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

03.06.2015, godz. 10:30 – Zajęcia literackie „Igranie słowami poprzez głośne czytanie”

08.06.2015, godz. 11:00 – Spotkanie autorskie z Anną Mikitą

10.06.2015, godz. 10:30 – Warsztaty edukacyjne „Książka paszportem do poznania dzieci świata”,
Część 1: Dzieci Afryki

12.06.2015, godz. 10:30 – Warsztaty edukacyjne „Książka paszportem do poznania dzieci świata”,
Część 2: Dzieci Azji

Multicentrum
ul. Limanowskiego 8
tel.: 89 526 65 17

02.06.2015,  godz.  9:30  –  Głośne  czytanie  w  wykonaniu  Anety  Szpaderskiej  oraz  Magdaleny
Rafalskiej

03.06.2015, godz. 9:00 – Animowane mole książkowe. Praca w programie MultiKid

08.06.2015,  godz.  9:00 – Smok z Olsztyńskiego zamku.  Zajęcia  techniczne z wykorzystaniem
klocków k’nex

09.06.2015,  godz.08:00  –  Jestem  ilustracją.  Warsztaty  plastyczne  z  wykorzystaniem  aparatu
fotograficznego i programów graficznych 

* Wszystkie warsztaty dla grup zorganizowanych, wiek uczestników 4+. Zapisy w Multicentrum

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

09.06.2015, godz.10:30 – Czytanki literackie i zgadywanki dla najmłodszych

11.06.2015, godz. 9:00 – Podsumowanie i uroczyste ogłoszenie wyników konkursu plastycznego
„Urokliwe zakątki Olsztyna”, wręczenie nagród i dyplomów oraz otwarcie wystawy pokonkursowej



12.06.2015, godz. 9:00 – Przedstawienie Teatru Form Niezależnych Korzunowicz pt. „Bajdurka”

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

08.06.2015, godz. 10:00 – Warsztaty literacko–plastyczne dla dzieci w wieku 6-7 lat pt. „Milion
przygód z książką”

10.06.2015,  godz.  10:30  –  Zajęcia  plenerowe  połączone  z  zajęciami  literacko-ruchowymi
pt. „Czytanki na słoneczne poranki”

11.06.2015, godz. 16:00 – Warsztaty literacko-plastyczne pt. "W czarodziejskim świecie książek”

12.06.2015, godz. 12:00 –  Przedstawienie Teatru Form Niezależnych Korzunowicz pt. „Bajdurka”

01-12.06.2015 – Mobilna wystawa książek pt. „Książki mojego dzieciństwa”

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

02.06.2015, godz. 9:30 – VIII Osiedlowa Parada Bajek. Bajkowy korowód, zabawy pod hasłem
„Bajki na trawie”

03.06.2015,  godz.  11:00-17:00 – Bajki  w piaskownicy:  akcja głośnego czytania na okolicznych
placach zabaw

08.06.2015, godz.9:00 – Spotkanie autorskie z Anną Mikitą

10.06.2015, godz. 16:00 – Finał projektu " I ty możesz zostać bajkopisarzem" w Wojewódzkiej
Bibliotece Publicznej - filia Piątka (ul. Żołnierska 11 C) 

11.06.2015, godz. 16:30 – Jak pokonać problemy z rozumieniem czytanego tekstu – spotkanie
z przedstawicielami Piramidy Rozwoju

Abecadło
al. Piłsudskiego 16
tel.: 89 527 28 10

01.06.2015, godz. 10:00 – Bajkowe zgadywanki-zagadki, kalambury, zabawy przy muzyce (zajęcia
dla grup zorganizowanych)

01.06.2015,  godz.  17:00  –  Kangurek  Joe  -wesołe  zabawy  połączone  z  głośnym  czytaniem,
zabawami ruchowymi (dla dzieci w wieku 4-6 lat)

02.06.2015,  godz.  10:00  –   Ślimak  Anatol  szuka  domu  -  zajęcia  literackie   dla  grup
zorganizowanych

02.06.2015, godz. 17:00 –  Czytam z mamą, czytam z tatą…- głośne czytanie (dla dzieci w wieku
2-4 lata)

03.06.2015,  godz.  10:00  –  Entliczek-pentliczek  -  czytamy  Brzechwę  (zajęcia  dla  grup
zorganizowanych)

03.06.2015,  godz.12:00 –   Czytanie  w Altanie w Parku Centralnym (w razie brzydkiej  pogody
w Abecadle). Spotkanie z Anną Mikitą autorką książek dla dzieci 



03.06.2015, godz.17:00 – Maja i Lasse na tropie - zajęcia literackie. W programie m.in. zagadki,
łamigłówki, szyfry, quizy 

08.06.2015, godz.10:00 –  Są na świecie krasnoludki - głośne czytanie, zabawy literackie (zajęcia
dla grup zorganizowanych)

08.06.2015, godz. 17:00 –  Franciszek po uszy zakochany - zajęcia literacko-plastyczne 

09.06.2015, godz. 10:00 –  Przedstawienie Teatru Form Niezależnych Korzunowicz pt. „Bajdurka” 

09.06.2015, godz. 17:00 –  Pożegnanie z Bajkoteką Malucha – zajęcia literackie i ruchowe przy
muzyce (dzieci w wieku 2-3 lata)

10.06.2015, godz. 10:00 –  Zamkowe bajeczki – czytamy wiersze Doroty Gellner (zajęcia dla grup
zorganizowanych)

10.06.2015, godz. 12:00 –  Czytanie w Altanie w Parku Centralnym ( w razie brzydkiej  pogod
 w Abecadle). Z książką zawsze jest wesoło 

10.06.2015, godz.17:00 –  Burzliwe dzieje pirata Rabarbara - gra piracka 

11.06.2015,  godz.  10:00 – „O wilku i  siedmiu koźlątkach” czyli  wszystko o odwadze – zajęcia
literackie i ruchowe (zajęcia dla grup zorganizowanych)

11.06.2015, godz. 17:00 –  Pożegnanie z Bajkoteką Malucha - zajęcia literackie i ruchowe przy
muzyce 

12.06.2015,  godz.  10:00  –   „Zakręcona  olimpiada”  -  próba  generalna  przedstawienia
przygotowanego przez bibliotekarzy z Abecadła (zajęcia dla grup zorganizowanych)

13.06.2015,  godz.  12:00  –  „Zakręcona  olimpiada”  -  przedstawienie  przygotowane  przez
bibliotekarzy z Abecadła oraz bal

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

06.06.2015, godz.10:00-14:00 –  kiermasz książek dziecięcych przed filią

10.06.2015, godz.16:30 –  zajęcia plastyczne: WĄŻ w książce i dla taty

03.06.2015, godz. 16:00 –  głośne czytanie Antologii Warmińskiej

10.06.2015, godz. 16:00 –  głośne czytanie Antologii Warmińskiej

01-15.06.2015 –  wystawka książek dla najmłodszych



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

01-12.06.2015 –  Wystawa: O tych,  co bajki  piszą.  Wystawa prezentująca najpopularniejszych
autorów książek dla dzieci: Wanda Chotomska, Grzegorz Kasdepke, Agnieszka, Frączek, Renata
Piątkowska, Dorota Gellner.

12.06.2015, godz.10:30 –  Przedstawienie Teatru Form Niezależnych Korzunowicz pt. „Bajdurka”

Lekcje biblioteczne dla grup zorganizowanych (prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu):

 Pani od książek, czyli zabawy z wierszami Wandy Chotomskiej
 Warto, nie warto, czyli kilka słów o przyjaźni

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

01.06.2015, godz. 11.00-18.00 –  Świat dziecka - zagadkowe cukierki

02.06.2015 –  Z wizytą w przedszkolu EKOLANDIA

03.06.2015, godz. 10:00 – Spotkanie autorskie z Anną Mikitą

08.06.2015, godz. 10:00 – O żabkach w czerwonych czapkach (dla dzieci w wieku 3-5 lat)

10.06.2015, godz. 10:00 – Kle, kle, kle...z bocianem spotkanie (dla dzieci w wieku 3-5 lat)

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

01.06.2015,  godz.  10:30  –  Moja  najlepsza  przyjaciółka  –  książka.  Uczniowie  czytają
przedszkolakom

02.06.2015, godz. 10:30 – O wiośnie w lesie i wiewiórki ważnym interesie – warsztaty teatralne
z Urszulą Dąbrowską.

03.06.2015 –  Zagadkowy dzień – konkursy z nagrodami dla czytelników

08.06.2015,  godz.13:00  –  Historia  pewnej  książeczki  –  warsztaty  literackie  wyjaśniające  jak
powstaje książka

09.06.2015, godz. 13:00 – Przedstawienie Teatru Form Niezależnych Korzunowicz pt. „Bajdurka”

10.06.2015, godz.10:30 –  Odkrywanie skarbów: tworzenie własnej bajki. Zabawy literackie.

11.06.2015, godz.13:00 –  Tworzenie ilustracji do tekstu własnej bajki

12.06.2015, godz.13:00 – Książki do zadań specjalnych – BAŚNIE.  Głośne czytanie  połączone
z  zajęciami plastycznymi


