Filia nr 2
ul. Świtezianki 4
tel. 89 533 50 52





09.05.2017, godz. 10.15 - Ze sztuką za pan brat- warsztaty dla dzieci (zajęcia dla grup
zorganizowanych)
10.05.2017, godz.11.00 - Spotkanie autorskie z Ewą Formellą
12.05.2017, godz. 16.30 - Ptasie igraszki w bibliotece - zajęcia literacko – plastyczne (dla
dzieci w wieku 5 - 9 lat)
8 - 15.2017 - Wystawka książek

MultiCentrum
ul. Limanowskiego 8
tel. 89 526 65 17




09.05.2017, godz.08.00-13.30 - Wulkaniczna biblioteka- erupcja pod kontrolą.
10.05.2017, godz.08.00-12.30 - Wirtualne wędrówki po znanych miejscach na świecie.
11.05.2017, godz. 08.30-13.30 - Oczopląsy – spotkanie ze sztuką iluzoryczną i złudzeniami
optycznymi.

Uwaga! Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona. Szczegółowe informacje
pod nr tel: 89 526 65 17

Filia nr 5
ul. Orłowicza 27
tel. 89 542 79 59




10.05.2017, w godz. 12.00-14.00 - Książkowy ogródek - quizy i gry literackie. Miejsce: plac
przed biblioteką nr 6 , ul. Jarocka 65
12.05.2017, godz. 17.00 - spotkanie najaktywniejszych czytelników filii nr 5. W programie
m.in.: spotkanie autorskie z Joanną Jax, wręczenie dyplomów
12.05.2017, godz. 9.30 - Ach, jak dobrze mieć rodzinę- warsztaty edukacyjne prowadzone
przez psychologa i pedagoga z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Olsztynie

Filia nr 6
ul. Jarocka 65
tel.89 543 07 68




Całotygodniowy konkurs plastyczny „Biblioteka oczywiście!”
09. 05. 2017, godz. 10.00 - Biblioteka bawi? Oczywiście! - zajęcia literacko – plastyczne
(impreza dla grup zorganizowanych)
10. 05. 2017, godz. 12. 00 – 14. 00 - Książkowy ogródek- kiermasz książek połączony z
zabawami





11. 05. 2017, godz. 10.00 - Biblioteka uczy? Oczywiście! - zajęcia edukacyjno – plastyczne (dla
grup zorganizowanych)
12. 05. 2017, godz. 10.00 - Biblioteka inspiruje? Oczywiście! - zajęcia literacko – plastyczne
(dla grup zorganizowanych)
15. 05. 2017, godz. 16. 00 - Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Biblioteka oczywiście!”

Filia nr 9
ul. Żołnierska 47
tel. 89 533 20 75






09.05.2017, godz. 9.30 - Biblioteka ma kolor wiosny – zajęcia literackie dla przedszkoli.
10.05.2017, godz. 9.30 - Ważne sprawy w bibliotece? Oczywiście! – zajęcia literackie dla grup
przedszkolnych
11.05.2017, godz. 9.30 - Mam przyjaciela … kosmetyczkę – zajęcia literackie dla
przedszkolaków. Spotkanie z Wiolettą Mikulską, kosmetyczką
12.05.2017, godz. 9.30 - Książki na scenę! Spotkanie z animatorami kultury z Pałacu
Młodzieży
15.05.2017, godz. 16.30- Hand made w bibliotece? Oczywiście! Spotkanie osób z pasją
tworzenia rzeczy nietuzinkowych i niepowtarzalnych

Podczas całego tygodnia trwać będzie zbiórka książeczek dla dzieci do lat 3, które zostaną przekazane
do Domu Małego Dziecka w Olsztynie.

Abecadło
al. Piłsudskiego 16
tel. 89 527 28 10








09.05.2017, godz. 10.00 - Abecadło zaprasza – zajęcia dla przedszkolaków na temat pracy
bibliotekarza i biblioteki (grupa zorganizowana)
09.05.2017, godz. 11.30 - Bajkoteka Malucha – Ja chcę czytać! – zabawy z książką dla
najmłodszych – zajęcia dla dzieci w wieku 2-3 lata
10.05.2017, godz. 10.00 - Droga książki od pisarza do czytelnika – warsztaty dla
przedszkolaków (grupa zorganizowana)
10.05.2017, godz. 17.00 - Biblioteczna galeria – warsztaty plastyczne – malowanie kulkami –
zajęcia dla dzieci od 6 roku życia
11.05.2017, godz. 10.00 - Jestem już czytelnikiem! – warsztaty dla przedszkolaków (grupa
zorganizowana)
11.05.2017, godz. 17.00 - Bajkoteka Malucha – Ja chcę czytać! – zabawy z książką dla
najmłodszych – zajęcia dla dzieci 2-3 lata
12.05.2017, godz. 10.00 - Pierwszaki w bibliotece – wycieczka zajęcia dla uczniów klasy
pierwszej (grupa zorganizowana)



13.05.2017, godz. 10.00 – 14.00 - Soboty z Abecadłem w AURA Centrum Olsztyna - Sekrety
życia pszczół – spotkanie z pszczelarzami z pasieki Skarby Warmii

Planeta 11
al. Piłsudskiego 38
tel. 89 535 44 88





9.05.2017, godz. 17:00 - Spotkanie z Martą Abramowicz, autorką książki „Zakonnice odchodzą
po cichu”
12.05.2017, godz. 17:00 - Podróżowanie nie musi być drogie ale powinno być etyczne spotkanie z podróżnikami: Hanną Skowrońską i Łukaszem Synowieckim.
13.05.2017 , godz. 10:00 - Warsztaty „Dzika kuchnia”,
zapisy kamila.radziminska@mbp.olsztyn.pl
15.05.2017, godz. 19:30 – Planetarny Klub Filmowy, bezpłatna projekcja filmu w reżyserii
Olivera Stone’a oraz dyskusja;

Filia nr 12
ul. Hanki Sawickiej 2
tel. 89 526 96 37



11.05.2017, godz. 16.00 - Głośne czytanie
11.05.2017, godz. 16.30 - Zajęcia plastyczne - Okładka ulubionej książki w puzzlach

Filia nr 13
ul. Sikiryckiego 9
tel. 89 543 13 15



10.05.2017- akcja bookcrossingu pod hasłem "Zabierz mnie, oddaj , wymień" (przez cały
dzień)
12.05.2017- g.16.30- Biblioteka oczywiście! Z mocnym uderzeniem -koncert perkusistów ze
szkoły Yamacha

Filia nr 15
ul. Obrońców Tobruku 15/2U
tel. 89 527 35 72
 9-12.05.2017- Kiermasz książek
 8-12.05.2017 - Chwyć bajeczkę - wystawa najpiękniejszych baśni świata
 12.05.2017, godz. 13.00 - Bajki - Czytajki - głośne czytanie dla przedszkolaków książeczki
pt. " Franklin i książeczka z biblioteki".
 12.05.2017, godz. 16.30- Malowanie na dywanie" lub " Zabawy na trawie" (w zależności od
pogody ) - zajęcia literacko -plastyczne dla dzieci

Filia nr 16
ul. Bałtycka 145
tel. 89 527 63 54



10.05.2017 oraz 12.05.2017, godz. 12.00 - Jest wesoło, twórczo i magicznie. Gdzie?
W bibliotece, oczywiście! - zajęcia literackie i plastyczne dla dzieci
09.05.2017, 11.05.2017, 15.05.2017 - Co i jak w bibliotece – spotkania z uczniami klas
pierwszych (grupy zorganizowane)

Filia nr 18
ul. Żytnia 71
tel. 89 527 89 52




10.05.2017, godz. 17.00 - spotkanie autorskie z Joanną Jax
11.05.2017, godz. 10.00 - Zagadki literackie - zajęcia z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 18
12.05.2017, godz. 10.30 - Czy znasz, czy wiesz ? - zajęcia z książką dla dzieci z Klubu Mam

Warsztaty plastyczno-literackie z Danutą Krajewską pt. "Trudne słowa":
 9.05.2017, godz. 10.00 - Język sztuki jako środek komunikacji - zajęcia z dziećmi z Przedszkola
"Zacisze"
 10.05.2017, godz. 10.00 - Język sztuki jako środek komunikacji - zajęcia z dziećmi z
Przedszkola „Zacisze”
 11.05.2017, godz. 15.30 - Czytanie obrazów - zajęcia plastyczne z dziećmi z Ośrodka Wsparcia
dla dzieci i Młodzieży

