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Drogie Czytelniczki i drodzy Czytelnicy!

Przed Wami pierwszy numer naszej bibliotecznej
gazetki. Co znajdziecie w środku? Relacje z
wydarzeń, które już się odbyły, zapowiedzi atrakcji,
które czekają na was w przyszłym miesiącu,
ciekawostki literackie, nowości książkowe,
tematyczne akcje i różne książkowe niespodzianki!

Mamy nadzieję, że taka forma przypadnie Wam do
gustu. Zapraszamy również wszystkich chętnych do
jej współtworzenia - znajdzie się tu miejsce na
Wasze recenzje i wiersze.

zaczytaj się z nami!

Białołęka



Nasze placówki

WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH I DZIECI NR 124 ZIELONA

MULTIMEDIALNA BIBLIOTEKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR LVI NAUTILUS

BIBLIOTEKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR IV

MULTICENTRUM

CZYTELNIA NAUKOWA NR XX

WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY NR 42

WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY NR 88

WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY NR 58

WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY NR 46

ul. Antalla 5, tel. 22 884-47-70, mail: bd4@bibliotekabialoleka.pl

ul. Leona Berensona 38, tel. 22 675-05-12, mail: wyp124@bibliotekabialoleka.pl
zielona124.blogspot.com

ul. Porajów 4, tel. 22 614-60-70, mail: biuro@multicentrum.warszawa.pl

ul. Pancera 18, tel. 22 614-60-80, mail: bd56@bibliotekabialoleka.pl

ul. Van Gogha 1, tel. 22 614-64-35, mail: czytn20@bibliotekabialoleka.pl

ul. Wałuszewska 24, tel. 22 614-23-07, mail: wyp58@bibliotekabialoleka.pl

ul. Antalla 5, tel. 22 884-47-71, mail: wyp42@bibliotekabialoleka.pl

ul. Jana Kowalczyka 3, tel. 22 811-46-38, mail: wyp46@bibliotekabialoleka.pl

ul. Plac Światowida 3, tel. 22 889-17-60, mail: wyp88@bibliotekabialoleka.pl

tel:+48226750512
https://zielona124.blogspot.com/
tel:+48226146070
tel:+48226146080
tel:+48226146435
tel:+48226142307
tel:+48228844771
tel:+48228114638
tel:+48228891760


Co znajdziecie 
w bibliotece?

nowości książkowe
e-booki

prasa
e-prasa

Legimi

spotkania
warsztaty

planszówki
lekcje biblioteczne

filmy

muzykę

audiobooki

wolontariat



Luty w
Bibliotece

L U T Y  T O  M I E S I Ą C  M I Ł O Ś C I

W kilku placówkach Czytelnicy
mogli wziąć udział w akcji
"Randka w ciemno w
bibliotece". Zwykle
wypożyczamy książki według
własnego gustu - a taka akcja
to doskonała okazja, by
sięgnąć po coś nowego,
poszerzyć swoje czytelnicze
zainteresowania, dać się
zaskoczyć. Pięknie zapakowane
książki czekały na czytelników i
czytelniczki, a wyboru można
było dokonać sugerując się
krótkimi opisami na
opakowaniu. 

W Czytelni Naukowej odbyły się
walentynkowe warsztaty brush
letteringu. Umiejętność
ładnego pisania to szuka, a my
bardzo chętnie tę sztukę Wam
przybliżamy. Tym razem
uczestnicy warsztatów skupili
się na tworzeniu kartek
walentynkowych - nie tylko
samodzielnie napisanych, ale
również stworzonych od zera!
Efekt końcowy przeszedł nasze
najśmielsze oczekiwania, jak w
dość łatwy i przyjemny sposób
można zrobić coś tak ładnego.
No i to doskonały prezent na
Walentynki i nie tylko!

W Walentynki Nautilius
rozkwitł: w serca, balony,
czerwienie i strefę do szelfie…
Było dużo gości indywidualnych
i grupa sześciolatków.
Tworzyliśmy karty
walentynkowe. Chętni sklejali
łańcuch z serduszek lub koronę.
Mieliśmy także dla
najmłodszych konkurs na
znajomość bajkowych par
zakochanych, a dla dorosłych
losowanie sentencji 
o miłości i przyjaźni. Na koniec
na wszystkich czekała słodka
niespodzianka.



Luty w
Bibliotece

U K O C H A N E  K S I Ą Ż K I
B I B L I O T E K A R E K  I  B I B L I O T E K A R Z Y



Spotkania 
w bibliotece

K L U B Y  K S I Ą Ż K I

W lutym Białołęcki Klub Książki
rozmawiał o opowiadaniach
Matthew Bakera "Odwiedź nas
w Ameryce". Opowiadania
podzieliły klubowiczów -
niektóre osoby w ogóle nie
skończyły ich czytać, inne były
nimi zachwycone. Te
fantastyczne wizje świata na
pewno były niepokojące. I
chociaż na Klubie lubimy
wychodzić poza nasze
czytelnicze strefy komfortu,
okazuje się, że z fantastyką po
raz kolejny nam nie po drodze.

W Nautilusie spotykamy się z
młodzieżą raz w miesiącu i
rozmawiamy o wybranym tytule.
Tym razem wyjątkowo widzimy
się na początku marca.
Będziemy dyskutować o książce
TJ Klune „Dom nad błękitnym
morzem”. Jest to opowieść O
Linusie Barkerze, który pracuje w
Wydziale Nadzoru nad
Magicznymi Nieletnimi. Ma
czterdzieści lat, mieszka w
małym domku z wrednym kotem i
kolekcją starych płyt
gramofonowych, bardzo
poważnie traktuje swoją pracę i
wiedzie spokojne, chwilami
wręcz nudnawe życie. Brzmi
intrygująco? Zapraszamy na
Klub!

Poranki z książką w lutym były
wyjątkowe! Rozmawialiśmy o
książce „Siostry. Eseje” Izabeli
Szolc, Justyny Bargielskiej i
Mariki Krajniewskiej, która
wpisuje się w cykl „Książka na
receptę. Warsztaty
biblioterapeutyczne”. Miałyśmy
przyjemność gościć dwie z
trzech autorek – Justynę
Bargielską i Marikę
Krajniewską. Miłą
niespodziankę zrobiła nam
Anna Majchrzak- Zastępczyni
Burmistrza Dzielnicy Białołęka
biorąc udział w naszym
spotkaniu 

https://www.facebook.com/AnnaMajchrzakBialolekaDzielnica?__cft__[0]=AZVHlC6cHf_faQMfg6I-XSNX20WfZ0q2NXFFKqh8l4nKerqf_3oHdIp0sZ5SnSwEFQYzTegYh6DEoqjOiALVCVa-kGbLEwRur1wFk48FGIW7RK4Xbe6Y0UGqvNJPLFuBnA5cjujF8hAuvOOq38QFGtDeeZZMQlTwZCSAwENurAc1M6h2oZ-tkeiRSlP5eUx97wQ&__tn__=-]K-R


Spotkania 
w bibliotece

Z A J Ę C I A / W A R S Z T A T Y

W Czytelni Naukowej co środy
odbywają się lekcje języka
angielskiego dla seniorów. W
lutym uczestnicy zajęć nauczyli
się wyznawać miłość po
angielsku na 40 różnych
sposobów, stworzyli również
własne angielskie wierszyki
walentynkowe. Poznali również
części garderoby, a na
ostatnich zajęciach w tym
miesiącu ćwiczyli nazwy
zwierząt i przymiotniki, jakimi
można opisać różne przedmioty
i stworzenia.

W sobotnie przedpołudnie
Wypożyczalnia Nr 42
zorganizowała dla czytelników
warsztaty tworzenia świec
sojowych. Można było zrobić
sobie świecę o zniewalającym
zapachu truskawki lub
orzeźwiającej caffe latte.
Bardzo dziękujemy wszystkim
uczestnikom za miłą i
kreatywną atmosferę.

W Wypożyczalni nr 88 spotkały
się ponownie miłośniczki sztuki
rękodzielniczej. Tym razem
Panie wzięły na warsztat
włóczkę i szydełko. Uczestniczki
spotkania wykazały się
cierpliwością, kreatywnością i
doskonałym humorem. Efektem
ich pracy są kolorowe kurki,
które już czekają by wiosną
znaleźć się w świątecznym
koszyku.

https://www.bibliotekabialoleka.pl/warsztaty-rekodziela-dla-doroslych-w-wypozyczalni-nr-88/
https://www.bibliotekabialoleka.pl/warsztaty-rekodziela-dla-doroslych-w-wypozyczalni-nr-88/
https://www.bibliotekabialoleka.pl/warsztaty-rekodziela-dla-doroslych-w-wypozyczalni-nr-88/


Spotkania 
w bibliotece

D L A  D Z I E C I

W Zielonej odbyły się kolejne
zajęcia z cyklu "Maluchy na
poduchy".  Bardzo podobało im
się robienie długiego
kukurydzianego węża i
gotowanie magicznej zupy z
kolorowego ryżu i piórek.
Zrobiliśmy teatrzyk cieni w
namiocie, rozpoznawaliśmy
różne zapachy a maluchy
znalazły wszystkie skarby
zakopane w piasku. Po
sprawdzeniu, jak wysoko skacze
makaron, maluchy ruszyły do
labiryntu, żeby wykonać
wszystkie sportowe zadania.
Bawiliśmy się wspaniale! 

W Bibliotece dla Dzieci i
Młodzieży nr IV odbyły się
zajęcia pt. „Ekomisja. Na
ratunek niedźwiadka
Polarisa!”. Uczestnicy
warsztatów dowiedzieli się
wielu ciekawostek na temat
niedźwiedzi polarnych.               
Dzieci wykonały pracę
plastyczną „Zorza polarna i
niedźwiedź”, a także grały w
memory. Stworzyły ekologiczną
mapę myśli, brały udział w
eksperymencie z wodą i lodem
– przez chwilę mogły poczuć
się jak małe niedźwiadki.
Zwieńczeniem zajęć było
wykonanie lapbooka Ekomisji
oraz wręczenie dyplomów  
i słodkich niespodzianek. 

W Nautilusie odbyły się zajęcia
dla dzieci z cyklu "Podróże z
Historią". Tym razem omówiliśmy
szeroko rozumiany temat Indian
zamieszkujących kontynent
Amerykański przed epoką odkryć
geograficznych.  Dzieci obejrzały
film na temat podróży morskich i
związanych z nimi
niebezpieczeństw. Podczas
prelekcji dzieci dowiedziały się
wielu ciekawostek na temat
życia codziennego  i obyczajów
cywilizacjo prekolumbijskich,
religii wyznawanych w imperiach
Azteków i Inków, kulinariów i
astronomii. Nie brakowało
zaskoczeń i żartów.



Spotkania 
w bibliotece

D L A  D Z I E C I

Przez luty w Bibliotece Zielonej
można było podziwiać wystawę
ilustracji z książki „Którędy do
Yellowstone”Aleksandry i
Daniela Mizielińskich (wyd.
Dwie Siostry). Wspaniałe
ilustracje przenoszą nas wprost
do największych i
najpiękniejszych parków
narodowych na wszystkich
kontynentach.

W BD IV cyklicznie spotyka się
Klub Mini Mini. Są to zajęcia
edukacyjne dla dzieci 2+ wraz
z opiekunami. Znów było
wesoło. Roztańczony i
rozśpiewany pociąg grzał koła
od samego rana. Tym razem
maluchy zastanawiały się czy to
autobus tak buczy, a może
startujący samolot. Urządziliśmy
też mini regaty i sprawdzaliśmy
czyja łódka popłynie dalej, hen
daleko w świat. Bawiliśmy się
wspaniale! 

Jak zawsze bardzo dużo się
również w Multicentrum!
Uczestnicy mogą wybierać
spośród m.in. warsztatów z
klockami K'NEX, zajęć Mali
Naukowcy, Zabawy z grafiką,
Grafiką komputerową, Przyrody,
Rysunku, Muzyki. Przygody Misia
Bu to zajęcia komputerowe dla
najmłodszych, a zajęcia
Papierowe cuda to zajęcia,
które rozwijają sprawność
manualną i wyobraźnię. 



Co się będzie
działo w marcu

1 Spotkanie autorskie z Grażyną Bąkiewicz o książce "Kto
tu rządzi. Demokracja od podwórka"
godz. 9.30, dla dzieci 7+

NAUTILUS

2 Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki
godz. 17.00, dla młodzieży 14-18 lat

9 Świętujemy Światowy Dzień Psa. Zajęcia plastyczne
godz. 17.00, dla dzieci 4-8 lat

15 O oszczędzaniu ze świnką Nauti. ABC ekonomii dla dzieci
godz. 9.30, dla dzieci 5+

16 Teatr Katarynka zaprasza na przedstawienie
"Księżniczka Rosa i Klimek"

godz. 17.30, dla dzieci 3-10 lat



28 Zajęcia z cyklu "Podróże z historią": "Epoka
lodowcowa"
godz. 17.00, dla dzieci 8-12 lat

29 O oszczędzaniu ze świnką Nauti. ABC ekonomii dla dzieci
godz. 9.30, dla dzieci 5+

31 Spotkanie autorskie z Barbarą Supeł
godz. 9.30, dla dzieci 3-6 lat

17 Angielski z Early Stage
godz. 11.00, dla dzieci 6-7 lat

21 Świętujemy Pierwszy Dzień Wiosny
godz. 12.00 - 18.00, dla dzieci 3+

BIBLIOTEKA DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY NR IV

17
Klub Mini Mini - zajęcia edukacyjne dla dzieci 2+ wraz z
opiekunami
godz. 9.00, zapisy pod nr te. 22 88 44 770

25
Wokół mangi. Poznajemy kulturę Japonii. Warsztaty dla
dzieci i młodzieży 12+

godz. 11.00, zapisy pod nr te. 22 88 44 770



9 Teatr Katarynka przedstawia "Polarna przygoda"
godz. 17.30, dla dzieci 5+

14 Warsztaty dla dzieci z Edukacji Domowej - Ameryka Płd.

godz. 10.30, dla dzieci 6+

15 Gady, stwory i potwory - zajęcia interaktywne

godz. 17.30, dla dzieci 3-4 lata

1 Nieznane oblicza Mona Lizy - wernisaż prac uczniów z SP 361
godz. 17.30, dla wszystkich, bez ograniczeń

3 "Czytanie na dywanie z Early Stage" - zajęcia edukacyjne
godz. 17.00, dla dzieci 6+

BIBLIOTEKA ZIELONA

17 Maluchy na poduchy

godz. 17.30, dla dzieci 1-2 lata

21 Teatrzyk Pani Kopytko i Maurycego - warsztaty teatralne

godz. 17.30, dla dzieci 5+



14
Uczciwa kłótnia. Jak się kłócić, żeby budować relacje.
Warsztaty z psycholożką Magdą Mastalerz

godz. 18.00, dla dorosłych, zapisy nr tel. 22 614-64-35 

21 Poranki z książką. Klub Książki dla seniorek i seniorów

godz. 9.00

23 Warsztaty "Las w słoiku"
godz. 18.00, dla dorosłych i młodzieży 16+, 
zapisy nr tel. 22 614-64-35

30
"Bezpieczny senior" - spotkanie z informacyjne
z przedstawicielem policji.
godz. 10.00, zapisy nr tel. 22 614-64-35

23 Licealiści - ósmoklasistom - spotkanie informacyjne

28 Dzień Staroci - warsztaty literacko-plastyczne

godz. 17.30, dla dzieci 6+

godz. 18.00, bez ograniczeń

30
Ze sztuką przez kontynenty - Ameryka Płd. - warsztaty
edukacyjne

godz. 17.30, dla dzieci 6+

CZYTELNIA NAUKOWA

tel:+48226146435
tel:+48226146435
tel:+48226146435


POZA REGAŁEM

WYMIANA KWIATÓW

WYZWANIE BIBLIOTECZNE

W Czytelni Naukowej jest jeden 
z punktów wymiany roślin
działających w naszej dzielnicy.
Na czym to polega? Każda osoba
może przynieść kwiatka z domu i
wziąć na wymianę innego.  Można
też po prostu przynieść zaszczepki
albo roślinę, na którą już nie mamy
miejsca. Jesteśmy pewni, że szybko
znajdzie nowy dom!

Od 1 marca ruszamy z kolejną
edycją Białołęckich Wyzwań
Bibliotecznych. Na następnej
stronie znajdziecie kartę do
wydrukowania, a na niej 30
różnych zadań do zrealizowania
w okresie od 1 marca do 30
września 2023 roku. Bawcie się
dobrze, a osoby które wykonają
wszystkie zadania dostaną
upominki! 



Ugotuj potrawę z książki kucharskiej wypożyczonej w bibliotece.

Weź udział w spotkaniu autorskim.

Wypożycz książkę o książkach.

Polub FB lub/i IG biblioteki (jeśli już masz polubiony, też zaliczone!).

Ułóż wiersz o bibliotekarzu lub napisz recenzję książki.

Wypożycz książkę wybraną w ciemno z biblioteki.

Zgłoś propozycję zakupu książki do biblioteki.

Wypożycz na raz pięć książek z biblioteki.

Wypożycz książkę, którą poleci Ci bibliotekarka lub bibliotekarz.

Odwiedź w ciągu roku przynajmniej raz każdą bibliotekę (Czytelnia, Zielona, Nautilus, 42, 4, 88, 46).

Nie oceniaj książki po okładce – wypożycz książkę z najbrzydszą okładką na półce.

Wypożycz i przeczytaj książkę wydaną lub napisaną w roku Twojego urodzenia.

Wypożycz i przeczytaj Noblistę.

Weź udział w zajęciach organizowanych przez bibliotekę (dla dorosłych, dla dzieci).

Wypożycz ebooka.

Wypożycz e-audiobooka.

Stwórz pracę graficzną związaną z książkami/biblioteką (technika dowolna).

Poproś innego Czytelnika o polecenie książki, wypożycz ją i przeczytaj.

Wypożycz książkę polskiej autorki lub autora.

Wybierz książkę, której gatunek jest dla Ciebie nowy i przeczytaj ją.

Przeczytaj książkę, która jest klasykiem literatury.

Przeczytaj książkę z bohaterem z niepełnosprawnością.

Przeczytaj książkę, która została zakazana.

W tym roku nauczę się…? Wypożycz poradnik (np. jak szyć, odnawiać meble, szydełkować, malować).

Przeczytaj książkę napisaną przez patronkę/patrona roku 2023.

Wypożycz tomik poezji.

Przez miesiąc czytaj co najmniej 20 minut dziennie.

 Wrzuć w media społecznościowe zdjęcie z książką z biblioteki albo w bibliotece i oznacz #bibliotekabialoleka.

 Przeczytaj książkę z tematyki, o której nie masz pojęcia.

 Przeczytaj książkę, która ma ponad 700 stron.
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28.

29.

30.

BIAŁOŁĘCKIE
   WYZWANIE

BIBLIOTECZNE2023

Wyzwania można realizować od 1 marca do 30 września 2023 roku
Prace graficzne wykonane w ramach wyzwania mogą zostać umieszczone w miesięczniku biblioteki (prosimy chętnych o kontakt)
Osoby, które wykonają najwięcej zadań dostaną upominki.
Jeśli będzie dużo osób, które zrobią wszystkie wyzwania, jury wybierze zwycięzców na podstawie wiersza bądź recenzji książki
Dobrej zabawy!

1.
2.
3.
4.
5.



Zapraszamy najmłodszych czytelników do zabawy Czytaj
z Zieloną! Na początku każdego miesiąca na blogu i w
bibliotece pojawi się informacja o temacie książek do
wypożyczenia wraz z zadaniem do wykonania. Dzieci,
które zgłoszą się do akcji, dostaną kartę, na której będą
zbierać pieczątki (przy wypożyczeniu książki i już po
oddaniu pracy).

 
Wszystkie prace będą przechowywane w bibliotece, a
na koniec zabawy zaprezentowane na specjalnie
zorganizowanej wystawie podsumowującej czytelniczy
program. Prace, które będą się wyróżniać np.
pomysłowością, czy starannością – zostaną nagrodzone.
Serdeczne zapraszamy!



Miejsce na Twój tekst!

Bardzo chętnie zamieścimy recenzję książki, wiersz, inny
tekst literacki. Szczególnie do pisania zachęcamy dzieci 
i młodzież!

Możesz je przynieść do Czytelni Naukowej lub przysłać
mailowo: czytn20@bibliotekabialoleka.pl

Rubryka dla Czytelnika



Czy wiesz, że...

Najdroższą książką na świecie jest Kodeks Leicester,
znany również jako Kodeks Hammera, zbiór naukowych
pism i szkiców autorstwa Leonarda da Vinci. Książka
została napisana przez samego da Vinci między 1506 a
1510 rokiem i zawiera jego obserwacje i teorie na
tematy takie jak astronomia, geologia i hydrodynamika.

W 1994 roku, współzałożyciel Microsoftu, Bill Gates,
kupił Kodeks Leicester na aukcji za 30,8 milionów
dolarów, co czyni go najdroższą książką sprzedaną
kiedykolwiek.




