
Powiatowa Biblioteka Publiczna 
im. Zygmunta Krasińskiego 

w Ciechanowie 

OFERTA ZAJĘĆ 
EDUKACYJNYCH

DLA SZKÓŁ

   rok szkolny 
   2019/2020





K O N T A K T

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego
ul. Warszawska 34
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 28 99

e-mail: pbpciechanow@op.pl
www.pbpciechanow.pl 

Dyrektor PBP w Ciechanowie
Wiesława Tybuchowska

ul. Warszawska 34
II piętro

06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 28 99

e-mail: dyrektorpbp@pbpciechanow.pl 

P L A C Ó W K I  O R G A N I Z U J Ą C E  Z A J Ę C I A :

Wypożyczalnia Główna
ul. Warszawska 34

I piętro
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 41 64

e-mail: wypozyczalnia.gl@pbpciechanow.pl 

Wypożyczalnia Nr 1
ul. Okrzei 27a

06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 39 82

Czytelnia Regionalna
ul. Warszawska 34

II piętro
06-400 Ciechanów
tel. (23) 672 28 99 

e-mail: regionalna@pbpciechanow.pl 

Czytelnia 
ul. Warszawska 34

I piętro
06-400 Ciechanów 
tel. (23) 672 41 64

e-mail: czytelnia@pbpciechanow.pl 

mailto:pbpciechanow@op.pl
mailto:czytelnia@pbpciechanow.pl
mailto:regionalna@pbpciechanow.pl
mailto:wypozyczalnia.gl@pbpciechanow.pl
mailto:dyrektorpbp@pbpciechanow.pl
http://www.pbpciechanow.pl/


ZAJĘCIA DLA DZIECI KLAS I-III 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

          OFERUJEMY: 

lekcje biblioteczne

lekcje tematyczne z zakresu 
literatury pięknej dla dzieci 

warsztaty plastyczno-
techniczne 

Czas trwania lekcji: 

        45 minut

Zajęcia prowadzą pracownicy: 

Wypożyczalni Głównej
ul. Warszawska 34, I piętro, 
tel. (23)672 41 64, 
e-mail: wypozyczalnia.gl@pbpciechanow.pl 

Wypożyczalni Nr 1, 
ul. Okrzei 27a, 
tel. (23)672 39 82

Godziny otwarcia placówek: 

poniedziałek – piątek: 10.00 – 18.00
sobota: 10.00 – 14.00

Prosimy  rezerwować  wybrany  termin  telefonicznie,  bądź  osobiście
z dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

mailto:wypozyczalnia.gl@pbpciechanow.pl


ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW STARSZYCH KLAS
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

OFERUJEMY:

I. Książka nie tylko
drukowana – 

biblioteka nie tylko
murowana

uczestnicy zapoznają się          
z różnymi formatami
książek, specyfiką czytelni
cyfrowej oraz zbiorami
specjalnymi 

lekcja biblioteczna dla klas IV-VIII 

czas trwania: 45 min

zajęcia prowadzą pracownicy Czytelni Regionalnej

Prosimy  o  rezerwację  terminów  z  dwutygodniowym  wyprzedzeniem:
osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Kontakt:

Czytelnia Regionalna
ul. Warszawska 34 ( II piętro) 
tel. (23)672 28 99 
e-mail: regionalna@pbpciechanow.pl 

Godziny otwarcia placówki: 

poniedziałek – wtorek, piątek: 9:00 - 17:00
środa - czwartek: 8:00 - 16:00

mailto:regionalna@pbpciechanow.pl


II.  Historia książki

lekcja biblioteczna dotycząca 
historii piśmiennictwa 

zajęcia czytelnicze
 dla klas IV-VI

czas trwania: 45 min

zajęcia prowadzą pracownicy Czytelni 

Prosimy  o  rezerwację  terminów  z  dwutygodniowym  wyprzedzeniem:
osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Kontakt: 

Czytelnia 
ul. Warszawska 34 (I piętro)
tel. (23) 672 41 64
e-mail: czytelnia@pbpciechanow.pl 

Godziny  otwarcia placówki

Poniedziałek – piątek: 10.00-18.00
Sobota: 9.00 – 14.00

mailto:czytelnia@pbpciechanow.pl


III. Kryminalne zagadki       
w dawnej Polonii 

warsztat z kompetencji 
społecznych, budujący zespół    
i rozwijający umiejętność pracy 
w grupie

kanwą warsztatu jest autorska zagadka kryminalna

zajęcia dla klas VIII 

czas trwania: 90 min

zajęcia prowadzą pracownicy Czytelni

Prosimy  o  rezerwację  terminów  z  dwutygodniowym  wyprzedzeniem:
osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Kontakt: 

Czytelnia 
ul. Warszawska 34 (I piętro)
tel. (23) 672 41 64
e-mail: czytelnia@pbpciechanow.pl 

Godziny  otwarcia placówki

Poniedziałek – piątek: 10.00 -18.00 
Sobota: 9.00 – 14.00

mailto:czytelnia@pbpciechanow.pl


IV. Wszyscy rządzą!

zajęcia teatralne o tematyce
społecznej, dotyczące demokracji 

zajęcia dla klas IV-VI

czas trwania: 90 min

zajęcia prowadzą pracownicy
Czytelni 

warunek konieczny do przeprowadzenia zajęć: 
dzieci zabierają ze sobą telefony komórkowe

Prosimy  o  rezerwację  terminów  z  dwutygodniowym  wyprzedzeniem:
osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Kontakt: 

Czytelnia 
ul. Warszawska 34 (I piętro)
tel. (23) 672 41 64
e-mail: czytelnia@pbpciechanow.pl 

Godziny  otwarcia placówki

Poniedziałek – piątek: 10.00-18.00
Sobota: 9.00 – 14.00

mailto:czytelnia@pbpciechanow.pl


   V. Plemiona

warsztaty teatralne o tematyce 
społecznej, uświadamiające 
uczestnikom rangę norm i zasad 
społecznych 

zajęcia dla klas VI-VIII 

czas trwania: 90 min

zajęcia prowadzą pracownicy Czytelni 

Prosimy  o  rezerwację  terminów  z  dwutygodniowym  wyprzedzeniem:
osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Kontakt: 

Czytelnia 
ul. Warszawska 34 (I piętro)
tel. (23) 672 41 64
e-mail: czytelnia@pbpciechanow.pl 

Godziny  otwarcia placówki

Poniedziałek – piątek: 10.00-18.00
Sobota: 9.00 – 14.00

mailto:czytelnia@pbpciechanow.pl


VI. W Starym Kinie

lekcja biblioteczna
dotycząca historii
początków
kinematografii

zajęcia dla klas IV-VIII

czas trwania: 90 min

zajęcia prowadzą pracownicy Czytelni 

Prosimy  o  rezerwację  terminów  z  dwutygodniowym  wyprzedzeniem:
osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Kontakt: 

Czytelnia 
ul. Warszawska 34 (I piętro)
tel. (23) 672 41 64
e-mail: czytelnia@pbpciechanow.pl 

Godziny  otwarcia placówki

Poniedziałek – piątek: 10.00-18.00
Sobota: 9.00 – 14.00

mailto:czytelnia@pbpciechanow.pl


VII. Tak bardzo chcę tym
królem być

warsztaty teatralne o tematyce
społecznej poruszające 
zagadnienie władzy

zajęcia dla klas: III – IV

czas trwania: 90 min

zajęcia prowadzą pracownicy Czytelni 

Prosimy  o  rezerwację  terminów  z  dwutygodniowym  wyprzedzeniem:
osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Kontakt: 

Czytelnia 
ul. Warszawska 34 (I piętro)
tel. (23) 672 41 64
e-mail: czytelnia@pbpciechanow.pl 

Godziny  otwarcia placówki

Poniedziałek – piątek: 10.00-18.00
Sobota: 9.00 – 14.00

mailto:czytelnia@pbpciechanow.pl


VIII. Rozwiązać konflikt 

warsztaty z kompetencji
społecznych mające na celu
zapoznanie uczestników
z alternatywnymi metodami
rozwiązywania konfliktu 

warsztaty dla klas VI-VIII 

czas trwania: 90 min

zajęcia prowadzą pracownicy Czytelni 

Prosimy  o  rezerwację  terminów  z  dwutygodniowym  wyprzedzeniem:
osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Kontakt: 

Czytelnia 
ul. Warszawska 34 (I piętro)
tel. (23) 672 41 64
e-mail: czytelnia@pbpciechanow.pl 

Godziny  otwarcia placówki

Poniedziałek – piątek: 10.00-18.00
Sobota: 9.00 – 14.00

mailto:czytelnia@pbpciechanow.pl


ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH

OFERUJEMY: 

I. Po co nam sztuka
współczesna?

Wykład multimedialny dotyczący
specyfiki szeroko pojętej sztuki
współczesnej

czas trwania: 45 min

zajęcia prowadzą   pracownicy
Czytelni 

Prosimy  o  rezerwację  terminów  z  dwutygodniowym  wyprzedzeniem:
osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Kontakt: 

Czytelnia 
ul. Warszawska 34 (I piętro)
tel. (23) 672 41 64
e-mail: czytelnia@pbpciechanow.pl 

Godziny  otwarcia placówki

Poniedziałek – piątek: 10.00-18.00
Sobota: 9.00 – 14.00

mailto:czytelnia@pbpciechanow.pl


II. Dziedzictwo przodków 
    na kartach starych

książek 

pokaz multimedialny wraz 
z pokazem starodruków 

czas trwania: 45 min

zajęcia prowadzą pracownicy Czytelni Regionalnej 

Prosimy  o  rezerwację  terminów  z  dwutygodniowym  wyprzedzeniem:
osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Kontakt: 

Czytelnia Regionalna
ul. Warszawska 34 (II piętro)
tel. (23)672 28 99 
e-mail: regionalna@pbpciechanow.pl 

Godziny  otwarcia placówki

poniedziałek – wtorek, piątek: 9:00 - 17:00
środa - czwartek: 8:00 - 16:00

mailto:regionalna@pbpciechanow.pl


III. Maria Konopnicka 
       nie tylko dla dzieci

lekcja biblioteczna dotycząca
życia  i  twórczości Marii Konopnickiej

czas trwania: 45 min

zajęcia prowadzą pracownicy
Czytelni    Regionalnej 

Prosimy  o  rezerwację  terminów  z  dwutygodniowym  wyprzedzeniem:
osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Kontakt: 

Czytelnia Regionalna
ul. Warszawska 34 (II piętro)
tel. (23)672 28 99 
e-mail: regionalna@pbpciechanow.pl 

Godziny  otwarcia placówki

poniedziałek – wtorek, piątek: 9:00 - 17:00
środa - czwartek: 8:00 - 16:00

mailto:regionalna@pbpciechanow.pl


IV. (Nie)bezpieczne
związki 

  wykład multimedialny 
dotyczący związków 
polskiej muzyki hip-hop      
z twórczością filomatów      
i skamandrytów

czas trwania: 90 min

zajęcia prowadzą pracownicy Czytelni 

Prosimy  o  rezerwację  terminów  z  dwutygodniowym  wyprzedzeniem:
osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Kontakt: 

Czytelnia 
ul. Warszawska 34 (I piętro)
tel. (23) 672 41 64
e-mail: czytelnia@pbpciechanow.pl 

Godziny  otwarcia placówki

Poniedziałek – piątek: 10.00-18.00
Sobota: 9.00 – 14.00

mailto:czytelnia@pbpciechanow.pl


V. Architektura postaci – kim
jesteś bohaterze?

warsztat detektywistyczny,
dotyczący analizy postaci

praca w różnych kontekstach
jednej wypowiedzi 

czas trwania: 90 min

zajęcia prowadzą pracownicy
Czytelni 

Prosimy  o  rezerwację  terminów  z  dwutygodniowym  wyprzedzeniem:
osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Kontakt: 

Czytelnia 
ul. Warszawska 34 (I piętro)
tel. (23) 672 41 64
e-mail: czytelnia@pbpciechanow.pl 

Godziny  otwarcia placówki

Poniedziałek – piątek: 10.00-18.00
Sobota: 9.00 – 14.00

mailto:czytelnia@pbpciechanow.pl


VI. Prawa człowieka – moje
prawa

warsztat teatralny dotyczący praw
człowieka 

czas trwania: 90 min

zajęcia prowadzą pracownicy 
Czytelni 

Prosimy  o  rezerwację  terminów  z  dwutygodniowym  wyprzedzeniem:
osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Kontakt: 

Czytelnia 
ul. Warszawska 34 (I piętro)
tel. (23) 672 41 64
e-mail: czytelnia@pbpciechanow.pl 

Godziny  otwarcia placówki

Poniedziałek – piątek: 10.00-18.00
Sobota: 9.00 – 14.00

mailto:czytelnia@pbpciechanow.pl


VII. Kanony piękna – wizerunek
kobiety w sztuce od prehistorii

do postmodernizmu

lekcja biblioteczna dotycząca
postrzegania kanonów kobiecego
piękna oraz ich odzwierciedlenia w
dziełach twórców  różnych epok

czas trwania: 45 min

zajęcia prowadzą pracownicy Czytelni 

Prosimy  o  rezerwację  terminów  z  dwutygodniowym  wyprzedzeniem:
osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Kontakt: 

Czytelnia 
ul. Warszawska 34 (I piętro)
tel. (23) 672 41 64
e-mail: czytelnia@pbpciechanow.pl 

Godziny  otwarcia placówki

Poniedziałek – piątek: 10.00-18.00
Sobota: 9.00 – 14.00

mailto:czytelnia@pbpciechanow.pl


VIII. Teksty kultury – ich użycie
w przestrzeni publicznej oraz

(nad)interpretacje

uczestnicy zapoznają się z wybranymi
tekstami kultury oraz sposobem ich 
interpretacji i użycia w przestrzeni 
publicznej na przykładzie twórczości 

m.in. Jacka Kaczmarskiego

zajęcia dla klas szkół ponadpodstawowych

czas trwania: 45 min

zajęcia prowadzą pracownicy Wypożyczalni Głównej

Prosimy  o  rezerwację  terminów  z  dwutygodniowym  wyprzedzeniem:
osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Kontakt:

Wypożyczalnia Główna 
ul. Warszawska 34 ( I piętro) 
tel. (23) 672 41 64
e-mail: wypozyczalnia.gl@pbpciechanow.pl 

Godziny otwarcia placówki: 

poniedziałek – piątek: 10:00 - 18:00
sobota: 9:00 - 14:00

mailto:wypozyczalnia.gl@pbpciechanow.pl




Zapraszamy do współpracy

Ciechanów 2019


