
Miejska Biblioteka Publiczna 
zaprasza 

na LATO w BIBLIOTECE

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach organizowanych w 28 placówkach filialnych na terenie miasta.

Filia nr 2, ul. Peowiaków 12, tel. 81 466 62 02

Wakacyjne zajęcia dla dzieci „Poznajemy Lublin i Lubelszczyznę”.
3 lipca, godz. 11.00 - Koziołek w herbie Lublina.
5 lipca, godz. 11.00 - Parę słów o konikach z Janowa... I nie tylko.
10 lipca, godz. 11.00 -  Legenda o czarciej łapie.
12 lipca, godz. 11.00 - Historia księżnej Izabeli i pewnej kolekcji...
17 lipca, godz. 11.00 - Jak Lublin stał się Lublinem.
19 lipca, godz. 11.00 - Miejsce, które łączy kultury - Włodawa.
24 lipca, godz. 11.00 - Legenda o kamieniu nieszczęścia.
26 lipca, godz. 11.00 - Sekrety pałacu Zamoyskich w Kozłówce.
31 lipca, godz. 11.00 - Sen Leszka Czarnego.
2 sierpnia, godz. 11.00 - Roztocze - cud natury Lubelszczyzny.
7 sierpnia, godz. 11.00 - Opowieść o Widzącym z Lublina.
9 sierpnia, godz. 11.00 - O Zamościu - perle renesansu Ziemi Lubelskiej.
14 sierpnia, godz. 11.00 - Skrzynia złota u bernardynów.
16 sierpnia, godz. 11.00 - O lotniczych tradycjach Świdnika słów kilka.
21 sierpnia, godz. 11.00 - Nieszczęsna Rusałka.

Filia nr 3, ul. Hutnicza 20, tel. 81 746 29 63

5, 12, 19 lipca, godz. 11.00 - głośne czytanie lektur (dla dzieci od 6 
do 12 lat)
7 i 14 lipca, godz. 11.00 - gry planszowe i układanie puzzli
21 lipca - Świat origami - warsztaty doskonalące technikę

Filia nr 6, ul. Poniatowskiego 4, tel. 81 533 07 13

3 - 7 lipca, godz. 12.00 - „Ozdabiamy przedmioty techniką decoupage” - 
zajęcia plastyczne
10 lipca, godz. 12.00 - „Dlaczego warto być wrażliwym?” - pogadanka na 
podstawie książki ks. Jana Twardowskiego „Serce za serce czyli co to 
znaczy kochać"
12 lipca, godz. 12.00 - Omówienie i prezentacja książki A. Sudowskiej 
"ABC regionów Polski"



13 lipca, godz. 12.00 - „To ja!" - czytanie historyjek, które dodają 
dzieciom pewności siebie
14 lipca, godz. 12.00 - „Poznajemy tańce polskie” - lekcja biblioteczna
17 lipca, godz. 12.00 - Konkurs gier planszowych

Filia nr 7, ul. Kunickiego 35, tel. 81 472 53 93

lipiec - sierpień, godz. 10.00 - 12.00 - gry komputerowe, planszowe, 
kącik plastyczny, lekcje biblioteczne dla placówek wsparcia dziennego 
dzielnicy Dziesiąta, imprezy organizowane w ramach współudziału w 
programie Dzielnice Kultury

Filia nr 9, ul. Krańcowa 106, tel. 81 744 17 18

03 - 28 lipca (w poniedziałki, środy, piątki), godz. 11.00 - 13.00 - 
zajęcia edukacyjno-plastyczne „Podróże po Europie - ciekawostki
i osobliwości”.

Filia nr 12, ul. Żelazowej Woli 7, tel. 81 741 52 73

3 lipca - 31 sierpnia (w poniedziałki, środy, piątki), godz. 15.00 - 17.00
- zajęcia plastyczne: ozdoby z filcu, ramki na zdjęcia, panorama Lublina 
wykonana różnymi technikami plastycznymi, lepienie z masy solnej, 
modeliny i plasteliny, kwiaty malowane na szkle, tworzenie biżuterii, 
tworzenie przedmiotów z recyklingu,
- spotkania literackie, głośne czytanie legend lubelskich, konkurs 
recytatorski "Mój ulubiony wiersz o Lublinie", wakacyjne książki, czyli 
przegląd nowości, tworzenie książki dla najmłodszych, kalambury, 
prezentacja ulubionego bohatera, Wielka Gra z wiedzy o przeczytanej w 
wakacje książce, konkurs na najciekawiej przedstawioną postać literacką,
- środowe turnieje gier planszowych,
- Lublin dawniej i dziś - poznajemy historię miasta - opowieści, ulicami 
Starego Miasta, z historii Czechowa, wertowanie albumów - ulice 
lubelskie dawniej i dziś, poznajemy sylwetki pisarzy lubelskich, „Poznaj 
Lublin” -  konkurs na najlepszą prezentację miasta, dyskusja o Lublinie, 
"Co chcesz zmienić  w wyglądzie miasta", opowiadanie legend o Lublinie 
najmłodszym czytelnikom.

Filia nr 13, ul. Grażyny 13, tel. 81 525 08 85

Gry planszowe.
lipiec- sierpień
w poniedziałki, środy, piątki, godz. 10.00 - 18.00
we wtorki, godz. 10.00 - 16.00
w czwartki, godz. 12.00 - 16.00 - możliwość skorzystania z bogatej 
oferty gier planszowych.

Filia nr 16, ul. Kasztanowa 1, tel. 81 444 77 55

03 - 31 lipca, godz. 13.00 - 14.30 (od poniedziałku do piątku) - gry 
planszowe lub zajęcia plastyczne organizowane w bibliotece.



Filia nr 17, ul. Przyjaźni 11a, tel. 81 746 28 11

03 - 28 lipca, godz. 10.00 - 11.00

- „Papieroplastyka”- zajęcia plastyczne prowadzone sztuką origami, 
quillingu,
- „Moje osiedle”- konkurs plastyczny,
- „Czy znasz tę bajkę” - głośne czytanie baśni, bajek i opowiadań,
- „Wesoła biblioteka” - turnieje gier planszowych,
- „Wirtualne podróże po świecie” - wędrówki po ciekawych zakątkach 
świata, muzeach,
- „W krainie gier czyli darmowa rozkosz internetowa”,
- „Chodnikowe graffiti” - wakacyjne malowidła na chodniku.

Filia nr 18, ul. Głęboka 8a, tel. 81 525 10 91

Wakacje w mieście Lublinie czyli sto pomysłów na zabawę
3 lipca - Szczupak czy lin. Legendy o nazwie Lublina. Własnoręcznie 
malujemy herb Koziego Grodu.
5 lipca - Poznajemy dzielnice naszego miasta. Rysujemy dziecięcy plan
Lublina
7 lipca - Być jak Jan Kochanowski. Próba pisania fraszki i jej ilustrowanie
10 lipca - Jak w bajce. Projekt wymarzonego parku rozrywki w Lublinie
12 lipca - Lublin jako miasto wyjątkowe. Ciekawostki, quizy i zagadki
14 lipca - Radosne dzieciństwo w Lublinie. Zabawy z plasteliną.
16 sierpnia, godz. 11.00 - Koziutek odkrywa piękno Lublina. Najbardziej 
znane zabytki naszego miasta - kolaż
18 sierpnia, godz. 11.00 - Słynne diabły czyli skąd się wzięła Czarcia 
Łapa. Wykonujemy odciski w modelinie
21 sierpnia, godz. 11.00 - Śpiewać jak Beata Kozidrak. Karaoke z 
lubelskimi artystami.
23 sierpnia, godz. 11.00 - „Na wieży furkotał blaszany kogucik”. 
Ilustracje do wiersza Józefa Czechowicza.
25 sierpnia, godz. 11.00 - Barwy lata dla Lublina. Kwiatowy decoupage.
28 sierpnia, godz. 11.00 - Zabawy na Słonecznym Wrotkowie czyli 
pocztówki z wakacji w Lublinie.
30 sierpnia, godz. 11.00 - Zakończenie wakacji w bibliotece.
We wtorki i czwartki zapraszamy na gry planszowe i komputerowe.

Filia nr 19, ul. Kunickiego 89, tel. 81 745 31 44

3 lipca do 31 sierpnia
poniedziałki, godz. 10.30 - „Podróże nie tylko za jeden uśmiech” - 
prezentacja najpiękniejszych miast i zakątków Polski.

wtorki, godz. 10.00 - „Słoneczny zakątek dobrej zabawy” - prezentacja 
wykonanych rożną techniką prac plastycznych inspirowanych podróżami 
morskimi.

środy, godz. 10.30 - „Z Wilkiem morskim po morzach i oceanach naszego 
globu” - multimedialna wyprawa szlakiem podróży Josepha Conrada.



piątki, godz. 10.30 - „Lublin i Dziesiąta na wesoło”. W programie: 
pogadanki, rebusy, zajęcia plastyczne, konkursy wiedzy, „Pocztówka z 
wakacji” - warsztaty plastyczne.

Przez całe wakacje zapraszamy na spotkania z grami planszowymi oraz do 
wirtualnego placu zabaw z bezpiecznymi grami komputerowymi.

Filia nr 21, Rynek 11, tel. 81 532 05 45
Gry planszowe i na tablicy dotykowej, wspólne słuchanie książek, 
warsztat robotyki, warsztat rękodzieła.

4, 11, 18, 25 lipca, godz. 12.00 - "Granie, na planszy i ekranie!” - gry 
planszowe i komputerowe
, zabawy manualne z użyciem interaktywnej tablicy dotykowej
6, 13, 20, 27 lipca, godz. 12.00 - "Posłuchajcie opowieści” - wspólne 
słuchanie wybranych książek dostępnych w bibliotece jako audiobooki

1, 8, 22, 29 sierpnia, godz. 12.00
- tematyczne zajęcia dla dzieci z Przedszkola nr 26
- "Kolorowanie na ekranie"- "Opowieści dobrej treści"
, "Gdzie kucharek sześć - książki z przepisami dla najmłodszych", 
"Uśmiech z wakacji",
- zajęcia z robotyki
dla podopiecznych Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej im. bł. E. 
Bojanowskiego,
- Cheder w bibliotece - warsztaty rękodzieła, nauka żydowskiego tańca, 
żydowskie bajki w ramach corocznego udziału filii w organizowanej na 
Starym Mieście imprezie - Nasze Wielkie Żydowskie Wesele (6 sierpnia)

Filia nr 22, ul Kruczkowskiego 14, tel. 81 744 48 16
5, 12, 19, 26 lipca, 2, 9, 16, 23 sierpnia, godz. 12.30 - „Na pokład 
piraci!” - zajęcia plastyczno-literackie.

Filia nr 23, ul. ul. Prof. Antoniego Gębali 6 (szpital), tel. 81 718 51 04

26 czerwca - 31 sierpnia - zajęcia przeznaczone dla pacjentów szpitala

- zajęcia literacko-plastyczne połączone z głośnym czytaniem bajek,
- zajęcia związane z obchodami 700- lecia Miasta Lublin - "Napisz swoją 
legendę o mieście Lublinie", "Napisz życzenia dla miasta Lublina", "Mój 
wiersz o Lublinie", "Wymyśl reklamę dla miasta Lublina", "Malujemy 
Lublin", "Jak wyobrażam sobie Lublin za 100 lat?", "Najpiękniejsze 
miejsca w Lublinie", "Co zmieniłbym w naszym mieście? Moje propozycje"

Filia nr 25, ul. Sympatyczna 16, tel. 81 527 21 82

26 czerwca, godz. 13.00 - warsztaty plastyczne: zachód słońca nad morzem
27 czerwca, godz. 13.00 -  gry planszowe, plenerowe
28 czerwca, godz. 13.00 - warsztaty plastyczne: bukiet kwiatów polnych
29 czerwca, godz. 13.00 - gry planszowe, plenerowe
30 czerwca, godz. 13.00 - warsztaty plastyczne: kolorowe ptaki
24 lipca, godz. 13.00 - warsztaty plastyczne: girlanda z kwiatów



25 lipca, godz. 13.00 - gry planszowe i komputerowe
26 lipca, godz. 13.00 - warsztaty plastyczne: barwne motyle
27 lipca, godz. 13.00 - gry planszowe i komputerowe
28 lipca, godz. 13.00 - warsztaty plastyczne: papierowe wiatraki
31 lipca, godz. 13.00 - warsztaty plastyczne: puszyste dmuchawce
1 sierpnia, godz. 13.00 - gry planszowe i komputerowe
2 sierpnia, godz. 13.00 - warsztaty plastyczne: latawce na wietrze
3 sierpnia, godz. 13.00 - gry planszowe i komputerowe
4 sierpnia, godz. 13.00 - warsztaty plastyczne: pocztówki z wakacji

Filia nr 26, ul. Leonarda 18, tel. 81 525 64 39

5, 12, 19, 26 lipca, 2, 9, 16, 23 sierpnia, godz. 15.30-17.00 - cykl 
zajęć plastycznych oraz warsztaty kulturalne z Fundacją Hesperos

Filia nr 29, ul. Kiepury 5, tel. 81 741 92 94

28 czerwca - 28 lipca, godz. 10.30 - 12.00 - zajęcia 
literacko-plastyczne, sportowe, gry planszowe
- „Lublin w legendach” - zajęcia literacko-plastyczne
- „Kolorowa plastyka - zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych 
technik m. in.: Iris Folding, quilling, origami, krepina
- „Fitness dla najmłodszych” - zajęcia sportowe - dbam o swoje zdrowie i 
kondycję
- „Zagraj z nami” - gry planszowe (wtorki i czwartki)

Filia nr 31, ul. Nałkowskich 104a

3 - 31 lipca, godz. 11:00-13:00 - warsztaty plastyczno-literackie, gry 
multimedialne, PS3 i gry planszowe.

Filia nr 32 (Biblio), ul. Szaserów 13-15, tel. 81 311 00 09

czerwiec, lipiec, sierpień - pokazy filmowe dla grup zorganizowanych w 
ramach prowadzonych w Biblio cykli filmowych oraz pokazy tematyczne, 
związane z prowadzonymi zajęciami (np. lekcjami bibliotecznymi)

czerwiec - sierpień (co druga środa), godz. 18.00 - 22.00 - gry planszowe

19-21 lipca - wakacyjne warsztaty na 700-lecie Lublina: zajęcia 
plastyczne, prelekcje edukacyjne, zajęcia multimedialne (Moje miasto 
jest mi bliskie, Koziołek Lubelski, Czarcia Łapa)

Turniej konsolowy

lipiec lub sierpień - turniej konsolowy (sportowy lub zręcznościowy)

Filia nr 34, ul. Judyma 2a, tel. 81 466 59 12

„W lubelskiej krainie skrzatów”
4 lipca, godz. 10.00-12.00 - zwiedzanie z lubelskim Koziołkiem 



historycznie ważnych miejsc i poznanie legend z nimi związanych. 
Polecenie ciekawych obiektów w mieście z pomocą prezentacji multimedialnej
6 lipca, godz. 10.00-12.00 - zajęcia plastyczne - wykonanie w różnych 
technikach płaskich i przestrzennych najważniejszych budowli miejskich i 
rozmieszczenie ich na planszy gry
11 lipca, godz. 10.00-12.00 - kreowanie fabuły gry planszowej pt. 
„Wczoraj i dziś w Lublinie”. Tworzenie instrukcji gry - część pierwsza
13 lipca, godz. 10.00-12.00 - kreowanie fabuły gry planszowej pt. 
„Wczoraj i dziś w Lublinie”. Tworzenie instrukcji gry - część druga
18 lipca, godz. 10.00-12.00 - wykonanie kart gry według zaplanowanego 
scenariusza
20 lipca, godz. 10.00-12.00 - wykonywanie akcesoriów służących do gry.
25 lipca, godz. 10.00-12.00 - wspólna zabawa przy grze „Wczoraj i dziś w 
Lublinie”
27 lipca, godz. 10.00-12.00 - pocztówka „Pozdrowienia z Węglina”

W pozostałe dni tygodnia (poniedziałek, środa, piątek) do końca miesiąca 
lipca gry planszowe, bezpieczne gry i zabawy w Internecie.

Filia nr 35, ul. Bursztynowa 20, tel. 81 311 00 02

Lublin 700 lat - a tyle do odkrycia
3, 10, 17, 24, 31 lipca, 7, 14, 21 sierpnia, godz. 12.00-14.00

12, 19, 26 lipca, 9, 16 sierpnia, godz. 10.30 - 13.30

- „Poczytalnia” dla dzieci - zajęcia czytelnicze z elementami animacji 
teatralnej
- „Teatrzyk kamishibai” - warsztaty i spektakl
- Gra planszowa edukacyjna - Lubelska linia czasu i inne - rozgrywki
- „W co bawili się nasi rodzice" - zabawy na wolnym powietrzu.

Filia nr 36, ul. Zygmunta Augusta 15, tel. 81 311 00 16

Wakacyjna przygoda w bibliotece. Wakacje na Felinie 2017
21 - 31 sierpnia, godz. 11.00-14.00 - warsztaty artystyczne, spotkania, 
zajęcia ruchowe, teatralne i inne.

Filia nr 37, ul. Bazylianówka 85, tel. 81 742 12 87

Półkolonie organizowane we współpracy z Parafią pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP.

31 lipca - 4 sierpnia, godz. 10.00-14.00
Program:
- zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu (trampolina, duże bańki 
mydlane, malowanie kredą, gry zręcznościowe)
- zajęcia sportowe (gry, zabawy i konkursy)
- zajęcia plastyczne: rysowanie, malowanie różnymi technikami 
(decoupage, malowanie farbami do tkanin)
- zajęcia rękodzielnicze (produkcja biżuterii, wykonywanie zakładek, 
wyklina papierowa, wyszywanki)
- zajęcia cyrkowe (żonglerka, zabawy rekwizytami cyrkowymi)



- piknik podsumowujący półkolonie (wydarzenie plenerowe, które odbędzie 
się w ostatnim dniu półkolonii)

14-25 sierpnia - poniedziałki, środy, piątki, godz. 10.00-18.00, wtorki, 
godz. 10.00-18.00, czwartki, godz. 12.00-18.00 - zajęcia 
rekreacyjno-sportowe: tenis stołowy, piłkarzyki

lipiec-sierpień - poniedziałki, środy, piątki, godz. 10.00-18.00,
wtoreki, godz. 10.00-18.00, czwartki, godz. 12.00-18.00
- „Poniedziałki z planszówkami”
- „Czytelnia w plenerze”
- gry na konsoli Playstation 3

Filia nr 38, ul. Relaksowa 25, tel. 81 311 01 12

26 czerwca - 14 lipca, godz. 11.00-13.00
26 czerwca, godz. 11.00 - Lublin przyszłości - malowanie na 3 
płaszczyznach (na ścianie, szarym papierze i na płótnach)
28 czerwca, godz. 11.00 - zajęcia literackie: list do kolegi jako 
wspomnienie wakacji w Lublinie
30 czerwca, godz. 11.00 - zajęcia plastyczne związane z legendami Lublina
3 lipca, godz. 11.00 - budowa z kartonu Zamku Lubelskiego
5 lipca, godz. 11.00 - pocztówki z Lublina - znane lubelskie miejsca i 
zabytki zamknięte w formie pocztówki
7 lipca, godz. 11.00 - Mapa Sławina - wspólne wykonanie mapy osiedla z 
zaznaczeniem punktów, które są szczególne dla naszych czytelników
10 lipca, godz. 11.00 - podróż w głąb osiedla z mapą w ręku
12 lipca, godz. 11.00 - maski na wakacyjny Bal Lubelski, związane z 
postaciami z lubelskich legend
14 lipca, godz. 11.00 - wakacyjny Bal Lubelski pod hasłem „Wakacje po 
Lubelsku”

Filia nr 39, ul. Głuska 138, tel. 81 532 05 29

3 - 22 lipca -  zajęcia plastyczne „Morze, nasze morze” - tworzenie 
obrazów z wykorzystaniem różnych technik i materiałów plastycznych
23 sierpnia - Hej do Biłgoraja! - Tradycje, stroje, tańce, muzyka...


