskich stworach opowie uczniom SP nr 28 Mateusz Świstak. 

 

sobota, 11 maja 2019 r., godz. 15.00-18.00 

AKCJA – CZYTANIE!   Dla dzieci 



5 
 

Maraton czytelniczy dla młodzieży – będziemy czytać.. i czytać.. i czytać… Ale nie 

zabraknie też dodatkowych atrakcji i niespodzianek!  

Zapisy w bibliotece:: tel.32 238 26 63, e-mail: o-33@biblioteka.gliwice.pl  

Warunkiem udziału w zajęciach jest dostarczenie podpisanego przez rodzica 

formularza zgody. 

 

wtorek, 14 maja 2019 r., godz. 11.00 

TRZECIA KARTKA, CZYLI O CZYM MARZĄ UCZNIOWIE  Dla dzieci 
Kabaret dla uczniów SP nr 9, przygotowany przez uczniów SP nr 28. 

 

 

Biblioforum, ul. Lipowa 1 

            

8 - 15 maja 2018 r. 

Podczas trwania Tygodnia Bibliotek w Biblioforum czekać będzie fotobudka! 

Przyjdźcie zrobić sobie zdjęcia ze specjalnymi hasztagami: #czytanie, #kultura, 

#rozwój. 

 

środa, 8 maja 2019 r., godz. 9.00 

BIBLIOFORUM EDUKACYJNE  Dla dzieci 
Warsztaty dziennikarskie dla uczniów.  Strony www, Facebook, Instagram i Twitter – 

narzędzia do skutecznego wyszukiwania informacji. Redagujemy przewodnik po 

Gliwicach ze szczególnym wyeksponowaniem miejsc kultury.                   

 

piątek, 10 maja 2019 r., godz. 18.00 

BIBLIOFORUM PLASTYCZNE 

Warsztaty z tworzenia kartek okolicznościowych z wykorzystaniem metody quillingu, 

które poprowadzi Aleksandra Ossowska. Ilość miejsc ograniczona.                             

Zapisy w bibliotece: tel. 32 335 74 47, e-mail: bf@biblioteka.gliwice.pl   

sobota, 11 maja 2019 r., godz. 14.00 

BIBLIOFORUM PLASTYCZNE  Dla dzieci 
Biblioforum okiem dziecka - tworzymy makietę z wykorzystaniem różnorodnych 

materiałów plastycznych. Ilość miejsc ograniczona.                                                       

Zapisy w bibliotece: tel. 32 335 74 47, e-mail: bf@biblioteka.gliwice.pl 

 

wtorek, 14 maja 2019 r., godz. 16.30 

BIBLIOFORUM TECHNOLOGICZNE  
Warsztaty z bezpiecznego poruszania się w przestrzeni mediów społecznościowych 

(Instagram, Facebook, Twitter). Ilość miejsc ograniczona.                                              

Zapisy w bibliotece: tel. 32 335 74 47, e-mail: bf@biblioteka.gliwice.pl 

 

 

 

Filia nr 1, pl. Inwalidów Wojennych 3 

 

6 - 30 maja 2019 r. 

METAMORFOZY DLA GLIWIC – wystawa retrospektywna 

mailto:o-33@biblioteka.gliwice.pl
mailto:bf@biblioteka.gliwice.pl
mailto:bf@biblioteka.gliwice.pl
mailto:bf@biblioteka.gliwice.pl
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Wystawa powstała z okazji piętnastej rocznicy rejestracji Stowarzyszenia na Rzecz 

Dziedzictwa Kulturowego Gliwic „Gliwickie Metamorfozy". Na planszach pokazano 

rok po roku jak przebiega praca nad rewitalizacją Cmentarza Hutniczego, który jest 

głównym przedmiotem starań stowarzyszenia. Można będzie również zobaczyć 

przegląd pozostałych działań, których celem jest upowszechnianie w przystępny 

sposób wiedzy o historii Gliwic i Śląska. W uzupełnieniu zaprezentowana zostanie 

jedna z wcześniejszych wystaw, która powstała dla przypomnienia postaci Theodora 

Kalidego, wielkiego rzeźbiarza, pochowanego właśnie na Cmentarzu Hutniczym. 

piątek, 10 maja 2019 r., godz. 18.00 

AUSTRALIA I NOWA ZELANDIA, CZYLI DALEKIE PODRÓŻE Z TRÓJKĄ DZIECI 

Spotkanie z autorami bloga www.3dzieciaki2plecaki.pl oraz ilustrowanej książki                  

z podróży po Ameryce. 

8 - 15 maja 2019 r. 

DRUGIE ŻYCIE KSIĄŻKI     

Akcja jest adresowana do wszystkich, którzy lubią czytać i chcą się dzielić książkami 

z innymi. Proponujemy wymianę książek i innych zbiorów, na specjalnie 

przygotowanym stole. 

 

8 - 15 maja 2019 r. 

BIBLIOTEKA ELEKTRONICZNIE 

Wszystko, co chciałbyś wiedzieć  o katalogu elektronicznym biblioteki, ale wstydzisz 

się zapytać – bibliotekarze odpowiadają i uczą. 

 

 

Filia nr 5, ul. Perkoza 12 
 

8 – 31 maja 2019 r. 

GDY MYŚLĘ O KSIĄŻCE 

Zapraszamy na wystawę plakatów wykonanych przez uczniów klasy 8b Szkoły 

Podstawowej nr 41 w Gliwicach. Projekt został zrealizowany w związku z udziałem 

szkoły w unijnym programie edukacyjnym Erasmus+ . Przy tworzeniu prac skorzystano 

z witryny internetowej „Canva". Opieka merytoryczna: Beata Haładus i Ewa Drabik-

Porwoł. 

 

8 – 15 maja 2019 r. 

LITERACKA ZGADUJ-ZGADULA    Dla dzieci            
Łamigłówki literackie dla czytelników z nagrodami niespodziankami.  

 

8 – 15 maja 2019 r. 

KSIĄŻKA NA ZACHĘTĘ     

Każdy nowy zapisany czytelnik otrzyma od biblioteki książkę w prezencie. 

 

8 – 15 maja 2019 r. 

UWOLNIJ KSIĄŻKĘ 

Bookcrossing – książka za książkę.  

 

8 – 15 maja 2019 r. 

ŚWIĘTO BAJKI 

http://www.3dzieciaki2plecaki.pl/
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Wystawa prac przygotowanych przez dzieci z PM nr 29 i PM nr 41 na Sikorniku.                 

Wielki finał, czyli gry i zabawy, wręczanie nagród odbędzie się 15 maja 2019  

o godzinie 10:30. 

8 – 15 maja 2019 r. 

LITERACKIE ŁAMIGŁÓWKI 

Tajemnicze literackie zagadki, za odgadnięcie których każdy otrzyma nagrodę. 

 
 

Filia nr 7, ul. Junaków 4 
 

 

8 – 15 maja 2019 r. 

#TAJEMNICA Dla dzieci 
Przez cały tydzień zapraszamy do udziału w konkursie na szukanie zagadek i szyfrów 

w bibliotece. 

 

środa, 8 maja 2019 r., godz. 17.00 

#TWORZENIE    Dla dzieci 
Warsztaty plastyczne szycia filcu - będziemy szyć stworki biblioteczne. 

Obecność opiekuna obowiązkowa. 

 

czwartek, 9 maja 2019 r., godz. 9.30 

#WIEDZA   Dla dzieci 
Warsztaty edukacyjne dla przedszkolaków. Biblioteka to ogromna skarbnica wiedzy, 

a my nauczymy się jak z niej korzystać. 

 

sobota, 11 maja 2019 r., godz. 11.00 

#GRYWALIZACJA     Dla dzieci 
Zapraszamy na rozgrywki gier planszowych – mile widziane zespoły.                       

Wymagana obecność opiekuna dla najmłodszych dzieci.  

 

poniedziałek, 13 maja 2019 r., godz. 17.00 

#KODOWANIE    Dla dzieci 
Zapraszamy serdecznie na warsztaty z kodowania bez komputera. Będziemy 

trenować spostrzegawczość, kreatywność, wyobraźnię i logiczne myślenie. 

Obowiązują zapisy na zajęcia. 

 

środa, 15 maja 2019 r., godz. 16.00 

#INSPIROWANIE     
Spotkanie dla dorosłych w „ Pracowni Kreatywnej” – tym razem tworzyć będziemy 

zakładki z filcu. 

 
 

Filia nr 9, ul. Czwartaków 18 
 

 

środa, 8 maja 2019 r., godz. 17.00     

TORBY JAK MALOWANE     
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Warsztaty prowadzone przez Katarzynę Bąk ze Stowarzyszenia Melina. Ograniczona 

liczba miejsc (12 osób). Zapisy w bibliotece. 

 

piątek, 10 maja 2019 r., godz. 16.30     

SPOTKANIE PODRÓŻNICZE 

Spotkanie z podróżniczką Danutą Łyskawą, która opowie o Zjednoczonych 

Emiratach Arabskich. 

 

wtorek, 14 maja 2019 r., godz. 12.25-12.45      

IV PRZERWA NA CZYTANIE   Dla dzieci      
Ogólnopolska akcja bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie.  

Wydarzenie w ramach współpracy z biblioteką szkolną ZSP nr 5 w Gliwicach. 

 

 

Filia nr 11, ul. Bł. Czesława 24 
 

8 – 15 maja 2019 r. 

ZAMIEŃ KSIĄŻKĘ, PODMIEŃ KSIĄŻKĘ 

Bookcrossing – książka za książkę.  

 

czwartek, 9 maja 2019 r., godz. 10.30   

O KALINIE, CÓRCE CZAROWNICY I SYMPATYCZNYM HIPCIU  Dla dzieci                                                                                                                                                                                     
czytanie baśni i opowiadania połączone z wykonaniem pracy plastycznej dla grupy 

przedszkolnej z PM nr 16. 

 

wtorek, 14 maja  2019 r., godz. 11.00  

O ZŁOTEJ RYBCE   Dla dzieci 
Dzieci z przedszkola „Irysek” wysłuchają opowieści i namalują ilustracje do baśni. 
 

 

 

Filia nr 13, ul. Paderewskiego 56 
 

środa, 8 maja 2019 r., godz. 16.00  

MAGICZNE KÓŁECZKA – MAGICZNE ZWIERZĄTKA  Dla dzieci 
Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 4-7 lat. 

 

piątek, 10 maja 2019 r., godz. 12.00 – 14.00  

KOMPUTER NIE GRYZIE 

Spotkanie dla seniorów – 5 praktycznych zastosowań Internetu.  

 

poniedziałek, 13 maja 2019 r., godz. 16.00  

PRZYBYSZ Z AFRYKI  Dla dzieci  
O bocianie słów kilka: zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci.  

 

wtorek, 14 maja 2019 r., godz. 11.00 – 13.00    

KOMPUTER NIE GRYZIE 

Spotkanie dla seniorów – 5 praktycznych zastosowań Internetu.  
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Filia nr 15, ul. Piastowska 3 
 

wtorek, 7 maja 2019 r., godz. 10.00 – 12.00  

DZIEŃ SŁOŃCA, CZYLI BARDZO ŻÓŁTY DZIEŃ   Dla dzieci 
Zajęcia edukacyjno - literackie  

 

czwartek, 9 maja 2019 r., godz. 9.30 – 11.00`   

DZIEŃ KRÓLEWNY   Dla dzieci 
Dzieci poznają wszystkie królewny świata i wszystkie opowieści o nich. 

 

wtorek, 14 maja 2019 r., godz. 11.00  

AFRYKA KAZIKA, CZYLI PODRÓŻ ROWEREM PRZEZ CZARNY LĄD   Dla dzieci 
Podróżniczo–literackie spotkanie w gliwickiej Palmiarni inspirowane książką Łukasza 

Wierzbickiego pt. „Afryka Kazika”. 

 

Filia nr 16, ul. Przedwiośnie 2 
 

8 – 15 maja 2019 r.    

NA TWÓRCZOŚĆ NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO 

Wystawa prac wykonanych w drewnie przez miejscowego artystę Józefa Topóra. 

 

8 – 15 maja 2019 r.    

WYMIEŃ SIĘ KSIĄŻKĄ 

Akcja jest adresowana do wszystkich, którzy lubią czytać i chcą się dzielić książkami 

z innymi. Proponujemy wymianę książek i innych zbiorów na specjalnie 

przygotowanym stole. 
 

środa, 8 maja 2019 r., godz. 17.00    

BĄDŹ ZDRÓW BEZ LEKÓW 

Kącik dla seniorów z literaturą promująca zdrowy tryb życia, gdzie przy kawie i 

herbacie można wymienić się doświadczeniami.  

 

środa, 8 maja 2019 r., godz. 17.00    

INDUSTRIALNE LALECZKI  Dla dzieci 
Warsztaty tworzenia industrialnych laleczek prowadzone przez Warsztaty Artystyczne 

– Studio Maciej Zabrze. 

 

piątek, 10 maja 2019 r., godz. 17.00    

ZAGRAJ Z NAMI W SCRABBLE  

Zapraszamy dorosłych do wspólnej gry w scrabble. 
 

poniedziałek, 13 maja 2019 r., godz. 12.00    

ALICJA W KRAINIE CZARÓW Dla dzieci 
Spektakl w wykonaniu Teatru „Blaszany Bębenek”. Liczba miejsc ograniczona.   

 

wtorek, 14 maja 2019 r., godz. 9.30   

JAK MAMA ZOSTAŁA INDIANKĄ  Dla dzieci 
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Głośne czytanie książki Ulf Stark połączone z zajęciami plastycznymi, podczas 

których dzieci wykonają kwiatek dla mam. 

 

środa, 15 maja 2019 r., godz. 17.00    

BĄDŹ ZDRÓW BEZ LEKÓW 

Kącik dla seniorów z literaturą promująca zdrowy tryb życia, gdzie przy kawie i 

herbacie można wymienić się doświadczeniami.  

 

środa, 15 maja 2019 r., godz. 17.00   

KWIATY DLA MAMY  Dla dzieci 
Warsztaty tworzenia z bibuły kwiatów dla mam. 

 
 

Filia nr 17, ul. Spółdzielcza 33a 

 

środa, 8 maja 2019 r., godz. 17.00    

BIBLIOTEKA ART 

Cykl zajęć artystycznych dla dzieci, odbywający się w drugą i czwartą środę 

miesiąca. Tym razem dzieci będą mogły ozdobić torby na książki (malowanie na 

tkaninie).  

 

środa, 15 maja 2019 r., godz. 17.00 

CABO VERDE – WYSPY SZCZĘŚLIWE CZY WYSPY LENIWE? 

Spotkanie z autorem bloga podróżniczego „Antek w podróży” dotyczące Wysp 

Zielonego Przylądka. 

 

czwartek,9 maja 2019 r. godz. 8.00 – 10.00   

IV DŁUGA PRZERWA NA CZYTANIE  

W ramach ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie osób czytających na przerwie 

pt. Przerwa na czytanie, w SP nr 7 odbędzie się głośne czytanie dzieciom wraz z 

zaproszonymi przez Bibliotekę gośćmi: piłkarzem Piasta Gliwice, policjantem, 

dziennikarką. 

 

 

 

 

 

 

Filia nr 20, ul. Bernardyńska 2 
 

 

8 – 15 maja 2019 r. 

UWOLNIJ KSIĄŻKĘ 

Bookcrossing – książka za książkę.  

 

czwartek, 9 maja 2019 r., godz. 10.00 

CZY WARTO BYĆ UCZCIWYM?  Dla dzieci 
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Zajęcia dla dzieci z SP nr 20, podczas których odbędzie się głośne czytanie książki o 

przygodach Krzysia Myszokościelnego oraz pogadanka na temat uczciwości.  

Dodatkowo dzieci wykonają własnoręcznie zakładki do książki w kształcie myszek.  

 

poniedziałek, 13 maja 2019 r., godz. 17.00 

PODRÓŻE PRZY KAWIE - DUBAJ 

Spotkanie dla dorosłych i członków Klubu Seniora – multimedialna relacja z podróży 

po Dubaju.  

 

wtorek, 14 maja 2019 r., godz. 9.00 

W KRAINIE KSIĄŻKI   Dla dzieci 
Zajęcia dla dzieci ze Żłobka Bajkowy Dworek - głośne czytanie wybranych wierszy o 

książce, krótka pogadanka o poszanowaniu książek oraz prezentacja księgozbioru 

dostosowanego do wieku dzieci.  

 

wtorek, 14 maja 2019 r., godz. 10.00 

W KRAINIE KSIĄŻKI   Dla dzieci 
Zajęcia dla dzieci z PM nr 3 - głośne czytanie wybranych wierszy o książce, krótka 

pogadanka o poszanowaniu książek oraz prezentacja księgozbioru dostosowanego 

do wieku dzieci.  

 

 

 

Filia nr 21, ul. Syriusza 30 

 

 

8 – 15 maja 2019 r.    

JOKER KSIĄŻKOWY 

Coroczna akcja, w czasie której można wypożyczyć w ciemno tzw. „Jokera”. Na 

pulę Jokerów będą się składać książki nagradzane lub bardzo wysoko oceniane 

przez czytelników.  

 

8 – 15 maja 2019 r.    

JAKI TO TYTUŁ? 

Konkurs polega na odgadnięciu właściwego tytułu książki z podanych 

przekręconych tytułów. Trzy osoby, które podają najwięcej prawidłowych 

odpowiedzi, otrzymają od biblioteki nagrody książkowe. 

 

8 – 15 maja 2019 r.    

ZABAWA OKŁADKOWA Dla dzieci 
W bibliotece rozwieszone będą fragmenty okładek książek. Uczestniczy zabawy 

muszą odgadnąć autora i tytuł książki.  

 

wtorek, 14 maja 2019 r., od godz. 10.00 

MAŁA KSIĘŻNICZKA – TURNIEJ LITERACKI Dla dzieci 



12 
 

Turniej literacki dla klas V SP nr 12. Przed dziećmi postawione zostaną różnorodne 

zadania związane z treścią książki F.H. Burnett „Mała księżniczka” oraz podstawowymi 

danymi biograficznymi autorki. 

 
 
 
 

Filia nr 22, ul. Spacerowa 6 
 
 

8 – 15 maja 2019 r. 

UWOLNIJ KSIĄŻKĘ 

Bookcrossing – książka za książkę.  

 

środa, 8 maja 2019 r., godz. 16.00    

PRZYJDŹ! BUDUJ! UKŁADAJ! KOLORUJ!  Dla dzieci 
Zajęcia dla dzieci szkolnych i przedszkolnych. Budujemy z klocków LEGO, kolorujemy, 

układamy puzzle – dla każdego coś ciekawego!  

 

czwartek, 9 maja 2019 r., godz. 10.00    

GŁOŚNE CZYTANIE  Dla dzieci 
Głośne czytanie wierszy Juliana Tuwima i Jana Brzechwy w Oddziale Przedszkolnym 

SP nr 8. 
 
 

środa, 15 maja 2019 r., godz. 16.00    

PRZYJDŹ! BUDUJ! UKŁADAJ! KOLORUJ!  Dla dzieci 
Zajęcia dla dzieci szkolnych i przedszkolnych. Budujemy z klocków LEGO, kolorujemy, 

układamy puzzle – dla każdego coś ciekawego!  
 
 
 
 

Filia nr 23, ul. Sopocka 2 
 

8 – 15 maja 2019 r. 

UWOLNIJ KSIĄŻKĘ 

Bookcrossing – książka za książkę.  

 

środa, 8 maja 2019 r., godz. 9.30 

GŁOŚNE CZYTANIE Dla dzieci 
Głośnie czytanie w bibliotece i tworzenie wspólnej ilustracji - zajęcia dla dzieci 

przedszkolnych. 

 

środa, 8 maja 2019 r., godz. 10.30 

GŁOŚNE CZYTANIE Dla dzieci 
Głośnie czytanie w bibliotece i tworzenie wspólnej ilustracji - zajęcia dla dzieci 

przedszkolnych. 

czwartek, 10 maja 2019 r., godz. 16.00    

PRZYJDŹ! BUDUJ! UKŁADAJ! KOLORUJ!  Dla dzieci 
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Zajęcia dla dzieci szkolnych i przedszkolnych. Budujemy z klocków LEGO, kolorujemy, 

układamy puzzle – dla każdego coś ciekawego!  

 

poniedziałek, 13 maja 2019 r., godz. 16.00    

PRZYJDŹ! BUDUJ! UKŁADAJ! KOLORUJ!  Dla dzieci 
Zajęcia dla dzieci szkolnych i przedszkolnych. Budujemy z klocków LEGO, kolorujemy, 

układamy puzzle – dla każdego coś ciekawego!  

 
 

Filia nr 24, ul. Architektów 109 
 

środa, 8 maja 2019 r., godz. 11.00 

SPOTKANIE Z LITERATURĄ     Dla dzieci 
Spotkanie z uczniami kl. 3  SP nr 3 - bajki rymowane w biblioterapii, głośne czytanie 

utworu „Mrówka Matylda”, warsztaty plastyczne.   

piątek, 10 maja 2019 r., godz. 11.00 

PRZYGODY MAŁEJ OŚMIORNICY  Dla dzieci 
Głośne czytanie bajek - zajęcia plastyczne w bibliotece. Spotkanie z uczniami 

zerówek. 

 

poniedziałek, 13 maja 2019 r., godz. 16.00 

WILK I ZAJĄC   Dla dzieci 
Teatrzyk Krak-Art. z Krakowa zaprezentuje przedstawienie pt. „Wilk i Zając”.                   

Świetna gra aktorów, kolorowa scenografia, muzyka i stroje pozostawią u widzów 

niezapomniane wspomnienia.   

 

Filia nr 25, pl. Jaśminu 20 
 

środa, 15 maja 2019 r., godz. 10.00  

#KSIĄŻKA INACZEJ 

Spotkanie w PN Słoneczko – teatrzyk Kamishibai 

 

piątek, 17 maja 2019 r., godz. 19.00 – 8.00  

#NOCNE HECE Z KSIĄŻKĄ 

Nocne i niecodzienne spotkanie z książką, zabawy ruchowo-plastyczne, nocny 

spacer do biblioteki, nocowanie w PN „Słoneczko”. 

 

 

Filia nr 30, ul. Partyzantów 25 
 

 

środa, 8 maja 2019 r., godz. 17.00 

MOC DRZEMIĄCA W KOBIETACH 

Spotkanie z poetką i pisarką Elżbietą Zwolińską-Skwarą oraz Edytą Grajek –

youtuberką, trenerką rozwoju osobistego. 
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piątek, 10 maja 2019 r., godz. 11.50 

GDZIEŚ W EUROPIE   Dla dzieci 
Konkurs o bajkach znanych w Europie skierowany do uczniów klas IV-V Szkoły 

Podstawowej nr 29, Szkoły Podstawowej nr 32, Szkoły Podstawowej nr 38. 

Fundator upominków: Rada Osiedla Łabędy 

 

poniedziałek, 13 maja 2019 r., godz. 16.30 

CYFROWE OPOWIEŚCI      

Projektowanie elektronicznej książki w serwisie Storybird. 

 

środa,15 maja 2019 r., godz. 17.00 

ŻOŁNIERZ NIE ODSZEDŁ BEZ WALKI 

Spotkanie z członkami Fundacji im. Grupy Operacyjnej „Śląsk” 1939.  

Wykład połączony z prezentacją wyposażenia i umundurowania Wojska 

Polskiego. Ćwiczenie musztry. Próba łączności przez telefony polowe. 
 

 

 

 

Biblioteka Centralna ul. Kościuszki 17 tel. 32 238 26 63 

Filia nr 1 pl. Inwalidów Wojennych 3 tel. 32 238 27 62 

Filia nr 5 os. Sikornik ul. Perkoza 12  tel. 32 232 21 29 

Filia nr 6 os. Waryńskiego ul. Sieronia 17 tel. 32 301 20 09 

Filia nr 7 os. Żwirki i Wigury ul. Junaków 4 tel. 32 230 07 40 

Filia nr 9 os. Wojska Polskiego ul. Czwartaków 18 tel. 32 237 94 24 

Filia nr 11 ul. bł. Czesława 24 tel. 32 231 85 53 

Filia nr 13 os. Obrońców Pokoju ul. Paderewskiego 70 tel. 32 279 95 82 

Filia nr 15 os. Trynek ul. Piastowska 3 tel. 32 230 19 58 

Filia nr 16 Sośnica ul. Skarbnika 3 tel. 32 237 07 23 

Filia nr 17 os. Milenium ul. Spółdzielcza 33a tel. 32 270 22 65 

Filia nr 20 ul. Bernardyńska 2 tel. 32 279 35 33 

Filia nr 21 os. Kopernika ul. Syriusza 30 tel. 32 238 10 10 

Filia nr 22 Bojków ul. Spacerowa 6 tel. 517 083 674 

Filia nr 23 Brzezinka ul. Sopocka 2 tel. 32 301 50 92 

Filia nr 24 Ostropa ul. Architektów 109 tel. 32 301 10 34 

Filia nr 25 Wilcze Gardło pl. Jaśminu 25 tel. 32 300 94 80 

Filia nr 30 ul. Partyzantów 25 tel. 32 557 70 15 

 

 

 

 

www.biblioteka.gliwice.pl 
 

 

www.facebook.com/MBPGliwice 
 


