
TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2015 
 

WYSTAWY 

 

„Nie”pokorny sługa słowa. Poetycki portret Jana Twardowskiego w setną rocznicę jego 

urodzin - wystawa jubileuszowa z okazji setnej rocznicy urodzin poety. 

8 maja – 31 sierpnia 2015 r. 

Biblioteka Główna, ul. Szafranka 7 

 

„CRB -Computer Reproduced Bookplates” - wystawa ekslibrisów autorstwa Ewy 

Chorążak, Eweliny Rivillo, Krzysztofa M. Bąka.,  

22 maja zapraszamy na wykład Krzysztofa M. Bąka na temat ekslibrisów 

8-31 maja 2015 r., Biblioteka Główna, ul. Szafranka 7 

 

„Piękno, brzydota? pozorna martwota? – osobowość człowieka w ilustracji mody i 

malarstwie” – wystawa ilustracji Moniki Opałko. Wernisaż 13 maja, godz. 18.00. 

7 maja – 26 czerwca 2015 r. 

Filia nr 8 Galeria Smolna, ul. Szafranka 7 

 

„Nasi czytelnicy” – wystawa poplenerowa członków Klubu Fotograficznego „Format”, 

prezentująca portrety czytelników biblioteki. 

7 maja – 30 czerwca 2015 r. 

Filia nr 4, ul. Za Torem 3b 

 

„Rybnik na winylu” - wystawa płyt winylowych z rybnickim akcentem. 

1 – 31 maja 2015 r. 

Biblioteka Główna, ul. Szafranka 7 

 

„Fala retro” - wystawa starego sprzętu radiowego. 

1 – 31 maja 2015 r., 

Biblioteka Główna, ul. Szafranka 7 

 

 

SPOTKANIA AUTORSKIE 

 

Spotkania z Marcinem Pałaszem - pisarzem dla dzieci i młodzieży, twórcą słuchowisk, 

autorem książki „Opowieści z Krainy Potworów”. 

8 maja 2015 r. 

Godz. 9.00, Filia nr 8, ul. Reymonta 69 

Godz. 11.00, Oddział Dla Dzieci i Młodzieży PiMBP, ul. Szafranka 7 

 

Spotkanie z Aleksandrem Żukowskim, autorem przewodników po Śląsku. 

8 maja 2015 r., godz. 17.00 

Filia nr 20, Plac Pokoju 1 

 

Spotkanie z Moniką Szwają, autorką literatury kobiecej, m.in. powieści „Jestem nudziarą”, 

„Zupa z ryby fugu”. 

13 maja, godz. 17.00 

Biblioteka Główna, ul. Szafranka 7 

 



 

WYKŁADY 

 

Wykład dr. Jacka Kurka pt. „Droga kwiatów” – spotkanie w ramach cyklu „Wyobraźnia i 

poznanie”. 

14 maja 2015 r., godz. 11.00 

Biblioteka Główna, ul. Szafranka 7 

 

Wykład dr hab. Krzysztofa M. Bąka na temat exlixbrisów. 

22 maja 

Biblioteka Główna, ul. Szafranka 7 

 

 

WYDARZENIA 

 

„Tydzień otwartego magazynu 8-15 maja” - przyjdź i kup książkę za symboliczną 

złotówkę! Zapraszamy w godzinach otwarcia Biblioteki Głównej, ul. Szafranka 7 

 

„Biblioteka na trzepaku” - spotkanie plenerowe dla dzieci. W programie zabawy ruchowe, 

tańce, czytanie i słuchanie bajek, wymiana książek dla małych i dużych, zagadki, rymowanki, 

korowód grup przedszkolnych, pociąg i wiele, wiele więcej! 

11 maja 2015 r., godz. 10.00 

Filia nr 18 Oddział Dla Dzieci i Młodzieży, ul. Orzepowicka 14 b (plac zabaw) 

 

„Bezpieczny senior” – spotkanie z asp.szt. Dariuszem Piotrowkim poświęcone 

bezpieczeństwu osób starszych. 

14 maja 2015 r., godz. 15.30 

Filia nr 2, ul. Zebrzydowicka 30 

 

„Odjazdowy Bibliotekarz” - rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników oraz wszystkich 

miłośników książki, biblioteki rowerów. W tym roku trasa do Rud. Zapisy, ilość miejsc 

ograniczona. 

30 maja 2015 r., godz. 9.00 

Filia nr 4, ul. Za Torem 3b 

 

Filia nr 1, ul. Zakątek 19 

Warsztaty nordic-walking (prowadzenie Paweł Mitura-Zielonka) 

„Co w lesie piszczy” spotkanie dzieci z Przedszkola nr 4 w Rybniku z leśnikiem 

 

Filia nr 2, ul. Zebrzydowicka 30 

Wykład p. Alicji Godlewskiej 

 

Filia nr 3, ul. Ziołowa 3 

„Poznajemy bibliotekę” - spotkania z dziećmi z Przedszkola nr 22 w Rybniku  

Spotkania i zajęcia dla uczniów Szkoły podstawowej nr 20 w Rybniku 

 

Filia nr 4, ul. Za Torem 3b 

Warsztaty exlibris dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Rybniku 

Lekcje biblioteczne dla dzieci z Przedszkola nr 3 w Rybniku 

 



Filia nr 5, ul. Podmiejska 1 

Wystawa „Łaciata w podróży” – prace dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku 

(pracownia „Kameleon”) 

 

 

Filia nr 6, ul. Dąbrówki 3b 

„Książki jak koty lubią być głaskane” – spotkanie dla przedszkolaków, którego celem jest 

uwrażliwienie na losy zwierząt, zachęcanie do czytania książek i korzystania z biblioteki 

„Biblioteka – Twój czas, Twoje miejsce” – konkurs plastyczny dla dzieci w wieku do 10 lat 

 

Filia nr 7, ul. 1 Maja 59 

11 maja 2015 r., godz. 10.50 „Origami – papierowe kwiaty” – warsztaty plastyczne dla dzieci 

klas V Szkoły Podstawowej nr 13 

12 maja 2015 r., godz. 9.00 i 10.00 – spotkanie z policjantem dla dzieci klas I 

15 maja 2015 r., godz. 10.30 i 11.15 – „Brzechwa i Tuwim po śląsku"- przedstawienie dla 

klas VI w wykonaniu Grupy Teatralnej "NIEPOSKROMIENI" (Gimnazjum nr 3 w Rybniku) 

 

Filia nr 8, ul. Reymonta 69 

15 maja 2015 r., „Moje pierwsze akwarium” - warsztaty plastyczne dla przedszkolaków 

 

Filia nr 9, ul. Sztolniowa 20 

Lekcje dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych 

Wystawa prac uczestników warsztatów plastycznych Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 w 

Rybniku 

 

Filia nr 10, ul. Niedobczycka 191 

12 maja 2015 r., Spotkanie z  Adamem Barteczko, dziennikarzem i autorem książki „Puszek i 

pan Kot” 

14 maja 2015 r., warsztaty plastyczne prowadzone przez Jolantę Twardzik 

Zajęcia dla przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej 

 

Filia nr 11, ul. Zapolskiej 1 

12 maja 2015 r., godz. 9.30 - „Dogoterapia” – zajęcia edukacyjno-ruchowe dla 

przedszkolaków (prowadzenie Spółdzielnia Socjalna „CODA”) 

13 maja 2015 r., godz. 9.30, 10.00 i 10.30 – „Droga do miodu” spotkania dzieci 

przedszkolnych z pszczelarzem Stanisławem Frąckowiakiem 

 

Filia nr 12, ul. Rybnicka 23 

7 maja 2015 r., godz. 10.00 – wycieczka przedszkolaków do biblioteki 

8 maja 2015 r., godz. 17.00 – „Zgaduj zgadula”, quizy literackie dla dzieci 

12 maja 2015 r., godz. 11.00 – pasowanie na czytelnika pierwszoklasistów 

13 maja 2015 r., godz. 11.00 – spotkanie autorskie dla emerytów i rencistów 

14 maja 2015 r., godz. 11.00 – „Bezpieczne wakacje” – pogadanka z dzielnicową 

19 maja 2015 r., godz. 11.00 – „Zdrowy uśmiech”  -spotkanie z asystentką Stoma Dental dla 

uczniów klasy VI 

10 maja – 2 czerwca 2015 r., wystawa prac studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

 

Filia nr 13, ul. Górnośląska 138 

8 – 26 maja 2015 r., wystawa plastyczna „Grafika” – prace Pauliny Czuchowskiej 



12 maja 2015 r., godz. 11.00 – spotkanie autorskie z Adamem Barteczko 

13 maja 2015 r., godz. 10.00 – warsztaty plastyczne prowadzone przez Jolantę Twardzik 

14 maja 2015 r., godz. 16.00 – „Joga” – zajęcia otwarte  prowadzone przez Aleksandrę Mason 

 

Filia nr 15, ul. Gminna 10 

1 – 31 maja 2015 r., wystawa „Jan Paweł II” 

Spotkania dla przedszkolaków 

 

Filia nr 16, ul. Komisji Edukacji Narodowej 29 

25 i 26 maja 2015 r. – spotkania dla dzieci zerówki i II klasy szkoły podstawowej (zwiedzanie 

biblioteki, poznawanie lektur, pasowanie na czytelnika, zwiedzanie OSP) 

 

Filia nr 17, ul. Poloczka 76 

15 i 21 maja 2015 r., spotkania dla dzieci zerówki i II klasy szkoły podstawowej (zwiedzanie 

biblioteki, poznawanie lektur, zajęcia plastyczne, spotkanie ze strażakami, zabawy w języku 

angielskim) 

22 maja, godz. 17.00 – „Bezpieczeństwo dzieci we współczesnym świecie” spotkanie z mł. 

asp. Małgorzatą Koniarską, dzielnicową Grabowni. 

 

Filia nr 19, ul. Poligonowa 13 

12 maja 2015 r., godz. 9.30 – spotkanie z dziećmi z Przedszkola nr 21 

Spotkanie dzieci szkolnych z Anną Stronczek, gawędziarka ludową w Kłokocina (termin do 

uzgodnienia) 

4 – 29 maja 2015 r., „Igłą malowane” - wystawa haftu Jadwigi Pifczyk 

 

Filia nr 22, ul. Mościckiego 15 

8 maja 2015 r., „Dzień tygryska” – spotkanie dla przedszkolaków 

11 maja 2015 r., zabawy w bibliotece 

13 maja 2015 r., turniej scrabla dla dzieci z świetlicy szkolnej 

15 maja 2015 r., „Majówkowe wspólne czytanie” – zajęcia dla dzieci 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


