
Oferta programowa Miejskiej Biblioteki Publicznej dla dzieci i młodzieży 
oraz dorosłych mieszkańców miasta w 2015 roku 

Marzec 
 

 6 marzec /piątek/ godz. 19:00 
Biesiada Literacka – spotkanie autorskie ze Zbigniewem Buczkowskim 

 13 marzec /piątek/ godz. 19:00 
Biesiada Literacka – spotkanie autorskie z Krzysztofem Kowalewskim 

 28 marca /sobota/ godz. 12:00 
Biesiada Literacka – spotkanie autorskie z Urszulą Dudziak 

Kwiecień 
 

 10 kwiecień /piątek/ godz. 19:15 – Spotkanie autorskie z jasnowidzem 
Krzysztofem Jackowskim 

 23 kwiecień /czwartek/ godz. 10:00 - Konkurs poezji i prozy kaszubskiej 
„Rodna Mowa” 

 23 kwiecień godz. 17:00 
Dyskusyjny Klub Książki – Spotkanie autorskie ze Sławomirem Koprem 

Maj 
 

 Tydzień Bibliotek „Wybieram bibliotekę” 

 5 maj /wtorek/ godz. 11:30 – „Mały czarodziej” teatrzyk dla najmłodszych 
czytelników w wykonaniu aktorów teatru „Urwis” 

 6 maj /środa/ godz. 16:00 - Spotkanie autorskie  z Andrzejem Fic, autorem 
książki „Na ulicach Gdyni – 17 grudnia 1970” 

 12, 13, 14 maj godz. 10:00 - Zabawy edukacyjne dla najmłodszych ph „Ahoj 
Piraci! Morska przygoda czeka na Was w Bibliotece” przygotowana przez 
pracowników Biblioteki połączone z pasowaniem na czytelników Biblioteki 

 20 maj /środa/ godz. 11:00 – „Jaś i Małgosia” – teatrzyk dla najmłodszych 
czytelników w wykonaniu autorów teatru „Qufer” 

 20 maj godz. 16:00 - Wieczór poetycki: 
„Wiersze Gostomskie” – refleksje z kaszubskiej krainy Wiesława Nowickiego 
w wyk. aktorki Teatru Wybrzeże W. Neuman 

Czerwiec 
 

 Cykl lekcji pt. „Z dzôtkama malinczima i përznã wikszima ò naju Tatczëznie 
chcemë pògadac”. 

 Spotkania autorskie z Januszem Materną, autorem książki „Życie z błędem” 



Wrzesień 
 

 Spotkania autorskie dla młodzieży z cyklu „Z książką na walizkach” 

 Narodowe czytanie - „Lalka” B. Prusa 

Październik 
 

 Jacek Cygan lub Kora 

Listopad 
 

 „Misiolandia” – Urodziny Pluszowego Misia – zajęcia edukacyjne dla 
najmłodszych czytelników, przygotowane przez pracowników Biblioteki 

Cykliczne zajęcia odbywające się w bibliotece: 

 Dyskusyjny Klub Książki – spotkania przeznaczone dla klubowiczów 
i sympatyków dobrej książki, które wzbogacane są fragmentami filmów. 
Spotkania odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca 
o godz. 16:00 

 Uniwersytet Trzeciego Wieku 

środa - Rękodzieło artystyczne, j. angielski, wykłady teoretyczne 

czwartek - Sztuka – decoupage 

piątek - Informatyka dla początkujących, informatyka dla 
zaawansowanych, j. niemiecki 

sobota - Gimnastyka rekreacyjna 

 Wystawy malarskie w Hirkowej Izbie artystów skupionych w 
Stowarzyszeniu Kunszt i Trio Arte. 


