
Miejska  Biblioteka  Publiczna  im.  H.  Łopacińskiego  w  Lublinie  Filia  nr  38
zaprasza do  uczestnictwa  w  akcji  Lato  w  mieście,  podczas  której  będą  organizowane
bezpłatne zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym.

Tytuł wydarzenia: "Jedno państwo wiele narodów" - warsztaty historyczne przybliżające
znaczenie  i  historię  zawarcia  Unii  Lubelskiej                  
 "Kaplica Trójcy Świętej " - warsztaty artystyczne

Termin:  29.07.2019 r.

Koszt: zajęcia bezpłatne
 
Czas trwania: godz.  11.00-13.00

Uwagi:  zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym

Zapisy:  Na zajęcia obowiązują zapisy pod nr. tel 81 3110112

Tytuł  wydarzenia:   "MINECRAFT"  -  konstruowanie  kartonowych  modeli  3D
Podczas spotkania uczestnicy wezmą udział w dyskusji na temat uniwersum Minecrafta,
zapoznają  się  z  literaturą  dotyczącą  tematyki,  wykonają  papierowe  modele  postaci  i
atrybutów z popularnej gry

Termin:  30.07.2019 r.

Koszt: zajęcia bezpłatne
 
Czas trwania:  godz. 11.00.-13.00

Uwagi:  zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym

Zapisy:  Na zajęcia obowiązują zapisy pod nr. tel 81 3110112

Tytuł wydarzenia:   "Symbole Unii Lubelskiej" - warsztaty heraldyczne i sfragistyczne
 "Stwórz swój herb" - warsztaty artystyczne    
                                                                 
Termin:  31.07.2019 r.

Koszt: zajęcia bezpłatne
 
Czas trwania:  godz. 11.-13.00
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Uwagi:  zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym

Zapisy:  Na zajęcia obowiązują zapisy pod nr. tel 81 3110112

Tytuł wydarzenia:    "Stwórz swoją grę! - warsztaty łączące nowe technologie, kreatywne
myślenie i tradycyjne techniki

Termin:  1.08.2019 r.

Koszt: zajęcia bezpłatne
 
Czas trwania:  godz. 11.00-13.00

Uwagi:  zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym

Zapisy:  Na zajęcia obowiązują zapisy pod nr. tel 81 3110112

Tytuł wydarzenia: "Bal wakacyjny" - wydarzenie podsumowujące  zajęcia w bibliotece:
w programie gry i zabawy ruchowe

Termin:  2.08.2019 r.

Koszt:  zajęcia bezpłatne
 
Czas trwania:  godz. 16.00 -18.00

Uwagi:  zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym

Zapisy:  Zajęcia otwarte, nie obowiązują zapisy

Tytuł wydarzenia:  Laboratorium wspomnień – stanowisko multimedialne umożliwiające
digitalizację starych fotografii, dokumentów i pamiątek rodzinnych, oraz przegrywanie kaset
VHS na nośniki cyfrowe
termin:  01.07-31.08.2019  r.   w  godzinach  pracy  biblioteki  (poniedziałek,  środa,  piątek
10.00-18.00, wtorek, czwartek 10.00-16.00)
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