Harmonogram działalności kulturalno-popularyzatorskiej
w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie
w lutym 2013 roku

01.02 (piątek) godz. 18.00 aula Gimnazjum nr 1 w Wejherowie – Obchody
Światowego Dnia Chorego – „Wieczór wspomnień” – sceniczne wersje
słuchowisk „Rzeka” Daniela Odiji i „Karnawał” Piotra Schmandta w
wykonaniu aktorów-amatorów znanych z „Wieczoru z Fredrą” - całkowity
dochód ze sprzedaży biletów przekazany zostanie na wejherowskie hospicjum
im. św. Judy Tadeusza

12.02 - 22.02

„W Bibliotece jak w domu – bezpieczne spotkania z

książką”– zajęcia w trzech grupach:
1) zajęcia teatralne „Sięgaj do gwiazd!” – dla dzieci i młodzieży w wieku
11-13 lat
2) zajęcia – dla uczniów klas 0-3 Szkoły Podstawowej
Ilość

miejsc

ograniczona!

Decyduje

kolejność

zgłoszeń.

Zapisy

w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży, szczegóły na plakatach
13.02 (środa) godz. 10.30 – przedstawienie teatralne „Pipi wędrowniczka”
w wykonaniu Teatru Urwis z Krakowa – wstęp wolny, grupy zorganizowane
obowiązują wcześniejsze zapisy – ilość miejsc ograniczona!
19.02 (wtorek) godz. 10.00 – przedstawienie teatralne „Magiczny Ołówek”
w wykonaniu Teatru Duet z Krakowa – wstęp wolny, grupy zorganizowane
obowiązują wcześniejsze zapisy – ilość miejsc ograniczona!
23.02 (sobota) godz. 12.00 – pokaz w wykonaniu uczestników zajęć na
zakończenie ferii

27.02. godz. 11.00 – spotkanie Klubu Małego Czytelnika
luty – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych

luty – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży
luty – „Cosplay – od zera do bohatera. Wystawa kostiumów polskich
cosplayerów” – wernisaż wystawy 30.01, godz. 17.00
luty – realizacja projektu „Czytam, więc wszystko gra!”

Wystawki związane z rocznicami:
75. rocznica śmierci Aleksandra Majkowskiego (10.02) – przywódcy ruchu
młodokaszubskiego, lekarza, pisarza, redaktora i wydawcy „Gryfa”, działacza
oświatowego i społeczno-politycznego, patrona Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Wejherowie – Czytelnia Naukowa.
Światowy Dzień Chorego (11.02) – ustanowiony przez Jana Pawła II w 1992
roku, mający na celu uwrażliwienie na problemy chorych – Wypożyczalnia
dla Dorosłych
1. rocznica śmierci Wisławy Szymborskiej (01.02) – poetki, laureatki
literackiej Nagrody Nobla w 1996 r. – Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży
50. rocznica śmierci Sylvii Plath (11.02) – amerykańskiej pisarki, poetki i
eseistki, zaliczanej do grona tzw. poetów wyklętych – Filia nr 2

Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie.
Szczegółowe i aktualne informacje na stronie www.biblioteka.wejherowo.pl oraz
www.facebook.com/BibliotekaWejherowo
www.bibliotekawejherowo.blox.pl

