
GRAFIK IMPREZ – luty 2017

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Raciborzu 

NAZWA IMPREZY DATA MIEJSCE ORGANIZATOR UWAGI/OPIS

Kurs komputerowy 
„Internet 55+” 6.02-24.03 Biblioteka,

ul. Kasprowicza 12 MiPBP

Podstawowy kurs obsługi komputera adresowany do osób 
po 55 roku życia. Kurs trwa 7 tygodni, spotkania odbywają 
się raz w tygodniu. Zgłoszenia na kurs będą przyjmowane 
do 31 stycznia w Sekretariacie Biblioteki na ul. 
Kasprowicza 12 lub telefonicznie pod nr  tel. 32 415 37 24. 
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona! W pierwszej kolejności 
zapraszamy osoby, które nie uczestniczyły w poprzednich 
edycjach kursu. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 3 
lutego-obecność obowiązkowa.

Bajkoczytanie po angielsku 6 lutego
godz.16.45

Filia nr 2 Ostróg
ul. Bielska 12

MiPBP Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci od lat 3 
prowadzone przez lektorów Centrum Edukacji HeleMele. 
W lutym zabawy językowe z bajką „The Big Snowball”.

Spontaniczne ekspresje – 
wernisaż wystawy 

podopiecznych pracowni 
EVOLUTIO

9 lutego 
godz. 17.00

Galeria GAWRA
ul. Kasprowicza 12

MiPBP Wernisaż wystawy prac uczestników warsztatów 
prowadzonych przez raciborską pracownię EVOLUTIO. 
Na wystawie będzie można zobaczyć wybrane prace dzieci 
i młodzieży, efekt ich twórczych poszukiwań, odkryć, a 
przede wszystkim zabawy, wykorzystującej narzędzia 
terapii tańcem oraz arteterapii opartych na autorskiej 
metodzie Dance&Image (Taniec&Obraz).

Bezpłatne konsultacje 
z mediatorem

9 lutego 
godz. 17-18

Filia nr 2 Ostróg
ul. Bielska 12

MiPBP Bezpłatne konsultacje z mediatorem Agnieszką Wojtas-
Beleć.

Akademia Czytelnicza 13.02.2017
godz. 13,00

Filia Publiczno-
Szkolna nr 10 
Markowice,
ul. Jordana 6

MiPBP Zajęcia animacyjno-literackie dla przedszkolaków z 
udziałem rodziców. Wspólne głośne czytanie i zabawy.
Książka na luty: „120 przygód Koziołka Matołka”.



Klub Malucha 15 lutego
godz. 9.00

Filia nr 2 Ostróg
ul. Bielska 12

MiPBP Wesołe wierszyki, zajęcia plastyczne, zabawy ruchowe, ale 
przede wszystkim kreatywny rozwój dziecka, miło 
spędzony czas z książką i pierwszy kontakt z biblioteką… 
to wszystko w Klubie Malucha na Ostrogu.
Zapraszamy wszystkich rodziców, opiekunów, babcie i 
dziadków wraz ze swoimi pociechami w wieku od 1,5 do 3 
lat na bezpłatne zajęcia animacyjne przygotowane przez 
bibliotekę. Nie są wymagane wcześniejsze zapisy!
Temat w lutym: domy i domki.

Ostatnich gryzą psy
- spotkanie autorskie 

z NAVALEM

15 lutego 
godz.18.00

Biblioteka
ul. Kasprowicza 12

MiPBP Naval – raciborzanin, autor książek „Przetrwać Belize” i 
„Ostatnich gryzą psy”. Służył w GROM-ie przez 
czternaście lat - połowę tego czasu spędził na licznych 
misjach zagranicznych. Za swoją służbę był wielokrotnie 
odznaczany, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża 
Wojskowego i Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża 
Wojskowego. Otrzymał również Złotą Odznakę GROM-u. 
Spotkanie w bibliotece będzie połączone z promocją 
najnowszej książki NAVALA „Ostatnich gryzą psy”.

Warsztaty na „5”:
„Pippi”

16 lutego
 godz. 13.00

Filia Publiczno-
Szkolna nr 5 Płonia

ul. Sudecka 2

MiPBP Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat, 
wykorzystujące literaturę dostępną w bibliotece.
W lutym uczestnicy wysłuchają pierwszego rozdziału 
książki „Pippi Pończoszanka” Astrid Lindgren a następnie 
wykonają np. postacie Pippi, Pana Nilssona.

„Zrobione w domu – 
pokazane w bibliotece”

16 lutego 
godz. 16.00

Filia Publiczno-
Szkolna Nr 8,
ul. Żorska 2

MiPBP Jak zdobyć modny sweterek lub ciepłą zimową czapkę? 
Przerażają Cię wygórowane ceny w sklepach? Biblioteka 
przy ul. Żorskiej zaprasza na spotkanie poświęcone 
robótkom ręcznym, w ramach którego ekspertki Teresa 
Tulik i Iwona Figas pokażą jak zrobić samodzielnie 
gustowne i niedrogie ciuszki i dodatki przy pomocy 
szydełka lub drutów. 

Klub Przyjaciół Biblioteki 
na Ostrogu

21 lutego
godz.16.15

Filia nr 2 Ostróg
ul. Bielska 12 MiPBP

W lutym Klub Przyjaciół Biblioteki na Ostrogu zaprasza na 



spotkanie z cyklu „Nasze podróże”. Łucja Bugiel-  
czytelniczka i przyjaciel biblioteki opowie o swojej 
podróży do Chin.

Klub Malucha: język 
angielski  z HeleMele

22 lutego
godz. 9.00

Filia nr 2 Ostróg
ul. Bielska 12

MiPBP Spotkanie dla dzieci w wieku 1,5-3 lat. Nauka angielskiego 
poprzez zabawę. Zajęcia prowadzi nauczyciel z Centrum 
Edukacyjnego HeleMele.

Spotkanie podróżnicze
„Klasztory i kultura 

Bułgarii”

22 lutego
godz. 16.30

Filia Publiczno-
Szkolna nr 10 
Markowice,
ul. Jordana 6

MiPBP Spotkanie podróżnicze, które poprowadzi czytelniczka 
Sylwia Martynus, poświęcone niektórym ze stu dwudziestu 
zachowanych do dziś bułgarskich klasztorów, które 
stanowią żywą kronikę kultury, architektury i twórczego 
geniuszu narodu bułgarskiego.

Konkurs wiedzy 
„Więzień labiryntu”

23 lutego 
godz.16.00

EUREKA 
Wypożyczalnia dla 
Dzieci i Młodzieży,
ul. Kasprowicza 12

MiPBP Konkurs wiedzy z dwóch pierwszych tomów cyklu 
„Więzień Labiryntu” Jamesa Dashnera:

 „Więzień labiryntu”
 „Próby ognia”

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 lutego w oddziałach i 
filiach biblioteki. Regulamin konkursu dostępny na stronie 
www.biblrac.pl. 

Dyskusyjny Klub Książki

„Cygan to Cygan” 
Lidii Ostałowskiej 

23 lutego
godz. 16.30

Wypożyczalnia 
Główna

ul. Kasprowicza 12

MiPBP Spotkanie dla miłośników książek, poświęcone książce 
Lidii Ostałowskiej „Cygan to Cygan”. Członkowie klubu 
będą mieli okazję podyskutować na temat mniejszości 
etnicznych.

O syryjskiej rewolucji 
i wojnie - spotkanie 
z Maciejem Moskwą 

i Rafałem Grzenią

23 lutego
godz.18.00

Biblioteka
ul. Kasprowicza 12

MiPBP Zdjęcia Macieja Moskwy i reportażowe miniatury Rafała 
Grzeni są owocem kilkukrotnych wypraw autorów do 
rewolucyjnej Syrii na początku 2013 roku (na 
tereny zajęte przez rebeliantów) oraz dwóch wizyt na 
turecko-syryjskim pograniczu w marcu i październiku 2014 
roku. Fotografie i teksty tworzą przejmujący zapis 
antyrządowej rewolucji, poskładany z fragmentów bardzo 
osobistych doświadczeń. Na zapis ten składają się marzenia 
i entuzjazm pierwszych dni rewolucji, późniejsze 
zwycięstwa, klęski i rozczarowania, oswajanie 

http://www.biblrac.pl/


rozpadającego się świata, strach i wydanie na 
okrucieństwo, ucieczki i masowe wędrówki ludzi, którzy 
utracili miejsce do życia.

Dyskusyjny Klub Książki 
dla Młodzieży

„Zdobywam zamek” 
Dodie Smith

24 lutego
godz. 16.00

EUREKA 
Wypożyczalnia dla 
Dzieci i Młodzieży,
ul. Kasprowicza 12

MiPBP Spotkania dla młodzieży szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych – miłośników literatury, którzy nie 
tylko lubią czytać, ale także rozmawiać o książkach. 
W  styczniu będziemy dyskutować o książce „Zdobywam 
zamek” Dodie Smith.

Wykład 
„Profilaktyka dobrego 

widzenia”

28 lutego
godz. 16.00

Biblioteka
ul. Kasprowicza 12

MiPBP 

Salon Optyczny 
Doktor Marchewka 

Spotkanie poświęcone profilaktyce dobrego widzenia, w 
ramach którego uczestnicy dowiedzą się m.in. jak działa 
oko ludzkie, poznają wady i choroby oczu, dowiedzą się 
czym jest prezbiopia – naturalna cecha dojrzałego 
człowieka oraz jak dbać o swoje oczy

Wykład poprowadzi optometrysta Marek Gądzikiewicz z 
Salonu Optycznego Doktor Marchewka.

Po wykładzie będzie możliwość wykonania bezpłatnego 
badania refrakcji wzroku.

Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny

„Ach, ta Astrid Lindgren!”

Termin 
składania prac: 

10 marca

EUREKA 
Wypożyczalnia dla 
Dzieci i Młodzieży,
ul. Kasprowicza 12

MiPBP Ogólnopolski Konkurs Plastyczny, którego przedmiotem 
jest wykonanie ilustracji, pracy komputerowej, kukiełki lub 
pacynki tematycznie związanej z wybranym bohaterem 
powieści Astrid Lindgren. Uroczystość ogłoszenia 
wyników i wręczenie nagród nastąpi 24 marca o godz. 
16.00 w Bibliotece przy ul. Jana Kasprowicza 12. 
Regulamin oraz formularze zgłoszenia dostępne na 
www.biblrac.pl.

Rodzinny konkurs wiedzy 
„Czytał dziadek, czytał tata, 

czytasz ty?” 
„Muminki” Tove Jansson

Zgłoszenia do 
15 marca

EUREKA 
Wypożyczalnia dla 
Dzieci i Młodzieży,
ul. Kasprowicza 12

MiPBP Pytania konkursowe pochodzić będą z książek Tove 
Jansson:
- „W dolinie Muminków”
- „Lato Muminków”.
Uczestnikiem konkursu może być drużyna rodzinna dwu 



lub trzyosobowa, w której skład wchodzi co najmniej jedno 
dziecko w wieku do 16 lat. Zgłoszenia przyjmowane do 15 
marca. Konkurs odbędzie się 18 marca o godz. 10.00 w 
EURECE. Szczegółowy regulamin dostępny na 
www.biblrac.pl.

Konkurs wiedzy 
„Dzieci z Bullerbyn”

Zgłoszenia do 
10 marca

EUREKA 
Wypożyczalnia dla 
Dzieci i Młodzieży,
ul. Kasprowicza 12

MiPBP Konkurs wiedzy z książki „Dzieci z Bullerbyn” Astrid 
Lindgren. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 marca w 
oddziałach i filiach biblioteki. Regulamin konkursu 
dostępny na stronie www.biblrac.pl. Konkurs odbędzie się 
15 marca o godz. 16.00 w EURECE.

Noc z Andersenem
„Zwariowany świat Pippi”

Zgłoszenia do 
24 marca

EUREKA 
Wypożyczalnia dla 
Dzieci i Młodzieży,
ul. Kasprowicza 12

MiPBP Całonocna zabawa dla dzieci w wieku od 7 do 11 lat. Noc z 
Andersenem 2017 odbędzie się pod hasłem „Zwariowany 
świat Pippi” i będzie tematycznie związana z książką 
„Pippi Langstrump” Astrid Lindgren. Dla dzieci 
zaplanowano wiele atrakcji i oczywiście wyczekiwane 
przez wszystkich spędzenie nocy między regałami 
bibliotecznymi!
Aby wziąć udział w zwariowanej Nocy z Pippi: wpisz się 
na listę w bibliotece, wypożyczaj książki, bierz udział w 
konkursach i imprezach organizowanych przez bibliotekę. 
Noc odbędzie się 31 marca.

Od Przedszkola do 
Książkowego Mola

IV edycja

Styczeń-marzec EUREKA 
Wypożyczalnia dla 
Dzieci i Młodzieży,
ul. Kasprowicza 12

MiPBP Konkurs na najaktywniejszego czytelnika-przedszkolaka. 
Celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowania 
czytaniem książek wśród najmłodszych.
Aby wziąć w nim udział trzeba mieć konto czytelnicze w 
Eurece – Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży oraz 
aktywnie wypożyczać i czytać książki.  
Czas trwania konkursu 1 stycznia do 31 marca 2017 roku. 
Finał konkursu w kwietniu. 
10 najaktywniejszych czytelników otrzyma nagrody 
książkowe a wszyscy uczestnicy dyplomy i słodycze.

http://www.biblrac.pl/
http://www.biblrac.pl/


Bibliomaniak Luty Filia Publiczno-
Szkolna nr 10 
Markowice,
ul. Jordana 6

MiPBP Konkurs „Bibliomaniak” ma na celu popularyzację 
czytelnictwa wśród dzieci. Uczestnicy gromadzą punkty za 
wypożyczanie książek, przyprowadzenie nowego 
czytelnika oraz udział w imprezach bibliotecznych. 
Uzyskane punkty (biblioeuro) wymieniają na nagrody, w 
postaci książek, słodyczy, gadżetów i zabawek. Szczegóły 
w bibliotece.

Powiatowy turniej szkół 
gimnazjalnych

„Życiowe decyzje – 
życiowe wybory”

Zgłoszenia do 
20 kwietnia 

EUREKA 
Wypożyczalnia dla 
Dzieci i Młodzieży,
ul. Kasprowicza 12

MiPBP Konkurs organizowany jest z okazji Światowego Dnia 
Książki i Praw Autorskich. Od uczestników turnieju 
oczekujemy:
-znajomości treści książek: 
Barbara Kosmowska - „Pozłacana rybka”
Veronica Roth - „Niezgodna” (I tom trylogii)
John Green - „Gwiazd naszych wina”
-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.
Turniej odbędzie się 26 kwietnia.

800-lecie praw miejskich 
Raciborza:

Konkurs fotograficzny 
„Racibórz-

historia(nie)codzienna”

Termin oddania 
prac:

5 maja

Biblioteka, 
ul. Kasprowicza 12

MiPBP
Studenckie Koło 

Naukowe 
Fotografii 

Artystycznej  
FOTON

Konkurs pod patronatem Prezydenta Miasta na 
najciekawszą fotografię przedstawiającą Racibórz, 
organizowany w ramach obchodów 800-lecia nadania praw 
miejskich.

Szczegółowy regulamin na www.biblrac.pl. 
Finał konkursu odbędzie się 8 czerwca.

Fun pakiet multimedialnych 
kursów online

Luty MiPBP MiPBP Bezpłatne kursy online wspomagające naukę języków 
obcych lub zdobywanie umiejętności specjalistycznych. 
Składają się z zaawansowanych multimediów - gier, 
fotolekcji, filmów, dialogów i interaktywnych ćwiczeń, 

http://www.biblrac.pl/


które przyspieszają proces nauczania, czynią go trwalszym 
i bardziej atrakcyjnym. 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.


