Zapraszamy na spotkania
w ramach projektu

08.09. (środa), godz.16:00
„Ta nasza młodość w PRL” spotkanie
wspomnieniowe

15.09. (środa), godz. 16:00
Koncert piosenek z okresu PRL pn.”Czy mnie
jeszcze pamiętasz?” w wykonaniu barcińskiej
śpiewaczki Nell Polgert-Martwijczuk

22.09. (środa), godz.16:00
„Czy szata zdobi obywatela – od Traktorzystki do
„Telimeny”” - pokaz mody okresu PRL prowadzony
przez Katarzynę Rodziewicz z udziałem muzyków
Bianki Urbanowskiej i Jacka Superczyńskiego
oraz Magdy Paluszkiewicz
Projekt „Biblioteczne rozmowy przy kawie – wokół PRL”,
dofinansowany ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem
państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych. w zakresie Programu Partnerstwo dla książki.

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
Wypożyczalnia czynna:
Poniedziałek 08:00 - 18:00
Wtorek 08:00 - 18:00
Środa 08:00 - 19:00
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 - 16:00
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 - 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 08:00 – 16:00
czwartek biblioteka nieczynna - praca wewnętrzna
Więcej informacji:
facebook.com/bpmigb
www.biblioteka.barcin.pl
instagram.com/bibliotekabarcin

KALENDARIUM SPOTKAŃ
ORGANIZOWANYCH
W BIBLIOTEKACH
GMINY BARCIN

Wrzesień 2021

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
BPMiG ul. WP 4a – czytelnia
04.09. (sobota), ok.godz. 16:00 - Narodowe Czytanie 2021
„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, które
odbędzie się na Rynku na barcińskiej Starówce podczas
Dożynek Gminnych.
06.09. (poniedziałek), godz. 16:00 – „Spotkanie dwóch
kultur – o poezji portugalskiej oraz polskiej i nie tylko…” –
z udziałem portugalskich poetów Sary.F.Costa, Sary
Timoteo i Fernando Cabrita oraz autorki antologii poezji
polsko-portugalskiej – polskiej poetki Katariny Lavmel.
08.09. (środa), godz.16:00 – „Ta nasza młodość w PRL” –
spotkanie wspomnieniowe w ramach zadania
dofinansowanego z programu „Partnerstwo dla książki”
przez MKDNiS pn. „Biblioteczne rozmowy przy kawie –
wokół PRL”
15.09. (środa), godz. 16:00 – Koncert piosenek z okresu
PRL pn.”Czy mnie jeszcze pamiętasz?” w wykonaniu
barcińskiej śpiewaczki Nell Polgert-Martwijczuk w ramach
zadania dofinansowanego z programu „Partnerstwo dla
książki” przez MKDNiS pn. „Biblioteczne rozmowy przy
kawie – wokół PRL”
22.09. (środa), godz.16:00 – „Czy szata zdobi obywatela –
od Traktorzystki do „Telimeny”” - pokaz mody okresu PRL
prowadzony przez Katarzynę Rodziewicz z udziałem
muzyków Bianki Urbanowskiej i Jacka Superczyńskiego
oraz Magdy Paluszkiewicz w ramach zadania
dofinansowanego z programu „Partnerstwo dla książki”
przez MKDNiS pn. „Biblioteczne rozmowy przy kawie –
wokół PRL”
27.09. (poniedziałek), godz. 16:00 – Dyskusyjny Klub
Książki dla dorosłych.
29.09. (środa), godz. 16:00 – Wernisaż wystawy z cyklu
„Artystyczne prezentacje”

BIBLIOTEKA GŁÓWNA
ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
od 1 września - zapraszamy rodziny z dziećmi do udziału w
projekcie „EDUKOWANIE PRZEZ CZYTANIE”.
W tegorocznej edycji rodziny biorące udział w projekcie
będą miały możliwość uczestniczenia w warsztatach
plastyczno-animacyjnych, kulinarnych oraz bardzo
ciekawych warsztatach z alpakami i dogoterapii itp. Nie
zabraknie również ciekawych spotkań z panią dietetyk,
panią psycholog, spotkań z bibliotekarkami na wspólnym

czytaniu bajek oraz różnymi grupami teatralnymi.
Spotykamy się raz w miesiącu.
od 1 września 2021 r. – rozpoczną się zapisy na muzyczne
studium pn. „VIVACE”, które poprowadzi Pani Nell PolgertMartwijczuk. Zajęcia skierowane będą dla dzieci od 6-12 lat.
Spotkanie organizacyjne odbędzie się 14 września o godz.
16:00, zapraszamy dzieci z rodzicami.
Zajęcia są darmowe. Liczba miejsc ograniczona.
od 6 do 13.09. - rusza nabór na warsztaty pt. „DŁUGOPISY 3
D”. Warsztaty skierowane są dla dzieci od 7 lat.
Warsztaty są darmowe. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zainteresowanych zapraszamy do zapisów pod numerem
telefonu 52 383-21-66 - Justyna Woźniak lub Joanna
Kujawa-Drozdowska.
20.09. (poniedziałek), godz. 16:00 - „ALPAKI W
BIBLIOTECE”. Eko-spotkanie uczestników projektu
„EDUKOWANIE PRZEZ CZYTANIE” z najprawdziwszymi i
niesłychanie przemiłymi alpakami w barcińskiej książnicy.
W MIESIĄCU WRZEŚNIU W ODDZIALE DLA DZIECI I
MŁODZIEŻY ODBĘDĄ SIĘ TAKŻE:
 warsztaty edukacyjne pt. „Ooo emocje!!!” w których będą
uczestniczyły klasy I-III szkoły podstawowej.
 rodzinne warsztaty językowe pt. „Rodzinnie o języku”.
 spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci.

FILIA W PIECHCINIE
02.09.(czwartek), godz. 13:00 – Zajęcia plastyczne pn.
„Zwierzaki - stemplaki” w ramach współpracy ze świetlicą
MDK w Piechcinie;
07.09.(wtorek), godz. 15:30 – Spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki dla dorosłych;
08.09.(środa), godz. 16:00 – „Chiny od góry do dołu” –
spotkanie z podróżnikiem, Markiem Pindralem, w ramach
projektu „O podróżach bliskich i dalekich” dofinansowanego
ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu;
24.09.(piątek), godz. 13:00 – Zajęcia plastyczne pn.
„Pieczątki z ziemniaków” w ramach współpracy ze świetlicą
MDK w Piechcinie;

29.09.(środa), godz. 16:00 – „Polska na szóstkę” –
spotkanie z podróżnikiem, Leszkiem Szczasnym, w ramach
projektu „O podróżach bliskich i dalekich” dofinansowanego
ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu.

FILIA NR 1 W BARCINIE
01.09.(środa), godz. 15:00- „Moja zakładka do książki”warsztaty edukacyjno-plastyczne z cyklu „Kreatywnie i
wesołą z książką”-współpraca ze Świetlicą MDK w Barcinie
Wsi i punktem bibliotecznym
10.09. (piątek), godz.10:00- Dyskusyjny Klub Książki dla
Dzieci, we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w
Barcinie, klasa III b;
17.09. (piątek godz.10:00- Dyskusyjny Klub Książki dla
Dzieci, we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 w
Barcinie, klasa III a;
22.09. (środa), godz. 15:00- „Jesienne inspiracje”współpraca ze Świetlicą MDK w Barcinie Wsi i punktem
bibliotecznym;
8.09.(wtorek), godz. 09:30 Czytam głośno i wyraźnie” –
czytanie
twórczości pisarzy polskich z okazji
Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania-współpraca z
Przedszkolem nr1.
W każdą środę o godz.10:00 spotkanie klubu
„Artystyczne Pasje czytelniczek”. We wrześniu pod
hasłem „Liście”.

FILIA W MAMLICZU
17.09. (piątek,) godz. 14.00. - Warsztaty dla dzieci „Mały
artysta – bądź kreatywny”.
23.09. (czwartek), godz. 13.00. - Warsztaty dla dorosłych
„Pasja łączy pokolenia”.
27.09.(poniedziałek), godz. 12.00. - Zajęcia literackoplastyczne z cyklu „Przedszkolak w bibliotece”.
29.09. (środa), godz.12.00. - Spotkanie DKK dla dzieci.
W miesiącu wrzesień
planowane jest ognisko na pożegnanie wakacji.

W przypadkach losowych
plan może ulec zmianie

