Noc Bibliotek
9 czerwiec 2018 r.

Biblioteki zapraszają od godziny 18:00 - 21:00
Tego wieczoru można:
1. Zapisać się do biblioteki
2. Oddać i wypożyczyć książki oraz czasopisma
3. Skorzystać bezpłatnie z Internetu
4. Przy aromatycznej kawie i herbacie zająć się lekturą w czytelni
5. Włączyć się we wspólne czytanie niesamowitych opowieści
6. Przynieść interesujące książki, wymienić się z innymi lub podarować bibliotece

Tytuł imprezy

Plan imprezy

Odbiorcy

1

ul. Karczówkowska 20
tel. 41 345 59 73

Kielce, których nie ma

Młodzież, Dorośli

2

ul. Krzemionkowa 1,
tel.41 345 26 38

Kraina książek, kraina
zabawy

3

ul. Jagiellońska 36,
tel. 41 345 23 01
ul. Górnicza 64,
tel. 41 344 33 14

Baśnie świata

5

ul. Warszawska 147,
tel. 41 331 22 78

Noc wikingów

8

Barwinek 31,
tel. 41 361 47 26

Z książką dookoła
świata; wspominamy
podróże małe i duże

9

ul. Okrzei 9,
tel.41 343 16 10

1. Spotkanie z Krzysztofem Myślińskim, pracownikiem Muzeum
Historii Kielc, autorem książki Kielce, których nie ma.
2. Pokaz slajdów najstarszych fotografii miasta.
3. Wystawa zdjęć z terenu Kielc ze zbiorów prywatnych czytelników.
Wyprawa do literackich bajkowych światów. Dzieci dowiedzą się
jak mieszkali baśniowi bohaterowie, w co się bawili. Spróbujemy
odtworzyć ich zabawy lub wymyślimy własne.
1. Poszukiwanie baśni z różnych stron.
2. Wspólnie czytanie i malowanie baśniowego Atlasu Świata.
Będzie można wykazać się wiedzą na temat różnych dyscyplin
sportowych, a także wziąć udział w plenerowych i bibliotecznych
konkursach sportowych.
O godz. 18.00 spotkanie z p. Olgą Chaińską, dietetykiem, trenerem
personalnym, właścicielką klubu Expert Fitness w Kielcach. Temat
spotkania: „Odżywianie i ruch - kluczem do zdrowia".
1. Dorosłym czytelnikom zaproponujemy opowieść o kobietach
wikingów, przedstawimy między innymi sylwetkę królowej
Świętosławy
2. Dla dzieci przygotujemy opowiadania o sympatycznym wikingu
Tappim, kulturze i zwyczajach wikingów, zabawy plastyczne,
ruchowe, zagadki.
3. Wystawa książek o wikingach.
1. Spotkanie z Ewą Ziółkowską –Darmas dziennikarką i tłumaczką z
języka francuskiego, autorką książek dla dzieci i dorosłych
2. Wystawa fotografii i pamiątek przywiezionych z podróży
3. Relacje z niezapomnianych wycieczek omówienie eksponatów
i zdjęć
4. Wystawa książek Świat oczami globtroterów
1. Aconcagua – wyprawa na drugi co do wielkości szczyt Korony
Ziemi
2. Wodospady Iguzau
3. Prezentacja multimedialna
4. Wystawa książek o Ameryce Południowej
5. Wystawa fotografii

Filia Adres/kontakt

4

Sportowa biblioteka

Podróże marzeń II Argentyna

Dzieci w wieku 6-12 lat

Bez ograniczenia wieku
Bez ograniczenia wieku

Bez ograniczenia wieku

Dorośli

Młodzież i dorośli

10

ul. Konopnickiej 5,
tel. 41 331 66 46

11

ul. J. Nowaka Jeziorańskiego 53, Baw się razem z nami
tel. 41 331 83 46

12

ul. Zagórska 60,
tel. 41 344 36 71

13

ul. Naruszewicza 25,
41 335 88 21

Zgrana rodzina

Każdemu wolno
czytać- pół wieku
z biblioteką!

Wieczór z Herbertem

1. Planszowe rozgrywki rodzinne
2. Gry zręcznościowe (chodzenie na szczudłach, gra w klasy,
skakanka, hula hop
3. Nauka podstaw języka migowego
1. Gry i zabawy ruchowe dla dzieci (gry planszowe, rzucanie
strzałkami, pokonywanie toru przeszkód), zajęcia plastyczne
2. Kalambury (odgadywanie haseł za pomocą mimiki)
3. Zabawy polegające na dorysowywaniu kolejnych fragmentów
obrazka, opowiadanie wymyślonych historii
4. Co to za bajka – zabawy stymulujące kreatywne myślenie,
spostrzegawczość i pamięć
1. Dla dorosłych
- prezentacja multimedialna dotycząca historii biblioteki na tle zmian
zachodzących w mieście
- Ouiz bibliofila
- Dwunastkowa TOP-lista książkowe hity dziesięcioleci (wystawa)
- Żywa ilustracja (możliwość zrobienia zdjęć w przebraniu i
scenografii nawiązującej do wybranych książek)
- Literatura na ekranie – konkurs ze znajomości ekranizacji
filmowych opartych na książkach
2. Dla dzieci
- Teatrzyk kukiełkowy
- Bohaterowie dawnych dobranocek – prezentacja
- Zabawki z dawnych lat – prezentacja
- Portret bibliotekarza – konkurs plastyczny
- Bajkowe zagadki
- Moda jak z bajki – bajkowe przebieranki
1. Wieczór poetycko literacki.
2. Prezentacja sylwetki Zbigniewa Herberta oraz jego twórczości

Bez ograniczenia wieku

Dzieci do lat 12

Bez ograniczenia wieku

Dorośli

