TYDZIEŃ BIBLIOTEK
8-15 maja 2017 r.
W dniach 8-15 maja 2017 r. odbędzie się XIV edycja programu Tydzień Bibliotek.
Jego głównym celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia,
edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich
kręgów społeczeństwa.
Hasło Tygodnia Bibliotek 2017 brzmi „Biblioteka. Oczywiście!”.

Imprezy czytelnicze w filiach bibliotecznych

Filia nr 1 (ul. Karczówkowska 20 - osiedle Jagiellońskie)
8.05-12.05 godz.10.30-11.30 - cykl spotkań z przedszkolakami poświęcony promocji
biblioteki i czytelnictwa.

Filia nr 3 (ul. Jagiellońska 36 - osiedle Czarnów)
9.05 godz. 9.45 – spotkanie z przedszkolakami pt. Książka moim przyjacielem

Filia nr 4 (ul. Górnicza 64 – osiedle Herby)
8.05 godz. 10.00-11.00- spotkanie z przedszkolakami pt. Z Ciekawskim Georgem poznajemy
bibliotekę
9.05 godz. 10.00-11.00- spotkanie z przedszkolakami dla pt. Wędrówka w krainę książki

Filia nr 5 (ul. Warszawska 147– osiedle Uroczysko)
8.05 godz. 10.00 - Bajki od A do Z - zajęcia dla kl. II SP 2
9.05 godz. 11.00 - Bajki od A do Z - zajęcia dla kl. III SP 27
10.05 godz. 10.00 - Bajki od A do Z - zajęcia dla kl. III SP 27
11.05 godz. 10.15 - Najpiękniejsze bajki - zajęcia dla przedszkolaków z PS 9
12.05 godz. 12.00 - Bajki od A do Z - zajęcia dla kl. III SP 27

Filia nr 8 (osiedle Barwinek 31)
9.05 godz. 8.00
Od glinianej tabliczki do edytora tekstu - spotkanie z historią pisma, druku i książki. Zajęcia
praktyczne w "pisaniu" rylcem na plastelinowej tabliczce, malowaniu znaków japońskich
i podpisywaniu się ptasim piórem. Spotkanie z uczniami klas V.
10.05 godz.8.00
Od glinianej tabliczki do edytora tekstu - spotkanie z historią pisma, druku i książki. Zajęcia
praktyczne w "pisaniu" rylcem na plastelinowej tabliczce, malowaniu znaków japońskich
i podpisywaniu się ptasim piórem. Spotkanie z uczniami klas V.

10.05 godz. 13.00
Biblioteka. Oczywiście! – konkurs na plakat naszej biblioteki. Warsztaty plastyczne dla
uczniów klas I-III.
11.05 godz. 9.30
Krasnoludki w bibliotece - warsztaty czytelnicze dla przedszkolaków
12.05 godz. 9.30
Krasnoludki w bibliotece - warsztaty czytelnicze dla przedszkolaków

Filia nr 9 - (ul. Okrzei 9)
9.05 godz. 10.15 – Zapraszamy do biblioteki – spotkanie z przedszkolakami
godz. 11.45 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
11.05 godz. 10.30 – Wiosna z książką – spotkanie z przedszkolakami
Wystawa Twoja biblioteka wczoraj i dziś

Filia nr 10 (ul. Konopnickiej 5 – osiedle Bocianek)
8.05-12.05 – Poznajemy bibliotekę - cykl spotkań z uczniami klas pierwszych poświęcony
promocji biblioteki i czytelnictwa.

Filia nr 11 - (ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 53)
10.05 godz. 10.00 - wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej A to historia!
11.05 godz. 10.00 – Z wizytą w bibliotece - spotkanie dla dzieci z PS nr 40
12.05 godz. 10.00 – Biblioteka - skarbnica bajek - spotkanie dla dzieci z PS nr 40

Filia nr 12 (ul. Zagórska 60 – osiedle KSM)
11.05 godz. 10.00 - Jak to z książką było… - spotkanie poświęcone dziejom książki

Filia nr 13 (ul. Naruszewicza 25 – osiedle Pod Dalnią)
5.05 godz. 9.00 Biblioteka na was czeka - spotkanie z uczniami SP nr 25.
9.05 godz. 9.00 Bajka i baśń mieszkają w bibliotece - zajęcia z uczniami ZSOS nr 17
w Kielcach w Kielcach

13.05.2017 - Filia nr 4 (ul. Górnicza 64 – osiedle Herby)
Ukoronowaniem Tygodnia Bibliotek będzie Piknik z książką gdzie wraz z Partnerami
biblioteki przygotowaliśmy szereg atrakcji, które z pewnością uprzyjemnią to popołudnie
zarówno dzieciom jak i dorosłym

