
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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 10:00 - 18:00 

 Czwartek      od 10:00 - 15:00 

        Sobota         od 10:00 - 14:00 

 

Wypożyczalnia i @-czytelnia czynne: 

Poniedziałek  10:00 - 19:00 

Wtorek           10:00 - 19:00 

 Środa             10:00 - 19:00 

Czwartek       10:00 - 15:00 

Piątek            10:00 - 18:00 

Sobota          10:00 – 14:00 

 

Oddział dla dzieci i młodzieży czynny:  
Poniedziałek  10:00 - 18:00 

Wtorek  10:00 - 18:00 

Środa  10:00 - 18:00 

Czwartek      10:00 - 15:00 

Piątek  10:00 - 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 10:00 - 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 10:00 - 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 09:00 – 17:00 

czwartek biblioteka nieczynna - praca wewnętrzna 

 

Więcej informacji: 

facebook.com/bpmigb 

www.biblioteka.barcin.pl 

instagram.com/bibliotekabarcin 

 

 

 

 

 

 

KALENDARIUM SPOTKAŃ 
ORGANIZOWANYCH  

W BIBLIOTEKACH 
GMINY BARCIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia, przepełnionych 

nadzieją i magią wigilijnej nocy, 

kierujemy do Państwa płynące  

z serca życzenia radosnych, 

spokojnych Świąt oraz 

pomyślności w nadchodzącym 

Nowym Roku. 

 

Dyrektor i pracownicy 
Biblioteki Publicznej  

Miasta i Gminy Barcin 
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BIBLIOTEKA GŁÓWNA  
- CZYTELNIA 

04.12. (wtorek), godz.16:30 – Spotkanie 

Dyskusyjnego Klubu Książki, omawiana będzie 

książka pt. „Kobieta, którą pokochał Marszałek. 

Opowieść o Oli Piłsudskiej” Katarzyny Drogi; 
 

05.12. (środa), godz.16:00 – Spotkanie 

wolontariuszy pracujących w bibliotekach gminy 

Barcin z okazji Dnia Wolontariusza. W ramach 

spotkania odbędzie się wieczór video-poetycki  

Pana Marcina Rogalskiego połączony z promocją 

jego tomiku wierszy pt. ”Povidla”; 
 

12.12. (środa), godz.16:00 – Spektakl dla dzieci 

„Śnieżna dama” w wykonaniu  

Teatru Bajecznego z Bydgoszczy; 
 

19.12. (środa), godz. 16:00 -  Spotkanie z cyklu 

„Poprzez wieki. Dom świąteczny”. 
 

 

BIBLIOTEKA GŁÓWNA  

- ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  
 

07.12. (piątek),  godz. 15:00-17:00– Warsztaty 

plastyczne pt. „Zrób to sam – kartki świąteczne”. 

Zapraszamy dzieci do wspólnej, plastycznej zabawy. 

Zajęcia bezpłatne; 
 

12.12. (środa), godz. 16:00 – Spotkanie 

Mikołajkowe z Teatrem Bajecznym z Bydgoszczy, 

który wystawi spektakl pt. „Śnieżna Dama”. 

Spotkanie zorganizowane dla uczestników projektu 

„Edukowanie przez czytanie”; 
 

21.12. (piątek) , godz. 15:00-17:00 – „Magia świąt” – 

warsztaty plastyczne dla dzieci od 7 lat. Uczestnicy 

zajęć będą mieli możliwość wykonanie własnoręcznie 

niepowtarzalnych ozdób choinkowych. 

 

W grudniu organizowane będą warsztaty 

edukacyjno-plastyczne wspierające nauczanie  

w klasach I-III  szkoły podstawowej. 

 

 

 

Uczniowie będą mieli okazję wykonać podczas  

zajęć magiczne kartki świąteczne, które będą  

mogły przekazać na świąteczne kiermasze w 

szkołach. Zajęcia umawiane indywidualnie,  

według potrzeb danej klasy. 
 

W grudniu odbędzie się także Mikołajkowy Dyskusyjny 

Klub Książki dla dzieci. Spotkanie odbędzie się  

w Szkole Podstawowej nr 2 w Barcinie.  

Podczas spotkania dzieci będą  

miały możliwość spędzenia popołudnia  

z rodzicami czytając razem książki. 

FILIA NR 1 W BARCINIE 

05.12. (środa), godz. 10:00 - „Wiklina papierowa - 

ozdoby choinkowe”. Warsztaty plastyczne z cyklu 

„Artystyczne pasje czytelniczek”; 
 

11.12. (wtorek), godz. 10:45 – Dyskusyjny Klub 

Książki dla dzieci we współpracy ze Świetlicą Szkolną 

ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Barcinie; 
 

11.12. (wtorek), godz. 15:30 - „Dekoracje 

świąteczne”. Warsztaty z quilingu pod kierunkiem  

Pani Agnieszki Mielcarek; 
 

12.12. (środa), godz. 10:00 - „Wiklina papierowa - 

ozdoby choinkowe”. Warsztaty plastyczne z cyklu 

„Artystyczne pasje czytelniczek”. 
 

FILIA PIECHCIN 

04.12. (wtorek), godz. 15:30 – Spotkanie 

Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych; 
 

12.12. (środa), godz.10:00 – „Razem łatwiej  

i przyjemniej. Wspólny cel łączy, a nawet bawi” - lekcja 

biblioteczna z uczniami II klasy Szkoły Podstawowej 

im. Janusza Korczaka w Piechcinie, w ramach cyklu 

„Arteterapia dla Małych i Dużych”; 
 

19.12. (środa), godz.10:00 – „Wzrost wiary w siebie  

i poczucia własnej wartości” - lekcja biblioteczna  

z uczniami IV klasy Szkoły Podstawowej im. Janusza 

Korczaka w Piechcinie, w ramach cyklu „Arteterapia  

dla Małych i Dużych”. 
 

 

FILIA MAMLICZ 

01.12. (sobota), godz. 14:00 – Mikołajkowe 

spotkanie połączone z warsztatami  

zdobienia bombek; 
 

03.12. (poniedziałek), godz. 14:00 – Warsztaty  

z cyklu „Pasja łączy pokolenia”. Wiklina papierowa  

z Panią Haliną Ryszka; 
 

04.12. (wtorek), godz. 13:00 – Zajęcia literacko  

– edukacyjne „Świąteczne tradycje  

w naszych domach i na świecie”. Spotkanie  

w ramach cyklu „Przedszkolak w bibliotece”; 
 

06.12. (czwartek), godz. 13:00 – Zajęcia 

kodowania dla dzieci; 
 

10.12. (poniedziałek), godz. 14:00 - Warsztaty  

z cyklu „Pasja łączy pokolenia”. Wiklina  

papierowa z Panią Haliną Ryszka; 
 

11.12. (wtorek), godz. 13:00 – Spotkanie 

Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci; 
 

14.12. (piątek), godz. 15:00 – Warsztaty  

z cyklu „Mały artysta – bądź kreatywny”.  

Wykonywanie ozdób choinkowych; 
 

18.12. (wtorek), godz. 13:00 – Zajęcia literacko-

edukacyjne „Świąteczne prezenty”  

w ramach cyklu „Przedszkolak w bibliotece”; 
 

20.12. (czwartek), godz. 13:00 – Zajęcia  

kodowania dla dzieci. 
 

W PRZYPADKACH LOSOWYCH  
PLAN MOŻE ULEC ZMIANIE 

 
 

 


