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Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach 
40-844 Katowice, ul. Kossutha 11 

 

PLAN ZADAŃ MERYTORYCZNYCH ONLINE NA SIERPIEŃ 2020 R. 

Plan zadań na Lato z Książką „Biblioteka Naturalnie”  

I. Planowane zadania  
1. Popularyzacja czytelnictwa 

L.p. Nazwa zadania, krótki opis Data realizacji, godzina Miejsce realizacji (filia, dział, inna 
lokalizacja) 

1 
Wyższy Poziom – grupa facebookowa przeznaczona dla młodych czytelników, 
którzy potrzebują pomocy w nauce lub chcą spędzić czas z książką. 

Codziennie Filia nr 3 
Facebook 

2 
Wyższy Poziom Bookstagrama – książki na fotografii i w recenzjach 
czytelników 

Codziennie Filia nr 3 
Instagram 

3 
Czytanie na ekranie: bajka dobra na MurBeton Środy 

 17.00 
Filia nr 3 

 

4 
Szósteczkowe rekomendacje – książki polecane na po.... Raz w tygodniu Filia nr 6 

blog 

5 
Ósemka poleca – recenzje książek na Facebooku Sierpień Filia nr 8 

Facebook 

6 
Zagadkowe okładki – odgadnij autora i tytuł książki po okładce 6,13,20,27.08.2020 Filia nr 9 

Facebook 

7 
Foto-zagadka – odgadnij, co przedstawia zdjęcie i gdzie się znajdują te 
obiekty 

5,19.08.2020 Filia nr 9 
Facebook 

8 
Czytanie jak fruwanie –  rekomendacje Sówki-  recenzje książek dla dzieci  i 
młodzieży 

4,11,18,25.07.2020 Filia nr 9 
Facebook 

9 
#backlistaprzebojów Bibliotekarz poleca – rekomendacje książkowe dla 
dorosłych  

7,14,17,21,28.08.2020 Filia nr 9 
Facebook 

10 
Porozmawiajmy o książkach: J.S. Margot Mazel Tow 12.08.2020 

16.00 
Filia nr 13 

wideokonferencja 

11 
Kartka z kalendarza – post blogowy. 4,18.08.2020 Filia nr 15 

Blog 

12 
Recenzja książki – post blogowy. 11,25.08.2020 Filia nr 15 

Blog 

13 
Przyjazna 15-tka poleca – post blogowy. W miarę potrzeb Filia nr 15 

Instagram 
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14 
Letnia czytelnia online – posty na bloga i Instagrama  
a w ich quizy, zagadki, zabawy literackie, plastyczne, przyrodnicze. 

Wtorki, środy, czwartki Filia nr 15 
Blog 

Instagram 

15 
Czytanie na ekranie – czytanie na ekranie wybranych fragmentów książek. Wtorki 

14.00 
Filia nr 16 
Facebook 

16 
Z książką pod gruszą – krótkie recenzje przeczytanych przez bibliotekarzy 
książek. 

Czwartki 
17.00 

Filia nr 16 
Facebook 

blog 

17 
Wyszukiwanie ciekawych spotkań autorskich on-line i ich promocja na 
Facebooku.  

 Filia nr 16 
Facebook 

18 
Wyszukiwanie ciekawych interpretacji książek dla dzieci w wykonaniu pisarzy, 
aktorów i udostępnianie na Facebooku. 

 Filia nr 16 
Facebook 

19 
Przeglądanie i wykorzystanie pomysłów ze stron m.in.: Agencja Autorska 
Opowieści, Lustro Biblioteki, Wirus Czytania, Sto pociech, Kraków Miasto 
Literatury UNESCO i in. 

 Filia nr 16 
Facebook 

20 
Eko-polecajka – recenzje książek  3,5,10,12,17,19,24,26,31. 

08.2020 
Filia nr 22 

Facebook, Instagram 

21 
Wyzwanie czytelnicze – zabawy literackie 3,10,17,24.08.2020 Filia nr 22 

Facebook, Instagram 

22 
Pogodna książka na niepogodne dni – propozycje rozweselającej lektury dla 
dorosłych i dzieci. 

Sierpień Filia  nr 24 
Facebook MBP 

23 
Wakacyjna lektura do plecaka – recenzje książek Piątki Filia nr 27 

Facebook 

24 
Czytanie fragmentu książki przez jej autora Termin do ustalenia Filia nr 30 

Facebook 

25 
Spotkanie autorskie online/prelekcja Termin do ustalenia Filia nr 30 

Facebook 

26 
Prezentacja polecanych książek - w formie filmu pokazujemy książki warte 
przeczytania, które mamy w swoich zbiorach. 

Termin do ustalenia Filia nr30 
Facebook 

27 
Bliżej natury – posty dla dorosłych 18,25.08.2020 

. 
Filia nr 31 

blog 

28 
Zielona biblioteka – posty dla dzieci 
  

20,27.08.2020 
 

Filia nr 31 
blog 

29 
Polecamy na wakacje – recenzje książek na blogu bibliotecznym 4,6,11,13.08.2020 

. 
Filia nr 31 

blog 

30 
Książkowe inspiracje – pomysły gier, zabaw opartych na tematach 
książkowych. 

wtorki 
2x w miesiącu 

Filia nr 33 
Facebook 

31 
Na czasie – prezentacja wydarzeń kulturalnych, spotkań literackich, ciekawych 
stron internetowych. 

Sierpień Filia nr 33 
Facebook 
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2. Działalność edukacyjna  

32 
Kalendarium literackie – przedstawienie sylwetek i niektórych książek osób 
urodzonych/zmarłych w konkretnych dniach. 

Sierpień Filia nr 33 
Facebook 

33 
Czytanie na dywanie –  krótka charakterystyka książki dla dzieci  Wtorki 

 
Filia nr 36 

Blog, Facebook 

34 
Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci – charakterystyka książki 13.08.2020 Filia nr 36 

Blog, Facebook 

L.p. 
Nazwa zadania, krótki opis Data realizacji, godzina Miejsce realizacji (filia, dział, inna 

lokalizacja) 
1 Literacka zagadka online: Pinokio Sierpień Filia nr 3 

2 
Szkolenia z obsługi katalogu OPAC: zamawiam, rezerwuję, prolonguję. 
Instruktaż na miejscu i w razie konieczności telefonicznie. 

Codziennie Filia nr 3  
Facebook 

3 
Czytaj i Quizuj – quiz online o literaturze.  Sierpień Filia nr 3   

Facebook 

4 
Domowe spa – inspiracje w dbaniu o urodę i zdrowie dla wszystkich 2 x w miesiącu 

Filia nr 6 
Blog 

5 

Rozmowy na współczesne czasy – telefoniczny kontakt z czytelnikami 

poszukującymi odpowiedzi na książkowe pytania i nie tylko  nie posiadającymi 
dostępu do Internetu. 

Wg potrzeb 
w godzinach pracy filii 

Filia nr 6 
Telefonicznie 
32 204 11 71 

6 
Krzyżówka z hasłem   Sierpień Filia nr 8 

Facebook 

7 
Zabawy czytelnicze  Sierpień Filia nr 8 

Facebook 

8 
100. rocznica II Powstania Śląskiego  Sierpień Filia nr 8 

Facebook 

9 

Skojarzenia – odgadnij tytuł i autora książki po wyrazach. 
Konkursy literackie, wykreślanki lub krzyżówki. 
Palcem po mapie – co warto zwiedzić i zobaczyć w czasie wakacji. 
Literatura i kultura wirtualnie – promowanie i informowanie o spotkaniach z 
pisarzami i wydarzeniach kulturalnych. 

Sierpień 
 

Filia nr 9 
Facebook 

10 
Rowerem nad Morze Czarne – prezentacja online Mieczysława Hajera Bieńka. 7.08. 2020 Filia nr 12 

Facebook 

11 
Zioła wspomagające odporność – prezentacja  przygotowana przez Joannę 
Kardynię, fitoterapeutkę.  

14.08.2020 Filia nr 12 
Facebook 

12 
Bóle stawów i jak sobie z nimi radzić – prezentacja online Magdaleny Kędzior. 28.08.2020 Filia nr 12 

Facebook 



 

4 
 

13 
Ciekawostki o książkach i bibliotekach – wyszukiwanie artykułów w sieci Niedziele Filia nr 12 

Facebook 

14 
Nietuzinkowa Dwunastka poleca – złap wirusa na czytanie – recenzje 
książek dla dorosłych  

Soboty Filia nr 12 
Facebook 

15 Pomyszkuj w Internecie – kurs komputerowy dla seniorów – kurs online, 
przez komunikator Skype 

Wtorki i czwartki 
12.00-15.00 

Filia nr 13 

16 Cztery strony świata –– lekcja biblioteczna, przygotowana przy pomocy 
programu Canva 

26.08.2020 Filia nr 15 
blog 

17 Z ojczystym za pan brat – lekcja biblioteczna, przygotowana przy pomocy 
programu Genially 

12.08.2020 Filia nr 15 
blog 

18 
Magiczne miejsca. Subiektywnie – zdjęcia z podróży. dwa razy w miesiącu 

niedziela 
15.00 

Filia nr 16 
Facebook 

19 
Sprawdź… rodzica! – prezentacja ciekawostek wyszukanych w książkach, 
tematycznie związanych z danym tygodniem. 

środy 
12.00 

Filia nr 16 
Facebook 

blog 

20 
Spacerując po wirtualnych wystawach – sztuka, którą trzeba zobaczyć. 3,10,17,24,31.08.2020 

 
Filia nr 17 
Facebook 

21 
Film na lato na postawie książki – prezentacja najlepszych adaptacji 
filmowych. 

4,11,18,25.08.2020 
 

Filia nr 17 
Facebook 

22 
Książka do plecaka – ciekawe, wakacyjne propozycje książkowe dla młodzieży 5,12,19,26.08.2020 

 
Filia nr 17 
Facebook 

23 
Sierpień z origami – warsztaty plastyczne 6.08, 13.08, 20.08,27.08 

(każdy czwartek) 
Filia nr 17 
Facebook 

24 
Książka do walizki – ciekawe propozycje książkowe dla dorosłych na 
wakacyjny czas. 

7.08,14.08,21.08, 
28.08.2020 (każdy piątek) 

Filia nr 17 
Facebook 

25 
To był bój o wolną Polskę. 63 dni bohaterskiej walki w stolicy miało 
przynieść państwową niezależność –  Narodowy Dzień Pamięci Powstania 
Warszawskiego. 

1.08.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

26 

Kilka pokoleń Polaków, słysząc imię „Wanda”, odruchowo uzupełnia je o 
nazwisko „Chotomska” (G. Kasdepke) – 3. rocznica śmierci autorki wierszy i 
opowiadań dla dzieci i młodzieży. 
Byłam feministką, zanim to stało się modne. Zawsze się buntowałam – 78. 
rocznica urodzin Isabel Allende. 

2.08.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

27 

Jego "świadome życie" zaczęło się właśnie na dziedzińcu warszawskiej 
cytadeli – 96. rocznica śmierci Josepha Conrada, a właściwie Józefa Teodora 
Konrada Korzeniowskiego. 
Niepoprawna skandalistka, emancypantka, kobieta wyzwolona – 66. 
rocznica śmierci Sidonie-Gabrielle Colette.  

3.08.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 
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28 

Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku, 
czy to serce pękło? Poeta czasu wojny, przedstawiciel pokolenia 
Kolumbów – 76. rocznica śmierci Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – poety 
czasu wojny, żołnierza, bohatera. 
W krainę baśni pierwsza wprowadziła go babcia, zwykł mówić – „Życie to 
najbardziej zdumiewająca bajka” – 145. rocznica śmierci Hansa Christiana 
Andersena. 

4.08.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

29 

Są jednymi z najinteligentniejszych zwierząt na świecie. Tajemnicze i 
zaskakujące – Świętujemy Dzień Delfina. 
Sławę przyniósł mu debiutancki thriller „Władza absolutna”, który rok 
później doczekał się ekranizacji – 60. rocznica urodzin Davida Baldacci. 

5.08.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

30 
Choć proponowano mu uwolnienie i możliwość ratunku, nie opuścił 
swoich podopiecznych, składając ofiarę z własnego życia –  78 rocznica 
śmierci Janusza Korczaka. 

7.08.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

31 
Bez pracy pszczół rośliny nie będą miały szans, po ich wyginięciu dla ludzi 
również szans nie będzie – Wielki Dzień Pszczół. 

8.08.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

32 

Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak 
mało się wie (N. Gogol) – Dzień Miłośników Książek. 
Pierwsza próba w wieku dwudziestu lat okazała się nieudana. Po 
skończeniu trzydziestki była już literacką gwiazdą, a Muminki kochał cały 
świat – 106. rocznica urodzin Tove Jansson. 

9.08.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

33 

Była wnuczką malarza Juliusza Kossaka, kuzynką poetki Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i pisarki Magdaleny Samozwaniec. Musiała 
talent po prostu mieć – 131. rocznica urodzin Zofii Kossak-Szczuckiej. 
Powinniśmy pamiętać jak ważna jest ich praca. Służąc turystom, 
niejednokrotnie narażają swoje życie i zdrowie – Dzień Przewodników i 
Ratowników Górskich. 

10.08.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

34 
Amerykańska pisarka powieści historycznych, Michelle Moran obchodzi 
dzisiaj swoje urodziny. 

11.08.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

35 

„Jestem Bond, James Bond”. Dzięki agentowi 007  
z licencją na zabijanie jako twórca tej postaci zyskał niezwykłą 
popularność – 56. rocznica śmierci Iana Fleminga, klasyka powieści 
szpiegowskiej. 
To największe ssaki lądowe na Ziemi. Mogą nie tylko współpracować 
między sobą i rozwiązywać stające na ich drodze problemy. Wykazują 
empatię, potrafią okazać smutek, radość czy strach – Dzisiaj Światowy Dzień 
Słonia. 

12.08.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

36 
Dla reżysera granica między filmami a rzeczywistością nigdy nie była 
oczywista – 121. rocznica urodzin Alfreda Hitchcocka, autora kultowych 
dreszczowców. 

13.08.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 
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Jej pełna humoru i mądrości powieść „Karolcia” cieszy się od ponad 
pięćdziesięciu lat, niemalejącą popularnością – 21. rocznica śmierci Marii 
Kruger. 

37 

Autor „Mikołajka”, jeden z najbardziej znanych twórców komiksu 
europejskiego, był pisarzem polskiego pochodzenia –  94. rocznica urodzin 
Renee Goscinny’ego. 
Media okrzyknęły ją "królową romansu", ona sama jednak wzbrania się 
przed takim określeniem. Odpowiada, że pisze o ludzkiej kondycji i 
problemach, z którymi musimy się zmagać – 73. rocznica urodzin Danielle 
Steel. 

14.08.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

38 

Kształtował gusta czytelnicze na całym świecie, dzięki niemu wzrosła 
popularność literatury szwedzkojęzycznej – Stieg Larsson - gdyby żył, 
skończyłby 65 lat.  
Jego wiersze to świat pełen przygód, w którym głównymi postaciami są 
zwierzęta i rośliny. Pełne humoru uczą i wychowują – 122. rocznica urodzin 
Jana Brzechwy, klasyka literatury dziecięcej. 

15.08.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

39 

Rysunkiem humorystycznym zajmował się od 17 roku życia. Nauka szła mu 
tak źle, że za brak zdyscypli-nowania został wydalony z gimnazjum – 88. 
rocznica urodzin Jean-Jacques Sempé’go. 
Gdy ktoś jest urodzonym optymistą, ma bzika na punkcie swoich pasji i 
miewa zwariowane pomysły – w jego towarzystwie zawsze jest weselej – 
Dzień Pozytywnie Zakręconych. 

17.08.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

40 

Ten, kto tak bardzo podoba się wszystkim – nie podoba się nikomu, a 
najgorszą z wad jest nie mieć żadnej (Komedia Ludzka) – 170. rocznica 
śmierci Honoriusza Balzaka, jednego z najważniejszych twórców współczesnej 
powieści europejskiej. 
Boże dopomóż mi być takim człowiekiem, za jakiego uważa mnie mój pies 
(Samotność w sieci) – 66. rocznica urodzin Janusza Leona Wiśniewskiego. 

18.08.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

41 

Największą popularność przyniósł mu trzytomowy cykl esejów, w których 
autor dokonał analizy historii Polski – 50. rocznica śmierci Pawła Jasienicy. 
Zaczynał jako prozaik, uprawiał felietonistykę, pisywał scenariusze 
filmowe. I choć osiągał sukcesy, prawdziwą sławę i międzynarodowe laury 
zdobył jako dramaturg – 3. rocznica śmierci Janusza Głowackiego. 

19.08.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

42 

James Rollins, właśc. James Paul Czajkowski – amerykański pisarz 
pochodzenia polskiego – autor powieści przygodowych, fantasy i thrillerów 
kończy 59 lat. 
Jak powiedzieć kocham? Jak przekazać drugiej osobie, jak dużo dla nas 
znaczy? – Świętujemy Dzień Wyznawania Miłości. 

20.08.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

43 
Bądź dobrej myśli, bo po co być złej!!! – Światowy Dzień Optymisty. 21.08.2020 

13.00 
Filia nr 21 

Blog 
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44 

Został uznany przez magazyn Time za jedną ze 100 najbardziej 
wpływowych osób na świecie – 43. rocznica urodzin Johna Greena, któremu 
rozpozna-walność przyniosły bestsellerowe powieści dla młodzieży - „Gwiazd 
naszych wina” oraz „Papierowe miasta”. 
Pamiętaj że wszystko, co uczynisz w życiu, zostawi jakiś ślad. Dlatego miej 
świadomość tego, co robisz (Być jak płynąca rzeka) – 73 lata temu urodził 
się Paulo Coelho. 

24.08.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

45 

„Fikcja nie dogoni rzeczywistości, ale sugestie z mojej nowej książki 
okazały się prawdą” – twierdzi Frederick Forsyth, zapowiadając ostateczne 
pożegnanie z literaturą – pisarz powieści sensacyjnych i thrillerów kończy 
dzisiaj 82 lata. 
Powieść "Śniadanie u Tiffany'ego", na podstawie której nakręcono kultowy 
film z Audrey Hepburn w roli głównej, przyniosła mu największą 
popularność –  36. rocznica śmierci Trumana Capote. 

25.08.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

46 

Chęć pisania odkrył w sobie już jako siedmiolatek, kiedy w szkole usłyszał 
nauczyciela czytającego „Robinsona Crusoe” – Bernard Minier, francuski 
autor powieści kryminalnych świętuje swoje 60. urodziny. 
Pisał m.in. o Vincencie van Goghu, Michale Aniele, Zygmuncie Freudzie, 
Abrahamie Lincolnie i Karolu Darwinie – 31. rocznica śmierci Irvinga Stone’a, 
autora zbeletryzowanych biografii artystów, pisarzy i uczonych. 

26.08.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

47 

Rok na Kwiatowej, Stacja Jagodno, Kawiarenka za rogiem, to cykle jej 
popularnych powieści obyczajowych –  Karolina Wilczyńska, która, jak 
twierdzi, rozumie kobiece emocje, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. 
Ma zmienić postrzeganie tego gatunku nie jako infantylnej rozrywki ale 
pełnowartościowej książki – Światowy Dzień Publicznego Czytania Komiksów. 

28.08.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

48 

Była autorką książek dla dzieci i młodzieży chętnie czytanych także przez 
dorosłych – Dorota Terakowska, gdyby żyła miałaby dzisiaj 82 lata. 
Niesłabnącą od lat popularność skandynawskich kryminałów przypisuje 
się Henningowi Mankellowi, Stiegowi Larssonowi czy Jo Nesbø. Jednak 
żeby zgłębić się w mroczny świat zbrodni, nie można zapomnieć o jego 
królowej – urodziny Camilli Läckberg. 

30.08.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

49 

Steve Perry – autor powieści ze świata Gwiezdnych Wojen, Obcego i Conana 
obchodzi dzisiaj 73 urodziny.  
W ostatni dzień sierpnia obchodzimy Dzień Blogów.  
To również święto naszego Bloga. 

31.08.2020 
13.00 

Filia nr 21 
Blog 

50 
Dobra propozycja weekendowa Piątki 

12.00 
Filia nr 21 
Instagram 

51 
Quizobranie – quizy dla dorosłych 5,12,19,26.08.2020 Filia nr 22 

Facebook 
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52 
Zielone zgadywanki – zagadki dla dzieci 7,14,21,28.08.2020 Filia nr 22 

Facebook 

53 
Nie wyrzucaj – wykorzystaj! – zabawa dla dzieci  Sierpień Filia nr 22 

Facebook 

54 
Rozrywki z biblioteką, czyli sposób na korona-wirusowy zawrót głowy – 
łamigłówki, rebusy, zagadki i krzyżówki nie tylko literackie, dla dzieci w różnym 
wieku, również rodziców. 

Sierpień Filia nr 24 
Facebook 

55 
Krzyżówka, rebusy, zagadki dla dzieci 06.08.2020 

 
Filia nr 24 

56 
Zadanie literackie dla małych bystrzaków – miesięczny pisemny konkurs dla 
dzieci 

Sierpień Filia nr 24 

57 
Pojedynek pisarzy – literacka zabawa dla czytelników. czwartki Filia nr 28 

Facebook, Instagram 

58 
Bibliotekarze polecają ...  - prezentacja książek, które nawiązują swoją 
tematyką do najchętniej czytanych w filii. 

piątki Filia nr 28 
Facebook, Instagram 

59 
Książka na weekend – ekspozycja książek polecanych przez bibliotekarzy. soboty Filia nr 28 

Facebook, Instagram 

60 
OPAC dla wszystkich – indywidualne szkolenia z zakresu obsługi konta w 
katalogu OPAC: filmiki instruktażowe dla wszystkich czytelników.  

Sierpień Filia nr 28 
Facebook, Instagram 

61 
Ciekawostki F.28. codziennie Filia nr 28 

Facebook, Instagram 

62 
Setna rocznica Bitwy Warszawskiej – prezentacja książek. 14.08.2020 Filia nr 32 

Facebook 

63 

Książka po mojej stronie – prezentacja ciekawych książek dla dzieci i 
dorosłych odwiedzających bibliotekę w czasie wakacji. Ekspozycja na 
specjalnych regałach w holu biblioteki. 

Cały miesiąc Filia nr 32 
Facebook 

64 

Konkurs dla dorosłych on-line: Do you know this book? – konkurs literacki i 

zarazem tłumaczeniowy polegający na tłumaczeniu na język polski tytułu książki 
i podaniu jej autora. W sierpniu prosimy o podanie autora i polskiego tytułu 
książki: L'isola del giorno prima. 

Sierpień Filia 35 
 

65 
Biblioteczny zielnik – cotygodniowa prezentacja roślin 3,10,17,24,31.08.2020 Filia nr 36 

Blog, Facebook 

66 
Soczyście i słodko. Owoce w literaturze 5.08.2020 Filia nr 36 

Blog, Facebook 

67 
Książka na weekend 7,14,21,28.08.2020 Filia nr 36 

Blog, Facebook 

68 
Spacer ze słoniem. Z jakiej bajki pochodzi ten słoń? – quiz dla dzieci 12.08.2020 Filia nr 36 

Blog, Facebook 

69 
Dokoła Polski – góry – quiz dla dzieci 19.08.2020 Filia nr 36 

Blog, Facebook 
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3. Zajęcia plastyczne dla dzieci 

 
4. Lato z Książką „Biblioteka Naturalnie” 

70 
Dokoła Polski, jesteśmy nad morzem – quiz dla dzieci 26.08.2020 Filia nr 36 

Blog, Facebook 

71 
OPAC bez tajemnic – telefoniczna konsultacja z zakresu obsługi katalogu 
OPAC 

Cały miesiąc, według potrzeb 
czytelników 

Filia nr 36 

L.p. 
Nazwa zadania, krótki opis Data realizacji, godzina Miejsce realizacji (filia, dział, inna 

lokalizacja) 

1 
I Ty potrafisz – cykliczne zajęcia plastyczne dla dzieci – tutoriale online 6,13,20,27.08.2020 Filia nr 15 

blog 

2 
Zręczne paluszki polecają – warsztaty artystyczne online dla dzieci. Piątki Filia nr 12 

Facebook 

3 
O rety! Ale draka! Rysuję zwierzaka! - krótkie filmiki-tutoriale o tym, jak w 
najprostszy sposób stworzyć ciekawą pracę plastyczną (pomysły zaczerpnięte z 
książek i czasopisma dla dzieci Świerszczyk). 

czwartki 
14.00 

Filia nr 16 
Facebook 

blog 

4 
Kartony na warsztat! – warsztaty plastyczne dla dzieci 4,6,11,13,18,20,25,27. 08.2020 Filia nr 22 

Facebook 

5 
Prace plastyczne z pomysłem – inspiracje do twórczego spędzania wolnego 
czasu przez cała rodzinę. 
W sierpniu: Obrazki wykonane metodą quillingu. 

Sierpień Filia nr 24 
Facebook MBP 

6 
Fantazja – cykliczne warsztaty plastyczne dla dzieci.  Termin do ustalenia Filia nr 30 

Facebook 

7 
W bajkowej krainie – zajęcia plastyczne, filmiki instruktażowe. czwartki Filia nr 33 

Facebook 

L.p. 
Nazwa zadania, krótki opis Data realizacji, godzina Miejsce realizacji (filia, dział, inna 

lokalizacja) 

1 
Mniej niż 3 – warsztaty literacko-komiksowo-filmowe 3,24.08.2020 Filia nr 3 

Facebook 

2 
Skarb w paski – foto-lekcja dla zielonych 4.08.2020 

 
Filia nr 3 
Facebook 

3 
Czytanie na ekranie: bajka dobra na MurBeton 5,12,19,26.08.2020 Filia nr 3 

Facebook 

4 
Czy drzewo może schudnąć? Interaktywny przewodnik po lesie 6.08.2020 Filia nr 3 

Facebook 

5 
Sprawa pokroju drzewa – foto-lekcja dla zielonych 11.08.2020 

 
Filia nr 3 
Facebook 
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6 
Sowa czy puszczyk? Interaktywnie o różnicach 13.08.2020 

 
Filia nr 3 
Facebook 

7 
Mniej(więcej) zero-waste – foto-lekcja dla zielonych 18.08.2020 

 
Filia nr 3 
Facebook 

8 
Hydroproblem – foto-lekcja dla zielonych 25.08.2020 

 
Filia nr 3 
Facebook 

9 
Dom w głębi lasu – literacki escape room na koniec lata 28.08..2020 

 
Filia nr 3 
Facebook 

10 

Projekt Eden, czyli ogródek na balkonie i parapecie. 
1. Własne zioła i inne rośliny jadalne. 
2. Krajobraz w skali mikro.  
3. Mini sadzawka na balkon. 
4. Łap deszczówkę. 

4.08.2020 
11.08.2020 
18.08.2020 
25.08.2020 

12:00 

Filia nr 6 
Facebook, blog 

11 

Wakacyjny kronikarz rodzinny. 
1. Pamiętnik naturą pisany. 
2. Rysunki, wyklejanki i inne … 
3. Pamiątki z wypraw codziennych. 
4. Natura w obiektywie. 

6.08.2020 
13.08.2020 
20.08.2020 
27.08.2020 

12:00 

Filia nr 6 
Facebook, blog 

12 Doceń co masz – zakończenie akcji 
28.08.2020 Filia nr 6 

Facebook, blog 

13 
Recykling – to się nam opłaca! – konkurs na najbardziej oryginalne ponowne 
wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku 

Sierpień Filia nr 10 
Facebook, blog 

14 
Książkowi ekobohaterowie – wyzwanie czytelnicze dla dorosłych, połączone z 
rekomendacją książek nawiązujących do idei minimalizmu, zero waste, ekologii. 

poniedziałki 
12.00 

 

Filia nr 10 
Facebook, blog 

 

15 
Eko-dizajn – cykl wpisów z pomysłami na ponowne wykorzystanie przedmiotów wtorki 

12.00 
Filia nr 10 

Facebook, blog 

16 
Naturalne sekrety… – cykl wpisów nawiązujących do ekologicznego stylu życia  czwartki 

12.00 
Filia nr 10 

Facebook, blog 

17 
Akcja segregacja – propozycja gry planszowej z wykorzystaniem materiałów 
recyklingowych 

17.08.2020 
14.00 

Filia nr 10 
Facebook, blog 

18 
Graj w zielone – eko booki, recenzje. 5,12,19,26.08.2020 Filia nr 11 

Facebook 

19 
Dbamy o powietrze! – filmik instruktażowy w formie bajki dla dzieci 6.08.2020 Filia  nr 11 

Facebook 

20 
Zielone piątki – rebusy, łamigłówki, ciekawostki, zagadki ekologiczne 7,14,21,28.08.2020 Filia nr 11 

Facebook 

21 
Oszczędzamy wodę! – filmik instruktażowy w formie bajki dla dzieci 13.08.2020 Filia nr 11 

Facebook 
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22 
Oszczędzamy energię! – filmik instruktażowy w formie bajki dla dzieci 20.08.2020 Filia nr 11 

Facebook 

23 

Nie śmiecimy! – filmik instruktażowy w formie bajki dla dzieci 27.08.2020 Filia nr 11 
Facebook 

24 
Na łonie natury – filmiki z różnych miejscowości i terenów w Polsce i w Europie Poniedziałki Filia nr 12 

Facebook 

25 

Czytanie na ekranie – głośne czytanie dla dzieci bajek i opowiadań z książek 
Wydawnictwa Literatura 
G. Kasdepke Niesforny Alfabet 
A. Frączek Siano w głowie, czyli trafiła kosa na idiom 
G. Kasdepke Z piaskownicy w świat! 
B. Gawryluk Kaktus, wierny przyjaciel 

Wtorki Filia nr 12 
Facebook 

26 

Przyroda – instrukcja obsługi – prezentacje ekologiczne: 
Znikająca Planeta 
Las - nasze płuca 
Jadłonomia – roślinne menu 
Woda w mieście 

Środy Filia nr 12 
Facebook 

27 
Zagadki z okładki – odgadywanie tytułów książek z utworzonych kolaży okładek 
książkowych 

Wtorki Filia nr 12 
Facebook 

28 
Zgaduj-zgadula – rebusy zagadki  po polsku i angielsku Dwa razy w tygodniu Filia nr 12 

Facebook 

29 
Bajkowy podcast – czytanie bajek online dwa razy w tygodniu 

 
Filia nr 12 
Facebook 

30 
Strażnik przyrody – stworzenie kodeksu ekologicznego. Ekologiczne wyzwanie 
6-27 sierpnia.  

5.08.2020 
12:00 

Filia nr 14 
Facebook, blog 

31 
Moc ziół i przypraw – warsztaty z rozpoznawania ziół, przypraw i naturalnych 
barwników, aromaterapia 

6.08.2020 
12:00 

Filia nr 14 
Facebook, blog 

32 
Ogrodowe roboty 1110 – zabawa w kodowanie w Ogrodzie S(ł)ów 12.08.2020 

12:00 
Filia nr 14 

Facebook, blog 

33 
W poszukiwaniu żółtego kamienia – którędy do Maroka i Yellowstone? – 
plenerowa gra mikrowyprawowa w Ogrodzie S(ł)ów i okolicy osiedlowego 
rezerwatu przyrody „Maroko” 

13.08.2020 
12:00 

Filia nr 14 
Facebook, blog 

34 
Chodź, pomaluj mój świat... – plener malarski 19.08.2020 

12:00 
Filia nr 14 

Facebook, blog 
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35 
Wielki ptak, mały ssak – warsztaty upcyklingowe  20.08.2020 

12:00 
Filia nr 14 

Facebook, blog 

36 
Wokół zasad zero waste – jak najmniej śmieci, zajęcia artystyczne 26.08.2020 

12:00 
Filia nr 14 

Facebook, blog 

37 
Eksperymenty z przyrodą – cykl powietrze, woda, ziemia. Warsztaty. 27.08.2020 

12:00 
Filia nr 14 

Facebook, blog 

38 
Quiz lub krzyżówka (tematycznie w każdym tygodniu). poniedziałki 

14.00 
Filia nr 16 
Facebook 

blog 

39 
Czytanie na ekranie. wtorki 

14.00 
Filia nr 16 
Facebook 

blog 

40 
Sprawdź… rodzica! – prezentacja ciekawostek wyszukanych w książkach, 
tematycznie związanych z danym tygodniem. 

środy 
12.00 

Filia nr 16 
Facebook 

blog 

41 
O rety! Ale draka! Rysuję zwierzaka! – krótkie filmiki-tutoriale (warsztaty 
plastyczne). 

czwartki 
14.00 

Filia nr 16 
Facebook 

blog 

42 
Z książką pod gruszą – rekomendacje książkowe bibliotekarzy. czwartki 

17.00 
Filia nr 16 
Facebook 

blog 

43 
Brulion zabaw podwórkowych – kultowe gry podwórkowe, propozycje zabaw 
w oparciu o książkę Brulion zabaw podwórkowych dla każdego, Wyd. Foksal. 

piątki 
12.00 

Filia nr 16 
Facebook 

blog 

44 
Folia na wietrze. 
Torby, torebki, plecaki, walizki, teczki i… reklamówki. 

3-9.08.2020 
 

Filia nr 16 
Facebook 

blog 

45 
Przygody małej kropelki wody. 
Znaczenie wody w życiu człowieka. Sposoby oszczędzania wody. Obieg wody w 
przyrodzie. Makieta krajobrazu nadmorskiego.  

10-16.08.2020 Filia nr 16 
Facebook 

blog 

46 
Ratujmy zagrożone gatunki! 
Polska Czerwona Księga Zwierząt. Organizacje zajmujące się ochroną dzikich 
zwierząt. ZOO – konieczność czy wymysł? 

17-23.08.2020 Filia nr 16 
Facebook 

blog 

47 
W poszukiwaniu miejskiej dżungli. 
Zapraszamy na spacer po najciekawszych, najpiękniejszych i najbardziej 
niesamowitych ogrodach z całego świata. 

24-30.08.2020 Filia nr 16 
Facebook 

blog 
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48 
Wyzwanie czytelnicze. Zielono mi. Galeria małych artystów. Obrazkowa 
wycieczka po szopienickich skwerach. Na podstawie książek z serii Odkrywam 
świat przyrody: Idziemy nad staw. 

12-14.08.2020 
13:00 

Filia nr 19 
Facebook 

49 
Wyzwanie czytelnicze. Naturalne bogactwa – pamiątki z wakacji. Kolory lata 
na fotografiach z wakacji. Publikacje czytelników. 

24-28.08 
 

Filia nr 19 
Facebook 

50 
Coś z niczego – zajęcia plastyczne. 4,11,18,25.08.2020 

12.00 
Filia nr 20 
Facebook 

51 
Czy znam, czy wiem? – quizy, zagadki, rebusy. 5,12,19,26.08.2020 

12.00 
Filia nr 20 
Facebook 

52 
Polecamy bo czytamy – wakacyjne propozycje dla dzieci i dorosłych. 6,13,20,27.08.2020 

12.00 
Filia nr 20 
Facebook 

53 
Książka? Naturalnie! – ekopolecajki dla małych i dużych. Wtorki 

 14.00 
Filia nr 23 
Facebook 

54 
Co w środy? Quiz dla przyrody! – łamigłówki, rebusy, krzyżówki o tematyce 
przyrodniczej i ekologicznej. 

Środy 
 12.00 

Filia nr 23 
Facebook 

55 
Ekologiczne zajęcia plastyczne Czwartki 

 12.00 
Filia nr 23 
Facebook 

56 
Mali sąsiedzi – zbieramy zdjęcia ptaków, owadów i innych stworzeń, które 
razem z nami żyją w przestrzeni miejskiej. 

4.08.2020 
 

Filia nr 23 
Facebook 

57 
Widok z mojego okna – namaluj widok ze swojego okna i zrób z nami 
biblioteczną wystawkę. 

11.08.2020 
 

Filia nr 23 
Facebook 

58 
Kamishibai? Naturalnie! – tworzymy ilustracje do wiersza o przyrodzie. 18.08.2020 

 
Filia nr 23 
Facebook 

59 
Osiedlowy spacerownik przyrodniczy – rodzinna gra miejska. 25.08.2020 

 
Filia nr 23 
Facebook 

60 
Od nasionka do rośliny – sadzenie bibliotecznej roślinki krok po kroku oraz 
cotygodniowe aktualizacje (zdjęcia rośliny) 

5,12,19 26.08.2020 
12.00 

Filia nr 25 
Instagram, blog 

 

61 
Naturalne D.I.Y. – tworzenie zabawek oraz ozdób z recyklingu 5.08.2020 

12.00 
Filia nr 25 

Blog 

62 
Zielona biblioteka – prezentacja roślin, które oczyszczają powietrze 12.08.2020 

12.00 
Filia nr 25 

Instagram, blog 

63 
Eko biblioteka – jak urządzić ekologiczne wnętrze? 19.08.2020 

12.00 
Filia nr 25 

Instagram, blog 

64 
Spotkanie online z Mikołajem Golachowskim – czytanie książki i opowieści o 
zwierzętach 

26.08.2020 
12.00 

Filia nr 25 
Instagram, blog 

65 
Eko czytanie – przez okres wakacji czytamy wybrane książki o ekologii, 
przyrodzie, minimalizmie itp. 

3,10,17,24,31.08.2020 
12.00 

Filia nr 25 
Instagram 

66 
Joga dla każdego – propozycje łatwych ćwiczeń do wykonania w domu lub w 
ogrodzie. 

4.08.2020 
12.00 

Filia nr 26 
Facebook 
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67 
Doświadczalnie w Bibliotece – warsztaty naukowe online z pokazem 
eksperymentów, prowadzone przez Doświadczalnię. 

5.08.2020 
12.00 

Filia nr 26 
Facebook 

68 
Wakacyjne bibliowyzwanie – wspólne gotowanie z ulubionymi autorami. 6.08.2020 

12.00 
Filia nr 26 
Facebook 

69 
Książka do plecaka – wakacyjne polecajki bibliotekarzy. 7.08.2020 

12.00 
Filia nr 26 
Facebook 

70 
Domowa wytwórnia zero waste – warsztaty tworzenia papieru czerpanego. 11.08.2020 

12.00 
Filia nr 26 
Facebook 

71 
Doświadczalnie w Bibliotece – warsztaty naukowe online z pokazem 
eksperymentów, prowadzone przez Doświadczalnię. 

12.08.2020 
12.00 

Filia nr 26 
Facebook 

72 
Czytanie i pytanie na ekranie – konkurs literacki. 13.08.2020 

12.00 
Filia nr 26 
Facebook 

73 
Książka do plecaka – wakacyjne polecajki bibliotekarzy. 14.08.2020 

12.00 
Filia nr 26 
Facebook 

74 
Kukiełkowe warsztaty online z Teatrem Trip. 18.08.2020 

12.00 
Filia nr 26 
Facebook 

75 
Doświadczalnie w Bibliotece – warsztaty naukowe online z pokazem 
eksperymentów, prowadzone przez Doświadczalnię. 

19.08.2020 
12.00 

Filia nr 26 
Facebook 

76 
Naturalna apteczka – proste leki z domowego zielnika. 20.08.2020 

12.00 
Filia nr 26 
Facebook 

77 
Książka do plecaka – wakacyjne polecajki bibliotekarzy. 21.08.2020 

12.00 
Filia nr 26 
Facebook 

78 
Aromaterapia w domu – musujące kule do kąpieli. 25.08.2020 

12.00 
Filia nr 26 
Facebook 

79 
Doświadczalnie w Bibliotece – warsztaty naukowe online z pokazem 
eksperymentów, prowadzone przez Doświadczalnię. 

26.08.2020 
12.00 

Filia nr 26 
Facebook 

80 
Milionerzy – w świecie przyrody – quiz literacki online. 27.08.2020 

12.00 
Filia nr 26 
Facebook 

81 
Książka do plecaka – wakacyjne polecajki bibliotekarzy. 28.08.2020 

12.00 
Filia nr 26 
Facebook 

82 
W środku miasta łąka wyrasta (zielnik) – zajęcia ekologiczne 1-31.08.2020 Filia nr 27 

Facebook 

83 
Żyć zgodnie z naturą –  zabawy logiczne i quizy wtorki Filia nr 27 

Facebook 

84 
Ćwiczymy pamięć, naturalnie – zajęcia literacko-edukacyjne dla dorosłych środy Filia nr 27 

Facebook 

85 
Naturalnie, manualnie – zajęcia plastyczne czwartki Filia nr 27 

Facebook 
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5. Działalność wystawiennicza  

86 
Książkowe rekomendacje na wakacje – popularyzacja książek dla dzieci i 
młodzieży. 

poniedziałki Filia nr 28 
Facebook, Instagram 

87 
Biblioteka Naturalnie – zagadki dla dużych i małych, zgadywanki, quizy, 
zagadki. 

wtorki Filia nr 28 
Facebook, Instagram 

88 
NATURALNIE! Czarujemy dzieci nauką czyli eksperymenty w bibliotece – 
cykl filmów edukacyjnych dla dzieci przygotowanych przez Doświadczalnię. 

Wtorki, czwartki 
18.00 

Filia nr 28 
Facebook, Instagram 

89 
NATURALNIE! Książkowe rekomendacje na wakacje – popularyzacja książek 

dla dorosłych. 
środy Filia nr 28 

Facebook, Instagram 

90 
Zero waste – cykliczne warsztaty plastyczne online dla dzieci.  Termin do ustalenia Filia nr 30 

Facebook 

91 
Czytanie? Naturalnie! – głośne czytanie i inscenizacja wierszy związanych z 
tematyką natury, ekologii, przyrody. 

4,11,18,25.08.2020 Filia nr 32 
Facebook 

92 
Co to za historia? – wyzwanie czytelnicze: rozpoznaj książkę po jej pierwszych 
zdaniach. 

5,19.08.2020 Filia nr 32 
Facebook 

93 
Leśny rebus – rebus graficzny łączący literaturę dziecięcą z zagadnieniami 
proekologicznymi, którego rozwiązaniem będą tytuły książek lub przysłowia 
związane z tematyką Lata z Książką. 

6,20,27.08.2020 Filia nr 32 
Facebook 

94 
Kaczka Krzyżówka – krzyżówka, której hasło przybliży dzieciom zachowania 
proekologiczne. 

13,27.08.2020 Filia nr 32 
Facebook 

95 
Co to za zwierz? – zagadki, rozpoznawanie bohaterów książek po 
wskazówkach zamieszczanych na FB. 

12,26.08.2020 Filia nr 32 
Facebook 

96 
Our English Summer – wakacyjny konkurs online dla dzieci: Summer 
adventures, Summer Fun, Summer clothing, Summer weather.  

5,12,19,26.08.2020 Filia 35 

97 
Zanurzeni w lesie – warsztaty ekologiczne dla dzieci 4-6.08.2020 

 
Filia nr 38 

blog 

98 
Zielone wygrywa – rebusy i zagadki ekologiczne dla dzieci 11-13.08.2020 

 
Filia nr 38 

blog 

99 
Mieszkańcy lasów – prezentacja książek i artykułów o tematyce propagującej 
życie zwierząt i roślin 

18-20.08..2020 
 

Filia nr 38 
blog 

100
Zero waste – lepsze życie – zajęcia ekologiczne online dla dzieci 25-27.08.2020 

 
Filia nr 38 

blog 

L.p. 
Nazwa zadania, krótki opis Data realizacji, godzina Miejsce realizacji (filia, dział, inna 

lokalizacja) 
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6.  

1 
Załęże ciągle młode – wystawa fotografii dzielnicy, przygotowana przy 
współpracy z seniorami, młodzieżą i studentami, w ramach obchodów 660-lecia 
Załęża. 

Sierpień Filia nr 3  
Facebook 

2 
Ekspozycje tematyczne w formie fotorelacji na Facebooku.  Sierpień Filia nr 3  

Facebook 
3 Hans Christian Andersen – ekspozycja Sierpień Filia nr 4 
4 Guy de Maupassant – ekspozycja Sierpień Filia nr 4 
5 Thomas Mann – ekspozycja Sierpień Filia nr 4 
6 Wojciech Żukrowski – ekspozycja Sierpień Filia nr 4 
7 Rok 2020 rokiem Bitwy Warszawskiej – ekspozycja Sierpień Filia nr 8 
8 100. rocznica Bitwy Warszawskiej – ekspozycja.  Sierpień Filia nr 9 
9 Leopold Tyrmand – ekspozycja.  Sierpień Filia nr 13 

10 
Walizka pełna książek – czyli co warto zabrać do czytania na wakacje. sierpień Filia nr 15 

Blog 
Instagram 

11 
Giszowiecka „Piętnastka” – historia naszej filii sierpień Filia nr 15 

Blog 
Instagram 

12 Sierpień  w przyrodzie – ekspozycja książek dla dzieci o letniej tematyce  sierpień Filia nr 18 

13 
Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego – ekspozycja 3-7.08.2020 Filia nr 27 

Facebook 

14 
120. rocznica urodzin J. Brzechwy – ekspozycja 10-14.08.2020 Filia nr 27 

Facebook 

15 
70. rocznica śmierci H. de Balzaca - ekspozycja 17-21.08.2020 Filia nr 27 

Facebook 

16 
20. rocznica śmierci C. Barksa - ekspozycja 24-31.08.2020 Filia nr 27 

Facebook 

17 
Nowości na sierpień – ekspozycja promująca zakup nowych książek i 
audiobooków w bibliotece oraz darów przekazanych przez czytelników. 

Sierpień Filia nr 28 

18 Nowości w naszej bibliotece – ekspozycja  Sierpień Filia nr 34 
19 Herman Melville, Mary Shelley – ekspozycja. Sierpień Filia nr 35 

20 
Atak atomowy na Hiroszimę i Nagasaki – 75. Rocznica – ekspozycja.  6-9.08.2020 Filia nr 36 

Facebook 

21 
Bitwa Warszawska (Cud nad Wisłą) – ekspozycja.  13.08.2020 Filia nr 36 

Facebook 

22 
Święto Lotnictwa Polskiego – ekspozycja.  28.08.2020 Filia nr 36 

Facebook 
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II. Zadania realizowane we współpracy z innymi podmiotami  

L.p. 
Nazwa zadania, krótki opis Data realizacji, godzina Miejsce realizacji (filia, dział, inna 

lokalizacja) 

1 
Małe i duże czytelnicze podróże – prezentacje z podróży po 
Polsce i poza Polską   

06.08.2020 Filia nr 12 
Facebook 

2 
Przyroda oczami przedszkolaka-prezentacja prac plastycznych 
wykonanych przez dzieci 

13.08.2020 Filia nr 12 
Facebook 

3 
Małe i duże czytelnicze podróże – prezentacje z podróży po 
Polsce i poza Polską   

20.08.2020 Filia nr 12 
Facebook 

4 
Zero Waste – wykorzystaj do cna wszystko co się da – 
prezentacja studentów pielęgniarstwa i fizjoterapii  

27.08.2020 Filia nr 12 
Facebook 

5 
Małe i duże biblioteczne podróże – prezentacje z podróży po 
Polsce i poza Polską. 

2,16,21,30.08.2020 
 

Filia nr 12 
Facebook 
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