
 

LISTOPAD W NOWOHUCKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

 

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

02,04,09,16,18,23,25,30.11.2015r. 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.

03,10,17,24.11.2015r. 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.

05,12,19,26.11.2015r. 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.

05,12,19,26.11.2015r. 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.

17,19,24,26.11.2015r. 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.

 

 

http://witryna.biblioteka.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/12/esenior.zm_.png


03,10,17,24. 11 .2015 r. godz. 9.00, godz. 10.00 „Konflikty i 
nieporozumienia”„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. Filia nr 6 os. Na Stoku 1 tel. 12 645 29 52

 

 

03.11.2015 r. godz. 10.00 „Misiu Fisiu ma dobry dzień”- warsztaty 
literacko-plastyczne. W cyklu: Głośne czytanie na zaczarowanym 
dywanie. Po przeczytaniu fragmentów książki Wojciecha Bonowicza „Misiu 
Fisiu ma dobry dzień, dobry dzień” dzieci namalują (akwarelki) bohaterów 
opowieści. Dla dzieci 3-4 lata. Filia nr 7 os. Kalinowe 4 tel. 12 648-52-68

 

 

04.11.2015 r. godz.11.00 “Relacje z podróży Wojciecha 
Cejrowskiego”. W cyklu : Czytanie zbliża. Filia nr 1 zaprasza na spotkanie z 
uczestnikami dziennej terapii w ŚDS, podczas którego odczytane zostaną 
fragmenty relacji z podróży Wojciecha Cejrowskiego. Filia nr 1 os. Młodości 
8 tel. 12 644-13-22,  ŚDS „Vita”

  

04.11.1015 r. godz. 17.00-18.00 „Poszukiwanie zaginionej 
dziesięciocentówki”. 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 grę „Wielkie poszukiwania”. 
Gwarantujemy doskonałą zabawę dla wszystkich miłośników gier. Filia nr 3 
os. Kościuszkowskie 5 tel. 12 648-79-46

  

04.11.2015 r. godz. 13.00 „Tupcio Chrupcio. Przedszkolak 
na medal”. 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. Zapraszamy do wysłuchania opowiadanka o małej myszce, która 
pierwszy raz wybiera się do przedszkola. Filia nr 8 os. Boh. Września 26 tel. 
12 645-95-27

http://witryna.biblioteka.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/12/literackie-spotkania.jpg
http://witryna.biblioteka.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/12/F1_G%C5%82o%C5%9Bne-czytanie_XI_2015.jpg
http://witryna.biblioteka.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/12/Plakat-04.11.jpg
http://witryna.biblioteka.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/12/F8_Tupcio.jpg


 

 

04.11.2015 r. godz. 12.00 Poznajemy katalog NhBP. Lekcja 
biblioteczna. Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z możliwościami 
wyszukiwawczymi dostępnymi poprzez system biblioteczny Patron – tj. 
zdalnego zamawiania, rezerwowania i prolongat książek. Zachęcenie uczniów 
do samodzielnego opiniowania i recenzowania książek, do dzielenia się 
uwagami i przemyśleniami na forum NhBP. Filia 9 os. Tysiąclecia 42 tel. 12 
648-50-69

 

 

05.11.2015r. godz. 10.00 „Jesień w lesie”. Spotkanie literacko-edukacyjne z
uczniami ze Szkoły Specjalnej nr 6. W cyklu : Biblioteka   zbliża. Uczniowie 
wysłuchają opowiadania Lucyny Krzemienieckiej „O gościach, co nie przyszli
na ucztę”. Obejrzą książki i albumy o zwierzętach, następnie wezmą udział w 
rozmowie o jesieni i zmianach zachodzących w przyrodzie. B G os. Stalowe 
12 tel. 12 644-12-52 

 

05.11.2015 r. godz. 9.00„Wspólnie czytamy”. Lektura i zajęcia 
biblioterapeutyczna na Oddziale Pediatrii i Chirurgii Dziecięcej Szpitala 
im. Stefana Żeromskiego. W cyklu : Czytanie zbliża. Zajęcia z elementami 
biblioterapeutycznymi dla dzieci przebywających na Oddziale Pediatrii i 
Chirurgii Dziecięcej Szpitala im. S. Żeromskiego. Filia nr 2 os. Teatralne 25 
tel. 12 644-40-46 

 

05.11.2015 r. godz.11.00 „Akcja: e-motywacja ! Spotkajmy 
się w Internecie!”. Seniorzy wezmą udział w wirtualnym spotkaniu z aktorką 
Heleną Norowicz, która w wieku 80 lat została modelką. Uczestnicy będą 
mogli zadawać pytania na specjalnie w tym celu przygotowanym czacie. Filia 
nr 1 os. Młodości 8 tel. 12 644-13-22, Fundacja Orange

  

05.11.2015 r. godz. 10.30 „Na wołowej skórze” – lekcja biblioteczna. Lekcja
biblioteczna poświęcona historii książki. W programie tematyczne krzyżówki, 
wykreślanki, quizy sprawdzające wiadomości dzieci oraz próby kopiowania 
manusktyptów. Dla dzieci 11-12 letnich. Filia nr 7 os. Kalinowe 4 tel. 12 648-
52-68
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06.11.2015 r. godz. 12.00 – 19.00 „Wszystko świetnie”. 
Przegląd nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży. W cyklu: 365 i 
jeden dzień dookoła książki. Filia nr 8 zaprasza dzieci i młodzież na przegląd 
nowości wydawniczych. Wśród nowości znajdą się m. in. „Wszystko świetnie”
B. Wróblewskiej, „Tatax i inne historyjki o tatusiach” B. Stenka, „Ten jeden 
dzień” G. Forman. Filia nr 8 os. Boh. Września 26 tel. 12 645-95-27

 

 

06.11.2015 r. godz. 12.00 – 17.00 ekspozycja godz. 17.00 
prelekcja „Simone: opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak” – 
Anna Kamińska i inne nowości wydawnicze. Przegląd nowości 
wydawniczych. W cyklu: 365 i jeden dzień dookoła książki. Filia nr 8 zaprasza 
dorosłych na przegląd nowości wydawniczych. Wśród nowości znajdą się m. 
in. „Hanka” L. Olejniczak, „Zuza albo czas oddalenia” J. Pilcha, „Jaśnie Pan” 
J. Cabre, „Tyle słońca. Anna Jantar. Biografia” M. Wilka. Filia nr 8 os. Boh. 
Września 26 tel. 12 645-95-27

 

 

09.11.2015 r. godz. 10.00 „Jesienne zabawy”. Zajęcia 
literackie dla 3-latków. W cyklu: Klub bibliomaniaków. Filia nr 8 zaprasza 
najmłodsze dzieci na zajęcia, podczas których wysłuchają opowiadań 
związanych z aktualną porą roku, a także wykonają ilustracje do wysłuchanych
bajek. Filia nr 8 os. Boh. Września 26 tel. 12 645-95-27

 

 

09.11.2015 r. godz. 11.00 Osiedlowy teleturniej. W cyklu: 
Odkrywamy Nowa Hutę. Prelekcja przeznaczona dla uczniów szóstej klasy 
szkoły podstawowej. Podczas wykładu zostanie omówiona historia 
nowohuckich osiedli, ich architektura, a także czas ich powstania. Spotkanie 
uatrakcyjni pokaz slajdów, w którym młodzież będzie miała możliwość 
odgadnięcia lokalizacji znanych miejsc w dzielnicy. Filia 9 os. Tysiąclecia 42 
tel. 12 648-50-69
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10.11.2015 r. godz. 10.00 „W mojej bibliotece”. Zajęcia 
literackie dla 3-latków. Filia nr 8 zaprasza najmłodsze dzieci na zajęcia, 
podczas których dowiedzą się, co ciekawego można robić w bibliotece, jak w 
interesujący sposób spędzić wolny czas oraz jak zostać czytelnikiem. Filia nr 
8 os. Boh. Września 26 tel. 12 645-95-27 

12.11.2015 r. godz. 11.00„Gdzie mieszka bajeczka” – lekcja biblioteczna 
dla przedszkolaków. W cyklu : Filia nr 2 zaprasza dzieci przedszkolne na 
pierwszą wizytę w bibliotece. Zobaczą, jakie książki można znaleźć w 
bibliotece i jak zapisać się do niej.. Filia nr 2 os. Teatralne 25 tel. 12 644-40-
46

  

12.11.2015 r. godz. 17.00 „Wiedeńska gra” Carla Montero. 
Dyskusyjny Klub Książki. W cyklu: Tu czytamy. Dyskusyjny Klub Książki 
zaprasza na spotkanie na temat książki „Wiedeńska gra”. Główna bohaterka 
książki – Isabel, traci rodziców, zostaje porzucona przez narzeczonego tuż 
przed ślubem. Wyrusza z rodzimej Hiszpanii do jedynej krewnej, mieszkającej 
w Wiedniu. Zapraszamy do dyskusji. Filia nr 8 os. Boh. Września 26 tel. 
12 645-95-27

 

16.11.2015 r. godz. 15.30 „Wieloryb” Renata Piątkowska. 
Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci. W cyklu: Tu czytamy. Filia nr 8 
zaprasza dzieci na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, podczas którego 
uczestnicy będą dyskutowali o książce Renaty Piątkowskiej „Wieloryb”. Filia 
nr 8 os. Boh. Września 26 tel. 12 645-95-27

  

17.11.2015 r. godz.16.00 Promocja książki pt. „Centralne 
Karpaty Zachodnie w Polsce” połączona z wernisażem wystawy 
malarstwa, członków Podgórskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk 
Wszelkich. Autorzy książki „Centralne Karpaty Zachodnie w Polsce”, 
należący do Podgórskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuk Wszelkich, 
zaprezentują jej walory poznawcze  i artystyczne. Jest to książka 
krajoznawcza, pełna opisów przyrody i kultury bliskiego regionu. Filia nr 1 
os. Młodości 8 tel. 12 644-13-22, Podgórskie Stowarzyszenie Przyjaciół 
Sztuk Wszelkich
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17.11.2015 r. godz. 16.15 „Etyczna moda”. W świecie 
potrzebnych i nie potrzebnych rzeczy”  w ramach Tygodnia Edukacji 
Globalnej. Projekt pt. „W świecie potrzebnych i nie potrzebnych rzeczy” jest 
finansowany przez Fundację Znak w ramach projektu pt. Globalnie – 
Lokalnie- Aktywnie. Wsparcie rozwoju pozaformalnej edukacji globalnej w 
bibliotekach publicznych współfinansowanego ze środków programu polskiej 
współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w roku 2015. 
Uczestnicy zapoznają się j z zagadnieniem odpowiedzialnej konsumpcji, będą 
mieli szansę zastanowienia się jak kupować i szanować posiadane rzeczy ,będą
wiedzieli jak niesprawiedliwie są produkowane nasze ubrania i na co musimy 
zwrócić uwagę aby kupować odpowiedzialnie. Filia nr 4 Oddział dla Dzieci i 
Młodzieży os. Zgody 7 tel. 12 642-16-43, Świetlica ”Fantazja” os Słoneczne
1

  

17.11.2015 r. godz. 9.30 Poznajemy symbole narodowe. 
Lekcja patriotyczna dla przedszkolaków. W cyklu: Głośne czytanie na 
zaczarowanym dywanie. Lekcja patriotyczna dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, podczas której poznają symbole narodowe: flagę, godło, hymn
oraz ich historię. Zajęcia zostały przygotowana w oparciu o książkę „Poradnik 
małego patrioty” M. Przewoźniaka. Filia 9 os. Tysiąclecia 42 tel. 12 648-50-
69

 

 

17.11.2015 r. godz. 9.30 „Pstryk, pstryk i śmieć znikł”. 
Zajęcia edukacyjno – literackie dla przedszkolaków z udziałem uczniów 
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 74 pod kierunkiem Danuty 
Wnęk. W cyklu : Z ekologią za pan brat. Spotkanie adresowane do 
najmłodszych z wykorzystaniem tekstów literackich, scenek rodzajowych i 
zabaw ruchowych. Filia nr 10 os. Dywizjonu 303/1 tel. 12 647-28-85

 

 

18.11.2015 r. godz. 17.00 „Nasze baśniowe miasteczko” – zajęcia literackie 
dla dzieci. W cyklu : Głośne czytanie na zaczarowanym dywanie. Zajęcia 
literackie dla dzieci, podczas których stworzą one baśniowe miasteczko. Co w 
nim się będzie znajdowało, co można w nim robić, kogo spotkać? O tym 
będzie się można przekonać podczas zajęć. Filia nr 2 os. Teatralne 25 tel. 12 
644-40-46
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18.11.1015 r. godz. 17.00-18.00 „Spotkanie z 
Paddingtonem”. Głośne czytanie dzieciom. W cyklu: Głośne czytanie na 
zaczarowanym dywanie. Filia nr 3 zaprasza dzieci na spotkanie z Misiem 
Paddingtonem, bohaterem książki Michaela Bonda. Filia nr 3 os. 
Kościuszkowskie 5 tel. 12 648-79-46

 

18.11.2015 r. godz. 17.00 „Writers who passed away… 
Astrid Lindgren, czyli Pisarze, którzy odeszli… Astrid Lindgren”. Zajęcia 
konwersacyjne w języku angielskim dla dzieci w wieku od 5-12 lat. W cyklu: 
English is cool. Podczas konwersacji najmłodsi czytelnicy, poprzez zabawy i 
ćwiczenia językowe, poznają słownictwo oraz zwroty związane z pisarzami, 
pisaniem książek, a także samymi książkami. Poznają również twórczość 
szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren i jej słynną na całym świecie bohaterkę 
cyklu powieściowego – Pippi Langstrumpf, czyli Pippi Pończoszankę. Filia nr
10 os. Dywizjonu 303/1 tel. 12 647-28-85

 

 

19.11.2015r. godz.10.00 „Baśnie z różnych stron świata- Lampa Aladyna”. 
Spotkanie literacko-edukacyjne dziećmi z Przedszkola nr 46. W cyklu : 
Biblioteka  zbliża. Dzieci wysłuchają baśni Jarosława Mikołajewskiego pt. 
„Lampa Aladyna”. Wezmą udział w rozmowie o ulubionych baśniach, a na 
zakończenie wykonają pracę plastyczną pt. „Skarby jesieni”. B G os. Stalowe 
12 tel. 12 644-12-52

 

 

19.11.2015 r. godz. 11.00„Akcja: e-motywacja ! Spotkajmy 
się w Internecie !”. Seniorzy wezmą udział w wirtualnym spotkaniu ze znaną 
postacią oraz będą mogli zadawać pytania na specjalnie w tym celu 
przygotowanym czacie. Filia nr 1 os. Młodości 8 tel. 12 644-13-22, Fundacja
Orange
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19.11.2015 r. godz. 16.15 „Codzienne zakupy- w co 
pakujemy produkty?”. W świecie potrzebnych i nie potrzebnych rzeczy” 
w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. Projekt pt. „W świecie 
potrzebnych i nie potrzebnych rzeczy” jest finansowany przez Fundację Znak 
w ramach projektu pt. Globalnie – Lokalnie- Aktywnie. Wsparcie rozwoju 
pozaformalnej edukacji globalnej w bibliotekach publicznych 
współfinansowanego ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w roku 2015. Uczestnicy zajęć rozwiną
swoją świadomość konsumencką, dowiedzą się, jak wybierać opakowania 
ekologiczne, które nie będą zwiększały ilości produkowanych śmieci. Poznają 
zasady odpowiedzialnego kupowania tylko tych rzeczy, które są im niezbędne. 
Otrzymają również ekologiczne lniane torby na zakupy. Filia nr 4 Oddział dla
Dzieci i Młodzieży os. Zgody 7 tel. 12 642-16-43, Świetlica ”Fantazja” os 
Słoneczne 1

 

 

19.11.2015 r. godz. 10.30 “W pracowni kopisty” – lekcja biblioteczna. 
Lekcja biblioteczna poświęcona historii książki. W programie tematyczne 
krzyżówki, wykreślanki, quizy sprawdzające wiadomości dzieci oraz próby 
kopiowania manusktyptów. Dla dzieci 11-12 letnich. Filia nr 7 os. Kalinowe 4
tel. 12 648-52-68

 

 

19.11.2015 r. godz. 08.15 „W mojej bibliotece”. Zajęcia 
literackie dla 5-latków. W cyklu: Klub bibliomaniaków. Zajęcia literackie dla 
dzieci 5-letnich, podczas których dowiedzą się, co ciekawego można robić w 
bibliotece oraz jak zostać czytelnikiem. Wysłuchają również opowiadania 
„Franklin i książka z biblioteki”. Filia nr 8 os. Boh. Września 26 tel. 12 645-
95-27

 

 

20.11.2015 r. godz. 17.00 „Sekrety notatnika” – przegląd nowości 
wydawniczych. Przegląd nowości wydawniczych dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych. Będzie można wypożyczyć m.ni.: eseje Terrego Pratchetta, 
„Mściciela” M. Wollnego, „Simonę” A. Kamińskiej, „Trzynastego gościa” M. 
Widmarka i inne. Filia nr 7 os. Kalinowe 4 tel. 12 648-52-68

 

 

http://m.ni/
http://witryna.biblioteka.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/12/edukacja-globalna-listopad2015.jpg
http://witryna.biblioteka.krakow.pl/wp-content/uploads/2011/12/F8_biblio.jpg


23.11.2015 r. godz. 12.00 Rozmowy o tożsamości narodowej. 
W cyklu: Spotkania z filozofią. Filia nr 9 zaprasza na kolejny wykład w cyklu 
„Spotkanie z filozofią”, który poprowadzi dr Andrzej Warmiński. Uczestnicy 
wezmą udział w rozmowie na temat współcześnie pojmowanej tożsamości 
narodowej oraz w otwartej dyskusji na ważkie i aktualne tematy. Filia 9 os. 
Tysiąclecia 42 tel. 12 648-50-69  

24.11.2015 r. godz. 17.00-18.00 “Coraz bliżej święta”. 
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 kolorowy 
papier, cekiny, brokat, farby, nożyczki i klej – wykonamy swoje własne, 
niepowtarzalne dekoracje choinkowe, które ozdobią świąteczne drzewko w 
naszej bibliotece. Filia nr 3 os. Kościuszkowskie 5 tel. 12 648-79-46 

24.11.2015 r. godz. 12.00 Poznajemy symbole narodowe. 
Lekcja patriotyczna dla przedszkolaków. W cyklu: Głośne czytanie na 
zaczarowanym dywanie. Lekcja patriotyczna dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, podczas której poznają symbole narodowe: flagę, godło, hymn
oraz ich historię. Zajęcia zostały przygotowana w oparciu o książkę „Poradnik 
małego patrioty” M. Przewoźniaka. Filia 9 os. Tysiąclecia 42 tel. 12 648-50-
69 

25.11.2015, godz. 17.00 „Writers who passed away… – Lucy 
Maud Montgomery, czyli   Pisarze, którzy odeszli… – Lucy Maud 
Montgomery”. Zajęcia konwersacyjne w języku angielskim dla 
gimnazjalistów. W cyklu : English is cool. Podczas konwersacji gimnazjaliści, 
poprzez zabawy i ćwiczenia językowe, poznają słownictwo oraz zwroty 
związane z pisarzami, pisaniem książek, a także samymi książkami. 
Uczestnicy „przeniosą” się na Wyspę Księcia Edwarda w Kanadzie i będą 
rozmawiali o Lucy Maud Montgomery, słynnej autorce m.in. cyklu 
powieściowego „Ania z Zielonego Wzgórza”, „Błękitny Zamek” i inne. Filia 
nr 10 os. Dywizjonu 303/1 tel. 12 647-28-85 

27.11.2015 r. godz. 9.30 „Andrzejkowe wróżby” – 
biblioteczne zabawy wspólnie z dziećmi z Przedszkola. Andrzejki obchodzone 
są w Polsce od kilku pokoleń i ciągle nie tracą na popularności. Z tej okazji 
dzieci w wieku przedszkolnym poznają zwyczaje związane z dniem św. 
Andrzeja tzw. „andrzejkami”. A jeśli Andrzejki, to również zabawa, wróżby  i 
swawole! Filia nr 1 os. Młodości 8 tel. 12 644-13-22
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