XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
8-15 Maja 2019
Od 8 do 15 maja w bibliotekach
obowiązuje abolicja dla dłużników!!!
W ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek jest możliwość bezpłatnego zwrotu
książek bez naliczania kar za ich niezwrócenie w terminie.

Data

8.05

Czas / miejsce
17:00 Teatr im. Stefana
Jaracza w Otwocku – premiera
tomiku wierszy „Myśli
zebrane”

8.0515.05
8.05
10.05

Tydzień Biblioteki
Filia nr 1 ul. Słowicza 2
Godzina 9:30
Filia nr 2 ul. Jodłowa 14

Wydarzenie

Premiera Tomiku poezji „Myśli zebrane”
autorstwa Otwockich Poetów z koła
poetyckiego przy Filii Nr 7 MBP w Otwocku
Wystawa memów o czytaniu i książkach.
Półka w Bibliotece „Odłóż i weź”.
Cytat dnia – czytelnicy losują.
Lekcja biblioteczna - „Samochód „jeździ” w książce”
5- latki z Przedszkola nr 3
Lekcja biblioteczna - „Historia książki”

Godzina 9:30, 10:30
Filia nr 2 ul. Jodłowa 14

6 - latki z Przedszkola nr 3
Lekcja biblioteczna - „Baśń i bajka mieszkają w
bibliotece”
3 - latki z Przedszkola nr 3

15.05

Lekcja biblioteczna - „Podróż do krainy baśni”
Godzina 9:30, 10:30
Filia nr 2 ul. Jodłowa 14

4 - latki z Przedszkola nr 3
Lekcja biblioteczna - „W mojej książce mieszka
dinozaur”
5 - latki z Przedszkola nr 3

15.05
Noc z 10
na 11 maja

Godzina 9:45, 10:30
Filia nr 3 ul. Żeromskiego 16

Filia nr 5
ul. Majowa 202

Wycieczka do Biblioteki, lekcja biblioteczna dla
dzieci z Przedszkola nr 10 (dwie grupy)

Noc w bibliotece – czytanie w bibliotece
Warsztaty czytelnicze „Bezpieczeństwo w

6 maja

Internecie”. Warsztaty poprowadzi pani Barbara
Filia nr 4

Ciemska autorka i ilustratorka książek dla dzieci z

ul. Szosa Lubelska 3

udziałem uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej
Nr 8

9.05,

Filia nr 6 ul. Matejki 9

Przedszkolaki z wizytą w Bibliotece, Czytanie bajek,
rysowanie ilustracji do przeczytanych bajek. Grupy

z Przedszkola Nr 4 i 12

15.05
8.05Filia nr 7 ul. Warszawska 11/13

15.05

Przedszkola nr 17
„Książka na zachętę” – każdy nowy zapisany

8.05-

czytelnik otrzyma od Biblioteki książkę w prezencie.

15.05
Wypożyczalnia dla Dorosłych

9.05

Przedszkolaki z wizytą w Bibliotece. Dzieci z

ul. Andriollego 45

„Drugie życie książki” – Akcja jest adresowana do
wszystkich, którzy lubią czytać i chcą się dzielić
książkami z innymi. Proponujemy wymianę książek
na specjalnie przygotowanym stole. Książka za
książkę.

10.5

„W zdrowym ciele zdrowy duch” - nordic walking.
Wypożyczalnia dla Dorosłych
Ul. Andriollego 45

Zabieramy ze sobą kijki i spotykamy się przy
Bibliotece ul. Andriollego 45 o godz. 16:10.
Wszystkich chętnych zapraszamy
Inspirowanie – Spotkanie dla dorosłych – razem

13.05

13.05

będziemy robić zakładki z filcu.

Godzina 17:30
Czytelnia dla Dorosłych
ul. Andriollego 45

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Spotkanie
będzie poświęcone Krzysztofowi Komedzie w
związku z okrągłą rocznicą śmierci i ustanowionym
z tej okazji Rokiem Komedy przez Polski komitet
UNESCO. „Komeda. Osobiste życie jazzu”
Magdaleny Grzebałkowskiej. Zapraszamy do
dyskusji.

14.05

Czytelnia dla Dorosłych

Scrabble – Zagraj z nami. Zapraszamy dorosłych do
wspólnej gry w scrabble.
„Książka na zachętę” – każdy nowy zapisany
czytelnik otrzyma od Biblioteki książkę w prezencie.
Warsztaty plastyczne – wykonanie zakładek do
książek

8.0515.05

Czytelnia dla Dzieci i Młodzieży
ul. Andriollego 45

Czytanie przez znanego otwockiego dziennikarza –
spotkanie dla dzieci ze szkoły Podstawowej
Spotkanie z panią Grażyna Piekutowską dla
przedszkolak…ów – nasz gość opowie o swoim
dzieciństwie, zaprezentuje przedmioty codziennego
użytku z dawnych lat, przeczyta wiersze Marii
Konopnickiej.

