
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, przypadający 8 maja, 
rozpoczyna obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (8-15 maja), 

które w całości odbędą się w sieci. 
Tegoroczne hasło brzmi „Zasmakuj w bibliotece”.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna imienia C. Norwida w Zielonej Górze  przygotowała
na ten czas bardzo ciekawe propozycje. 

Polecamy do nich zajrzeć!

Program wydarzeń Tygodnia Bibliotek 2020 organizowanego przez Bibliotekę Norwida:

8 maja (piątek)

• Quizzy, rebusy, krzyżówki – związane z biblioteką, książką, filmem oraz muzyką dla 

czytelników umieszczane na fb mediateki Szklana Pułapka.

godz. 10.00, mediateka Szklana Pułapka 

• Zakładka z motywem – propozycja przygotowania zakładek z motywem Piotrusia Pana, 

patrona Filii z możliwością samodzielnego wydruku.

w godzinach pracy Filii nr 11 (Biblioteka Piotrusia Pana) 

• Niespodziankowe wypożyczanie online – wirtualne wypożyczanie książek przez 

czytelników na podstawie wytypowanej cyfry spośród przygotowanej, ponumerowanej listy 

bezpłatnych książek online.

godz. 11.00, Filia nr 11 (Biblioteka Piotrusia Pana) 

9 maja (sobota)

• Quizzy, rebusy, krzyżówki – związane z biblioteką, książką, filmem oraz muzyką dla 

czytelników umieszczane na fb mediateki Szklana Pułapka.

godz. 10.00, mediateka Szklana Pułapka 

11 maja (poniedziałek)

• Quiz w języku angielskim na temat USA – wśród osób, które prześlą prawidłowe 

odpowiedzi na adres: b.obcojezyczna@biblioteka.zgora.pl rozlosowane zostaną nagrody. 

Wręczenie po otwarciu biblioteki w ramach programu ameryka@twojej bibliotece. godz. 10,

Biblioteka Obcojęzyczna. 

• Literackie oblicze Mediateki Szklana Pułapka, czyli poznaj autora – dzień z autorką 

Joanną Szarańską na profilu na Facebooku. godz. 10-17 - mediateka Szklana Pułapka - 

• 11-15 maja, godz. 11 - Facebook Biblioteki - Zostań w domu z Pippi – o Pippi 

Pończoszance, bohaterce książki Astrid Lindgren, opowie Edyta Jungowska, aktorka 

teatralna, filmowa i telewizyjna, producentka audiobooków dla dzieci z najlepszymi 

książkami Astrid Lindgren, właścicielka wydawnictwa Jung-off-ska.

Odc. 1 „Cyrk”; odc. 2 „Pierwsze spotkanie”; odc. 3 „Policjanci”; odc. 4 „Szkoła”; odc. 5 

Piosenki: „Piosenka Emila”, „Piosenka Lotty”, „Piosenka Pippi”.



• 11-15 maja, godz. 12 - Facebook Biblioteki - I Maraton Czytania online – czytanie na 

żywo wybranego fragmentu książki lub wiersza oraz oznaczenie w poście Biblioteki i 

umieszczenie hasztagu #IMaratonCzytania.

• godz. 13 - mediateka Góra Mediów - Opowieści na każdy tydzień – czytanie tekstów 

pochodzących z rożnych stron świata, opatrzonych grafiką i podkładem muzycznym. 13 

maja (środa)

• godz. 10 - Biblioteka Obcojęzyczna - Quiz na temat Niemiec – wśród osób, które prześlą 

prawidłowe odpowiedzi na: b.obcojezyczna@wimbp.zgora.pl rozlosowane zostaną nagrody. 

Wręczenie po otwarciu biblioteki. Współorganizator: Punkt Informacji Europejskiej "Europe

Direct" Zielona Góra.

• godz. 12 - Filia nr 5 - Chatka Małgorzatki i Biblioteka Żółwia Franklina łączą siły! – 

zdobienie piernikowej książki online (konkurs dla dzieci z nagrodami). 

14 maja (czwartek)

• godz. 17.15 - Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży-Biblioteka Pana Kleksa - 

Pacynkowa Wieczorynka online – pacynka o wdzięcznym imieniu Rysiu zabierze 

wszystkie chętne dzieci w świat bajek, opowiadań i wierszyków. Wydarzenie w formie filmu

możliwego do odtwarzania na Facebooku Biblioteki Pana Kleksa. Prowadzenie: Justyna 

Stachura.

15 maja (piątek)

• godz. 17 - mediateka Szklana Pułapka - Spotkanie autorskie z Izabelą M. Krasińską, autorką

powieści obyczajowych, nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiem specjalnym i 

logopedą, prowadzi blog książkowy Kate in bookland 


