
GRUDZIEŃ W NOWOHUCKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ

 
WESOŁYCH ŚWIĄT

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

 Celem naszych kursów 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. Kursy 
komputerowe, który Państwu proponujemy, w miłej, przyjaznej atmosferze 
naszej biblioteki, w towarzystwie innych seniorów, pozwolą poznać zasady 
działania i obsługi komputera, a także zgłębić tajemnice Internetu. Zajęcia 
odbywają się w 5 placówkach naszej biblioteki.

poniedziałki i środy
godz. 8.00 Biblioteka Główna os. Stalowe 12 tel. 12 644-23-52

wtorki
godz. 8.00 Filia 2 os. Teatralne 25 tel. 12 644-40-46
godz. 12.00 Filia 9 os. Tysiąclecia 42 tel. 12 648-50-69

czwartki
godz. 9.00 Filia 6 os. Na Stoku 1 tel. 12 645-29-52 (w grudniu nie będzie)
godz. 9.00 Filia 8 os. Bohaterów Września 26 tel. 12 645-95-27
godz. 12.00 Filia 9 os. Tysiąclecia 42 tel. 12 648-50-69 

Literackie wtorki godz. 9.00, 10.00 „Piracka przygoda – 
odkrywanie radości czytania”. Grudniowe literackie wtorki w bibliotece, 
których tematem będzie „Pracowitość i pomysłowość”. 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
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01.12.2015 r. godz. 10.00 „Uśmiech bałwanka”- warsztaty literacko-
plastyczne. W cyklu: Głośne czytanie na zaczarowanym dywanie. Warsztaty 
plastyczne dla przedszkolaków podczas których powstaną zimowe pejzaże. 
Dodatkową inspiracją dla dzieci będą fragmenty czytanych opowiadań i 
wierszy o tematyce zimowej. Filia 7 os. Kalinowe 4 tel. 12 648-52-68

01.12.2015 r. godz. 9.30 “Święty Mikołaj też opowiada 
bajki”. Poranek edukacyjno-literacki dla przedszkolaków. W cyklu : Głośne 
czytanie na zaczarowanym dywanie. Scenariusz spotkania przygotowano w 
oparciu o opowiadania z książki „Bajki od św. Mikołaja”. Dzieci poznają 
historię Św. Mikołaja oraz wezmą udział w zabawie w szukanie 
mikołajkowych prezentów. Filia nr 9 os. Tysiąclecia 42 tel. 12 648-50-69

02.12.2015 r. godz. 11.00 “Hej kolęda, kolęda” – zwyczaje i 
krótka historia kolędowania w Polsce. Goście biblioteki, uczestnicy dziennej
terapii zajęciowej ŚDS “Vita” wysłuchają fragmenty książki Jadwigi 
Broczkowskiej “Kolędnicy”. Lektura będzie inspiracją do dyskusji na temat 
bożonarodzeniowych tradycji. Filia 1 os. Młodości 8 tel. 12 644-13-22, ŚDS 
“Vita”

02.12.2015 r. godz. 15.00 “Świąteczne inspiracje” – 
warsztaty plastyczne dla dzieci. Najmłodsi czytelnicy wraz z 
wolontariuszkami Fundacji Nowe Centrum wykonają ozdoby choinkowe przy 
użyciu różnorodnych technik i materiałów. Filia 1 os. Młodości 8 tel. 12 644-
13-22

02.12.2015 r. godz. 17.00-18.00 „Wspólne ubieranie 
choinki”. Zajęcia dla dzieci. W cyklu: Ty też potrafisz. Wykorzystując ozdoby
choinkowe przygotowane na poprzednich zajęciach, oraz gotowe dekoracje – 
dzieci przystroją wspólnie świąteczne drzewko w bibliotece. Filia nr 3 os. 
Kościuszkowskie 5 tel. 12 648-79-46 

02.12.2015 r. godz. 16.00 Głośne czytanie bajek, opowiadań i
wierszy najmłodszym czytelnikom naszej biblioteki, połączone z 
zabawami ruchowymi. W cyklu: Głośne czytanie na zaczarowanym dywanie. 
Na grudniowym spotkaniu będą czytane fragmenty opowiadań Marcina Mortki
o Tappim i jego przygodach ze świętym Mikołajem. Zapraszamy 
najmłodszych czytelników do wysłuchania tej zimowej historii. Filia nr 8 os. 
Boh. Września 26 tel. 12 645-95-27
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03.12.2015 r. godz. 11.00 „Świąteczne tradycje”. Spotkanie literacko-
edukacyjne z uczniami ze Szkoły Specjalnej nr 6. W cyklu : 
Biblioteka zbliża. Spotkanie poświęcone świątecznym zwyczajom i 
obyczajom. Uczestnicy wysłuchają fragmenty książki „Rok polski” Renaty 
Hryń-Kuśmierek oraz wiersza Tadeusza Kubiaka pt. ”Choinka”. Biblioteka 
Główna os. Stalowe 12 tel. 12 644-23-52

03.12.2015 r. godz. 11.00 “Akcja: e-motywacja !Spotkajmy 
się  w Internecie !”. Kolejne spotkanie z cyklu aktywizacji seniorów w 
internecie. Tym razem gościem on-line będzie aktorka Zofia Czerwińska z 
którą goście biblioteki będą mogli porozmawiać na specjalnie do tego 
przygotowanym czacie. Filia 1 os. Młodości 8 tel. 12 644-13-22, Fundacja 
Orange

03.12.2015 r. godz. 9.00„Wspólnie czytamy”. Lektura i zajęcia 
biblioterapeutyczne 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

03.12.2015 r. godz. 10.30 „Od piktogramów do graffitii” – lekcja 
biblioteczna. Tematem kolejnej lekcji bibliotecznej poświęconej historii 
książki będzie pismo chińskie. W programie malowanie chińskich znaków, 
pisanie gęsim piórem , rysikiem. Filia 7 os. Kalinowe 4 tel. 12 648-52-68

 

03.12.2015 r. godz. 17.00 “O Halinie Poświatowskiej” Kalina
Błażejowska. Dyskusyjny Klub Książki. W cyklu: Tu czytamy. Zapraszamy 
na dyskusję na temat biografii Haliny Poświatowskiej. To poruszająca 
opowieść o krótkim, lecz intensywnym życiu jednej z najpopularniejszych 
polskich poetek. Filia nr 8 os. Boh. Września 26 tel. 12 645-95-27

08.12.2015 r. godz. 16.30 Wspólne śpiewanie kolęd i 
pastorałek. Czytelnicy i przyjaciele biblioteki spotkają się razem aby 
zaśpiewać najsłynniejsze polskie kolędy i pastorałki. Wspólnym śpiewom, 
towarzyszyć będzie muzyka wykonywana przez naszych czytelników : 
muzyków amatorów. Filia 1 os. Młodości 8 tel. 12 644-13-22
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08.12.2015 r. godz.9.30 ,,Cisza w lesie coraz głębsza, 
pochowały się zwierzęta. Czy też o nich ktoś pamięta?”. 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. Na podstawie autorskiego 
scenariusza, w oparciu o różne teksty literackie wzbogacone scenkami 
teatralnymi, przedszkolaki dowiedzą się jak można pomóc zwierzętom w 
trudnej porze roku jaką jest zima. Filia nr 10 os. Dywizjonu 303/1 tel. 12 647-
28-85

09.12.1015 r. godz. 17.00-18.00 „Na drodze z Wilmą i 
Fredem”. W cyklu: W bibliotece nie ma czasu na nudę. Kolejne spotkanie dla 
miłośników gier. Tym razem dzieci zagrają w grę “Poznajemy znaki drogowe”.
Dobra zabawa gwarantowana. Filia nr 3 os. Kościuszkowskie 5 tel. 12 648-
79-46

09.12.2015 r. godz. 10.00 „Witaj św. Mikołaju”. Zajęcia 
literackie dla 3-latków. W cyklu: Klub bibliomaniaków. Dzieci wysłuchają 
opowiadań o perypetiach św. Mikołaja, który stara się dostarczyć prezenty 
wszystkim grzecznym dzieciom. Filia nr 8 os. Boh. Września 26 tel. 12 645-
95-27

  

09.12.2015 r. godz. 11.00 Osiedlowy teleturniej. W cyklu : 
Odkrywamy Nową Hutę. Spotkanie przygotowane dla młodzieży szkół 
średnich. Podczas wykładu zostanie omówiona historia nowohuckich osiedli, 
ich architektura, a także czas ich powstania. Prelekcję uatrakcyjni pokaz 
slajdów. Filia nr 9 os. Tysiąclecia 42 tel. 12 648-50-69

09.12.2015 r. godz. 17.00„Christmas – the most wonderful 
time of the year” (“Boże Narodzenie- najwspanialszy czas w roku”) – 
zajęcia konwersacyjne w języku angielskim dla dzieci w wieku od 5 – 12 
lat. W cyklu: English is cool. Przy pomocy materiałów multimedialnych oraz 
przygotowanych przez prowadzącego, dzieci będą uczyć się słownictwa i 
zwrotów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Filia nr 10 os. 
Dywizjonu 303/1 tel. 12 647-28-85
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 14.12.2015r. godz. 11.00„Nasze baśniowe miasteczko„. 
Część 2. Zajęcia dla młodzieży niepełnosprawnej ze Szkoły Specjalnej. W 
cyklu : (Nie)wykluczeni. Zajęcia z elementami biblioterapeutycznymi. Filia nr 
2 os. Teatralne 25 tel. 12 644-40-46

 14.12.2015 r. godz. 12.00-17.30 Mikołajowo-świąteczne 
nowości książkowe w bibliotece. Zapraszamy czytelników dorosłych oraz 
dzieci i młodzież na przedświąteczny przegląd nowych, popularnych tytułów, 
które dotarły do naszej placówki. Filia nr 6 os. Na Stoku 1 tel. 12 645 29 52

14.12.2015r. godz. 15.30 “Ekologiczna Iza” Holly Webb z 
serii: „Cztery przyjaciółki na zawsze”. Dyskusyjny Klub Książki dla 
dzieci. W cyklu: Tu czytamy. Zapraszamy na spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki dla dzieci, na którym omawiana będzie historia czterech przyjaciółek. 
Dziewczęta kochają przyrodę, dlatego są bardzo zaangażowane w ratowanie 
środowiska naturalnego i ekologię. Filia nr 8 os. Boh. Września 26 tel. 12 
645-95-27

 

 

14.12.2015 r. godz.17.00 Wieczór kolęd. Zapraszamy 
wszystkich, którzy znajdą czas w przedświątecznej gorączce na chwilę zadumy
i refleksji przy wspólnym kolędowaniu z zaprzyjaźnionym z biblioteką 
chórem. Filia nr 9 os. Tysiąclecia 42 tel. 12 648-50-69

 14.12.2015 r. godz. 17.00 „Pamiętajcie o ogrodach” – 
wieczór poetycki. Wiersze różnych poetów w interpretacji Hanny Bieluszko, 
aktorki Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W cyklu: Miłe chwile z 
książką. Filia nr 10 os. Dywizjonu 303/1 tel. 12 647-28-85

15.12.2015 r. godz. 10.00 „Poznajmy się…”Lekcja biblioteczna dla 
przedszkolaków. W cyklu : Biblioteczne A.B.C. Zapraszamy przedszkolaki na
pierwsza wizytę w bibliotece. Dzieci dowiedzą się, jakie książki można 
znaleźć w bibliotece, jak się zapisać i jak wypożyczać. Filia nr 2 os. Teatralne
25 tel. 12 644-40-46
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15.12.2015 r. godz. 9.30 “Święty Mikołaj też opowiada 
bajki”. Poranek edukacyjno-literacki dla przedszkolaków. W cyklu : 
Głośne czytanie na zaczarowanym dywanie. Scenariusz spotkania 
przygotowano w oparciu o opowiadania z książki „Bajki od św. Mikołaja”. 
Dzieci poznają historię Św. Mikołaja oraz wezmą udział w zabawie w szukanie
mikołajkowych prezentów. Filia nr 9 os. Tysiąclecia 42 tel. 12 648-50-69

16.12.2015 r. godz. 17.00 „Zimowa kołderka”. Zajęcia 
literackie dla dzieci i rodziców. W cyklu : Głośne czytanie na zaczarowanym 
dywanie. Zapraszamy dzieci i rodziców do wysłuchania zimowych opowieści. 
Filia nr 2 os. Teatralne 25 tel. 12 644-40-46

16.12.2015 r. godz. 17.00-18.00 „Pech Świętego Mikołaja”. 
Głośne czytanie dzieciom. W cyklu: Głośne czytanie na zaczarowanym 
dywanie. Filia nr 3 zaprasza dzieci na wysłuchanie bajki „Święty Mikołaj 
wchodzi kominem” Mariusza Niemyckiego. Filia nr 3 os.Kościuszkowskie 5 
tel. 12 648-79-46

16.12.2015 r. godz. 17.00 „Christmas – the most wonderful 
time of the year” (“Boże Narodzenie- najwspanialszy czas w roku”) – 
zajęcia konwersacyjne w języku angielskim dla gimnazjalistów. W cyklu: 
English is cool. Przy pomocy materiałów multimedialnych oraz 
przygotowanych przez prowadzącego, młodzież pozna słownictwo i zwroty 
związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Filia nr 10 os. Dywizjonu 303/1
tel. 12 647-28-85

18.12.2015 r. godz. 16.00 „Kocham recykling 2016” – 
zbieramy baterie i bateryjki- początek recyklingowej akcji, której finał 
jest 14 lutego 2016 w całej Polsce. Przynieś baterie , a pomożesz przyrodzie i 
sobie ! W cyklu : Ekologia jest modna. Idea akcji jest prosta, przynieś baterie 
do biblioteki i pomóż przyrodzie oraz sobie. Filia nr 4 Oddział dla Dzieci i 
Młodzieży os. Zgody 7 tel. 12 642-16-43
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18.12.2015 r. godz. 12.00 – 19.00 „Szczęśliwa 
trzynastka” oraz „Kryminał retro”. Przegląd nowości wydawniczych dla 
dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Zapraszamy do udziału w kolejnym, tym 
razem przedświątecznym przeglądzie nowości wydawniczych, organizowanym
przez naszą bibliotekę. Wśród nowości książkowych m. in. krakowski 
kryminał Maryli Szymiczkowej oraz dla starszych i młodszych dzieci m. in. 
Trzynasta książka z serii J. Flanaghana, C. Hoover oraz nowa książka 
popularnej C. J. Daugherty. Filia nr 8 os. Boh. Września 26 tel. 12 645-95-27

 21.12.2015 r. godz. 16.00 „Piękna zielona choinka”. W cyklu
: Spotkajmy się w bibliotece. Dzieci ubiorą biblioteczną choinkę w wykonane

przez siebie ozdoby. Dodatkowo wysłuchają mikołajkowych opowieści i
rozwiążą choinkowe rebusy. Filia nr 4 Oddział dla Dzieci i Młodzieży os.

Zgody 7 tel. 12 642-16-43

21.12.2015 r. godz. 12.00-19.00 Świąteczny przegląd 
nowości. W cyklu : 365 i jeden dzień dookoła książki. Na długie zimowe 
wieczory i świąteczny relaks proponujemy naszym czytelnikom duży wybór 
nowości wydawniczych, które pojawiły się ostatnio w naszej bibliotece. Filia 
nr 9 os. Tysiąclecia 42 tel. 12 648-50-69 

22.12.2015 r. godz. 9.30„Magiczne święta i magiczne 
zwierzęta” – spotkanie z psem , który wiele potrafi. W cyklu : Spotkajmy 
się w bibliotece. Zapraszamy przedszkolaki na spotkanie z Emi – psem rasy 
York, który zaprezentuje magiczne sztuczki pod choinką. Dzieci wysłuchają 
także świątecznych opowiadań, które przybliżą tradycje i zwyczaje świąteczne.
Filia nr 4 Oddział dla Dzieci i Młodzieży os. Zgody 7 tel. 12 642-16-43
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