
PLAN DZIAŁAŃ FILII MBP PRZYGOTOWANYCH Z OKAZJI
VI LUBELSKIEJ NOCY BIBLIOTEK (11 maja 2018)

FILIA GODZINA WYDARZENIE
Filia nr 2 19:00 - koncert „Sztuka adaptacji”

Wykonawcy: Karolina 
Hordyjewicz 
(akompaniament, słowo o 
muzyce), Anika Chlebik 
(wokal), Katarzyna 
Samborska (wokal)

Filia nr 6 godz. 18.00 „W stronę światła”  - 
inscenizacja słowno-
muzyczna przygotowana 
przez pana Ireneusza 
Kaczmarczyka.

Filia nr 7 18:00 - spotkanie „Patroni ulic 
naszej dzielnicy – Władysław
Kunicki” z Haliną 
Danczowską i towarzysząca 
mu wystawa 
okolicznościowa.
- „A to Polska właśnie” – 
malowanie na płótnie dla 
dzieci

Filia nr 9 18:00

19:00

19:00

- „Polska niepodległa w 
piosence” – występ chóru 
Szkoły Podstawowej nr 32
- „Godło Polski” – zajęcia 
plastyczne dla dzieci
- „Stulecie odzyskania 
niepodległości” – prelekcje
- wspólne śpiewanie pieśni 
niepodległościowych

Filia nr 10 18:00 - „Kwartet smyczkowy” – 
koncert uczniów Szkoły 
Muzycznej im. Tadeusza 
Szeligowskiego – Teresy 
Albińskiej, Brygidy Szejki, 
Jakuba Wójcika, Wojciecha 
Jasińskiego.

Filia nr 11 18:00

19:30

- „Poezja Mickiewicza 
widziana Twoimi oczami” – 
warsztaty plastyczne
- spotkanie z zespołem 
muzycznym Bajsan
- „Pejzaż polski” – wystawa 
obrazów Jadwigi Marcinek



Filia nr 13 18:00 - spotkanie autorskie z 
Waldemarem Michalskim i 
promocja książki „Zapisane 
w kalendarzu”. Prowadzenie 
Łukasz Marcińczak

Filia nr 16 18:00 - „Cuda z papieru” – 
warsztaty quillingu

Filia nr 17 18:00

19:00

- warsztaty rękodzielnicze 
połączone z wystawą prac 
Eweliny Blaszki
- „Wędrówki po 
Lubelszczyźnie” z Jerzym 
Frąkiem

Filia nr 18 18:00 - ‘I Einstein był kobietą – 
aktorki wszech czasów” – 
wystawa
- „Haftowane życzenia” – 
wystawa prac Olgi 
Wojtowicz
- warsztaty haftu 
tematycznego
- pokaz tresury psów

Filia nr 19 18:20

19:30

- „Wierność. Wspomnienie o 
Zbigniewie Herbercie” – 
montaż literacko-muzyczny 
połączony z prezentacją 
multimedialną w wykonaniu 
uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1
- „Chciałbym opisać 
najprostsze wzruszenie, 
radość lub smutek” – 
spotkanie Klubu 
Czytelniczego radcom 
poświęcone twórczości 
poetyckiej i eseistycznej 
Zbigniewa Herberta
- „Bądź wierny. Idź” – 
wystawa o Zbigniewie 
Herbercie

Filia nr 21 18:00

18:15

- otwarcie wystawy Justyny 
Polakowskiej „Chłopcy 
malowani”
- „Drogi do niepodległości, 
czyli o żołnierskim mundurze
i obyczaju” – gawęda 
Grzegorza Sztala, 
współtwórcy Prywatnego 
Muzeum Historycznego 
Znaki Czasu



19:00 - „Białej róży kwiat…” – 
wspólne śpiewanie piosenek 
patriotycznych i 
kawaleryjskich wraz z 
Roztoczańską Konną Strażą 
Ochrony Przyrody im. 25 
Pułku Ułanów 
Wielkopolskich
- ekspozycja dawnej broni 
oraz elementów 
umundurowania

Filia nr 24 18:00

18:30

- „Niepodległa – lubię to” – 
otwarcie pokonkursowej 
wystawy prac plastycznych 
uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 38
- „Nasza Ukochana” – 
spotkanie literacko-muzyczne
z okazji 100-lecia odzyskania
niepodległości
- udział w grze miejskiej 
organizowanej przez Filię nr 
32 (BIBLIO)

Filia nr 26 17:00

18:00

19:00

- warsztaty plastyczne dla 
dzieci
- warsztaty z zabaw 
dziecięcych (robienie 
balonów, baniek mydlanych, 
zabawy z chustą animacyjną)
- „Ordonka raz jeszcze” – 
koncert niezapomnianych 
utworów z repertuaru Hanki 
Ordonówny w wykonaniu 
Teresy Filarskiej, gitara – 
Zbigniew Martyniuk

Filia nr 27 18:00

18:30

19:00

- „Lotnicze tradycje Lublina. 
Myśl lotnicza u progu 
Niepodległego Państwa 
Polskiego po teraźniejszość” 
– prelekcja połączona z 
prezentacją multimedialną 
autorstwa Bartosza 
Jaworskiego
- „Niepodległość widziana 
okiem polskich reżyserów” – 
pogadanka połączona z 
prezentacją fragmentów 
ekranizacji
- projekcja filmu „1920. 
Bitwa warszawska” z audio 



deskrypcją. Pokaz zamknięty 
dla osób z dysfunkcją wzroku

Filia nr 28 18:00 - „Zatrzymane na fotografii 
chwile” – wystawa i 
spotkanie z Marcinem 
Piotrem Oleksa, pasjonatem 
życia uchwyconego 
obiektywem aparatu. 
Prowadzenie spotkania: 
Monika A. Oleksa

Filia nr 29 18:15 - „Kwiaty z krepiny” – 
warsztaty nie tylko dla dzieci

Filia nr 30 18:00 - „Diaskop. Kino domowe” –
pokaz archiwalnych filmów 
dla dzieci i dorosłych

Filia nr 31 19:00 - „Anioł w liliowej sukience”
– wieczór z Ewą Anną Zając
- koncert zespołu Roma 
Dance (Ewa Anna Zając, 
Ryszard Sikora)

Filia nr 32 (BIBLIO) 18:00

18:00

18:00

18:00

- Potańcówka dla Seniorów 
(sala konferencyjna)
- wieczór z grami 
planszowymi (sala główna)
- Escape Room 
przygotowany wspólnie z 
American Corner (wymagane
wcześniejsze zapisy)
- Gra miejska, której tematem
przewodnim jest 100-lecie 
odzyskania niepodległości 
(obejmująca filie: 24, 26, 32, 
35)

Filia nr 33 17:30 - „Nocny horror, czyli 
(nie)krótka opowieść o 
bezdechu sennym” – 
spotkanie z dr n. med. 
Andrzejem Dybałą

Filia nr 34 18:00

19:00

- „Dawno, dawno temu…” – 
wernisaż wystawy rzeźby 
Dominiki Ślaskiej
- rodzinny warsztat robienia 
słowiańskich lalek motanek –
Żadanica (Zadannica) 
przeprowadzony przez Lilę 
Potonię

Filia nr 35 18:00 Dolce far Nience (Słodkie 
leniuchowanie)
- ogłoszenie wyników 
konkursu „Pan Tadeusz – na 



nowo odczytany”
- „Z ziemi włoskiej do 
Polski” – wykład ilustrowany
- koncert muzyki włoskiej
- „Zobaczyć Rzym i…” – 
wystawa fotograficzna
- „U kawiarza – włoskie 
espresso” – degustacja i 
warsztaty
- „Włoska kuchnia” – 
warsztaty familijne
- „rzymskie mozaiki” – 
warsztaty dla dzieci i 
młodzieży

Filia nr 36 18:00

18:00

19:00

- pokazy tańca towarzyskiego
w wykonaniu Szkoły Tańca 
„Zamek”
- prelekcja dra hab. Lecha 
Giemzy o Zbigniewie 
Herbercie
VI Bal dla Małych i Dużych

Filia nr 37 18:00

18:30

- inauguracja trzeciego 
sezonu działalności „Letniej 
czytelni w plenerze”
- otwarcie wystawy plakatów
promujących czytelnictwo 
zaprojektowanych i 
wykonanych przez uczniów 
klas graficznych Lubelskiego
Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego
w Lublinie

Filia nr 38 18:00

18:30

19:00

- „Taniec na ludową nutę” – 
występ dzieci z Przedszkola 
nr 86
- „Małe Debiuty na polance” 
– do pokazania swoich 
wokalnych i recytatorskich 
talentów zapraszamy dzieci 
w wieku do 7 lat (zapisy w 
bibliotece)
- „Taniec w rytmie słów” – w
wykonaniu tancerzy z 
Formacji Tańca 
Towarzyskiego Politechniki 
Lubelskiej Gamza
- kreatywne stanowiska: 
plastyczne, nowe technologie
dla najmłodszych, 
eksperymenty, cyrkowe, 



Biblioteczna foto ramka


