
MAJ W NOWOHUCKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
 

„ E – Senior” – bezpłatny kurs komputerowy dla początkujących.

04,06,11,13,18,20,25,27.05.2015r. godz. 8.00-9.00.
Biblioteka Główna os. Stalowe 12 tel.12 644-23-52.
Celem naszego kursu jest wsparcie seniorów w nadążeniu za zmieniającą się rzeczywistością, 
wprowadzenie w trudny świat nowoczesnych technologii i pokonanie obaw wynikających z braku wiedzy w 
tym zakresie. Kurs komputerowy, który Państwu proponujemy, w miłej, przyjaznej atmosferze naszej 
biblioteki, w towarzystwie innych seniorów, pozwoli poznać zasady działania i obsługi komputera, a także 
zgłębić tajemnice Internetu. Zajęcia odbywają się w NhBP Bibiloteka Główna os.Stalowe 12, dwa razy w 
tygodniu.

05,12,19,26.05.2015r. godz.8.00-9.00
Filia 2 os. Teatralne 25  tel. 12 644-40-46
W ramach zajęć dla seniorów przygotowany został kurs komputerowy dla początkujących. Zajęcia 
obejmują : podstawy obsługi komputera ; umiejętność posługiwania się myszką ; podstawy obsługi 
programu WORD ; co to jest Internet i jak z niego korzystać (przeglądarki, wyszukiwarki, dołączanie stron 
internetowych do ulubionych) ; zakładanie własnej skrzynki pocztowej.

07,14,21,28.05.2015r. godz.9.00
Filia 8 os. Boh. Września 26 tel. 12 645-95-27
Zajęcia komputerowe, mające na celu wdrożenie seniorów do używania komputera oraz sprawnego 
posługiwania się Internetem.

06,11,13,18,20,25,27.05.2015r. godz. 12.00
Filia 9 os. Tysiąclecia 42 tel. 12 648-50-69
Bezpłatne zajęcia komputerowe dla seniorów z podstaw obsługi komputera i Internetu. Na zajęciach 
seniorzy nauczą się posługiwać myszką, poznają podstawy obsługi programu WORD, spróbują 
odpowiedzieć na pytanie, co to jest Internet i do czego może służyć. Poznają wyszukiwarki, serwisy 
internetowe, fora, nauczą się korzystać z poczty elektroniczne. Dowiedzą się również, jak mogą poprzez 
sieć internetową rozwijać swoje hobby, pasje i zainteresowania.
 
 

05,07,19,26.05. 2015 r.godz. 9.00, godz. 10.00 „Umieć się przyznać – cywilna 
odwaga”. „Bajki wychowajki -odkrywanie odpowiedzi na trudne pytania”. W cyklu: „Literackie spotkania w 
bibliotece”. Cykl spotkań literackich dla przedszkolaków przygotowany na podstawie książki Dominiki 
Słowińskiej „Kostka i Bruno”. Filia nr 6 os. Na Stoku 1 tel. 12 645 29 52
 
 

06.05.2015 r. godz. 16.30 „Rusz głową”. W cyklu: W bibliotece nie ma czasu na nudę. 
Filia nr 3 zaprasza na kolejne popołudnie w cyklu „W bibliotece nie ma czasu na nudę”. Na uczestników 
zajęć czekają szarady, rebusy, krzyżówki i inne ciekawe zadania do rozwiązania. Będzie to doskonała 
zabawa dla wszystkich miłośników umysłowych rozrywek! Filia nr 3 os. Kościuszkowskie 5 tel. 12 648-79-
46
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06.05.2015 r. godz. 16.00 „Franklin i książka z biblioteki” Sharon Jennings. Głośne 
czytanie opowiadań dla dzieci. W cyklu: Głośne czytanie na zaczarowanym dywanie. Głośne czytanie 
bajek, opowiadań i wierszy najmłodszym czytelnikom biblioteki, połączone z zabawami ruchowymi. Filia nr 8 
zaprasza dzieci do wysłuchania opowiadania o żółwiu Franklinie, który odwiedza pobliską bibliotekę. Filia 8 
os. Boh. Wr ześnia 26 tel. 12 645-95-27
 
 

07.05.2015 r. godz. 10.00 “Wszystkie smaki książki”. Spotkanie animacyjno-
czytelnicze dla 7-latków. W cyklu: Klub bibliomaniaków. Filia nr 8 zaprasza dzieci w wieku 7-8 lat do 
udziału w lekcji bibliotecznej, podczas której poznają interesujące opowiadania oraz zapoznają się z 
nietypowymi książkami – zabawkami. Filia 8 os. Boh. Września 26 tel. 12 645-95-27 
 
  
 

06.05.-29.05.2015 r. „Salon Ilustratorów 2015”. Biblioteka zaprasza na wystawę, 
która była prezentowana w dniach 20 – 22 marca 2015 r. w Poznaniu i towarzyszyła XIV 
POZNAŃSKIM SPOTKANIOM TARGOWYM – KSIĄŻKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Celem Salonu 
Ilustratorów jest prezentacja i promocja polskich twórców ilustracji i grafiki książkowej, głównie 
reprezentantów młodego pokolenia. Wystawa prezentuje około 200 prac 39 ilustratorów. Po zamknięciu 
Targów w Poznaniu Salon Ilustratorów gości w innych miastach Polski. W bieżącym roku po raz pierwszy 
prezentowany będzi e w Krakowie w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej, podczas Tygodnia Bibliotek. 
Biblioteka prezentując wystawę Salonu Ilustratorów 2015 chce promować książkę autorską i obrazkową 
oraz wydawnictwa, które troszczą się o wysoki poziom zarówno literacki, jak i graficzny. Wstęp wolny. 
Ekspozycja : Biblioteka Główna os. Stalowe 12 oraz Filia 9 os. Tysiąclecia 42 – w godzinach otwarcia 
placówek
 
 

08.05.2015 r. godz. 9.30 „Franklin czyta kolegom”. Głośne czytanie dzieciom z 
Przedszkola Samorządowego nr 46 w ramach obchodów XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. W 
cyklu: Czytanie na zaczarowanym dywanie.W czasie deszczu majowego dzieci się nudzą… a najlepszym 
sposobem na nudę jest dobra książka. Z okazji tegorocznego XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek 
zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym na zajęcia literackie, podczas któ rych wysłuchają opowieści o 
przygodach Franklina. Filia nr 1 os. Młodości 8 tel. 12 644-13-22
 
 
08.05-15.05.2015 r. „Twoja biblioteka – wczoraj i dziś”. Wystawa prezentująca historię Filii nr 3. Z 
okazji XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Filia nr 3 zaprasza na wystawę prezentującą historię 
biblioteki w latach 1959-2014. Wystawa została opracowana na podstawie starych kronik i artykułów 
prasowych. Prezentowana będzie w dniach od 8-15 maja w hollu biblioteki. Filia nr 3 os. Kościuszkowskie 
5 tel. 12 648-79-46
 
 

http://witryna.biblioteka.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/12/Franklin.jpg
http://witryna.biblioteka.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/12/smaki-ksi%C4%85%C5%BCki.jpg
http://witryna.biblioteka.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/12/plakat.zm_1.jpg
http://witryna.biblioteka.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/12/F-1_Franklin-czyta-kolegom_V_2015.jpg


8/9 maja 2015 r. godz. 19.00-8.00 7 Noc w Bibliotece „Stare księgi odkryte na 
nowo”. Wspólna zabawa dla dzieci w wieku 9-12 lat. Zapisy w bibliotece do 4 maja 2015 r. XII 
Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Uczestnicy 7. Nocy w Bibliotece zwiedzą Bibliotekę Zakonu Ojców 
Cystersów w Mogile, poznają tajemniczy świat starych ksiąg, wysłuchają interesujących opowieści i historii. 
Wezmą udział w zabawach ruchowych i warsztatach plastycznych. Prze widziano także wiele innych 
niespodzianek. Zajęcia są bezpłatne. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc konieczna jest wcześniejsza 
rezerwacja. Filia nr 4 Oddział dla Dzieci i Młodzieży os. Zgody 7 tel. 12 642-16-43
 
 
08.05.2015 r. godz. 10.00„Wyssane z palca”. Zajęcia literackie dla dzieci w wieku 10-12 lat. W cyklu: 
Głośne czytanie na zaczarowanym dywanie. Zajęcia literackie dla dzieci w wieku 10-12 lat, podczas których 
poznają „Wierszyki wyssane z palca” Beaty Biały, następnie podejmą próbę tworzenia własnych limeryków. 
Filia nr 7 os. Kalinowe 4 tel. 12 648-52-68
 
 

08.05.2015 r. godz. 12.00 ekspozycja godz. 17.00 wypożyczanie „Ulica tysiąca 
kwiatów”. Przegląd nowości wydawniczych podarowanych przez czytelników. W cyklu: 365 i jeden 
dzień dookoła książki. Czytelnicy chętnie dzielą się z Biblioteką przeczytanymi już książkami. Po raz kolejny 
Filia nr 8 zaprasza na przegląd książek podarowanych przez czytelników . Filia 8 os. Boh. Września 26 tel. 
12 645-95-27
 
 

08-13.05.2015 r. w godzinach otwarcia biblioteki „Podaruj sobie książkę”. Bezpłatna 
wymiana książek. Czas zacząć wiosenne porządki w domowej biblioteczce. Filia nr 9 zachęca do udziału w 
bezpłatnej wymiany książek. Wystarczy przynieść niezniszczone książki, maksymalnie 10 pozycji. Książki te 
będzie można wymienić na inne. Filia 9 os. Tysiąclecia 42 tel. 12 648-50-69
 
 

11.05.2015 r. godz. 15.30 Łukasz Wierzbicki „Afryka Kazika”. Dyskusyjny Klub 
Książki dla dzieci. W cyklu: Tu czytamy. Podczas majowego spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki dla 
dzieci uczestnicy będą rozmawiali o książce Łukasza Wierzbickiego „Afryka Kazika”. Dzieci, razem z 
bohaterem książki, wybiorą się na wycieczkę do Afryki, gdzie przeżyją niezwykłą przygodę. Filia 8 os. Boh. 
Września 26 tel. 12 645-95-27
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11.05.2015 r. godz. 17.00 Urszula Dudziak „Wyśpiewam wam wszystko”. 
Dyskusyjny Klub Książki. W cyklu: Tu czytamy. Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych, 
podczas którego uczestnicy będą rozmawiali o twórczości Urszuli Dudziak i jej autobiografii „Wyśpiewam 
Wam wszystko”.  Filia 8 os. Boh. Września 26 tel. 12 645-95-27
 
 

11-15.05.2105 r. w godzinach otwarcia biblioteki . Jedno wiszące pytanie. Sonda 
wśród mieszkańców. Ankieta wśród czytelników zorganizowana podczas XII Ogólnopolskiego Tygodnia 
Bibliotek. Pytanie brzmi intrygująco, ale jest banalnie proste – Czego Pan/Pani oczekuje od biblioteki? 
Wyniki ankiety pomogą w jeszcze lepszym dostosowaniu Biblioteki do oczekiwań użytkowników. Filia 9 os. 
Tysiąclecia 42 tel. 12 648-50-69
 
 

12.05.2015 r. godz. 10.30 „Przygoda z książką”. Poranek w bibliotece. Rozpocznij 
dzień od książki i dowiedz się, jakie przygody przeżyli w bibliotece ulubieni bohaterowie bajek, to hasło zajęć 
dla dzieci, na które zaprasza Filia nr 3. W programie między innymi prezentacja książek opowiadających o 
przygodach bohaterów w bibliotece oraz zajęcia plastyczne, podczas których każdy uczestnik przygotuje 
pracę ilustrującą jego ukochaną książkę . Prace zostaną zaprezentowane w galerii Kącika Malucha. Filia nr 
3 os. Kościuszkowskie 5 tel. 12 648-79-46
 
 

12.05.2015 r. godz. 9.30„W bibliotece mieszka książka”. Pierwsze spotkanie z 
biblioteką. XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Dzieci poznają bibliotekę – miejsce, gdzie mieszkają 
książki. Dowiedzą się, jak zostać czynnym użytkownikiem biblioteki, nauczą się, jak należy pożyczać zbiory 
biblioteczne oraz jak je szanować. Zajęcia połączone z zabawą mają zachęcić dzieci do korzystania z 
bibliotek. Filia nr 4 Oddział dla Dzieci i Młodzieży os. Zgody 7 tel. 12 642-16-43
 
 

12.05.2015 r. godz. 9.00- 11.00 Konkurs recytatorski dla przedszkolaków 
“Banialuki do zabawy i nauki”. W ramach XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Wybieram 
bibliotekę”. Eliminacje do konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków. Zgłoszenia przyjmowane będą w 
Filii nr 6 do 8 maja 2015 r. Filia nr 6 os. Na Stoku 1 tel. 12 645 29 52
 
 
12.05.2015 r. godz. 10.00 „Ja czytam, a Ty ? Warsztaty czytelnicze dla dzieci w wieku 7-11 lat. W cyklu: 
Tydzień Bibliotek – Wybieram Bibliotekę. Warsztaty czytelnicze dla dzieci w wieku 7-11 lat, podczas których 
uczestnicy wybiorą się w podróż po fascynującym świecie literatury. Następnie wezmą udział w quizie 
sprawdzającym znajomość literatury dla dzieci. Filia nr 7 os. Kalinowe 4 tel. 12 648-52-68
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12.05.2015 r. godz. 9.30 „Papierowe cuda”. Warsztaty z quillingu dla 
przedszkolaków. Warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym, podczas których uczestnicy poznają 
technikę plastyczną, jaką jest quilling. Nauczą się, jak z pasków papieru wykonać niezwykłe rzeczy np. 
ptaszki, kwiatki.  Filia 9 os. Tysiąclecia 42 tel. 12 648-50-69
 
 

12.05.2015 r. godz. 9.40 „Ptakom podobni, czyli o pierwszych mitycznych 
lotnikach”. Zajęcia edukacyjno – literackie dla przedszkolaków z udziałem uczniów Gimnazjum z 
Oddziałami Integracyjnymi nr 74 pod kierunkiem Danuty Wnęk. W cyklu: Dalekie loty w krainę baśni, 
mitów i legend. Filia nr 10 zaprasza dzieci w wieku 5-6 lat na przedstawienie teatralne o Dedalu i Ikarze. 
Uczniowie Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 74 wraz z Panią Danutą Wnęk zaprezentują ciekawe 
doświadczenia fizyczne związane z powietrzem. Dzieci wezmą udział w „kosmicznym aerobiku” – poznają 
niezbędny zestaw ćwiczeń kosmonautów i pilotów. Poznają także szereg nazw związanych z lotnictwem i 
zawodem pilota. Filia nr 10 os. Dywizjonu 303/1 tel. 12 647-28-85
 
 

12 maja 2015 r. godz. 10.00 i 11.00. Biblioteka zaprasza dzieci w wieku 6-8 lat na 
lekcję biblioteczną pt. Narodziny liter, podczas której poznają historię pisma opowiedzianą za pomocą 
techniki japońskiego teatru kamishibai oraz różne formy komunikowania się. Uczniowie spróbują przekazać 
sobie informacje za pomocą pisma węzełkowego, obrazków oraz liter i porównają skuteczność tych form. 
Wstęp bezpła tny. Punkt Biblioteczny w Klubie „Herkules” Branice, ul. Gen. M. Karaszewicza-
Tokarzewskiego 29
 
 

13.05.2015 r. godz. 11.00 „Syn Łowcy Niedźwiedzi” Karol May. Głośne czytanie 
członkom klubu „Vita”. W cyklu: Czytanie zbliża. W ramach obchodów XII Ogólnopolskiego Tygodnia 
Bibliotek. Tegoroczne obchody Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Wybieram Bibliotekę” będą okazją do 
spotkania się z członkami ŚDS „Vita”. Na życ zenie członków klubu czytane będą fragmenty książki Karola 
May’a „Syn Łowcy Niedźwiedzi”. Uczestnicy poznają Dziki Zachód, krainę Indian i kowbojów, a wraz z 
bohaterami staną się poszukiwaczami złota. Filia nr 1 os. Młodości 8 tel. 12 644-13-22
 
 

13.05.2015 r. gody. 16.30 Czytamy fragmenty książki „Rwetes w ogrodzie” 
Nordqvista. W cyklu: Kroplówka z literatury.  XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Spotkanie adresowane jest 
do dzieci w wieku 4-7 lat. Uczestnicy wysłuchają opowieści o wiosennych przygodach Petsona i kota 
Findusa, dowiedzą się, czy można zasadzić pulpeciki i co z tego może wyniknąć? Następnie wykonają 
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wesołą pracę plastyczną z nas ionek. Filia nr 4 Oddział dla Dzieci i Młodzieży os. Zgody 7 tel. 12 642-16-
43
 
 
14.05.2015 r. godz. 10.00 “W bibliotece mieszka książka”. Spotkanie literacko-edukacyjne z dziećmi z 
Przedszkola nr 46. W cyklu : Tydzień Bibliotek. Spotkanie literacko – edukacyjne dla dzieci, podczas 
którego dowiedzą się ja powstaje książka. Poznają pracę pisarza, ilustratora, drukarza. Wysłuchają 
fragmentu książki A. Sójki “Jak powstaje książka”. Na zakończenie wykonają pracę plastyczną pt. “Mini 
Książeczka”. Biblioteka Główna os. Stalowe 12 tel.12 644-23-52.
 
 

14.05.2015 r. godz. 10.00 „Jak to z książką było…” Zajęcia literackie dla 
przedszkolaków. W ramach XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Najmłodsi czytelnicy dowiedzą się, 
jak powstała książka, w jaki sposób dawniej utrwalano ważne myśli, jak funkcjonował świat, kiedy nie było 
papieru i kto tak naprawdę wynalazł druk. Filia 2 os. Teat ralne 25  tel. 12 644-40-46
godz. 12.00 – 19.00 Maraton czytania. W ramach XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. W ramach 
XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek Filia nr 2 zaprasza czytelników na maraton czytania, podczas 
którego przeczytają oni fragmenty swoich ulubionych książek. Być może okaże się, że kilku czytelników lubi 
tę samą książkę. Filia 2 os. Teatralne 25  tel. 12 644-40-46
 
 

14.05.2015 r. godz. 11.00 „Zapraszamy do biblioteki”. Zajęcia edukacyjne. Każda 
Biblioteka ma swoje tajemnice, a bibliotekarz to „strażnik tajemnic”. Chcesz wiedzieć, jakie tajemnice kryją 
biblioteki i jak wygląda praca bibliotekarza? Filii nr 3 zaprasza na zajęcia edukacyjne, podczas których 
uczestnicy poznają historię najsłynniejszych bibliotek świata. Filia nr 3 os. Kościuszkowskie 5 tel. 12  648-
79-46
 
 

14.05.2015 r. godz. 17.00„W bibliotece mieszka książka”. Pierwsze spotkanie z 
biblioteką. XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Dzieci poznają bibliotekę – miejsce, gdzie mieszkają książki. 
Dowiedzą się, jak zostać czynnym użytkownikiem biblioteki, nauczą się, jak należy pożyczać zbiory 
biblioteczne oraz jak je szanować. Zajęcia połączone z z abawą mają zachęcić dzieci do korzystania z 
bibliotek. Filia nr 4 Oddział dla Dzieci i Młodzieży os. Zgody 7 tel. 12 642-16-43
 
 

14.05. 2015 r. godz. 9.00 Konkurs recytatorski dla przedszkolaków “Banialuki do 
zabawy i nauki”. W ramach XII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Wybieram bibliotekę”. 
Finał i ogłoszenie wyników konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków połączony z rozdaniem nagród. 
Młodzieżowy Dom Kultury Fort 49 „Krzesławice” 
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14.05.2015 r. godz. 17.00 Spotkanie z pisarką Krystyną Mirek. W cyklu: Dobre bo 
polskie. Spotkanie z Krystyną Mirek – autorką powieści obyczajowych. W jej książkach przedstawione są 
problemy współczesnego świata. Autorka zachęca czytelników, aby pomimo różnych przeciwności losu nie 
poddawali się.  Filia 8 os. Boh. Września 26 tel. 12 645-95-27
 
 
15.05.2015 r. godz. 17- 18.00 Historie opowiedziane na ucho – przegląd nowości książki mówionej. W 
cyklu : Tydzień Bibliotek. W piątkowe popołudnie Filia nr 4 zaprasza na przegląd nowych audiobooków 
dostępnych w Oddziale Książki Mówionej. Podczas przeglądu uczestnicy będą mogli także zapoznać się 
ofertą przygotowaną dla osób niewidzących oraz Nowym Czytakiem i możliwością wypożyczenia tego 
urządzenia do domu. Filia 4 os. Zgody 7 tel. 12 644-40-72
 
 
15.05.2015 r. godz. 10.00 „Balsam dla duszy”. Warsztaty czytelnicze dla dzieci w wieku 5-7 lat. W 
cyklu: Tydzień Bibliotek – Wybieram Bibliotekę. Dzieci z ozdobnego papieru wykonają zakładki do książek. 
Poznają pracę osób związanych z książką m.in. autora, wydawcy, księgarza i bibliotekarza. Zapoznają się z 
zasadami korzystania z biblioteki, nauczą się, jak należy szanować książki. Impreza przeznaczona dla 
dzieci w wieku 5-7 lat. Filia nr 7 os. Kalinowe 4 tel. 12 648-52-68
 
 

18.05.2015 r. godz. 16.30 „Kolorowe imiona”. Warsztaty plastyczne dla dzieci. W 
cyklu: Ty też potrafisz. Każde imię jest piękne, a jeśli tylko odrobinę się postarasz, może być jeszcze 
piękniejsze. Filia nr 3 zaprasza dzieci na zajęcia plastyczne, podczas których wykorzystując klej, nożyczki, 
koraliki, tasiemki i inne błyszczące materiały wykonają „kolorowe wizytówki”. Filia nr 3 os. 
Kościuszkowskie 5 tel. 12 64 8-79-46
 
 

18 maja 2015 r. godz. 15.30 – lekcja biblioteczna „Najwspanialsza osoba 
świata”.W związku ze zbliżającym się świętem matki Klub Karino zaprasza dzieci w wieku 6-8 lat na 
spotkanie literackie, które poprowadzi pracownik Nowohuckiej Biblioteki Publicznej. Zbliżający się Dzień 
Matki będzie doskonałą okazją do rozmowy o relacjach dziecka z mamą, p rzyjaźni i wspólnym spędzaniu 
czasu. Dzieci poznają wiersze i opowiadania o mamie, nauczą się wierszowanych życzeń, następnie wezmą 
udział w zabawach ruchowych, przy dźwiękach muzyki. Spotkanie zakończą twórcze warsztaty plastyczne, 
podczas których wykonane zostaną przestrzenne laurki oraz papierowe bukiety kwiatów. Wstęp Wolny. 
Punkt Biblioteczny w Klubie “Karino”Chałupki ul. Truskawkowa 4
 
 

19.05.2015 r. godz.9.30„Kocham zwierzęta”. Spotkanie z Emi – psem, który wiele 
potrafi. W cyklu: Spotkajmy się w bibliotece. Zajęcia dla przedszkolaków, podczas których poznają oni 
lektury o psach, dowiedzą się również, jak dbać o te zwierzęta. Podczas zajęć poznają niezwykłego yorka 
Emi, który potrafi wiele magicznych sztuczek. Filia nr 4 Oddział dla Dzieci i Młodzieży os. Zgody 7 tel . 
12 642-16-43
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19.05.2015 r. godz. 13.40 „Poznajemy internetowy katalog NhBP”. Zajęcia w ramach projektu ”Zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Lekcja biblioteczna pt. „Poznajemy internetowy 
katalog NhBP” dla klasy V Szkoły Podstawowej nr 98. Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z katalogiem 
on-line biblioteki oraz z możliwościami wyszukiwawczymi dostępnymi poprzez system biblioteczny 
PATRON. Filia nr 6 os. Na Stoku 1 tel. 12 645 29 52
 
 
 

19.05.2015 r. godz. 9.30 „Problemy w Happville”. Poranek z teatrzykiem 
Kamishibai dla przedszkolaków. W cyklu: Głośne czytanie na zaczarowanym dywanie. Zajęcia 
edukacyjno-literackie dla dzieci przedszkolnych. Uczestnicy poznają historię teatrzyku kamishibai, sami też 
wezmą udział w niezwykłym obrazkowym spektaklu, podczas którego poznają przygody pana Peabody’ego 
z miasteczka Happvil le. Filia 9 os. Tysiąclecia 42 tel. 12 648-50-69
 
 

20.05.2015 r. godz. 17.00 „Z książką przez świat”. W cyklu : Głośne czytanie na 
zaczarowanym dywanie. Filia nr 2 zaprasza rodziców i dzieci na zajęcia literackie, podczas których 
uczestnicy wybiorą się w podróż po różnych krajach świata. Ich przewodnikiem będzie niezastąpiona 
książka. Filia 2 os. Teatralne 25  tel. 12 644-40- 46
 
 

20.05.2015 r. godz. 16.30 „Poznajemy zawody” – Mądra Mysz i jej przyjaciele. 
Głośne czytanie dzieciom. W cyklu: Głośne czytanie na zaczarowanym dywanie. Przyjaciel to największy 
skarb. Mała mysz z wielkiego miasta ma wielu przyjaciół, a każdy z nich ma inny zawód. Jaki? O tym będzie 
się można przekonać podczas zajęć w Filii nr 3. Dzieci wysłuchają bajek Ralfa Butschkowa, wezmą ud ział 
w rozmowie o różnych zawodach, nauczą się również zasad pracy w zespole. Filia nr 3 os. 
Kościuszkowskie 5 tel. 12 648-79-46
 
 
21.05.2015 r. godz. 9.00 „Wspólnie czytamy”. Lektura i zajęcia biblioterapeutyczna na Oddziale Pediatrii i 
Chirurgii Dziecięcej Szpitala im. Stefana Żeromskiego. W cyklu : Czytanie zbliża. Jesteś chory? Przebywasz 
w szpitalu i jakoś tak nudno? Nie musi tak być… Filia nr 2 zaprasza pacjentów Oddziału Pediatrii i Chirurgii 
Dziecięcej Szpitala im. Stefana Żeromskiego na wspólne czytanie bajek, opowiadań i wierszy. Filia 2 os. 
Teatralne 25  tel. 12 644-40-46
 
 

21.05.2015 r. godz. 9.00 50. rocznica istnienia Biblioteki na os. Na Stoku. Otwarcie 
wystawy jubileuszowej. Otwarcie pierwszej części wystawy jubileuszowej połączone ze spotkaniem z 
pracownikami Biblioteki. Filia nr 6 os. Na Stoku 1 tel. 12 645 29 52
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22.05.2015 r. godz. 12.00 – 17.30 „Osiem metrów niespodzianki” Anny 
Onichimowskiej i inne książki. Przegląd nowości dla dzieci. Przegląd nowości wydawniczych dla dzieci i 
młodzieży. Czytelnicy będą mogli zapoznać się z najnowszymi tytułami książek, będą mogli również 
zarezerwować interesujące pozycje książkowe. Filia nr 6 os. Na Stoku 1 tel. 12 645 29 52
 
 

22.05.2015 r. godz. 12.00 – 17.30 „Sąsiady” Adriana Markowskiego i inne książki. 
Przegląd nowości dla dorosłych. Przegląd nowości wydawniczych dla dorosłych. Zaprezentowane 
zostaną nowo zakupione książki. Czytelnicy będą mogli zarezerwować interesujące ich tytuły książek.  Filia 
nr 6 os. N a Stoku 1 tel. 12 645 29 52
 
 

25.05.2015 r. godz. 16.30 „Święto Mamy uczcijmy kwiatami”. Warsztaty plastyczne 
dla dzieci. W cyklu: Ty też potrafisz. Filia nr 3 zaprasza dzieci na warsztaty plastyczne, podczas których 
metodą origami, wykonają piękne kwiaty dla Mamy. Filia nr 3 os. Kościuszkowskie 5 tel. 12 648-79-46
 
 

29.05.2015 r.  godz.9.30 „Dzieci w bibliotece” Pierwsze spotkanie z biblioteką 
dzieci z Przedszkola Specjalnego nr 100. „Kocham Kraków z Wzajemnością”. XVI Tydzień Osób 
Niepełnosprawnych. Dzieci poznają bibliotekę – miejsce, gdzie mieszkają książki. Dowiedzą się, jak zostać 
czynnym użytkownikiem bibliotek i, nauczą się, jak należy pożyczać zbiory biblioteczne oraz jak je 
szanować. Zajęcia połączone z zabawą mają zachęcić dzieci do korzystania z bibliotek. Filia nr 4 Oddział 
dla Dzieci i Młodzieży os. Zgody 7 tel. 12 642-16-43
 
 

31.05.2015 r. godz. 15.00 do 17.00 „Święto Czyżyn”. Festyn rodzinny w Muzeum 
Lotnictwa Polskiego. W programie: Gry i zabawy literackie na kocu, Konkurs pięknego czytania, 
Malowanie twarzy. Filia nr 10 zaprasza do udziału w festynie rodzinnym w Muzeum Lotnictwa Polskiego w 
Krakowie. W tym roku będzie to już trzynasta edycja tej imprezy adresowanej do całych rodzin. Bibliotekarze 
z Filii nr 10, na swoim stanowisku w namiocie przeprowadzą szereg ciekawych zabaw literackich: 
rozpoznawanie postaci i przedmiotów z klasycznych bajek, krzyżówki dotyczące lektur i baśni, quiz wiedzy o 
książce oraz konkurs pięknego czytania. Na uczestników zabaw i finalistów konkursu czekają nagrody 
rzeczowe. Ponadto przy stanowisku „Buzia jak z bajki” wszyscy młodzi uczestnicy imprezy będą mogli 
ozdobić swoje twarze bajkowymi motywami. Rada Dzielnicy XIV, Filia nr 10 os. Dywizjonu 303/1 tel. 12 
647-28-85
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