
Informacja na temat planowanych działań 

w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy  

w ramach akcji „Noc Bibliotek ” 

5 października 2019 roku 

Nazwa i adres 
Placówki 

Działanie Godzina  Opis działania 

Biblioteka dla Dzieci  
i Młodzieży nr 12         
ul. Kuflewska 6 

Brzechwa Dzieciom  
oraz warsztaty 
lalkarskie. 

18.00 -
20.00 

Teatrzyk w wykonaniu aktorów 
Studia Artystycznego - Arlekin, 
następnie widzowie pod okiem 
aktorów wykonają lalki własnego 
pomysłu. 
 

Zabawy z chustą 
animacyjną. 
 

20.00 -
20.30 

Zabawy ruchowe. 

Rozmowy przy stole. 20.30 -
21.00 

Drobny poczęstunek. 

Pokój zagadek. 21.00 -
21.30 

Uczestnicy zabawy mają 30 min. 
(rozwiązując zagadki, szukając 
ukrytych przedmiotów), aby 
odgadnąć hasło „otwierające 
pokój”. 
 

Dla wytrwałych -
czytamy wiersze. 

21.30 -
22.00 
 

Czytamy wiersze z podziałem  
na role. Pantomima. 

Biblioteka  
dla Dzieci 
i Młodzieży nr 40 
oraz 
Wypożyczalnia  
dla Dorosłych  
i Młodzieży nr 72 
ul. Suwalska 11 
 

„Chemiczna wycieczka 
dookoła świata”. 

 
18.30 – 
20.00 

Interaktywne warsztaty i pokaz 
eksperymentów  chemicznych, z 
nawiązaniem do wędrówek po 
świecie. Warsztaty dla dzieci 
w wieku 5-10 lat, wraz  
z opiekunami. 

Biblioteka dla Dzieci 
i Młodzieży nr 52 
ul. Rembielińska 6a 

Znajdź skarb. 18.00 -
19.00 

Gra biblioteczna oraz robienie 
zdjęć z książką. 
 

Warsztaty decoupage. 19.00 -
20.00 

Ozdabianie ramek do zdjęć metodą 
decoupage.  
 

Gry planszowe. 20.00 – 
21.00 

Możliwość zagrania w znane gry 
planszowe, jak również w bilard 
indyjski - carrom. 
 

Stwory i potwory. 21.00 – 
22.00 

Prezentacja multimedialna 
 o postaciach fantastycznych 
występujących w literaturze. 



Biblioteka dla Dzieci 
i Młodzieży nr 53 
oraz 
Wypożyczalnia 
dla Dorosłych  
i Młodzieży nr 2 
ul. Bazyliańska 6 
 
 

Znajdźmy wspólny 
język.  

18.00 -
20.00 
 

Warsztaty rękodzieła dla całej 
rodziny, wspólna rozmowa dzieci  
z rodzicami i dziadkami.  

Gry planszowe. 20.00 -
22.00 

Wspólne granie w planszówki. 

Biblioteka dla Dzieci 
i Młodzieży nr 65 
ul. Krasnobrodzka 11 

Zabawa w nocnym 
labiryncie                         
– poszukiwanie skarbu 
„Upiornego” 
Bibliotekarza. 

18.00 -
21.00 

W ciemnościach, pomiędzy 
regałami  tworzącymi  labirynt 
ochotnicy będą poszukiwać skarbu 
„Upiornego” Bibliotekarza. 
Wskazówki do jego odszukania  
będą posiadały potwory  
i straszydła znajdujące się  
na regałach. Po odnalezieniu 
skarbu – nagroda. 
 

Zwiedzamy Królestwo  
Smoka. 

18.00 -
21.00 

W smoczej jamie straszliwy ziejący 
ogniem smok będzie posiadać 
szkatułę z zagadkami  
o zwierzętach. Kto nie będzie się go 
bał i go pokona, a także odgadnie 
zagadkę otrzyma nagrodę 
(słodycze, zakładki drobne 
gadżety). 
 

Rodzinne gry 
planszowe. 

18.00 -
22.00 
 

Wspólne granie w planszówki. 

Głośne czytanie „Nelly 
Rapp i atak duchów” 
M. Widmarka.  

19.00 -
20.00 

Dla chętnych – pani bibliotekarka 
przeczyta najciekawsze trzymające 
w napięciu fragmenty książki „Nelly 
Rapp i atak duchów” M. Widmarka. 
 

Czytelnia  
Naukowa nr I 
ul. Św. Wincentego 85 

„Bitwa na słowa”. 18.00 -
19.30 

Prezentacja wiersza lub piosenki 
przez uczestników „Bitwy  
na słowa”. 
 

Wieczór pieśni 
rosyjskich. 

19.45-
21.00 
 

Koncert gościa specjalnie 
zaproszonego na ten dzień. 

Ogłoszenie wyników 
„Bitwy na słowa”. 
 

21.15 
 

Wyłonienie trzech zwycięzców.   

Występy. 21.15 – 
22.00 
 

Występy zwycięzców. 
 
 
 

Wypożyczalnia nr 130 Potyczki słowne. 18.00 - Rozwiązywanie zagadek  



o profilu 
pedagogicznym 
ul. Bazyliańska 1 

22.00 i kalamburów językowych. 
 

Nocne czytanie.  
Głośne czytanie fragmentów 
wybranych książek. 
  

Biblioteka od kuchni. 

Zaprezentowanie miejsc  
w bibliotece niedostępnych 
czytelnikom tj. magazynu książek  
i czasopism oraz zaplecza. 
 

Biblioteczna 
kawiarenka. 
 

Słodkie co nieco dla uczestników 

Multimedialna  
Wypożyczalnia  
dla Dorosłych 
i Młodzieży nr 123  
ul. Św. Wincentego 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Czarne Historie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.00-
22.00 

Gra składa się ze wstrząsających 
opowieści, które wydarzyły się 
naprawdę. Gracze mają za zadanie 
rozwikłać zagadki. Gra jest 
dedykowana dla dorosłych  
z umiejętnością kreatywnego 
i abstrakcyjnego myślenia. 
 

Złote Historie. Gra przeznaczona dla dzieci  
i młodzieży. Polega na 
rozwiązywaniu historycznych 
zagadek. Gra pozwoli naszym 
młodszym uczestnikom wędrować 
po antycznym Rzymie, szukać 
skarbu Inków w gęstej dżungli, 
odkrywać zaginione cywilizacje 
oraz staczać rycerskie pojedynki. 
 

Baśnie, bajki…  Słuchanie przez najmłodszych 
fragmentów audiobooka „Baśnie 
H. Ch. Andersena” w mistrzowskiej 
interpretacji J. Stuhra. 
Rozpoznawanie i kolorowanie 
postaci i motywów z bajek. 
 

Nocne rozmowy 
między regałami. 

Zapraszamy  naszych  czytelników 
na nocne rozmowy. 
Porozmawiamy o tym jakie 
audiobooki lubimy słuchać, jakie 
tytuły znużyły Nas do snu, a przez 
jakie „zarwaliśmy” całą noc.  
Na koniec  zrobimy listę tytułów 
polecanych i listę audiobooków  
„usypiaczy”. 
 

Wypożyczalnia 
dla Dorosłych  
i Młodzieży nr 29 

Malowanie kubków. 
18.30 -
20.00 

Rodzinne warsztaty malowania 
kubków. 
 



ul. Rembielińska 6a 
Kino w Bibliotece. 

20.30 
22.00 
 

Film familijny. 
 

Wypożyczalnia  
dla Dorosłych  
i Młodzieży nr 37 
ul. Smoleńska 94 
 

Spotkanie autorskie. 18.00 – 
20.00 
 

Spotkanie z pisarką – Ałbeną 
Grabowską, autorką 
zekranizowanej powieści sagi 
„Stulecie winnych” oraz takich 
tytułów jak „Kości proroka”, „Lady 
M.”, „Coraz mniej olśnień” i cyklu 
powieści pt. „Alicja w krainie 
czasów”. 
 

Rodzinne gry 
planszowe. 
 

20.00 – 
22.00 

Gry planszowe to świetny sposób 
na udaną rozrywkę w gronie 
rodziny czy przyjaciół. Zapraszamy 
do wspólnej gry. 
 

Wypożyczalnia  
dla Dorosłych 
i Młodzieży nr 60 
ul. Krasnobrodzka 11 

Spotkanie z poezją 
i poetką - Anną Caban. 

18.00 – 
20.00 
 

Autorski wieczór poezji Anny 
Caban - poetki, malarki, autorki 
piosenek, znanej w środowisku 
twórców - amatorów na Targówku. 
 

„Z pasją i inspiracją”. 20.00 -
22.00 

Warsztaty rękodzieła – drobne 
upominki, zdobione metodą 
decoupage. A miłośników 
planszówek zapraszamy na wieczór 
z grami- Dixit, Splendor, 7 cudów 
świata. 
 

Wypożyczalnia  
dla Dorosłych 
i Młodzieży nr 64 
ul. Kuflewska 6 

Fraszkowa uczta. 19.00 -
20.30 

Rodzinne warsztaty kreatywne 
prowadzone przez poetkę i pisarkę 
Mirę Białkowską oraz graficzkę 
Agnieszkę Kazałę. Panie częstują 
słowem prosto z garnka, goście 
wyławiają smakowite nazwy 
potraw, a autorka, Mira 
Białkowska, serwuje kryjące się 
pod nimi fraszki. Można będzie 
zgadywać zakończenie. 
Spróbujemy też upichcić coś  
na poczekaniu - podrzucając temat 
publiczności, żeby znalazła rym.  
Na zakończenie spotkania 
będziemy zdobić pierniczki 
cukrowymi dekoracjami. 
 

Kącik zabaw. 18.00 – 
22.00 
 

Kącik zabaw dla dzieci młodszych - 
kolorowanki, rebusy, łamigłówki, 
labirynty. 
 

Graj w bibliotece. 18.00 – Gry planszowe, puzzle. 



22.00 
 

Wypożyczalnia  
dla Dorosłych  
i Młodzieży nr 98 
ul. Kondratowicza 23 

Biblioteczne 
kalambury nocą. 

 
 

 
18.00 -
22.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Literackie kalambury dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych. Hasło 
zostanie przedstawione w formie 
rebusu a zadaniem uczestników 
zabawy będzie jego odgadnięcie. 
 

Biblioteki w filmie. Prezentacja multimedialna kadrów 
z filmów, w których pojawia się 
motyw Biblioteki. 
 

„Z jakiej książki 
pochodzi cytat”- quiz. 

Gra będzie polegała   
na dopasowaniu danej książki  
do cytatu z niej pochodzącego. 
 

Poszukiwacze 
zaginionej książki. 
 

20.00 -
22.00 

Zadaniem uczestników będzie 
odnalezienie konkretnej ukrytej  
w Bibliotece książki. Utrudnieniem 
będzie poszukiwanie książki  
po ciemku  jedynie przy użyciu 
latarek. 
 

 

W godzinach od 18.00 do 22.00 w wyżej wymienionych Placówkach będzie można również skorzystać 

ze zbiorów bibliotecznych oraz z dostępu do komputera i Internetu. 

 


