Zapraszamy na spotkania
organizowane w ramach projektu

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 oraz @-czytelnia nieczynne

09.09. (środa), godz.16:00
– Spotkanie z Panią Iwoną Kienzler;
16.09. (środa), godz. 16:00
– Spotkanie z Panem Mariuszem Urbankiem;
25.09. (piątek), godz. 16:00
– Spotkanie z Panią Joanną Kuciel-Frydryszak;
30.09. (środa), godz. 16:00
– Spotkanie z Panią Katarzyną Rodziewicz;
Liczba miejsc na spotkania ograniczona;
obowiązują bezpłatne wejściówki.
Wejściówkę można odebrać osobiście
w bibliotece albo zarezerwować
telefonicznie pod numerem +48 383 21 66
bądź e-mailowo:
biblioteka@biblioteka.barcin.pl

Wypożyczalnia czynna:
Poniedziałek 09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 19:00
Czwartek
10:00 - 15:00
Piątek
09:00 - 18:00
Ostatnia sobota miesiąca
10:00 – 14:00
Oddział dla dzieci i młodzieży czynny:
Poniedziałek
09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
10:00 - 15:00
Piątek
09:00 - 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 09:00 - 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 09:00 - 17:00
czwartek od 10:00 - 15:00
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

Projekt "Historia życiem pisana - o biografiach w bibliotece"
dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pochodzących ze środków Funduszu Promocji
Kultury, zyskanych z dopłat ustanowionych grach objętych
monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 19
listopada 2009 roku o grach hazardowych.

Więcej informacji:
facebook.com/bpmigb
www.biblioteka.barcin.pl
instagram.com/bibliotekabarcin

KALENDARIUM SPOTKAŃ
ORGANIZOWANYCH
W BIBLIOTEKACH
GMINY BARCIN

Wrzesień 2020

BIBLIOTEKA GŁÓWNA - CZYTELNIA

05.09. (sobota), godz. 11:00 – Narodowe
Czytanie „Balladyny” Juliusza
Słowackiego; wydarzenie odbędzie
się przed budynkiem Zespołu Szkół
przy ul. Polnej 1 w Barcinie;
08.09. (wtorek), godz. 16:30 – Spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki
dla dorosłych. Omawiana książka
– „Teatr pod Białym Latawcem”
Ilony Gołębiewskiej;
09.09. (środa), godz.16:00 – Spotkanie
z Panią Iwoną Kienzler, autorką książek
biograficznych i historycznych, w ramach
projektu „Historia życiem pisana
– o biografiach w bibliotece”
dofinansowanego ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
16.09. (środa), godz. 16:00 – Spotkanie
z Panem Mariuszem Urbankiem,
pisarzem, publicystą, autorem książek
biograficznych, min. o Kornelu
Makuszyńskim, Janie Brzechwa
czy Leopoldzie Tyrmandzie. Wydarzenie
w ramach projektu „Historia życiem pisana
– o biografiach w bibliotece”;
23.09. (środa), godz. 16:00 – Wernisaż
wystawy pt. „Różnorodność twórczości
grupy plastycznej Impresja z Bydgoszczy”;
wydarzenie w ramach cyklu
„Artystyczne prezentacje”;

25.09. (piątek), godz. 16:00 – Spotkanie
z Panią Joanną Kuciel-Frydryszak,
dziennikarką, pisarką, autorką książek
min. „Służące do wszystkiego”
oraz „Iłła. Opowieść o Kazimierze
Iłłakowiczównie”; wydarzenie w ramach
projektu „Historia życiem pisana
– o biografiach w bibliotece”;
30.09. (środa), godz. 16:00 – Spotkanie
z Panią Katarzyną Rodziewicz, kustoszką
„Dworu Marzen” - dawnej posiadłości
rodziny Unrugów w Sielcu koło Żnina;
wydarzenie w ramach projektu „Historia
życiem pisana – o biografiach
w bibliotece”;
Liczba miejsc na spotkania ograniczona;
obowiązują bezpłatne wejściówki.
Wejściówkę można odebrać osobiście
w bibliotece albo zarezerwować
telefonicznie pod numerem +48 383 21 66
bądź e-mailowo:
biblioteka@biblioteka.barcin.pl
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
- ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

We wrześniu w Oddziale dla Dzieci
i Młodzieży odbędzie się spotkanie
Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci
oraz warsztaty słowotwórcze dla rodzin
„DoMowy. Rodzinnie o języku”.

FILIA NR 1 W BARCINIE
08.09. (wtorek), godz. 16:00 - „Dzień
Marzyciela” – warsztaty edukacyjno –
plastyczne z cyklu „Kreatywnie i wesoło
z książką” realizowane w ramach
współpracy ze świetlicą Miejskiego
Domu Kultury w Barcinie Wsi oraz
punktem bibliotecznym;
29.09. (wtorek), godz. 16:00 – „Rumiane
jabłuszko” – warsztaty edukacyjno –
plastyczne z cyklu „Kreatywnie i wesoło
z książką” realizowane w ramach
współpracy ze świetlicą Miejskiego
Domu Kultury w Barcinie Wsi oraz
punktem bibliotecznym;
W każdą środę o godz. 10:00 spotkanie
klubu „Artystyczne pasje czytelniczek”
w Czytelni pod Świerkiem przy
bibliotece.
FILIA PIECHCIN
We wrześniu w Filii w Piechcinie
odbędzie się spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki oraz zajęcia dla dzieci.

W przypadkach losowych
plan może ulec zmianie.

