
VI TYDZIEŃ BIBLIOTEK 

8-15 maja 2009 
 

Wybór terminu TYGODNIA BIBLIOTEK podyktowany został długoletnią majową 

tradycją upowszechniania książki. Zasadniczym jego celem jest rozpropagowanie wiadomości 

o informacyjnej, społecznej, edukacyjnej i kulturotwórczej roli bibliotek, ich różnorodnej 

ofercie usługowej, bogactwie zbiorów, przybliżenie społeczeństwu ich wizerunku jako 

nowoczesnych, przyjaznych społeczeństwu instytucji. To swoiste "doinformowanie" Polaków 

powiedzie się, jeżeli swój dorobek i pożytki ze społecznej służby pokażą możliwie wszystkie 

rodzaje bibliotek. 

 

Hasło VI TYGODNIA BIBLIOTEK 2009 – „Biblioteka to plus”, organizowanego 

przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich uzmysławia wartość książnic, jako 

podstawowego ogniwa struktury społecznej w każdym systemie i okresie. 

 Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej „Książnica 

Karkonoska” w ramach VI Tygodnia Bibliotek zaprasza na cykl spotkań autorskich z Joanną 

Lamparską, autorką książek dla amatorów historii i atrakcji Dolnego Śląska, dla 

poszukiwaczy skarbów, wielbicieli sensacji, podróżniczką, autorką przewodników 

turystycznych 

 

 14 maja – godz. 12  – sala konferencyjna Książnicy Karkonoskiej, ul. Bankowa 27,  

III piętro spotkanie dla dzieci organizowane przez Bibliotekę Dziecięco-Młodzieżową 

 14 maja – godz. 16 - spotkanie z czytelnikami Filii nr 4 w Jeleniej Górze 

Cieplicach, Hotel Pod Różami, Plac Piastowski 26 

 14 maja – godz. 18.15 – sala konferencyjna Książnicy Karkonoskiej, ul. Bankowa 

27,  III piętro,  

spotkania sfinansowane ze środków Urzędu Miasta Jelenia Góra. 

 

W dniach 12-16 maj zaprezentuje się wydawnictwo Ad-Rem w budynku przy ul. 

Bankowej 27. 

 21 maja – spotkanie z podróżnikiem, globtroterem Stanisławem Dąbrowskim w 

ramach Dyskusyjnego Klubu Książki Mówionej.   „Silva Rerum” czyli rzecz o 

podróżowaniu - rozpocznie się o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Książnicy 

Karkonoskiej. Dyskusyjny Klub Książki Mówionej zaprasza wszystkich którzy chcą 

spędzić środowe popołudnie podróżując po wielu ciekawych zakątkach Kuli 

Ziemskiej wspólnie z porywającym prelegentem. Spotkanie realizowane przy pomocy 

finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu 

Operacyjnego Edukacja Kulturalna, zadanie: Kulturalna Edukacja w Bibliotece. 

 Na I piętrze Książnicy Karkonoskiej przy ul. Bankowej 27 oraz na Filii nr 3 przy ulicy 

Różyckiego 4 do końca maja br. prezentowana będzie wystawa okolicznościowa 

exlibrisów, ze zbiorów Pani Agnieszki Stasiewicz. Jest to mały fragment kolekcji,  

którą Biblioteka otrzymała w darze 2 lata temu. Ekspozycja prezentować będzie 

exlibrisy polskich Bibliotek.  

 Na parterze Książnicy Karkonoskiej przy ul. Bankowej 27 prezentowane będą książki 

z oryginalnymi autografami autorów. Książki pochodzą ze zbiorów bibliotecznych, 

prywatnych zbiorów bibliotekarzy, zbiorów księgarni EMPIK w Jeleniej Górze. 

Wystawę można oglądać do 19 maja.   

 Filia nr 8 Książnicy Karkonoskiej, przy ul. Sygietyńskiego 7 zaprasza, szczególnie 

najmłodszych, do obejrzenia wystawy ilustracji „Krecik i przyjaciele” na podstawie 

książek Z. Milera, wystawa czynna do końca maja. 



 26-27 maja – kiermasz „Książka za grosik” przed siedzibą Książnicy Karkonoskiej 

przy ul. Bankowej 27 w Jeleniej Górze, w godzinach 10.00-17.00. 

 27-29 maja -  kiermasz „Książka za grosik” przed Filii nr 4 „Książnicy Karkonoskiej” 

przy pl. Piastowskim 32 w Cieplicach, w godzinach 10.00-16.00. Zapraszamy 

wszystkich miłośników książek, poszukiwaczy tytułów sprzed kilku lat, bibliofilów do 

uzupełnienia swoich bibliotek. Ceny wyprzedawanych książek będą wyjątkowo 

atrakcyjne! 

 

Dla odwiedzających w tych dniach Książnicę przygotowany zostanie informator o 

działach i filiach Książnicy Karkonoskiej, wydany dzięki dofinansowaniu Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach PO Edukacja Kulturalna, zadanie Kulturalna 

edukacja w bibliotece, redakcja i skład Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Koło w 

Jeleniej Górze. 

 

 


