PAŹDZIERNIK W NOWOHUCKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
„ E – Senior” – bezpłatny kurs komputerowy dla
początkujących.
05,07,12,14,19,21,26,28.10.2015r. 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.
06,15,20,27.10.2015r. 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.
01,08,15,22,29.10.2015r. godz. 9.00-10.30
Filia 6 os. na Stoku 1 tel. 12 645-29-52
Kameralne zajęcia dla seniorów z podstaw obsługi komputera i Internetu.
Poznamy wyszukiwarki, serwisy internetowe, fora, nauczymy się korzystać z
poczty elektronicznej, spróbujemy zrobić internetowe zakupy, pokażemy jak
można poprzez sieć rozwijać swoje hobby, pasje i zainteresowania.
01,08,15,22,29.10.2015r. 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.
05,07,12,14,19,21,26,28.10.2015r. 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.

06,13,20,27. 10. 2015r. godz. 9.00, 10.00 „Kim będę, gdy
dorosnę”.„Piracka przygoda – odkrywanie radości czytania”. W cyklu :
Literackie spotkania w bibliotece. Cykl spotkań literackich dla dzieci
przedszkolnych został przygotowany w oparciu o książkę Wojciecha
Witkowskiego „Burzliwe dzieje pirata Rabarbara”. Zajęcia prowadzone są
przez instruktora MDK Fort 49. Spotkania mają na celu rozbudzenie w
dzieciach potrzeby obcowania z literaturą, a także rozwijanie twórczego
myślenia i umiejętności rozwiązywania problemów. Filia nr 6 os. Na Stoku 1
tel. 12 645 29 52

01.10.2015r. godz. 10.00 “Poznajemy katalog NhBP”. Lekcja
biblioteczna. Celem lekcji jest pokazanie uczniom możliwości
wyszukiwawczych dostępnych poprzez system biblioteczny Patron. Nauczenie
zdalnego zamawiania, rezerwowania i prolongat książek. Filia 9 os.
Tysiąclecia 42 tel. 12 648-50-69

07.10.2015 r. godz.18.00 „Stanisław Gawliński fotoreporter
Nowej Huty” -prelekcja Adama Gryczyńskiego z cyklu „Czas
zatrzymany”. Spotkanie z historią Nowej Huty podczas którego zostaną
zaprezentowane zdjęcia z archiwum Stanisława Gawlińskiego, nestora
fotoreporterów prasowych. Stanisław Gawliński od roku 1959 związany był z
„Głosem Nowej Huty”, dokumentował budowę kombinatu metalurgicznego i
najważniejsze nowohuckie wydarzenia aż do czasów współczesnych. Prelekcja
odbędzie się z udziałem autora zdjęć. Filia nr 1 os. Młodości 8 tel. 12 644-1322

07.10.2015 r. godz. 16.00 „Muzykalna myszka” z serii Amy i
przyjaciele Diana Kimpton. Głośne czytanie dla dzieci. W cyklu: Głośne
czytanie na zaczarowanym dywanie. Głośne czytanie bajek, opowiadań i
wierszy najmłodszym czytelnikom naszej biblioteki, połączone z zabawami
ruchowymi. Z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki zapraszamy maluchy
do wysłuchania historii na temat małej myszki, która uwielbia śpiewać. Filia
nr 8 os.Boh. Września 26 tel. 12 645-95-27

07.10.2015 r. godz. 16.00 „Z ekologią na Ty”. Warsztaty ekologiczne w
ramach projektu „EkoPaka”. W cyklu: Wychowanie dla natury. Punkt
Biblioteczny w Klubie „Karino” os. Chałupki ul. Truskawkowa 4 tel. 12
681-00-70

08.10.2015 r. godz. 11.00 „Akcja: e-motywacja ! Spotkajmy
się w Internecie!”. Grupa Seniorów , zebrana w Bibliotece weźmie udział w
wirtualnym spotkaniu ze znaną aktorką Emilią Krakowską .W trakcie
spotkania Seniorzy będą mogli zadawać pytania on-line , na specjalnie w tym
celu przygotowanym czacie. Filia nr 1 os. Młodości 8 tel. 12 644-13-22,
Fundacja Orange

14.10.2015 r. godz. 11.00 “Podróż Wędrowca do Świtu” –
C.S.Lewisa Opowieści z Narnii cz. III. Z cyklu „Czytanie zbliża „ Filia nr 1
przeprowadzi spotkanie z uczestnikami dziennej terapii w ŚDS , podczas
którego odczytane zostaną fragmenty III cz. Opowieści z Narnii. Filia nr 1 os.
Młodości 8 tel. 12 644-13-22

14.10.1015r. godz. 17.00-18.00 „Zorganizuj się”. Warsztaty
plastyczne dla dzieci. W cyklu: Ty też potrafisz. Filia nr 3 zaprasza wszystkie
dzieci na warsztaty plastyczne, podczas których będą mogły twórczo i
pożytecznie spędzić wolny czas. Wykorzystując karton, kolorowy papier, tuby
po papierowych ręcznikach, nożyczki i klej – wykonamy swoje własne,
niepowtarzalne organizery na przybory szkolne które każdy będzie mógł
zabrać do domu. Filia nr 3 os. Kościuszkowskie 5 tel. 12 648-79-46

15.10.2015r. godz. 9.00 „Wspólnie czytamy”. Lektura i zajęcia
biblioterapeutyczne na Oddziale Pediatrii i Chirurgii Dziecięcej Szpitala
im. Stefana Żeromskiego. W cyklu : Czytanie zbliża. Jesteś chory?
Przebywasz w szpitalu i jakoś tak nudno? Nie musi tak być… Mały
Pacjencie… Może dasz się namówić na wspólne czytanie? Filia 2 os.
Teatralne 25 tel. 12 644-40-46

15.10.2015 r. godz. 10.30 „Przyjaciele planety Ziemia” warsztaty
ekologiczne w ramach projektu „Czytam sobie w bibliotece”. W cyklu:
Wychowanie dla natury. Warsztaty będą przeprowadzone na podstawie książki
Wojciecha Widłaka „Marta i ufoludek”. W czasie zajęć dzieci poznają szereg
pojęć związanych z segregacją śmieci i recyklingiem. Przygotowane materiały
posłużą do zrobienia ufoludka. Dla dzieci 6-8 lat. Filia nr 7 os. Kalinowe 4
tel. 12 648-52-68

15.10.2015r. godz. 10.00 “Poznajemy katalog NhBP”. Lekcja
biblioteczna. Celem lekcji jest pokazanie uczniom możliwości
wyszukiwawczych dostępnych poprzez system biblioteczny Patron. Nauczenie
zdalnego zamawiania, rezerwowania i prolongat książek. Filia 9 os.
Tysiąclecia 42 tel. 12 648-50-69

19.10.2015r. godz. 15.30 „Pamiętnik grzecznego psa”
Wojciech Cesarz, Katarzyna Terechowicz. Dyskusyjny Klub Książki dla
dzieci. W cyklu: Tu czytamy. Zapraszamy na spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki dla dzieci, na którym omawiana będzie historia Wintera – psa, który w
swoim mniemaniu jest bardzo poukładany, a że zdarza mu się pochlapać
ścianę, gdy jest mokry albo ganiać koty na podwórku, to już inna historia.
Filia nr 8 os.Boh. Września 26 tel. 12 645-95-27

19.10.2015 r. godz. 17.00 „Pierwsza na liście” Magdalena
Witkiewicz. Dyskusyjny Klub Książki. W cyklu: Tu czytamy. Dyskusyjny
Klub Książki zaprasza na spotkanie na temat książki „Pierwsza na liście”. Jest
to historia kobiet: Iny, Karoliny, Patrycji – ich życia, przyjaźni, miłości,
trudnych wyborów i egzaminów z życia. Zapraszamy. Filia nr 8 os.Boh.
Września 26 tel. 12 645-95-27

20.10.2015r. godz. 9.30 “Zabawy Maksa”. Poranek
edukacyjny dla przedszkolaków. W cyklu :Głośne czytanie na
zaczarowanym dywanie. Zajęcia literacko-edukacyjne dla dzieci
przedszkolnych. Dzieci wysłuchają opowiadań z książeczki Katarzyny Zychly
pt. „Zabawy Maksa”. Tekst literacki o przygodach hipopotama Maksa
zainicjuje zabawy ruchowe z balonikami i puszczaniem lusterkowych”
zajączków. Filia 9 os. Tysiąclecia 42 tel. 12 648-50-69

20.10.2015 r. godz. 10.00 „Czytam, rozumiem, pamiętam”. Warsztaty
twórcze w ramach projektu „Czytam sobie w bibliotece”. W cyklu: Głośne
czytanie na zaczarowanym dywanie. Punkt Biblioteczny w Klubie „Aneks”
os. Łuczanowice ul. A. Mycielskiego 11 tel. 12 685-00-34

21.10.2015r. godz. 17.00 “Poznajmy świat pana Mamutko” –
głośne czytanie dzieciom. Tradycyjnie zapraszamy w trzecią środę miesiąca
na wysłuchanie opowiadania Pawła Beręsewicza o Panu Mamutce, miłośniku
zwierząt. Filia 2 os. Teatralne 25 tel. 12 644-40-46

21.10.1015r. godz. 17.00-18.00 „Memory – Sprawdź swoją
pamięć”. W cyklu: W bibliotece nie ma czasu na nudę. Filia nr 3 zaprasza
dzieci na kolejne spotkanie w cyklu: ”W bibliotece nie ma czasu na nudę”,
podczas których zagramy w popularną grę „Memory”. Gwarantujemy
doskonałą zabawę dla wszystkich miłośników gier. Filia nr 3 os.
Kościuszkowskie 5 tel. 12 648-79-46

21.10.2015 r. godz. 17.00 „One day in the Library”, czyli
Jeden dzień w Bibliotece”– zajęcia konwersacyjne w języku angielskim
dla dzieci w wieku od 5 – 12 lat. W cyklu: English is cool. Podczas
konwersacji młodzi uczestnicy będą poszerzać, przypominać i poznawać
słownictwo związane z Biblioteką oraz wypożyczaniem książek – poprzez
zabawy, gry oraz ćwiczenia językowe związane z tematem. Uczestnicy obejrzą
również fragment filmu animowanego o Bibliotece. Filia nr 10 os. Dywizjonu
303/1tel. 12 647-28-85

22.10.2015r. godz. 10.00 „Kto pomalował drzewa”. Spotkanie literackoedukacyjne z dziećmi z Przedszkola nr 46. W cyklu : Biblioteka zbliża.
Dzieci poznają zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie np. dowiedzą się
dlaczego liście zmieniają kolor. Wysłuchają opowiadania Marcina
Przewoźnika „Agatka w ogrodzie”. Na zakończenie wykonają pracę
plastyczną pt. „Kompozycja z liścia”. BG os. Stalowe 12 tel 12 644-23-52

22.10.2015 r. godz. 11.00 „Akcja: e-motywacja! Spotkajmy
się w Internecie!” Seniorzy zgromadzeni w Bibliotece wezmą udział w
wywiadzie przeprowadzonym on-line . Kto będzie bohaterem spotkania,
uczestnicy dowiedzą się 8.10.2015 r. Filia nr 1 os. Młodości 8 tel. 12 644-1322, Fundacja Orange

23.10.2015r. godz. 9.30 „Internetowa zabawa”. Warsztaty
internetowe dla dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 46. Biblioteka
wspólnie z wolontariuszem Fundacji Orange panem Arkadiuszem
Wesołowskim przygotuje dla dzieci z Przedszkola zabawy mające na celu
pokazać jak można bezpiecznie korzystać z zasobów internetowych. Zostaną
wyświetlone okolicznościowe bajki-kreskówki oraz przygotowane
kolorowanki nawiązujące do tego tematu. Filia nr 1 os. Młodości 8 tel. 12
644-13-22, Fundacja Orange

23.10.2015 r. godz. 9.00 “Wojciech Widłak -spotkanie z
autorem książek dla dzieci”. W cyklu: Tu czytamy. Zapraszamy dzieci na
spotkanie z Wojciechem Widłakiem – autorem uwielbianych przez maluchy
książek o Panu Kuleczce, Wesołym Ryjku, czy sekretnego życia krasnali. Filia
nr 8 os.Boh. Września 26 tel. 12 645-95-27

26.10.2015r. godz. 11.00 “Czy to bajka czy nie bajka?”. Część 1. Zajęcia
zamknięte dla młodzieży niepełnosprawnej ze Szkoły Specjalnej. W cyklu :
(Nie)wykluczeni. Filia 2 os. Teatralne 25 tel. 12 644-40-46

26.10. 2015r. godz. 12.00-17.30 „Jaśnie pan Jaume’a Cabré i
inne książki”. Przegląd nowych książek dla dorosłych. „Panna Foch
Barbary Kosmowskiej i inne książki”. Przegląd nowych książek dla dzieci.
Czytelnikom zaprezentowane zostaną zakupione do biblioteki nowości.
Książki można rezerwować, a po zakończeniu przeglądu – pożyczać. Filia nr
6 os. Na Stoku 1 tel. 12 645 29 52

28.10.2015r. godz. 17.00-18.00 „Lemoniadowy ząb”. Głośne
czytanie dzieciom. W cyklu: Głośne czytanie na zaczarowanym dywanie.
„Przychodzi taka chwila w życiu młodego człowieka, że zaczyna mu się ruszać
przedni ząb, a potem wypada – jak to mleczny ząb. Niektórym jednak zdarza
się, że taki ząb wpada wprost do szklanki z lemoniadą. A co się dzieje dalej?
To już wie tylko zębowa wróżka…” zapraszamy dzieci na spotkanie z
Marcinkiem, bohaterem książki Renaty Piątkowskiej. Filia nr 3 os.
Kościuszkowskie 5 tel. 12 648-79-46

28.10.2015 r. godz. 17.00 „One day in the Library”, czyli
Jeden dzień w Bibliotece”– zajęcia konwersacyjne w języku angielskim
dla gimnazjalistów. W cyklu: English is cool. Podczas konwersacji będziemy
poznawać słownictwo i zwroty związane z Biblioteką i wypożyczaniem
książek poprzez zabawy i ćwiczenia językowe związane z tematem. Poznamy i
porozmawiamy o kilku najciekawszych Bibliotekach na świecie. Filia nr 10
os. Dywizjonu 303/1 tel. 12 647-28-85

29.10. 2015r. godz. 10.00 „Wysokie drzewa” część 1. Zajęcia ekologiczne
dla starszych przedszkolaków (zajęcia zamknięte dla dzieci z Przedszkola
Kolorowego). W cyklu : Bądź Eko. Filia 2 os. Teatralne 25 tel. 12 644-40-46

29.10.2015 r. godz. 10.30 „Abrakadabra” – warsztaty literacko-plastyczne
w ramach projektu „Czytam sobie w bibliotece”. W czasie zajęć, dzieci
m.in. samodzielnie przeczytają książkę Wojciecha Widłaka ”Syrop maga
Abrakadabry”. Zabawa sylabami, pozwoli dzieciom tworzyć czarodziejskie
zaklęcia a scenki z książki będą inspiracją do odegrania własnego
przedstawienia z wymyślonymi dialogami lub w formie pantomimy. Dla dzieci
6-7 letnich. Filia nr 7 os. Kalinowe 4 tel. 12 648-52-68

29.10.2015r. godz. 11.00 “Pomniki Nowej Huty”. W cyklu :
Odkrywamy Nowa Hutę. Wykład historyczny dla dzieci ze szkół
podstawowych dotyczący pomników w Nowej Hucie, urozmaicony o
możliwość zrobienia własnego z plasteliny. Filia 9 os. Tysiąclecia 42 tel. 12
648-50-69

30.10.2015 r. godz. 18.00 „Gra cieni” Charlotte Link i inne
książki. Przegląd nowości w dziale dla dorosłych. W cyklu: Miłe chwile z
książką. Uczestnicy przeglądu obejrzą nowości, które pojawiły się w
Bibliotece (również dary od Czytelników) i będą mogli je wypożyczyć.
Spotkanie wśród książek daje możliwość podyskutowania i podzielenia się
opiniami o ciekawych i godnych polecenia pozycjach. Filia nr 10 os.
Dywizjonu 303/1 tel. 12 647-28-85

