
H A R M O N O G R A M   I M P R E Z
KWIECIEŃ 2 0 1 5

w Nowohuckiej Bibliotece Publicznej

Data realizacji Tytuł przedsięwzięcia Organizator Opis

XIV MAŁOPOLSKIE DNI KSIĄŻKI „KSIĄŻKA I RÓŻA” – 23-24 kwietnia 2015 r.

23.04.2015 r.

godz. 10.00

„Pan Kwiecień”

Kiermasz wierszyków - Maluchy 
poznają bibliotekę

Małopolskie Dni Książki 
„Książka i Róża”

Filia nr 6

os. Na Stoku 1

tel. 12 645 29 52

Spotkanie z najmłodszą grupą
przedszkolną 
z Przedszkola nr 111. Dzieci 
poznają bibliotekę i jej 
zasoby. Następnie wysłuchają
wierszy 
o kwietniu i wiośnie.

23.04.2015 r.

godz. 11.00

„Trzy róże”
Spotkanie literacko-edukacyjne
dla dzieci z Przedszkola nr 46

Małopolskie Dni Książki 
„Książka i Róża”

Biblioteka Główna

os. Stalowe 12

tel. 12 644-12-52

Dzieci z Przedszkola nr 46 
wezmą udział w                      
spotkaniu literacko-
edukacyjnym.                          
Wysłuchają baśni                    
Pavola Dobšinskeȳa                
„Trzy róże”, a potem               
wykonają papierową różę.

23.04.2015 r.

godz.  11.00-
21.00

„Drugie życie książki”

Wymiana książek wśród czytelników
w ramach obchodów Małopolskich

Dni Książki „Książka i Róża”

Filia nr 1

 os. Młodości 8

tel. 12 644-13-22

W ramach obchodów XIV 
Małopolskich Dni Książki 
„Książka i róża” zaplanowano
wymianę książek wśród 
czytelników. Wystarczy 
przynieść 
z domowej biblioteczki 
książkę i przekazać ją drugiej 
osobie. Każdy z uczestników 
znajdzie coś ciekawego dla 
siebie. Książki znajdą nowego
właściciela i zyskają drugie 
życie. Ponadto każdy 
czytelnik otrzyma papierową 
różę, jako symbol hasła akcji 
„Książka i Róża”.

23.04.2015 r.

godz. 11.00-

21.00

„Drugie życie książki”

Wymiana książek wśród czytelników
w ramach obchodów Małopolskich

Dni Książki „Książka i Róża”

Filia nr 8

os. Boh. Września 26

tel. 12 645-95-27

23.04.2015 r.

godz. 12.00-

20.30

„Czytelnicy czytelnikom” czyli
książki przekazywane w darze dla

Biblioteki

Przegląd nowości dla dorosłych 

Małopolskie Dni Książki „Książka i
Róża”

Filia nr 6

os. Na Stoku 1

tel. 12 645 29 52

Przegląd nowości 
wydawniczych dla dorosłych. 
Zaprezentowane zostaną 
książki otrzymane  w darze od
czytelników.
Interesujące książki będzie 
można od razu wypożyczać 
lub zarezerwować.

23. 04.2015 r.

godz. 12.00

„Ula i Urwisy. Nowi sąsiedzi”
Katarzyna Majgier

Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci

Małopolskie Dni Książki 
„Książka i Róża”

W cyklu: „Tu czytamy”

Filia nr 8

os. Boh. Września 26

tel. 12 645-95-27

Kwietniowe spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki 
dla dzieci poświęcone będzie 
książce Katarzyny Majgier 
„Ula i Urwisy. Nowi 
sąsiedzi”. Czytelnicy będą 
rozmawiali o przygodach 
wesołej, sympatycznej, pełnej
szalonych pomysłów Uli - 
dziewczynce, która uwielbia 
zwierzęta, książki i chrupiące 
jedzenie.

„Pierścień i Róża” Filia nr 7 Podczas zajęć dzieci 
wysłuchają opowieści o 



23.04.2015 r.

godz. 13.30

zajęcia literacko-plastyczne

Małopolskie Dni Książki „Książka i
Róża”

os. Kalinowe 4

tel. 12 648-52-68
przygodach królewicza 
Lulejki i królewny  Różyczki. 
Następnie, inspirując się 
historią wykonają ilustracje 
do opowieści.

23.04.2015 r.

godz. 16.00

„Papierowe róże”

Akcja w ramach Małopolskich Dni
Książki „Książka i Róża” 

Filia nr 4
Oddział dla Dzieci 

i Młodzieży
os. Zgody 7

tel. 12 642-16-43

Z okazji XIV Małopolskich 
Dni Książki „Książka i Róża”
zaplanowano dla czytelników 
zajęcia manualno-plastyczne. 
Uczestnicy spotkania 
wykonają papierową różę - 
symbol święta książki 
i urodzin Cervantesa.

23.04.2015 r.

godz. 16.00

„Afera w teatrze”

Głośne czytanie opowiadań
detektywistycznych dla dzieci 

w wykonaniu Hanny Bieluszko –
aktorki Teatru im. Juliusza

Słowackiego

Małopolskie Dni Książki 
„Książka i Róża”

Filia nr 10

os. Dywizjonu 303/1

tel. 12 647-28-85

Z okazji Światowego Dnia 
Książki i Praw Autorskich, 
Biblioteka zaprasza dzieci 
w wieku od 5 do 9 lat na 
głośne czytanie opowiadań 
detektywistycznych „Afera 
w teatrze” z serii „Biuro 
Śledcze Tomuś Orkiszek 
i Partnerzy” Agnieszki 
Stelmaszyk w interpretacji 
Hanny Bieluszko - aktorki 
Teatru  im. Juliusza 
Słowackiego w Krakowie. 
Dzieci słuchając fragmentów 
książek, będą mogły się 
przekonać, jak 
skomplikowane, pełne 
zagadek i tajemniczych 
klientów są śledztwa 
prowadzone przez 
detektywów. 

23.04.2015 r.

godz. 17.00

„Polska powieść współczesna”

Przegląd nowości wydawniczych
 dla dorosłych

W cyklu: „365 dni dookoła książki”

Filia nr 9

os. Tysiąclecia 42

tel. 12 648-50-69

Przegląd nowości 
wydawniczych dla dorosłych. 
Zaprezentowane i omówione 
zostaną powieści polskich 
pisarek współczesnych oraz 
inne tytuły wydawnicze. 
Książki będą prezentowane 
w czytelni, w godzinach od 
12.00-17.00. Natomiast 
o godzinie 17.00 będzie je 
można wypożyczyć do domu.

23.04.2015 r.

godz. 17.00

Agnieszka Drotkiewicz „Nieszpory”

Dyskusyjny Klub Książki 

Małopolskie Dni Książki 
„Książka i Róża”

W cyklu: „Tu czytamy”

Filia nr 8

os. Boh. Września 26

tel. 12 645-95-27

Dyskusyjny Klub Książki 
zaprasza dorosłych na 
spotkanie dotyczące powieści 
polskiej autorki Agnieszki 
Drotkiewicz „Nieszpory”. 
Czytelnicy będą rozmawiali 
o problemach bohaterki, która
jest współczesną kobietą po 
trzydziestce, w dodatku ofiarą
pracoholizmu i syndromu 
wypalenia.

23.04.2015 r.

godz. 17.00

„Projekcja filmu animowanego o
dzielnym rycerzu i jego giermku” 

Seans dla dzieci w wieku 9-14 lat

Małopolskie Dni Książki
 „Książka i Róża”

W cyklu: „Akademia Filmowa
 w Bibliotece”

Filia nr 4
Oddział dla Dzieci 

i Młodzieży
os. Zgody 7

tel. 12 642-16-43

Zapraszamy dzieci w wieku 
9-14 lat na projekcję filmu 
animowanego opartego na 
motywach opowieści Miguela
de Cervantesa, patrona 
Światowego Dnia Książki i 
Praw Autorskich. Jest to film 
animowany 
o dzielnym rycerzu, który 
przemierza Hiszpanię 
i walczy z wiatrakami. Po 
zakończeniu będzie krótka 



rozmowa i dyskusja o filmie.

23.04.2015 r.

godz. 17.00

„Wnuczka do orzechów” 

Przegląd nowości wydawniczych
 dla dzieci i młodzieży

W cyklu: „365 dni dookoła książki”

Filia nr 9

os. Tysiąclecia 42

tel. 12 648-50-69

Przegląd nowości 
wydawniczych dla dzieci. 
Książki będą prezentowane 
w dziale dla dzieci w 
godzinach od 12.00-17.00. 
Natomiast o godzinie 17.00 
będzie je można wypożyczyć 
do domu.

23.04.2015 r.

godz. 17.00-

18.00

„Five o’clock Tea, czyli herbatka
z Shakespearem”

Przegląd nowości wydawniczych dla
dorosłych. Połączony z popołudniową

herbatą w Bibliotece

Małopolskie Dni Książki
 „Książka i Róża”

Filia nr 4

os. Zgody 7

tel. 12 644-40-72

Biblioteka zaprasza 
czytelników na Five o’clock 
Tea, czyli herbatkę 
z Shakespearem. 
Popołudniowa herbata 
w Bibliotece będzie świetną 
okazją do wymiany opinii 
o nowych książkach oraz 
zapoznania się z nowościami 
literackimi. Spotkanie będzie 
nawiązywało do angielskiej 
tradycji picia herbaty. 
Podczas wydarzenia będzie 
można wysłuchać informacji 
o współczesnych autorach 
angielskich oraz obejrzeć 
wystawę prezentującą 
twórczość następców 
Williama Shakespeara. 

24.04.2015 r.

12.00-19.00

„Drugie życie książki”

Wymiana książek wśród czytelników 
w  ramach obchodów Małopolskich

Dni Książki „Książka i Róża”

Filia nr 1

 os. Młodości 8

tel. 12 644-13-22

W ramach obchodów XIV 
Małopolskich Dni Książki 
„Książka i róża” zaplanowano
wymianę książek wśród 
czytelników. Wystarczy 
przynieść 
z domowej biblioteczki 
książkę i przekazać ją drugiej 
osobie. Każdy z uczestników 
znajdzie coś ciekawego dla 
siebie. Książki znajdą nowego
właściciela i zyskają drugie 
życie. Ponadto każdy 
czytelnik otrzyma papierową 
różę, jako symbol hasła akcji 
„Książka i Róża”.

24.04.2015 r.

godz. 17.00-
18.00

„Drugie Życie Książki”

Wymiana książek wśród czytelników 
w ramach obchodów Małopolskich

Dni Książki „Książka i Róża”

Filia nr 3

os. Kościuszkowskie 5

tel. 12 648-79-46

24.04.2015 r.

godz. 17.00

„Kawa u Cervantesa” 

Przegląd nowości literackich

Małopolskich Dni Książki „Książka i
Róża”

Filia nr 7 

os. Kalinowe 4

tel. 12 648-52-68

Przegląd nowości 
wydawniczych dla dzieci i 
dorosłych połączony z 
popołudniową kawą w 
Bibliotece. Czytelnicy 
poznają interesujące książki, 
wymienią się również 
spostrzeżeniami na temat 
swoich ulubionych powieści.

                                                                                       
                                                                                                  


