
WRZESIEŃ W NOWOHUCKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

 

„ E – Senior” – bezpłatny kurs komputerowy dla 
początkujących.

07,09,14,16,21,23,28,30.09.2015r. godz. 8.00-9.00.
Biblioteka Główna os. Stalowe 12 tel.12 644-23-52.

Celem naszego kursu jest wsparcie seniorów w nadążeniu za zmieniającą się 
rzeczywistością, wprowadzenie w trudny świat nowoczesnych technologii i 
pokonanie obaw wynikających z braku wiedzy w tym zakresie. Kurs 
komputerowy, który Państwu proponujemy, w miłej, przyjaznej atmosferze 
naszej biblioteki, w towarzystwie innych seniorów, pozwoli poznać zasady 
działania i obsługi komputera, a także zgłębić tajemnice Internetu. Zajęcia 
odbywają się w NhBP Bibiloteka Główna os.Stalowe 12, dwa razy w tygodniu.

01,08,15,22,29.09.2015r. godz.8.00-9.00
Filia 2 os. Teatralne 25  tel. 12 644-40-46
W ramach zajęć dla seniorów przygotowany został kurs komputerowy dla 
początkujących. Zajęcia obejmują : podstawy obsługi komputera ; umiejętność
posługiwania się myszką ; podstawy obsługi programu WORD ; co to jest 
Internet i jak z niego korzystać (przeglądarki, wyszukiwarki, dołączanie stron 
internetowych do ulubionych) ; zakładanie własnej skrzynki pocztowej.

03,10,17,24.09.2015r. godz.9.00
Filia 8 os. Boh. Września 26 tel. 12 645-95-27
Zajęcia komputerowe, mające na celu wdrożenie seniorów do używania 
komputera oraz sprawnego posługiwania się Internetem.

07,09,14,16,21,23,28,30.09.2015r. godz. 8.00-9.00
Filia 9 os. Tysiąclecia 42 tel. 12 648-50-69
Zajęcia komputerowe, mające na celu wdrożenie seniorów do używania 
komputera oraz sprawnego posługiwania się Internetem.
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07 – 29.09. 2015 r. Nowohucka Biblioteka Publiczna 
zaprasza na kolejną wystawę z cyklu Mistrzowie ilustracji- BOŻENA 
TRUCHANOWSKA. Celem wystawy jest prezentacja twórczości jednej z 
najznakomitszych polskich ilustratorek, należącej do pokolenia tej klasy 
artystów, co na przykład Bohdan Butenko, czy Józef Wilkoń współtworzących 
polską szkołę ilustracji. Ekspozycja : Biblioteka Główna os. Stalowe 12 oraz
Filia 9 os. Tysiąclecia 42, w godzinach otwarcia placówek

 

 

wtorki i czwartki godz. 9.00-11.00 “Piracka przygoda – 
odkrywanie radości czytania”. W cyklu : Literackie spotkania w bibliotece. 
Zapraszany dzieci w wieku przedszkolnym na cykl zajęć animacyjno – 
literackich opartych na książce Wojciecha Witkowskiego “Burzliwe dzieje 
Pirata Rabarbara”. Filia 6 os. Na Stoku 1 tel. 12 645-29-52

 

 

02.09.2015 r. godz. 16.00 „Ja też chcę chodzić do szkoły” 
Astrid Lindgren. Głośne czytanie opowiadań dla dzieci. W cyklu: Głośne 
czytanie na zaczarowanym dywanie. Głośne czytanie bajek, opowiadań i 
wierszy najmłodszym czytelnikom naszej biblioteki, połączone z zabawami 
ruchowymi. Zapraszamy najmłodszych czytelników do wysłuchania historii 
małej Leny, która tak, jak jej 7-letni brat chce chodzić do szkoły. Filia nr 8 
os.Boh. Września 26 tel. 12 645-95-27

 

 

05. 09. 2015 r. w godz. 11.00 – 12.30 Narodowe Czytanie 
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Lalki B. Prusa. Biblioteka zaprasza na 4. edycję ogólnopolskiej akcji 
Narodowego Czytania Lalki Bolesława Prusa. Stanisław Wokulski, Ignacy 
Rzecki, Izabela Łęcka, Julian Ochocki tworzą galerię niezapomnianych 
bohaterów tej powieści. W te postacie wcielą się zaproszeni do wspólnego 
czytania aktorzy, politycy, redaktorzy prasy lokalnej i uczniowie nowohuckich 
szkół. Zaproszenie do udziału w akcji Narodowego Czytania przyjęli: Pani 
Lucyna Olejniczak nowohucka pisarka, Jerzy Fedorowicz aktor teatralny 
i filmowy, reżyser, poseł na Sejm RP, Jerzy Fedorowicz JR z-ca dyrektora 
Teatru Ludowego, Jan Franczyk redaktor naczelny Głosu Tygodnika 
Nowohuckiego, Stanisław Moryc Przewodniczący Rady Dzielnicy XVIII, 
wolontariusze Fundacji Nowe Centrum. Uczniowie wystąpią w kostiumach z 
epoki. W przestrzeni miejskiej przed Filią nr 4  Oddział dla Dorosłych w 
os. Zgody 7

 

05.09.2015 r. godz. 10.00 „Lalka” ogólnopolska akcja czytania Prusa. W 
cyklu: Narodowe Czytanie Prusa. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 82 włączą 
się do czytania „Lalki” Prusa. Filia 7 os. Kalinowe 4 tel. 12 648-52-68

 

 

06.09.2015 r. godz. 14.00-17.00 „Słońce na dłoni” – impreza 
plenerowa. W cyklu: Opowiem ci o moim regionie. W czasie 17. Spotkań 
Bieńczyckich, które odbędą się przy Szkole Podstawowej nr 82 na os. 
Kalinowym Nowohucka Biblioteka Publiczna Filia nr 7 zaprasza na gry i 
zabawy literackie ( zagadki, konkursy, malowanki,krzyżówki). Impreza 
przeznaczona dla przedszkolaków i starszych dzieci. Zapraszamy, nagrody 
czekają ! Filia 7 os. Kalinowe 4 tel. 12 648-52-68

 

 

09.09.2015r. godz. 16.30„Wakacyjne skarby-z pamiętniki 
ryjówki Florki” R. Jędrzejewskiej-Wróbel .Wspólne czytanie dla dzieci i 
rodziców. W cyklu : Kroplówka z literatury. Dzieci poznają ciekawe przygody 
ryjówki Florki i jej przyjaciółek koszatniczek, przeczytamy o wakacyjnych 
skarbach, i nie tyko…Dzieci wykonają prace plastyczną z  wakacyjnych 
skarbów: muszelek, kamyków, paciorków Zapraszamy do super zabawy. Filia 
nr 4 Oddział dla Dzieci i Młodzieży os. Zgody 7 tel. 12 642-16-43
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11.09.2015 r. godz. 17.00 Agnieszka Wojdowicz 
„Niepokorne. Eliza”. Dyskusyjny Klub Książki. 7 Nowohucki Dzień 
Głośnego Czytania. Zapraszamy na dyskusję na temat pierwszej części 
trylogii „Niepokorne”, opowiadającej o zawiłych losach niezwykłych kobiet, 
której akcja dzieje się w młodopolskim Krakowie. Eliza Pohorecka jest 
pierwszą kobietą, która zostaje studentką UJ, gdzie będzie musiała zmierzyć 
się z niechęcią wykładowców i zakazaną miłością. Filia nr 8 os.Boh. 
Września 26 tel. 12 645-95-27

 

 

15.09.2015 r. godz. 9.30 „Sam(a) wracam do domu”. Poranek edukacyjny 
dla przedszkolaków.W cyklu :Głośne czytanie na zaczarowanym dywanie. 
Zajęcia literacko-edukacyjne dla dzieci przedszkolnych. Podczas zajęć dzieci 
wysłuchają opowieści autorstwa Małgorzaty Głuch pt. „Sam wracam do 
domu” i przyswoją sobie   zasady bezpieczeństwa na ulicy i podczas 
samodzielnej drogi do domu. Filia 9 os. Tysiąclecia 42 tel. 12 648-50-69

 

 

16.09.2015r. godz. 17.00„Planeta Ziemia- Dżungla” oglądnie
filmu ekologicznego. W cyklu : Wychowanie dla natury. Na zajęciach dzieci 
zapoznają się z tajemniczym zielonym światem Ziemi Poznają mieszkające 
tam zwierzęta i rośliny. Zobaczą miejsca, jakich nigdy dotąd nie 
odwiedziliśmy, świat widoków i dźwięków lasów tropikalnych . Zajęcia dla 
dzieci 10-12 lat. Filia nr 4 Oddział dla Dzieci i Młodzieży os. Zgody 7 tel. 
12 642-16-43

 

 

16.09.2015 r., godz. 17.00 „My dream vacation”, czyli 
„Wakacje moich marzeń” – zajęcia konwersacyjne w języku angielskim 
dla dzieci w wieku od 5 – 12 lat. W cyklu: English is cool. Na pierwszym 
spotkaniu dzieci przypomną sobie słownictwo związane z wakacjami poprzez 
ćwiczenia językowe i zabawy edukacyjne. Filia nr 10 os. Dywizjonu 303/1 
tel. 12 647-28-85
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17.09.2015r. godz. 9.30 „W bibliotece mieszka książka”- 
moje pierwsze spotkanie z biblioteką. Dzieci poznają miejsce gdzie 
mieszkają książki. Nauczą się jak je pożyczać oraz jak zostać czynnym 
użytkownikiem biblioteki, a także zostaną zaproszone do biblioteki razem z 
rodzicami . Filia nr 4 Oddział dla Dzieci i Młodzieży os. Zgody 7 tel. 
12 642-16-43

 

 

22.09.2015r. godz. 14.00 „Gra o wodę”. W cyklu : 
Wychowanie dla natury. Każdy uczestnik będzie miał okazję zagrać w grę 
planszową , która jest symulacją przeciętnego dnia życia dziecka, w krajach 
borykających się z brakiem wody. Celem jest uświadomienie dzieciom 
globalnych współzależności , a podczas gry zostanie wykorzystanych dużo 
aktywnych ćwiczeń dotyczących problematyki oszczędzania wody. 
Zapraszamy do gry. Dla dzieci 9-12lat. Filia nr 4 Oddział dla Dzieci i 
Młodzieży os. Zgody 7 tel. 12 642-16-43

 

 

23.09.2015 r., godz. 17.00 „My dream vacation”, czyli 
„Wakacje moich marzeń” – zajęcia konwersacyjne w języku angielskim 
dla gimnazjalistów. W cyklu: English is cool. Młodzież uczestnicząca w 
zajęciach poszerzy słownictwo związane z tematyką wakacyjną i podróżniczą  
poprzez dyskusję, oraz inne ćwiczenia językowe. Filia nr 10 os. Dywizjonu 
303/1 tel. 12 647-28-85

 

 

24, 29.09.2015 r. godz. 10.00 „Naturalna biblioteka – 
EkoPaka”. Zajęcia ekologiczne dla 8 – latków. W cyklu: Wychowanie dla 
natury. Zapraszamy ośmiolatki do udziału w spotkaniu bibliotecznym na temat
ekologii, organizowanym przy współpracy z „EkoPaką” – programem 
edukacyjnym dla małych i dużych. Dzieci poznają zamknięty obieg surowców,
aby zobaczyć, że to, co pozostaje z różnych produktów, to nie śmieci, ale 
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materiał, z którego można stworzyć coś nowego. Filia nr 8 os.Boh. Września 
26 tel. 12 645-95-27

 

 

29. 09. 2015 r. Biblioteka zaprasza na 7. edycję Nowohuckiego 
Dnia Głośnego Czytania. Przez cały dzień w filiach bibliotecznych będą się 
odbywały spotkania kierowane do dzieci w wieku przedszkolnym 
i wczesnoszkolnym. W tym dniu aktorzy Teatru Ludowego, bibliotekarze, 
wolontariusze Fundacji Nowe Centrum oraz młodzież będą czytać fragmenty 
książek: Katarzyny Zychli Zabawy Maksa, Marianny Bończy-Stuhr i Jerzego 
Stuhra Kto tam zerka na Kacperka?, w cyklu: Zaczytani: wiersze Zofii 
Beszczyńskiej Z górki na pazurki, w cyklu: Miłe chwile z książką 
Opowiadania z piaskownicy Renaty Piątkowskiej. Interpretacji książek w 
wykonaniu Tadeusza Łomnickiego i Marty Bizoń będą towarzyszyły zabawy 
literackie, plastyczne i ruchowe. Na wszystkie zajęcia wstęp wolny. 
Szczegółowe informacje na temat terminów imprez, godzin otwarcia Bibliotek 
i dane teleadresowe  będą dostępne na stronie www.biblioteka.krakow.pl

Dodatkową atrakcją tego dnia będzie spotkanie z Joanną Rusinek ilustratorką 
książek dla dzieci

29. 09. 2015 r. godz. 11.00 Biblioteka zaprasza dzieci w wieku 
od 7 do 12 lat na warsztaty, które poprowadzi Joanna Rusinek znana 
ilustratorka, która wraz z Michałem Pawłowskim prowadzi studio Kreska i 
Kropka, projektujące okładki książek, oprawy graficzne, druki, foldery, 
plakaty, ale też logotypy i identyfikacje wizualne. Wstęp wolny ! Filia 9 os. 
Tysiąclecia 42 tel. 12 648-50-69
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