
Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie Filia nr  6, 27 BIOTEKA
ul.  Aleje Racławickie 22
zaprasza  do  uczestnictwa  w  akcji  Lato  w  mieście,  podczas  której  będą  organizowane
Zajęcia kulturalne „Lato w mieście 2021”.

Tytuł wydarzenia: Bajki robotów - eksploratorium Stanisława Lema w Bibliotece 
Opis : Obchodzimy w tym roku 100. rocznicę urodzin Stanisława Lema - pisarza, filozofa,

futurologa  oraz  krytyka  -  postaci  niezwykłej,  która  zachęca  nas  do  przyglądania  się

zmieniającej się rzeczywistości.  Dlatego też pragniemy zaprosić na wyjątkową wystawę,

która będzie pretekstem do aktywnego obcowania z literaturą i  technologią.  Ekspozycja

połączy interaktywne stanowiska zachęcające do testowania zdobyczy cyfrowego świata tj:

AR, AI, roboty, czy eksperymenty z elektroniką, z literackimi wizjami przyszłości Stanisława

Lema. 

Termin : 28 czerwca - 31 sierpnia
Koszt : bezpłatnie
Czas trwania :  ekspozycja będzie otwarta w godzinach pracy biblioteki tj: 9.00-19.00
Uwagi : ilość zwiedzający uzależniona będzie od limitu miejsc dostępnych w danej chwili w
Bibliotece
Zapisy: brak

Tytuł wydarzenia: Letnia czytelnia przed Bioteką"
Opis : Wakacje to czas, w którym możemy oddać się lekturze ulubionych pozycji literackich

lub  prasy  na  świeżym  powietrzu.  To  również  okazja  do  ciekawych  spotkań  i  rozmów.

Zapraszamy więc do letniej czytelni w przestrzeni przed biblioteką!

Termin : 28 czerwca - 31 sierpnia
Koszt : bezpłatnie
Czas trwania : otwarta w godzinach pracy biblioteki tj: 9.00-19.00
Uwagi :
Zapisy: brak

Tytuł wydarzenia: Kwiatodzielnia - punkt wymiany roślin 
Opis :  Bioteka  nie  jest  zwyczajną  biblioteką,  to  miejsce,  w  którym  można  obcować  z

literaturą, filmem, muzyką. To również miejsce, w którym mieści się lubelski punkt wymiany



roślin.  Wystarczy przynieść  ze sobą sadzonkę lub  odnóżkę i  zabrać do domu dowolną

roślinę z „Kwiatodzielni”

Termin : 28 czerwca - 31 sierpnia
Koszt : bezpłatnie
Czas trwania :  ekspozycja będzie otwarta w godzinach pracy biblioteki tj: 9.00-19.00
Uwagi :
Zapisy: brak

Tytuł  wydarzenia:  Spotkajmy się  w bibliotece -  cykl  letnich warsztatów dla  dzieci
i młodzieży 
Opis :  Podczas tegorocznych letnich  warsztatów każdy znajdzie  coś dla  siebie.  Będzie

możliwość  podjęcia  działań  artystycznych,  rozpoczęcia  przygody  z  programowaniem  i

rysowaniem gier a także sprawdzenia swoich umiejętności detektywistycznych. Program:

12 lipca - Letnia Akademia detektywów cz 1.

13 lipca - Letnia Akademia detektywów cz. 2

14 lipca - Letnie warsztaty artystyczne

15 lipca - Zakoduj się w bibliotece!

16 lipca - Stwórz własną grę!

Termin : 12-16 lipca
Koszt : bezpłatnie
Czas trwania :  od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-13.00
Uwagi :
Zapisy:  liczba  miejsc  na  warsztatach  uzależniona  będzie  od  obowiązujących
obostrzeń zapisy rozpoczną się 14 czerwca.
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