
NOC BIBLIOTEK 
POD HASŁEM „CZYTANIE WZMACNIA”  

8 PAŹDZIERNIKA 

13:30 Warsztaty muzyczne dla dzieci z Panią 

Nell Polgert-Martwijczuk 

15:30 Spotkanie dla dorosłych z dietetyczką 

Panią Marzeną Żurek pt. „Jak dietą  

wzmocnić odporność organizmu?” 

 17:00 Rodzinne czytanie 

 – warsztaty dla rodzin.  

Zapisy pod numerem telefonu 52 383 21 66 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTEKA  PUBLICZNA MIASTA I GMINY BARCIN 

im. JAKUBA  WOJCIECHOWSKIEGO 
 

88-190 Barcin ul. WP 4a 

Tel. 52 383 21 66, mail: biblioteka@biblioteka.barcin.pl 

                                    dyrektor@biblioteka.barcin.pl 
 

Czytelnia czynna: 

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek   od 08:00 - 18:00 

 Czwartek      od 10:00 - 15:00 

        Sobota         od 10:00 - 14:00 
 

Wypożyczalnia i @-czytelnia czynne: 

 Poniedziałek   08:00 - 18:00 

 Wtorek           08:00 - 18:00 

Środa             08:00 - 18:00 

Czwartek       10:00 - 15:00 

Piątek            08:00 - 18:00 

Sobota          10:00 – 14:00 
 

Oddział dla dzieci i młodzieży czynny:  
Poniedziałek  08:00 - 18:00 

Wtorek  08:00 - 18:00 

Środa  08:00 - 18:00 

Czwartek      10:00 - 15:00 

Piątek  08:00 - 18:00 

                              Sobota             NIECZYNNE 
 

Filia nr 1 Barcin ul. Kościelna 15,  

tel. 52 383 64 07,  

mail: filia.barcin@biblioteka.barcin.pl 

Wypożyczalnia czynna: 

poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 08:00 - 17:00 

czwartek biblioteka nieczynna - praca wewnętrzna 
 

Filia w Piechcinie ul. 11-listopada 1c,  

tel. 52 511 47 34, 

mail: filia.piechcin@biblioteka.barcin.pl 

Wypożyczalnia czynna: 

poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 08:00 - 17:00 

czwartek od 10:00 - 14:00 
 

Filia w Mamliczu (budynek Szkoły Podstawowej),  

tel. 52 383 61 82, mail: filia.mamlicz@biblioteka.barcin.pl 

Wypożyczalnia czynna: 

poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 08:00 – 17:00 

czwartek biblioteka nieczynna - praca wewnętrzna 
 

Więcej informacji: 

facebook.com/bpmigb 

www.biblioteka.barcin.pl 

instagram.com/bibliotekabarcin 
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BIBLIOTEKA GŁÓWNA- CZYTELNIA 
 

06.10. (środa), godz. 16:00 – Spotkanie z Panią Iwoną 

Kienzler pt. „Festiwale, festiwale… o konkursach piosenki  

w PRL” organizowane w ramach projektu „Biblioteczne 

rozmowy przy kawie – wokół PRL”; 

08.10. (piątek), godz. 15:30 - Spotkanie z dietetyczką,  

Panią Marzeną Żurek pt. „Jak dietą wzmocnić  

odporność organizmu?”. W ramach Nocy Bibliotek; 

13.10. (środa), godz. 16:00 – Wernisaż prac  

Pani Mileny Bednarskiej w ramach  

cyklu ”Artystyczne prezentacje”; 

15.10. (piątek), godz. 16:00 – Spotkanie  

z Panem Krzysztofem Leśniewskim połączone z promocją  

jego najnowszej książki kucharskiej  

pt. „Wyrób konserw w słoikach i puszkach”; 

20.10. (środa), godz. 16:00 - Spotkanie z Panią Martą  

Sztokfisz pt. „Prasa w okresie PRL-u. Ludzie itd.”  

organizowane w ramach projektu  

„Biblioteczne rozmowy przy kawie – wokół PRL”; 

25.10. (poniedziałek), godz. 16:00 – Spotkanie  

Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. Omawiana 

książka – „Odległe brzegi” Kristin Hannah; 
 

BIBLIOTEKA GŁÓWNA  

- ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
 

27.10. (środa), godz. 16:00 -  Spotkanie z dietetyczką,  

Panią Marzeną Żurek dla uczestników projektu 

 „Edukowanie przez czytanie”.  

W październiku odbędą się także: 

• warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych 

z okazji Roku Stanisława Lema, spotkania umawiane 

indywidualnie, według potrzeb danej klasy; 

• spotkanie dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci; 

• warsztaty muzyczne „Presto” prowadzone przez Panią 

Nell Polgert-Martwijczuk; 

• warsztaty „Długopisy 3D”; 

 

FILIA NR 1 W BARCINIE 
 

01.10. (piątek), godz. 16:00 - „Z książką w 

gospodarstwie agroturystycznym” – spotkanie 

integracyjne w ramach cyklu „Kreatywnie i wesoło z 

książką” – wydarzenie organizowane we współpracy ze 

świetlicą MDK w Barcinie Wsi i punktem bibliotecznym; 
 

04.10. (poniedziałek), godz. 09:00 – „Planetarium” – 

zajęcia z Warsztatami z Uśmiechem. Spotkanie 

organizowane w ramach współpracy ze Szkoła 

Podstawową nr 1 w Barcinie, w ramach Dyskusyjnego 

Klubu Książki dla dzieci; 
 

06.10. (środa), godz. 09:00 – Spotkanie Dyskusyjnego 

Klubu Książki dla dzieci, we współpracy ze Szkołą 

Podstawową nr 1 w Barcinie, klasa III b; 
 

08.10. (piątek), godz. 09:00 – Spotkanie Dyskusyjnego 

Klub Książki dla dzieci, w ramach współpracy ze Szkołą 

Podstawową nr 1 w Barcinie, klasa III a; 
 

27.10. (środa), godz. 15:00 – „Stroiki nagrobne” – 

warsztaty organizowane we współpracy ze świetlicą 

MDK w Barcinie Wsi i punktem bibliotecznym; 
 

W ramach projektu „Mała książka – wielki człowiek” odbędą  

się spotkania z dziećmi w Przedszkolu nr 1 w Barcinie. 
 

 

FILIA PIECHCIN 
 

01.10. (piątek), godz. 14:00 – Zajęcia plastyczne  
pn. „Zwierzaki - stemplaki” w ramach współpracy  

ze świetlicą MDK w Piechcinie; 

06.10. (środa), godz. 16:00 – „Na północ. Szwecja 
 znana i nieznana” – spotkanie z podróżnikiem, Maciejem 

Zborowskim, w ramach projektu  
„O podróżach bliskich i dalekich”; 

11.10. (poniedziałek), godz. 15:00 – Spotkanie 
Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. Dyskusja  

na temat książki pt. „Siła rzeczy” Romy Ligockiej; 

13.10. (środa), godz. 16:00 –  „Indie, czyli świat” – 
spotkanie z podróżnikiem, Markiem Pindralem,  

w ramach projektu „O podróżach bliskich i dalekich”; 

20.10. (środa), godz. 16:00 –  „Tanzania. Złoto,  
ochra i życie przez duże „Ż” – spotkanie  

z podróżnikiem, Leszkiem Szczasnym, w ramach 
projektu „O podróżach bliskich i dalekich”; 

25.10. (poniedziałek), godz. 14:00 –  Zajęcia 
plastyczne pt. „Pieczątki z ziemniaków” w ramach 

współpracy ze świetlicą MDK w Piechcinie. 
 

FILIA MAMLICZ 
 

06.10. (środa), godz. 12:10 – Zajęcia literacko-

plastyczne dla dzieci z okazji Światowego Dnia  

Poczty i Znaczka Pocztowego; 
 

13.10. (środa), godz. 12:10 – Spotkanie Dyskusyjnego 

Klub Książki dla dzieci, w ramach współpracy ze 

Szkołą Podstawową w Mamliczu, klasa pierwsza; 
 

20.10. (środa), godz. 12:10 – Zajęcia literacko-

plastyczne dla dzieci z okazji 

 Światowego Dnia Origami; 
 

21.10. (czwartek), godz. 12:10 – Warsztaty dla osób 

dorosłych z cyklu „Pasja łączy pokolenia”; 
 

22.10. (piątek), godz. 14:00 – Zajęcia plastyczne 

 z cyklu  „Mały artysta - bądź kreatywny”; 
 

27.10. (środa), godz. 12:10 – Zajęcia literacko-

plastyczne dla dzieci pt. „jesienne inspiracje”; 
 

29.10. (piątek), godz. 12:10 – Spotkanie Dyskusyjnego 

Klub Książki dla dzieci, w ramach współpracy  

ze Szkołą Podstawową w Mamliczu, klasa trzecia; 
 

29.10. (piątek), godz. 13:00 – Spotkanie Dyskusyjnego 

Klub Książki dla dorosłych; 

 

W PRZYPADKACH LOSOWYCH  

PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE. 

 

 

 


