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HARMONOGRAM WYDARZEŃ 

 

Poniedziałek, 9 maja 2022 

- „Literacki Biblioturniej” (Filia nr 5, godz. 10.00) - literackie potyczki z udziałem uczniów kieleckich 

szkół. 

- „Podaruj bibliotece książkę z dedykacją” (wszystkie filie) – rozpoczęcie całotygodniowej akcji, 

czytelnicy mogą podarować ulubionym placówkom książki opatrzone okolicznościowymi życzeniami. 

- „Czytamy na kilogramy” (wszystkie filie) - rozpoczęcie całotygodniowej akcji polegającej na ważeniu 

książek zwracanych przez czytelników. Jej celem jest sprawdzenie, jak wielką wagę mieszkańcy Kielc 

przywiązują do czytania. 

Wtorek, 10 maja 2022 

- Jubileusz 20-lecia (Filia nr 7, godz. 10.00) z udziałem władz miasta i województwa, byłych oraz 

obecnych dyrektorów i kierowników MBP w Kielcach, dyrektorów innych instytucji kultury: uroczyste 

wręczenie honorowych odznak „Zasłużony dla Kultury Polskiej” pracownikom Biblioteki; 

uhonorowanie najlepszych czytelników w kategoriach kobieta, mężczyzna, dziecko; wystawa fotografii 

„20-lecie MBP w Kielcach” (zdjęcia z najciekawszych spotkań autorskich) oraz kronik; program 

artystyczny w wykonaniu artystów Kieleckiego Teatru Tańca. 

Środa, 11 maja 2022 

- Biennale Ilustracji Bratysława 2021 (Filia nr 7, godz.17.00) z udziałem dyrektora Instytutu 

Słowackiego w Warszawie Adriana Kromki – międzynarodowy przegląd współczesnych ilustracji 

książek dla dzieci i młodzieży. Organizatorem BIB, które odbywa się co dwa lata,  jest Międzynarodowy 

Dom Sztuki dla Dzieci BIBIANA w Bratysławie. Podczas wydarzenia odbędzie się degustacja słowackich 

smakołyków. Wystawę będzie można oglądać przez dwa tygodnie w Poczytalni Na dVoRcu. 

- „Każdy szuka e-booka” (wszystkie filie) – MBP w Kielcach przygotowała 20 audiobooków, którymi 

obdaruje czytelników. Zostaną one ukryte w poszczególnych filiach, zadaniem czytelników będzie ich 

odnalezienie. Akcja odbywać się będzie w godzinach otwarcia bibliotek. 

Czwartek, 12 maja 2022 

- „Senior w Sieci” (DŚT – Pałac T. Zielińskiego, godz. 11.00) – warsztaty kreatywne prowadzone przez 

Agnieszkę Kucharską, instruktorkę plastyczną, animatorkę kultury, współzałożycielkę marki Prażymy 

Ażurem; ilość miejsc ograniczona, zgłoszenia w Filii nr 10, ul. Konopnickiej 5, tel. 41 331 66 46. 

- „Bibliotekarze na pomoc”  – dyrekcja Biblioteki odwiedzi Ukraiński Dom przy ul. Planty 9 wręczając 

dzieciom bajki i upominki; bibliotekarze udadzą się z książkami do pacjentów szpitala, przychodni 

rejonowych, wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych, pasażerów kieleckich dworców. 

Piątek, 13 maja 2022 

- Spotkanie autorskie z Joanną Bator - pisarką, publicystką i felietonistką (Filia nr 7, godz. 17.30) – 

prowadzenie Angelina Kosiek, dziennikarka „Gazety Wyborczej”; ilość miejsc ograniczona, zgłoszenia 

w Filii nr 7, ul. Czarnowska 12, tel. 798 163 238. 

Sobota, 14 maja 2022 

- Podsumowanie akcji „Czytamy na kilogramy” (media społecznościowe). 

- Prezentacja najciekawszych dedykacji dla Biblioteki (media społecznościowe). 


