
GRAFIK IMPREZ – kwiecień 2018 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu  

 

NAZWA IMPREZY DATA MIEJSCE ORGANIZATOR UWAGI/OPIS 

Dyskusyjny Klub 

Książki dla młodzieży 

16.04.2018 

Godz. 15.30 

EUREKA 

Wypożyczalnia 

dla Dzieci i 

Młodzieży 

Ul. Kasprowicza 

12 

MiPBP w 

Raciborzu 

Spotkania dla młodzieży. Rozmowy o książkach i nie tylko 

– czasami się zgadzamy, czasami kłócimy.  

W kwietniu czytamy „Pypcie na języku” Michała Rusinka. 

„Pypcie na języku” to zbiór uroczych, napisanych z wielką 

kulturą, anegdot wziętych z życia autora, dla których 

punktem wyjścia (i dojścia) jest niefortunnie użyte słowo 

(„Awaria toalety. Prosimy załatwiać się na własną rękę”) 

czy jakaś zagadka językowa („Zakaz dobijania dziobem”, 

„100 gramów drakuli”). 

 

Klub Książki dla 

Dzieci 

 

16.04.2018 

Godz. 16.00 

EUREKA 

Wypożyczalnia 

dla Dzieci i 

Młodzieży 

Ul. Kasprowicza 

12 

MiPBP w 

Raciborzu 

Spotkanie dla dzieci w wieku 7-12 lat, które lubią czytać 

książki i o nich rozmawiać. 

W programie zabawy integracyjne, rozmowy o 

czytelniczych gustach, ulubionych książkach, przegląd 

nowości wydawniczych i wybór tytułu na kolejne spotkanie. 

A wszystko w miłej i zabawowej atmosferze. 

 

Klub Przyjaciół 

Biblioteki na Ostrogu 

17.04.2018 

Godz. 17.00 

Filia nr 2 Ostróg 

Ul. Bielska 12 

MiPBP w 

Raciborzu 

W kwietniu Klub zaprasza na „Raz na ludowo” – spotkanie 

muzyczne organizowane wspólnie z Stowarzyszeniem 

Persona. W programie ludowe piosenki oraz  legendy  z 

różnych rejonów Polski. Spotkanie otwarte. 

 

Klub Malucha język 

angielski  z HeleMele 

18.04.2018 

Godz. 9.00 

Filia nr 2 Ostróg 

Ul. Bielska 12 

MiPBP w 

Raciborzu 

Zapraszamy dzieci do lat 3 wraz z opiekunami.  

Nauka angielskiego poprzez zabawę. Zajęcia prowadzi 

nauczyciel ze Szkoły Językowej HeleMele. 



Warsztaty na „5” - 

„Obrazek z 

kwiatkami” 

 

19.04.2018 

Godz. 13.00 

Filia Publiczno-

Szkolna nr 5 

Płonia 

Ul. Sudecka 2 

MiPBP w 

Raciborzu 

Warsztaty dla dzieci od lat 7 do 12 lat rozwijające 

umiejętności manualne i plastyczne.  

W kwietniu uczestnicy wykonają obrazki przestrzenne z 

kwiatami m.in. z kartonu i kolorowych kartek. Pomysł 

zaczerpnięto z książki „Akademia pomysłów” Ewy Kędzior. 

Wstęp wolny! 

Dyskusyjny Klub 

Książki dla dorosłych 

19.04.2018 

Godz. 16.30 

Wypożyczalnia 

Główna 

Ul. Kasprowicza 

12  

MiPBP w 

Raciborzu 

W kwietniu w DKK wspólnie czytamy trzymający w 

napięciu duński kryminał „Tajemnicza kobieta”  

Anny Ekberg. 

Louise, właścicielka niewielkiej kawiarni na Christianso, 

wiedzie spokojne życie u boku Joachima, który jest 

pisarzem. Pewnego dnia w środku lata w kawiarni pojawia 

się mężczyzna. Przedstawia się jako Edmund i twierdzi, że 

Louise naprawdę ma na imię Helene i jest jego żoną, która 

trzy lata wcześniej zaginęła w okolicach Silkeborgu. 

Po sąsiedzku - 

spotkanie czytelników 

z Ocic 

19.04.2018 

Godz. 16.30 

Filia Publiczno-

Szkolna nr 3 

Ocice 

Ul. Tuwima 1 

MiPBP w 

Raciborzu 

Spotkanie dotyczące legend, zwyczajów i obrzędów ziemi 

raciborskiej z poezją Eichendorffa w tle.  

Wstęp wolny. 

Pograjmy razem!  

Klub Gier 

Planszowych 

20.04.2018 

Od. godz. 

15.00 

Biblioteka 

Ul. Kasprowicza 

12  

MiPBP w 

Raciborzu 

Lubisz gry, a nie masz z kim grać? Chcesz kreatywnie 

spędzić czas po lekcjach lub pracy – niekoniecznie siedząc 

przed TV lub komputerem? Te spotkania są dla Ciebie! 

Organizator zapewnia pokaźny zbiór planszówek, ale 

oczywiście każdy może przynieść ze sobą ulubioną grę. 

Powiatowy turniej 

szkół podstawowych 

 

23.04.2018 

Godz.  

9.00-13.00 

EUREKA 

Wypożyczalnia 

dla Dzieci i 

Młodzieży 

Ul. Kasprowicza 

12 

MiPBP w 

Raciborzu 

Konkurs organizowany jest z okazji Światowego Dnia 

Książki i Praw Autorskich. W tym roku obchodzimy 100 

rocznicę urodzin Adama Bahdaja, stąd od uczestników 

turnieju oczekujemy: 

- znajomości treści książek „Wakacje z duchami” i „Podróż 

za jeden uśmiech” 

- zdolności aktorskich niezbędnych do przygotowania 10-15 



minutowej scenki teatralnej opartej na treści wcześniej 

wybranej przez drużynę książki, 

- zdolności plastycznych–wykonanie plakatu reklamującego 

wybraną przez siebie książkę. 

Ogólnopolskie 

czytanie „Jeżycjady”  

23-

27.04.2018 

Filia Publiczno-

Szkolna nr 3 

Ocice 

Ul. Tuwima 1 

MiPBP w 

Raciborzu 

Jeżycjadę, jak wiemy, można czytać wszędzie — w domu, 

w szkole, w parku, w pociągu — i zawsze, wciąż od nowa, 

choć niekoniecznie od początku, wszak przyjaźń z 

Borejkami można rozpocząć od dowolnego z 22 tomów, a 

ich perypetie poznawać chronologicznie lub na wyrywki. II 

edycja Ogólnopolskiego Czytania Jeżycjady Małgorzaty 

Musierowicz organizowana przez wydawnictwo  Akapit 

Press. 

 

Ogólnopolskie 

czytanie „Jeżycjady” 
23-27.2018 

Filia Publiczno-

Szkolna nr 1 

Studzienna 

Ul. Bojanowska 5 

MiPBP w 

Raciborzu 

Jeżycjadę, jak wiemy, można czytać wszędzie — w domu, 

w szkole, w parku, w pociągu — i zawsze, wciąż od nowa, 

choć niekoniecznie od początku, wszak przyjaźń z 

Borejkami można rozpocząć od dowolnego z 22 tomów, a 

ich perypetie poznawać chronologicznie lub na wyrywki. II 

edycja Ogólnopolskiego Czytania Jeżycjady Małgorzaty 

Musierowicz organizowana przez wydawnictwo  Akapit 

Press. 

W role lektorów wcielą się nauczyciele i bibliotekarka, 

którzy będą czytać fragmenty swoich ulubionych części 

Jeżycjady.  

 

Tydzień Książki 23-27.2018 

Filia Publiczno-

Szkolna nr 1 

Studzienna 

Ul. Bojanowska 5 

MiPBP w 

Raciborzu 

Tygodniowa celebracja książek, organizowana z okazji 

Światowego Dnia Książki. 

W programie: głośne czytanie przed każdą lekcją (klasy IV-

VII wysłuchają fragmentów Jeżycjady), Dzień Postaci z 

Książek, warsztaty plastyczne. 

 



Bajkoczytanie po 

angielsku 

23.04.2018 

Godz. 16.45 

Filia nr 2 Ostróg 

Ul. Bielska 12 

MiPBP w 

Raciborzu 

Zapraszamy dzieci od lat 3 wraz z opiekunami. 

Nauka języka angielskiego przez zabawę.  

Zajęcia prowadzi nauczyciel ze Szkoły Językowej HeleMele  

Parada Bajkowych 

Postaci 

24.04.2018 

Godz. 10.00 

Filia nr 9 Brzezie 

Ul. Myśliwca 9 

MiPBP w 

Raciborzu 

Z okazji  Światowego Dnia Książki odbędzie się parada 

bajkowych postaci.  W paradzie udział wezmą uczniowie 

Szkoły Podstawowej nr 3 i przedszkolaki z Przedszkola nr 

16. Przebierańcy przemaszerują ulicami dzielnicy Brzezie.  

 

Klub Rodzica   
24.04.2018 

Godz. 12.00-

14.00 

Filia nr 2 Ostróg 

Ul. Bielska 12 

MiPBP w 

Raciborzu 

Spotkanie otwarte dla rodziców małych dzieci oraz 

rodziców dzieci autystycznych. Wykład na temat roli 

książki w rozwoju dziecka wygłosi dr Wanda Matras-

Mastalerz z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 

Klub Rodzica w bibliotece na Ostrogu działa we współpracy 

ze stowarzyszeniem „Spectrum”. 

 

Uczucia i emocje 

dzieci przedszkolnych 

– spotkanie z dr 

Wandą Matras-

Mastalerz 

24.04.2018 

Godz. 15.30 

Filia Publiczno-

Szkolna nr 10 

Ul. Jordana 6 

MiPBP w 

Raciborzu 

Spotkanie z dr Wandą Matras-Mastalerz z Uniwersytetu 

Pedagogicznego w Krakowie na temat uczuć i emocji dzieci 

w wieku przedszkolnych.  

Obowiązują wcześniejsze zapisy.  

Rusz głową nad 

logiczną grą 

planszową 

27.04.2018 

Godz. 15.00 

Filia nr 9 Brzezie 

Ul. Myśliwca 9 

MiPBP w 

Raciborzu 

Zapraszamy  małych i dużych miłośników gier planszowych 

do wspólnej gry. Czeka na Was sporo przyjemności i 

emocji! 

KONKURSY 

Czytał Dziadek, 

Czytał Tata, Czytasz 

TY! 

Astrid Lindgren 

14.04.2018 

Godz. 10.00 

EUREKA 

Wypożyczalnia dla 

Dzieci i Młodzieży, 

ul. Kasprowicza 12 

MiPBP w 

Raciborzu 

Rodzinny konkurs wiedzy o książkach Astrid Lindgren.  

Pytania konkursowe pochodzić będą z książek: 

- „Dzieci z ulicy Awanturników” (Wydawnictwo Nasza 

Księgarnia) 

- „Lotta z ulicy Awanturników” (Wydawnictwo Nasza 

Księgarnia) 

- „Karlsson z Dachu lata znów” (Wydawnictwo Nasza 



Księgarnia) 

Uczestnikiem konkursu może być drużyna rodzinna 

dwu lub trzyosobowa, w której skład wchodzi co 

najmniej jedno dziecko w wieku do 16 lat. Zgłoszenia 

do 10  kwietnia.  

Szczegółowy regulamin dostępny na www.biblrac.pl. 

 

Powiatowy Turniej 

Szkół Podstawowych 

 

23.04.2018 

EUREKA 

Wypożyczalnia dla 

Dzieci i Młodzieży, 

ul. Kasprowicza 12 

MiPBP w 

Raciborzu 

Konkurs organizowany jest z okazji Światowego Dnia 

Książki i Praw Autorskich. W tym roku obchodzimy 

100 rocznicę urodzin Adama Bahdaja, stąd od 

uczestników turnieju oczekujemy: 

- znajomości treści książek:  

„Wakacje z duchami” 

„Podróż za jeden uśmiech” 

- zdolności aktorskich niezbędnych do przygotowania 

10-15 minutowej scenki teatralnej opartej na treści 

wcześniej wybranej przez drużynę książki, 

- zdolności plastycznych – wykonanie plakatu rekla-

mującego wybraną przez siebie książkę. 

Zgłoszenia do 18 kwietnia. 

 

Konkurs wiedzy 

Cykl „Dziedzictwo” 

09.05.2018 

 

Wypożyczalnia i 

Czytelnia Naukowa 

Rynek 12 

MiPBP w 

Raciborzu 

Konkurs wiedzy z trzech pierwszych tomów cyklu 

„Dziedzictwo” Christophera Paoliniego. Konkurs 

tytułów: 

- „Eragon” 

- „Najstarszy” 

- „Brisingr” 

Zgłoszenia przyjmowane są o 7 maja w oddziałach i 

filiach biblioteki. Regulamin konkursu dostępny na 

stronie www.biblrac.pl. 

http://www.biblrac.pl/


Racibórz Prozą 

Zaczarowany  

„A jeśli to miłość?” 

 

Termin 

oddania prac: 

9 październik 

2018r. 

Biblioteka 

Ul. Kasprowicza 12 

MiPBP w 

Raciborzu 

IV edycja Konkursu Literackiego „Racibórz prozą 

zaczarowany”, którego celem jest promocja Raciborza 

poprzez literackie przedstawienie naszego miasta oraz 

popularyzacja czytelnictwa i wzrost zainteresowania 

kulturą i literaturą. W tegorocznej edycji konkursu do 

udziału zakwalifikowana zostanie praca napisana prozą 

(nie mniej niż 5 i nie więcej niż 10 stron maszynopisu), 

zawierająca historię miłosną związaną z Raciborzem. 

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 

13 lat. Szczegółowy regulamin dostępny na 

www.biblrac.pl i www.raciborz.pl 

 

Fun pakiet 

multimedialnych 

kursów online 

kwiecień MiPBP 
MiPBP w 

Raciborzu 

Bezpłatne kursy online wspomagające naukę języków 

obcych lub zdobywanie umiejętności specjalistycznych. 

W ofercie: kurs języka angielskiego dla dzieci 

FunEnglish, kursy językowe: angielski, niemiecki, 

hiszpański, francuski, włoski, BusinessEnglish123 oraz 

kursy specjalistyczne: Czytaj, Pisz, Pamiętaj, Fotografia 

o Photoshop. Zapisy we wszystkich filiach i oddziałach. 

 

 


