
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 10:00 – 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 
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BIBLIOTEKA GŁÓWNA - CZYTELNIA 

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

Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. 

Omawiane książki – „Lato wśród wydm”  

i „Róża wiatrów” Agnieszki Krawczyk; 

04.12. (środa), godz.17:00 – Spotkanie 

wolontariuszy pracujących w bibliotekach  

gminy Barcin, z okazji Światowego Dnia 

Wolontariusza. W programie min. koncert  

poezji śpiewanej zespołu Arete; 

11.12. (środa), godz. 16:00 – Wernisaż wystawy  

Pani Ewy Ruczyńskiej, w ramach cyklu  

„Artystyczne prezentacje”; 
 

BIBLIOTEKA GŁÓWNA - ODDZIAŁ  

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY  

10.12. (wtorek), godz. 16:00 – spotkanie 

Mikołajkowe dla uczestników projektu 

„Edukowanie przez czytanie”, z Teatrem 

Bajecznym pt. „Zimowa gawęda”; 

W grudniu odbędą się warsztaty edukacyjno-plastyczne  

pt. „ Boże Narodzenie już tuż, tuż…” dla uczniów  

klas I-III szkoły podstawowej. Zajęcia będą umawiane 

indywidualnie, według potrzeb danej klasy. 

W miesiącu grudniu odbędzie się także spotkanie 

Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci. 
 

FILIA NR 1  

03.12. (wtorek), godz. 10:00 - „ Święty Mikołaj”- 

lekcja biblioteczna 

z okazji Mikołajek, w ramach współpracy ze Szkołą 

Podstawową nr 1, klasa III; 
 

09.12. (poniedziałek), godz. 10:00 - „Dekoracje 

bożonarodzeniowe” warsztaty plastyczne, w ramach 

współpracy z MDK Barcin Wieś oraz punktem 

bibliotecznym; 

10.12. (wtorek), godz. 9:00 – Spotkanie 

Dyskusyjnego Klub Książki dla Dzieci,  

w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1  

w Barcinie, klasa I b; 
 

10.12. (wtorek), godz. 14:30 – „Anioły, aniołki…” 

 – warsztaty plastyczne metodą quilingu pod 

kierunkiem Pani Agnieszki Mielcarek.  

Spotkanie z cyklu „Mistrzowie papieru”; 
 

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

Choinkowe ozdoby” - warsztaty plastyczne z cyklu 

„Artystyczne pasje czytelniczek”; 
 

13.12. (piątek), godz. 12:00 – „Zwyczaje 

świąteczne” – lekcja biblioteczna w ramach 

współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1, klasa IV; 
 

17.12. (wtorek), godz. 9:00 - Dyskusyjny Klub 

Książki dla Dzieci, we współpracy  

ze   Szkołą Podstawową nr 1 w Barcinie, klasa I a; 

 

FILIA PIECHCIN 
 

03.12.(wtorek), godz.15:30 – Spotkanie DKK  

dla dorosłych. Przedmiotem dyskusji będzie książka  

pt. „Kwiaty w pudełku. Japonia oczami kobiet” 

Karoliny Bednarz, 

10.12.(wtorek), godz. 9:50 – „Radości i smutki 

wynikające z posiadania zwierzątka. Jak pomóc dziecku 

poradzić sobie z żalem po stracie pupila?” – lekcja 

biblioteczna z uczniami klasy II a Szkoły Podstawowej 

im. Janusza Korczaka w Piechcinie,  

w ramach cyklu „Arteterapia dla Małych i Dużych”; 
 

18.12. (środa), godz. 9:50 – „Witalis i Chirek 

pokonują swoje lęki. Pomocne sposoby na oswajanie 

się z ciemnością” – lekcja biblioteczna z uczniami  

klasy II b Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka  

w Piechcinie, w ramach cyklu „Arteterapia 

 dla Małych i Dużych”. 

 

FILIA MAMLICZ 
 

Wydarzenia organizowane we współpracy  

ze świetlicą MDK w Mamliczu. 

05.12. (czwartek), godz. 13:00 – Zajęcia kodowania  

dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mamliczu; 

06.12. (piątek), godz. 16:00 – Mikołajki  

dla dzieci i rodziców w Świetlicy Mamlicz.  

W programie: ubieranie choinki, zabawa z Animilandią, 

ozdabianie pierników, paczki świąteczne dla dzieci; 

07.12. (piątek), godz. 14:00 – Warsztaty  

„Łapacze snów” z Panią Iloną Gawrońską; 

10.12. (wtorek), godz. 15:00 – Świąteczna wystawa  

prac uczestniczek spotkań z cyklu „Pasja łączy  

pokolenia – wiklina papierowa”; 

18.12. (środa), godz. 15:00 – Warsztaty  

dla dzieci „Świąteczne ozdoby z gipsu”,  

połączone ze spotkaniem wigilijnym; 

19.12 (czwartek), godz. 13:00 – Zajęcia kodowania  

dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mamliczu; 

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

Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci. 

Zajęcia regularne: 

Wtorki o godz. 13:00 – zajęcia kreatywne  

dla przedszkolaków; 

Środy od godz. 13:00 zajęcia kreatywno-literackie 

 dla sześciolatków; 

W grudniu odbędą się także spotkanie z cyklu  

„Pasja łączy pokolenia – wiklina papierowa” pod  

kierunkiem Pani Haliny Ryszka. 

 

W przypadkach losowych  
plan może ulec zmianie 


