
PROGRAM    

TYGODNIA BIBLIOTEK  2022

„Biblioteka Świat w jednym miejscu”

      Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Fredry w Jarosławiu

9   maja 20  22   r. (  poniedziałek  )  

godz. 10:00 „Mądre bajki z całego świata” – zajęcia czytelnicze z prezentacją multimedialną.
(odbiorca: dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne).

godz. 12:00 „Namiot obieżyświata” – zagadki i łamigłówki geograficzne.
(odbiorca: uczniowie klas 6-8).

godz. 13:00  „Wędrówki po kontynentach” – projekcja filmów podróżniczych. 
(odbiorca: mieszkańcy miasta, czytelnicy biblioteki ).

10   maja 20  22  r. (  wtorek  )  

         Rok 2022 rokiem Marii Konopnickiej
godz.  9:00 – Finał konkursu recytatorskiego i plastycznego. 

         „Wiersze Marii Konopnickiej oczami dzieci” – pokonkursowa wystawa prac.
           (odbiorca: uczniowie klas 1-3).

godz. 17:00 – NOC BIBLIOTEK

• „Pastelowy Sen” - otwarcie wystawy malarstwa Marzanny Błahuty,
• „Rzeźba ” – otwarcie wystawy Władysława Krupy,
• „Ja Ci pokażę” - Kabaret Młodzi Duchem,
• „Bodo”- program artystyczny - zespół „Sway”, zespół taneczny „Balans”,
• „Jarmark możliwości” – stoiska jarosławskich szkół, stoisko Kobiety Liders Jarosław – Oriflame;
• zwiedzanie biblioteki; kiermasz książki; strefa gier,
• „Wędrówki po kontynentach” – projekcja filmów podróżniczych. 

            (odbiorca: uczniowie, czytelnicy biblioteki, mieszkańcy miasta).

11   maja 20  22  r. (  środa  )  

godz. 10:00  „Mądre bajki z całego świata” – zajęcia czytelnicze z prezentacją multimedialną.
(odbiorca: dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne).

godz. 11:00 „Co w rafie piszczy, czyli ocean bez tajemnic" – zajęcia edukacje 
(odbiorca: dzieci przedszkolne uczniowie klas 1-3).

godz. 12:00 „Moralność Pani Dulskiej” – spektakl teatru Baccalaureus.
(odbiorca: uczniowie SP nr 2).

godz. 17.00  Spotkanie autorskie z Jarosławem Kretem – Dyskusyjny Klub Książki.
(odbiorca: mieszkańcy miasta, czytelnicy biblioteki).

12 maja 20  22  r. (  czwartek  )  

godz. 11:00  „Serenada” S. Mrożka – spektakl teatru Baccalaureus.
 (odbiorca: uczniowie szkół średnich).

godz. 14.00 „Internetowa Akademia Umiejętności – wirtualny świat dla każdego” 
         zajęcia komputerowe dla seniorów. 
             (odbiorca: użytkownicy biblioteki).

 



13 maja 20  22   r. (  piątek  )   

godz. 9:00   „Poznajmy się…” - zajęcia biblioterapeutyczne.
(odbiorca: uczniowie klas 1-3 z Ukrainy).

godz. 10:00   „Geograficzny Świat Zagadek” – zajęcia edukacyjne.
(odbiorca: dzieci i młodzież z Ukrainy).

godz. 11:00    Projekcja filmu w języku ukraińskim.
(odbiorca: dzieci i młodzież z Ukrainy).

14 maja 20  22   r. (  sobota  )   

godz. 9:00 – 14:00 „Strefa Gier Wszelakich” –  gry planszowe i stolikowce, konsola Xbox 360.

godz. 18:00 – 22:00 „Biblioteka Świat w jednym miejscu” – kiermasz książki / 
                       bookcrosing/  promocja akcji Mała Książka – Wielki Człowiek

          podczas „Nocy zwiedzania Rynku”.
          (odbiorca: mieszkańcy miasta Jarosławia).

Imprezy Czytelnicze (od 9 do 13 maja)

godz. 10:00 – 15:00 „Świat na jednym regale” – akcja czytelnicza / Filia nr 2.

godz. 10:00 – 15:00 „Książkowa mapa nieba” - akcja czytelnicza / Filia nr 4.

Imprezy Facebookowe (od 8 do 15 maja)

• „W moim świecie” - zabawa literacka.
• „ Bestsellery przez dziurkę od klucza” – zabawa literacka.

Imprezy towarzyszące:

• amnestia dla czytelników,
• kiermasz książki,
• wystawy.

Partnerzy:

• Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu,
• Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu -  filia w Jarosławiu,
• Szkoła Podstawowa nr 11 w Jarosławiu,
• Szkoła Podstawowa nr 1 w Jarosławiu,
• Zespół Szkół Plastycznych w Jarosławiu,
• Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu,
• Zespół Szkół Innowacyjnych w Jarosławiu,
• Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu,

Patronat honorowy Burmistrz Miasta Jarosławia, Starosta Powiatu Jarosławskiego. 

Patronat medialny: Twoja TV, Gazeta Jarosławska. 


