
Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu

Kalendarz imprez lipiec-sierpień 2020

Wystawy:

1. Polska morska Niepodległa – zawierająca archiwalne zdjęcia i dokumenty, a 
także merytoryczne teksty obejmujące tematy od losów żaglowców pływających 
pod polską banderą, przez tworzenie marynarki handlowej i wojennej, po budowę 
infrastruktury portowej. 
Biblioteka Główna, ul. Legionów 66
10 lipca – 30 sierpnia

2. Nasi bracia mniejsi, czyli nie tylko o psach i kotach – wystawa z okazji 
Światowego Dnia Psa, obchodzonego 1 lipca
Filia nr 4, al. Wolności 27
1 lipca – 31 sierpnia

3. Stacja: Niepodległa. Na torach II RP
Filia nr 5, ul. Złota 26-28
6 lipca – 28 sierpnia

4. Dobrzec – wystawa poświęcona historii osiedla
Filia nr 16, ul. Prymasa Wyszyńskiego 15
od 1 czerwca

Konkursy:

1. Świat w czasach pandemii – konkurs dla osób niepełnosprawnych
Filia nr 3, ul. Krótka 3
Rozstrzygnięcie: 6 lipca

    2. Internetowy konkurs „60 KST” – poświęcony Festiwalowi Sztuki Aktorskiej – Kaliskim 
Spotkaniom Teatralnym

            Rozstrzygnięcie we wrześniu

Inne:

1. Konsultacje on-line w pokoiku terapeutycznym dla dzieci
Filia nr 3, ul. Krótka 3
Terapeuta: Katarzyna Pakuła-Sobczak

2. Literka do literki, grosik do grosika – akcja skierowana do dzieci w wieku 
przedszkolnym, uczniów klas 0-3 szkół podstawowych
Główny Partner: PKO Bank Polski S.A.

3. Tom w dom - dostarczanie zamówionych książek osobom potrzebującym przez 
dwóch bibliotekarzy na rowerach

Działalność MBP w przestrzeni wirtualnej, na profilach Facebook i YouTube:

Podczas wakacji, regularnie na profilu Facebook oraz kanale YouTube Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Kaliszu, ukażą się:

1. Akcja „Wypoczywam, gdy czytam” – interakcja z czytelnikami MBP, którzy przysyłają 
zdjęcia i fotografie z książkami zabranymi ze sobą na wakacje



2. „E-booki na kliknięcie” – akcja promująca najciekawsze pozycje z platformy IBUK Libra 
oraz LEGIMI.

2. Teatr kamishibai oraz „Teatrzyk z górnej półki” - inscenizacje przygotowane dla dzieci 
przez bibliotekarzy.

3. „Czytanie z MARTELEM” – głośne czytanie bajek, baśni i wierszy logopedycznych 
przez bibliotekarzy.

4. „Czytanie z 7Siódemką” - głośne czytanie bajek, fragmentów powieści oraz wierszy 
przez zaproszonych gości, znanych osobistości z Kalisza i nie tylko.

5. Warsztaty rękodzieła prowadzone przez bibliotekarzy (origami i kanzashi).

6. „Podpisz się jak...” - wideoblog Mateusza Halaka poświęcony kaligrafii.

7. „Lektury Michała” - wideoblog Michała Hynasa o nowościach w naszym księgozbiorze.

8. „Się pisze, się czyta” – blog rekomendujący książki z zasobów MBP w Kaliszu.

9. Wakacyjne podcasty autorstwa Moniki Sobczak-Waliś
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