
 

 

Tydzień Bibliotek 2021 – Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach 

„Znajdziesz mnie w bibliotece” 8-15 maja 2021 r. 
 

PROGRAM WYDARZEŃ 

 

8 maja (sobota) 

 „E-biblioteka – słuchaj i czytaj on-line”, promocja projektu realizowanego  

w ramach Budżetu Obywatelskiego na stronie internetowej i Facebooku. Katalog  

z nowymi e-bookami i e-audiobookami oraz aplikacja mobilna na smartfony i tablety  

z systemem Android e-Biblioteka. 

 „W poszukiwaniu złotej księgi” (godz. 9:00-15:00) – gra miejska dla mieszkańców 

Kielc, w którą zaangażowanych będzie 6 filii MBP w Kielcach (filie nr 5, 7, 9, 10, 11, 

12). Początek z dowolnie wybranego punktu startowego, meta w Poczytalni na 

dVoRcu. Dla uczestników przewidziano atrakcyjne nagrody.  

9 maja (niedziela) 

 „Czytam, bo lubię” - emisja filmu z udziałem władz miasta, dyrektorów kieleckich 

instytucji kultury, ZTM-u, czytających fragmenty wiersza Edwarda Szymańskiego 

„Książka”. Zaproszenie do udziału w filmie przyjęli: Prezydent Miasta Kielce Bogdan 

Wenta, Zastępcy Prezydenta Miasta Kielce Agata Wojda i Marcin Chłodnicki, dyrektor 

Miejskiej Biblioteki Publicznej Anna Żmudzińska, dyrektor Kieleckiego Centrum 

Kultury Augustyna Nowacka, dyrektor Teatru Laki i Aktora „Kubuś” Piotr Bogusław 

Jędrzejczak, dyrektor Muzeum Zabawek i Zabawy Daria Dyktyńska, dyrektor 

Wzgórza Zamkowego Ewa Chabielska, dyrektor Biura Wystaw Artystycznych 

Stanisława Zacharko-Łagowska, dyrektor Kieleckiego Teatru Tańca Elżbieta Pańtak, 

dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Barbara Damian. 

10 maja (poniedziałek) 

 
 Akcja autobusowa (godz. 10:00-12:00) - rozdawanie książek i zakładek pasażerom 

kieleckich  linii autobusowych nr 4, 13, 25, 45, 103. 

 „Książka na rowerze” (godz. 12:00-14:00) - mobilni bibliotekarze poruszający się na 

rowerach i hulajnogach po ulicy Sienkiewicza i ulicach sąsiadujących z centrum, 

rozdawać będą książki i zakładki przechodniom. 

11 maja (wtorek) 

 „Czytanie na szczekanie” (godz. 11:00-12:00) - akcja przeprowadzona  

w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Dyminach. Bibliotekarze oraz zaproszeni 

goście (żona prezydenta Kielc Iwona Wenta, dziennikarka Radia eM Małgorzata 

Cioroch i uczniowie SP nr 1) będą czytać książki podopiecznym schroniska.  Zawiozą 

im też specjalne dary (karmę itp.). 



12 maja (środa) 
 

 „Dzielimy się książką” – wręczanie książek w DPS-ach w Kielcach i w Domu dla 
Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w ciąży (tutaj podarujemy także 2 paczki 
pluszowych zabawek).  
Tego dnia będą również rozdawane książki seniorom korzystającym z akcji „Książka 
na telefon” 

13 maja (czwartek) 

 
 „Galeria Żywych Obrazów” (godz. 13:00-14:00) – Prezentacja w szklanych 

witrynach Mediateki  najciekawszych obrazów, które będą przedstawiane  

w nietypowy sposób przez bibliotekarzy w ciągu całego Tygodnia Bibliotek w mediach 

społecznościowych.  

 

14 maja (piątek) 

 
 „Muzykuj w Mediatece” (godz. 18:00) - spotkanie autorskie on-line z Florią Netnicką 

(Bogusławem Jędrzejczakiem, dyrektorem Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”). Promocja 

powieści dla młodzieży „Dziennik Klikomanki”. Inscenizacje teatralne, czytanie 

fragmentów książki przez aktorki Teatru, pokaz ilustracji Ryszarda Kai, „Aria Królowej 

Nocy” Mozarta. Prowadząca: Małgorzata Oracz. 

 

15 maja (sobota) 

 
 „Odrzuć kilogramy, czytaj z elektronicznej ramy” (godz. 11:00-12:00) – cyfrowy 

flash mob, czytanie fragmentów książki „Bajki Robotów” Stanisława Lema  

z telefonów, tabletów, czytników e-booków na kieleckim Rynku. Jako znak 

charakterystyczny uczestnicy akcji będą mieli niebiesko-czerwone okulary 3D.  

 

Ponadto w ramach Tygodnia Bibliotek: 
 

 „Gwiazdy polecają i pozdrawiają” – zdjęcia/filimiki z pozdrowieniami dla MBP  

w Kielcach od znanych pisarzy i artystów (Katarzyna Bonda, Karolina Korwin- 

Piotrowska, Emilia Komarnicka-Klynstra, Grzegorz Kasdepke, Robert Małecki, Alek 

Rogoziński, Małgorzata Warda), którzy polecać będą interesujące książki. 

 

 Bookcrossing – uzupełnianie półek bookcrossingowych znajdujących się  

w galeriach handlowych i innych miejscach w mieście. 

 

 

Wszystkie wydarzenia będą odbywać się będą w reżimie sanitarnym. 

 

Kontakt z Organizatorami: 

dyrektor MBP w Kielcach Anna Żmudzińska, tel. 695 861 948 

zastępca dyrektora MBP w Kielcach, tel. 503 482 903 


