
Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego w Tarnowie 

WAKACJE W BIBLIOTECE 

 

1. Strachy, potwory i inne straszydła, czyli strach ma tylko wielkie oczy 

Filia nr 5, ul. Ks. Bajdy 27, 6 lipca, godz. 9.00- 10.00. 

Bajkoterapia - „Mój osobisty potworek” - warsztaty literacko-plastyczne poprowadzi Katarzyna Kurdziel. 

Oferta dla dzieci do lat 10 

Zainteresowanych prosimy o  kontakt telefoniczny 14 656 09 60 

 

 2. Poznajemy świat  

Filia nr 5, ul. Ks. Bajdy 27, 11 lipca, godz. 9.00–10.00; Filia nr 9, ul. Krzyska 116, 11 lipca, godz. 10.30 – 11.30; Filia nr 17, ul. 

Westerplatte 8a, 11 lipca, godz. 12.00 – 13.00 

Warsztaty podróżnicze, podczas których atmosferę wielkich wypraw do najdalszych zakątków świata przeniesie do biblioteki 

Agnieszka Cebula - animatorka i podróżniczka z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi.   

Oferta dla dzieci do lat 12 

Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 14 656 09 60 

 

3. Mój przyjaciel wygląda inaczej 

Filia nr 5, ul. Ks. Bajdy 27, 13 lipca, godz. 9.00 – 10.00.   

Bajkoterapia. Kontakt z osobą niepełnosprawną. Empatia i integracja – warsztaty literacko-plastyczne poprowadzi Katarzyna 

Kurdziel. 

Oferta dla dzieci do lat 10 

Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 14 656 09 60 

 

 4. Najpiękniej widzi się tylko sercem 

Filia nr 5, ul. Ks. Bajdy 27, 20 lipca, godz. 9.00 – 10.00.    

Biblioterapia. Warsztaty literacko-plastyczne poprowadzi Katarzyna Kurdziel.   

Oferta dla dzieci do lat 10 

Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 14 656 09 60 

 

 5. Uwolnij swoje książki - dziel się z innymi radością czytania 

Boockrossing przed budynkiem biblioteki przy ul. Staszica 6, 3 – 7 lipca, 7 – 11 sierpnia, w godzinach pracy biblioteki 

Akcja bezpłatnej wymiany książek.   

Oferta dla: bez ograniczeń wiekowych 

 



 6. „Dziki Zachód w bibliotece”   

Dział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Staszica 6, poniedziałki, środy, piątki, godz. 11.00-12.00 

M.in.  polowanie na bawoła, karmienie świnki, gorączka złota, wyścigi konne; indiańskie tańce i piosenki przy ognisku oraz 

wiele, wiele innych atrakcji. 

Oferta dla dzieci do lat 12 

Zapisy: nie wymaga zapisów. 

 

7. Wtorki z Megaksiążką, czyli „Literackie podróże małe i duże”   

Tarnowski Rynek –„Wyspa Wilkonia”, wtorki, godz. 14.00 – 16.00. 

Zagadki, rebusy, łamigłówki, kolorowanki dotyczące atrakcyjnych i ciekawych miejsc Polski. Propozycja skierowana do dzieci w 

wieku do 12. lat. Do wspólnej zabawy zapraszamy też rodziców. 

Oferta dla dzieci do lat 12 

Zapisy: nie wymaga zapisów. 

 

8. „Wszystko…GRA”   

Filia nr 1, ul. Gumniska 28, tel. 14 688 80 29, poniedziałki, środy, piątki, godz. 10.00 – 14.00.   

Wakacyjne gry w „planszówki”.  Nowa oferta biblioteki skierowana do dzieci, młodzieży i całych rodzin.   

Oferta dla: bez ograniczeń wiekowych. 

Zapisy: nie wymaga zapisów. 

 

9. Warsztaty decoupage   

Filia nr 1, ul. Gumniska 28, tel. 14 688 80 29, wtorki, czwartki, godz. 11.00 – 14.00. 

Zajęcia plastyczne. W programie: nauka techniki od podstaw dla osób uczestniczących po raz pierwszy, nauka malarskiego 

decoupage dla osób zaawansowanych 

Oferta dla: dla młodzieży i dorosłych 

Zapisy: nie wymaga zapisów. 

 

10. Bajkowe kółeczka. Origami płaskie z koła   

Filia nr 5, ul. Ks. Bajdy 27, 10, 17, 24 sierpnia, godz. 11.00 – 12.00.   

Zajęcia plastyczne 

Oferta dla: dla dzieci wczesnoszkolnych 

Zapisy: Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 14 656 09 60 

 

11. „Zaczytane lato”.    

Filia nr 8, ul. Traugutta 1, wtorki, czwartki, godz. 10.00 – 12.00.    



Siódma edycja zajęć edukacyjno-rozrywkowych opartych o wybrane lektury. Wspólne czytanie, zabawy ruchowe w plenerze na 

terenach zielonych przed biblioteką.   

Oferta: dla dzieci w wieku 6-10 lat 

Zapisy: Zapisy pod numerem tel. 14 656 25 88. 

 

12. „Kamykowe igraszki”   

Filia nr 9, ul. Krzyska 116, lipiec, wtorki i środy, godz. 11.00 – 12.30.   

Zajęcia plastyczne inspirowane malowanymi kamykami.   

Oferta dla dzieci w wieku od lat 7 

Zapisy: Nie wymaga zapisów 

 

13. „Czytaj i baw się”   

Filia nr 17, ul. Westerplatte 8a,środy,godz. 11.00 – 12.00.   

Czytanie książeczek z kolekcji „Martynka”, ubieranie tekturowej figurki Martynki w zestawy tematycznych ubranek (nauka jazdy 

konnej, nad morzem, w górach, w szkole tańca, kochana mamusia).   

Oferta dla dzieci w wieku od lat 7 

Zapisy: Nie wymaga zapisów 

 

14. „Afryka na stole” 

Filia nr 18, ul. Romanowicza 38B, od 13 lipca, czwartki, godz. 11.00 – 12.30. 

Warsztaty plastyczne, łączące znajomość fauny i flory kontynentu afrykańskiego z rytuałem nakrywania do stołu. W trakcie 

zajęć dzieci wykonają dekoracje na stół: serwety, podkładki, podstawki, świeczniki itd. z wykorzystaniem materiałów 

plastycznych, owoców (cytrusów), roślin i przedmiotów codziennego użytku. 

Oferta dla dzieci w wieku do 10 lat. 

Zapisy: Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny 14 656 09 58 

 

 

Wszystkie zajęcia są bezpłatne. 

 

Kontakt: 
www.biblioteka.tarnow.pl 
tel. 14 6888021 wew. 30 
 

http://www.biblioteka.tarnow.pl/

