BIBLIOTEKI
Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie
www.biblioteka.podgorska.krakow.pl, ul. Powroźnicza 2, 12 267-28-25
W filiach bibliotecznych organizowane będą akcje Głośnego Czytania, prezentacje
multimedialne, gry i zabawy, konkursy literackie i plastyczne. Działały będą również Kąciki
Malucha i wolny dostęp do internetu.
Imprezy organizowane będą po wcześniejszym uzgodnieniu lub w miarę zgłaszania się
uczestników.

Śródmiejska Biblioteka Publiczna
www.sbpkrakow.pl, ul. Masarska 14, 12-431-00-68
Data
i godz.
13.02.17.02.2012
w godz.
13.00-15.00
13.02.2012
w godz.
13.00-16.00
14.02.2012
w godz.
11.00-13.00

Nr
filii

Adres

Nr telefonu
e-mail

Temat i rodzaj imprezy

6

Dobrego Pasterza
6

12 411-04-00
filia6@sbpkrakow.pl

“Zimowe łamanie głowy”
– zgadywanki, kolorowanki
i łamigłówki
dla dzieci w wieku 7-12 lat

19

Dobrego Pasterza
100

12 417-22-73
filia19@sbpkrakow.pl

“Papierowe fantazje”
- warsztaty origami

13

al. Daszyńskiego
22

12-423-24-26
filia13@sbpkrakow.pl

15.02.2012
w godz.
otwarcia
biblioteki

20

Łobzowska 57

12-632-91-70
filia20@sbpkrakow.pl

16.02.2012
godz. 10.10

8

Studencka 19

12-422-92-43
filia8@sbpkrakow.pl

16.02.2012
godz. 10.00

9

Bosaków 1

12 411-96-03
filia9@sbpkrakow.pl

16.02.2012
godz. 9.30

10

Łąkowa 27

12 417-26-37
filia10@sbpkrakow.pl

13

AL.
Daszyńskiego 22

12-423-24-26
filia13@sbpkrakow.pl

16

Al. Pokoju 33

12-414-26-01
filia16@sbpkrakow.pl

16.02.2012
w godz.
11.00-13.00
16.02.2012
godz. 10.00

„Zimowe fantazje”
– głośne czytanie połączone
z zabawami plastycznymi dla dzieci
w wieku 5-8 lat
''Edukacyjno-ekologiczne gry,
zagadki i rebusy”
- spotkanie edukacyjno-zabawowe
dla dzieci
„W Klasztorze OO. Franciszkanów
– polichromia i witraż
S. Wyspiańskiego”
– wycieczka
Zbiórka przed głównym wejściem
do Klasztoru
''Z jakiej to baśni?”
- głośne czytanie fragmentów baśni,
zagadki o baśniowych
przedmiotach, krzyżówka bajeczna
oraz zabawy ruchowe
„Zimowo-bajkowe szaleństwa”
– pogadanka dla dzieci na temat
sportów zimowych
„Zimowe fantazje”
– głośne czytanie połączone
z zabawami plastycznymi dla dzieci
w wieku 5-8 lat
“Święto bajki i zagadki,
czyli niezwykłe ferie w bibliotece”

16.02.2012
godz. 10.00

17

Brodowicza 1

12 412-49-55
filia17@sbpkrakow.pl

16.02.2012
godz. 9.30

19

Dobrego Pasterza
100

12 417-22-73
filia19@sbpkrakow.pl

17.02.2012
godz. 10.30

7

al. 29 Listopada
59

12 411-80-96
filia7@sbpkrakow.pl

17.02.2012
godz.16.30
20.02.2012
godz. 11.00
21.02.2012
godz. 10.00

8

Studencka 19

19

Dobrego Pasterza
100

17

Brodowicza 1

21.02.2012
godz. 10.00

18

Ugorek 14

12 417-17-15
filia18@sbpkrakow.pl

19

Dobrego Pasterza
100

12 417-22-73
filia19@sbpkrakow.pl

20

Łobzowska 57

12-632-91-70
filia20@sbpkrakow.pl

23.02.2012
godz. 10.00

2

Bobrowskiego 11

12-412-76-91
filia2@sbpkrakow.pl

23.02.2012
godz. 10.00

9

Bosaków 1

12 411-96-03
filia9@sbpkrakow.pl

23.02.2012
godz. 9.30

10

Łąkowa 27

12 417-26-37
filia10@sbpkrakow.pl

23.02.2012
godz. 10.00

11

Dzielskiego 2

12 412-30-00
filia11@sbpkrakow.pl

23.02.2012
godz. 10.00

16

Al. Pokoju 33

12 414-26-01
filia16@sbpkrakow.pl

23.02.2012

17

Brodowicza 1

12 412-49-55

22.02.2012
w godz.
13.00-16.00
22.02.2012
w godz.
otwarcia
biblioteki

12-422-92-43
filia8@sbpkrakow.pl
12 417-22-73
filia19@sbpkrakow.pl
12 412-49-55
filia17@sbpkrakow.pl

- spotkanie edukacyjnorozrywkowe
„Co wiemy o zimie?”
- spotkanie edukacyjne dla dzieci
„Świat zaklęty w ekranie”
- projekcja bajek dla dzieci
„Zimowe lektury”
- głośne czytanie książki
R. Piątkowskiej
pt. „Lemoniadowy ząb”
„Karnawał w Krakowie”
– spotkanie edukacyjne dla dzieci
“Bezpieczne ferie”
- zajęcia edukacyjne
„Świat Disneyۥa”
- pokaz filmu
„Spotkanie ze złotą rybką
– czyli wszyscy mieszkańcy
morskich głębin”
- prelekcja dla przedszkolaków
“Papierowe fantazje”
- warsztaty origami
''Edukacyjno-ekologiczne gry,
zagadki i rebusy
spotkanie edukacyjno-zabawowe
dla dzieci
“Bezpieczna zima”
- pogadanka o zasadach bezpiecznej
zabawy w zimie połączona z
głośnym czytaniem
i
zabawami ruchowymi
”Turnieje rycerskie”
- prelekcja dla przedszkolaków
połączona z prezentacją
multimedialną
''Z jakiej to baśni?”
- głośne czytanie fragmentów baśni,
zagadki o baśniowych
przedmiotach, krzyżówka bajeczna
oraz zabawy ruchowe
“W krainie czekolady”
- pogadanka połączona
z głośnym czytaniem
“Święto bajki i zagadki ,
czyli niezwykłe ferie w bibliotece”
- spotkanie edukacyjnorozrywkowe
„Smocze opowiadania”

godz. 11.00

filia17@sbpkrakow.pl

23.02.2012
godz. 10.00

18

Ugorek 14

12 417-17-15
filia18@sbpkrakow.pl

24.02.2012
w godz.
otwarcia
biblioteki

19

Dobrego Pasterza
100

12 417-22-73
filia19@sbpkrakow.pl

- czytanie legendy o smoku
wawelskim oraz innych
smoczych opowiadań
„Pantofelek Kopciuszka”
- wyprawa w krainę bajki i baśni
- spotkanie edukacyjno-zabawowe
„Ucz się i baw”
– gry edukacyjne i internetowe

Nowohucka Biblioteka Publiczna w Krakowie
www.biblioteka.krakow.pl, os. Stalowe 12, 12 643-41-80
Ferie w bibliotece – „Nie siedź w domu, baw się z nami” 13.02 – 24.02.2012 r.
Data
realizacji
Tytuł przedsięwzięcia
Organizator
13.02.2012 r.
„O tym jak powstała Ziemia” – baśń Biblioteka Główna
os. Stalowe 12
godz. 10.00
indyjska
tel. 12 644-23-52
Orientalne przedstawienie baśni w tatuażach
W cyklu: „Nie siedź w domu, baw się z nami”
14.02.2012 r.
„Jak to serce przedszkolaka nigdy nie Filia nr 5
godz. 9.30
os. Zgody 7
skrzywdzi zwierzaka”
Spotkanie z Panią Marzanna Stachurską
tel. 12 642-16-43
z Krakowskiego Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami
oraz zbiórka pokarmu dla małych kotów.
Prosimy wszystkich Sympatyków Zwierząt
o dary dla kociaków do 14 II
W cyklu: „Nie siedź w domu, baw się
z nami”
Filia nr 8
„Sercem malowane”
14.02.2012 r.
Warsztaty plastyczne
os. Boh. Września 26
godz. 10.00
W cyklu: „Nie siedź w domu, baw się z nami” tel. 12 645-95-27
15.02.2012 r.
„Szczęście śpi na lewym boku”
godz. 16.30-17.00 Czytamy książkę Renaty Piątkowskiej
Filia nr 3
os. Kościuszkowskie 5
Zajęcia literacko artystyczne dla dzieci
i rodziców
tel. 12 648-79-46
W cyklu: „Głośne czytanie na zaczarowanym
dywanie”
Filia nr 6
„To się nie mieści w głowie”
15.02.2012.r.
Zajęcia literacko artystyczne dla dzieci
os. Na Stoku 1
tel. 12 645-29-52
godz. 16.00-17.00 i rodziców
W cyklu: „Głośne czytanie na zaczarowanym
dywanie”
Filia nr 9
„Podróż Wędrowca do Świtu”
os. Tysiąclecia 42
16.02.2012 r.
Poranek literacko filmowy
godz. 10.00
W cyklu: „Nie siedź w domu, baw się z nami” tel. 648-50-69

17.02.2012 r.
godz. 12:00–19:00

20.02.2012 r.
godz. 11.45

20.02.2011 r.
godz. 10.15
21.02.2012 r.
godz. 10.00

21.02.2012
godz. 10.15-11.15

22.02.2012 r.
godz. 10.00

22.02.2012 r.
godz. 12.00
22.02.2012 r.
godz. 16.00-17.00

22.02.2012 r.
godz. 16.00-17.00

23.02.2012 r.
godz. 10.00
24.02.2012 r.
godz. 9.00; 11.30

WSTĘP WOLNY.

„ Czarny Maciek i wieża śmierci” Dariusza
Rekosza oraz inne nowości wydawnicze dla
dzieci i młodzieży
Przegląd nowości
W cyklu: „Nie siedź w domu, baw się z nami”
„Baśniowa zima”
Baśnie europejskie czyta aktorka Teatru
Ludowego p. Dominika Markuszewska
W cyklu: „Nie siedź w domu, baw się z nami”
„Podziemia Rynku”
Wycieczka do Muzeum Historycznego
(Zapisy w bibliotece na os. Na Stoku 1)
W cyklu: „Nie siedź w domu, baw się z nami”
„W starej drukarni”
Warsztaty dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat
W cyklu: „Nie siedź w domu, baw się z nami”
„Bajki moich rodziców”
Wyświetlanie bajek na starym projektorze
W cyklu: „Głośne czytanie na zaczarowanym
dywanie”
„ Dawne zabawki i zabawy dziecięce”
Wycieczka do Muzeum Etnograficznego w
Krakowie
W cyklu: „Nie siedź w domu, baw się z nami”
„ Pamiętniki nastolatki”
Przegląd nowości
W cyklu: „Nie siedź w domu, baw się z nami”
„30 Lutego”
Zajęcia literacko artystyczne dla dzieci
i rodziców
W cyklu: „Głośne czytanie na zaczarowanym
dywanie”
„Śnieg jest biały i umie fruwać…”
Zajęcia literacko artystyczne dla dzieci
i rodziców
W cyklu: „Głośne czytanie na zaczarowanym
dywanie”
„Tańczyć może każdy”
Warsztaty tańca towarzyskiego
W cyklu: „Nie siedź w domu, baw się z nami”
„Śniegowe kule, zimowe gwiazdy”
Warsztaty orgiami przeprowadzone przez
Krystynę Burczyk z Polskiego Centrum
Origami
I grupa 9.00 - 11.00
II grupa 11.30-13.30
(Zapisy w bibliotece do 21 II)
W cyklu: „Nie siedź w domu, baw się z nami”

Filia nr 8
os. Boh. Września 26
tel. 12 645-95-27
Filia nr 3
os. Kościuszkowskie 5
tel. 12 648-79-46
Filia nr 6
os. Na Stoku 1
tel. 12 645-29-52
Filia nr 7
os. Kalinowe 4
tel. 12 648-52-68
Filia nr 10
os. Dywizjonu 303; 1
tel. 12 647-28-85
Filia nr 1
os. Młodości 8
tel. 12 644-13-22
Filia nr 10
os. Dywizjonu 303; 1
tel. 12 647-28-85
Filia nr 6
os. Na Stoku 1
tel. 12 645-29-52

Filia nr 2
os. Teatralne 25
tel. 12 644-40-46

Filia nr 2
os. Teatralne 25
tel. 12 644-40-46
Filia nr 5
os. Zgody 7
tel. 12 642-16-43

Program imprez może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatorów.

