
             TYDZIEŃ BIBLIOTEK W MBP 

 

 Po raz jedenasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje,  

w dniach 8 - 15 maja 2014 r., Tydzień Bibliotek - program promocji 

czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli bibliotek  

w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu 

bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. 

Tydzień Bibliotek 2014 jest pod hasłem: „Czytanie łączy pokolenia” 

 Czytanie nieodłącznie kojarzy się z biblioteką, Biblioteka stanowi 

centrum wymiany międzypokoleniowej, w którym doświadczenie współgra  

z nowym spojrzeniem na rzeczywistość. Na bibliotecznych półkach odnaleźć 

można zarówno historyczne dzieje i świadectwa dawnych wieków jak  

i współczesne teksty, a nawet opowieści futurystyczne. Starodawne druki mogą 

bez przeszkód współistnieć obok nowoczesnych technologii, audio czy 

ebooków. Czytelnik w każdym wieku odnajduje w bibliotece skarbnicę wiedzy, 

przyjemność obcowania z piękną literaturą, czy cenne świadectwa minionych 

pokoleń. 

Hasło Tygodnia Bibliotek 2014 nawiązuje do Jubileuszu „650 lat w służbie 

książki”, który będzie miał miejsce właśnie w nadchodzącym roku. Dokument  

z dn. 12 maja 1364 r., wydany przez króla Kazimierza Wielkiego, ustanowił 

Studium Generale, czyli późniejszą Akademię Krakowską, a wśród 

pracowników potrzebnych dla jego funkcjonowania wymieniał stacjonariuszy, 

którzy organizowali wytwarzanie, udostępnianie i rozpowszechnianie kopii 

ksiąg rękopiśmienniczych, pełniąc tym samym role bibliotekarzy, księgarzy, 

wydawców. Tę datę uznaje się za początek służby książce w Polsce. Cały rok 

2014 ma przebiegać pod znakiem imprez popularyzujących książkę, 

czytelnictwo i wiedzę o zawodach związanych z wytwarzaniem  

i upowszechnianiem książek. Biblioteki w istotny sposób wpisują się w te 

obchody, jako miejsce otwarte na każdego czytelnika i promujące literaturę  

z każdej dziedziny i epoki. Hasło Tygodnia Bibliotek 2014 nawiązuje też do, 

ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020, którego celem jest 

rozwój i promocja czytelnictwa, poprawienie społecznego wizerunku książki 

oraz zwiększenie funduszy na zakup nowości do bibliotek. Miejska Biblioteka 

Publiczna w Kraśniku jako instytucja popularyzująca czytelnictwo przygotowała 

z tej okazji wiele atrakcji. 
 



Program obchodów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kraśniku: 

BIBLIOTEKA GŁÓWNA : 

Oddział dla Dorosłych ul. Koszarowa 10A: 

Lp. Data Nazwa imprezy Forma Uwagi 

1. 8 – 15 

maja 

Internet łączy pokolenia –   Szkolenia dla seniorów 

z obsługi komputera 

 i Internetu 

 

2. 8 maja Julian Tuwim  – autor kilku pokoleń – 

wspomnienie w 100 rocznicę w drodze 

do Luwru, wystawa prezentująca 

sylwetki sławnych malarzy i ich dzieła 

Wystawa, prezentacja 

literatury popularno-

naukowe, prezentacja 

multimedialna  

 

3. 9 maja Malarstwo nam bliskie – wspomnienie 

w 100-lecie śmierci Józefa 

Chełmońskiego  

Wystawa,  prezentacja 

multimedialna 

 

4. 10 maja  Czytanie łączy pokolenia – 

wspomnienie Marii Nurowskiej i jej 

twórczości w 70 rocznicę urodzin 

Wystawa,  prezentacja 

multimedialna 

 

5. 12 maja W pamięci pokoleń – Monte Cassino – 

70 rocznica zdobycia wzgórza przez 

Żołnierzy II Korpusu Polskiego  

Wystawa,  prezentacja 

multimedialna 

 

6. 13 maja Rok 2014 – Rok św. Jana z Dukli – 

Sejm RP VII kadencji 

Wystawa,  prezentacja 

multimedialna 

 

7. 14 maja Sherlock Holmes – 150 –letni 

detektyw – superbohater mój, moich 

rodziców i moich dziadków 

Wystawa, prezentacja  

i promocja powieści 

kryminalnych jako 

popularnego gatunku 

literackiego 

 

8. 15 maja Rok 2014 – Rok Jana Karskiego – Sejm 

RP VII kadencji 

Wystawa, prezentacja 

literatury dotyczącej 

tematu, prezentacja 

multimedialna 

 

 

 

 

 



Oddział Dziecięco-Młodzieżowy ul. Koszarowa 10A: 

 

Lp. Data Nazwa imprezy Forma Uwagi 

1. 8 maja  Bajkowe zamieszanie Bajka na dzień dobry  

2. 8 maja Najpiękniejsze bajki Głośne czytanie  

3. 9 maja  Bajkowe zamieszanie Bajka na dzień dobry  

4. 9 maja  Co słychać w lesie? Spotkanie z leśnikiem  

5. 9 maja  Bajki znam bo czytam sam! Impreza literacka  

6. 9 maja W pogoni za Listonoszem Patem Detektywistyczny Klub 

Scoobiego  

 

7. 12 maja Bajkowe zamieszanie Bajka na dzień dobry  

8. 12 maja Tuwim kontra Brzechwa Impreza literacka  

9. 12 maja Kubusiowe motyle Klub Przyjaciół Kubusia 

Puchatka 

 

10. 13 maja Straż Miejska Spotkanie  

11. 13 maja Przysłowia – mądrością narodów Zajęcia edukacyjne 

 

 

12. 13 maja Jak powstają bajki? Spotkanie autorskie  

z Edytą Zarębską 

 

13. 14 maja Bajkowe zamieszanie Bajka na dzień dobry  

14. 14 maja Czy znasz te legendy? Impreza literacka  

15. 14 maja Bezpieczeństwo na drodze Spotkanie  

16. 15 maja Dzikie zwierzaki z Fundacji Epicrates Spotkanie  

17. 15 maja Odjazdowy bibliotekarz Rajd rowerowy  

18. 8  - 15 

maja 

Tydzień z zagadką  Konkurs  

19. 8 – 15 

maja 

Książkowy molik Konkurs czytelniczy  

 

 



FILIA NR 1  UL. KS. ST. ZIELIŃSKIEGO 3: 

 

Lp. Data Nazwa imprezy Forma Uwagi 

1. 8 – 15 

maja 

„Czytanie na trawie” 
Głośne czytanie 

 

2. 8 maja  My spod herbu Jelita Warsztaty regionalne  

3. 9 maja  „Moja pierwsza książka” Spotkanie autorskie  

z  Szymonem 

Chudykiem 

 

4. 9 maja  „Sercem pisane” Spotkanie autorskie  

z lokalną poetką  

B. Kręgiel 

 

5. 12  maja  „Sercem pisane” Spotkanie z lokalną 

poetką p. Dąbrowską 

 

6. 12  maja „Sercem pisane” Spotkanie autorskie  

z poetą p. W. Białkiem 

 

7. 13 maja „Kraśnik w podaniach i legendach” Pogadanka 

 

 

8. 14  maja „Prowincjonalne opowieści” Spotkanie autorskie 

 z Katarzyna Enerlich 

 

9. 14 maja „Film czy książka” Dyskusja 

 

 

10. 15 maja Historia książki: ”Papierowe fantazje” 

 

Warsztaty 

pozyskiwania papieru 

czerpanego 

 

11. 15 maja Historia książki: „Tabliczki gliniane” 

 

Warsztaty z gliną  

 

 

 

 



FILIA NR 2  UL. PIASKOWA 20: 

 

Lp. Data Nazwa imprezy Forma Uwagi 

1. 9 – 15 

maja 

„Miś Uszatek, czy Kubuś  

Puchatek – kto wie więcej?” 

Turniej wiedzy 

 

 

2. 9 – 15 

maja 

„Bajkowy kalejdoskop” Zajęcia z komputerem  

3. 9 – 15 

maja 

„Moja ulubiona postać z książki” Konkurs plastyczny  

4. 9 – 15 

maja 

„Rodzinne lektury” Konkurs czytelniczy  

5. 9 – 15 

maja 

„Czytam sobie” Konkurs literacko-

czytelniczy 

 

6. 9 maja „Bigos z mamutka” Głośne czytanie  

7. 9 maja „Książkozabawa” Gra terenowa  

8. 10 maja „Z torebką po książkę” Zajęcia plastyczne  

9. 12 maja „Baba Jaga na deskorolce” Głośne czytanie  

10. 12 maja „Ja też mogę być bibliotekarzem” Zajęcia edukacyjne  

11. 13 maja „Opowieści babci Gruni –  

spotkanie z Edytą Zarębską” 

Spotkanie z pisarzem  

12. 13 maja „Psotny Franek” Głośne czytanie  

13. 14 maja „Maja na tropie jaja” Głośne czytanie  

14. 14 maja „Opowieści z Narnii” Lekcja biblioteczna  

15. 15 maja „Syrop maga Abrakadabry” Głośne czytanie  

16. 15 maja „Poeci dla dzieci” Lekcja biblioteczna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła: 

Dorota Dziewa        


