
Miejska Biblioteka Publiczna
w Kędzierzynie-Koźlu

Oferta 
Miejskiej Biblioteki Publicznej
odpowiadająca na aktualną sytuację
związaną z uchodźcami z Ukrainy



O Bibliotece
Biblioteka, to nie tylko wypożyczalnia książek. Staramy się, aby
oprócz ciekawej lektury każdy czytelnik - dorosły i dziecko, mógł
rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Pracujemy nad
unowocześnieniem naszych usług i dostosowaniem oferty
bibliotek do potrzeb współczesnych odbiorców, dlatego
organizujemy wydarzenia kulturalne, popularyzujemy kulturę
czytania, edukujemy i wykorzystujemy nowe media. 

Stwarzamy przestrzeń dla działalności naszych czytelników  
i wspieramy inicjatywy oddolne, ponieważ biblioteka jest 
w naszym założeniu miejscem integrującym lokalną społeczność.



Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu 
w obliczu wielkiego nieszczęścia, jakim jest wojna, 
chce stworzyć miejsce bezpieczne, przyjazne 
i spokojne dla najmłodszych z Ukrainy. 

2.
Dział dziecięcy 
Filia nr 5, 
ul. Damrota 32

1.

Minimalny wiek 

7 lat
uczestników

3.
Oddział dla dzieci
Miejska Biblioteka
Publiczna, ul. Rynek 3

Filie MBP

Zajęcia popołudniowe  dla
dzieci w każdy wtorek
w godz. 15.00 - 17.00

Zajęcia popołudniowe  dla
dzieci w każdy czwartek
w godz. 16.00 - 18.00

Zajęcia na poszczególnych
filiach będą się odbywać
wedle zgłaszanych
potrzeb użytkowników



spędzić czas, 
rozwijać uzdolnienia, 
wziąć udział w kreatywnych
spotkaniach i warsztatach
ułatwiających adaptację 

Udostępniamy przestrzeń do
wspólnego czytania, zabawy 
i rozwoju dla wszystkich dzieci. 
Tu dzieci będą mogły:

     w Kędzierzynie-Koźlu. 

 zajęcia literackie,
 zajęcia plastyczne,
zajęcia edukacyjne,
zajęcia komputerowe

Propozycje zajęć
popołudniowych dla dzieci:

Udział w zajęciach MBP 
jest bezpłatny



Zajęcia plastyczne 
i techniczne 

(malowanie farbami, lepienie 
z plasteliny - różne prace

tematyczne wykonywane wg
pomysłu bibliotekarza)

DLA DZIECI OD 
7 LAT



Zajęcia
komputerowe 

w 
Porcie Kultury

Zabawy
muzyczne

Zabawy 
 z chustą

animacyjną 



Zajęcia literackie
i uczenie się

języka polskiego
poprzez zabawę 

Składanie
tangramów

Teatrzyk
Kamishibai



Dodatkowo dzieci
będą mogły
swobodnie bawić się
w naszej przestrzeni
i korzystać na
miejscu z zasobów
biblioteki takich jak:
- kolorowanki,
- puzzle,
- gry,
- literatura dla dzieci
w języku polskim
- książki sensoryczne
i interaktywne
- XBOX



W pierwszych tygodniach zajęć
bibliotekarzy wspomogą

wolontariusze z Ukrainy, którzy będą
tłumaczyć polecenia (współpraca 
w oparciu o umowę o wolontariat).

Uważamy, że takie wsparcie, na
początku będzie potrzebne

najmłodszym uczestnikom, aby
oswoiły się 

z biblioteką, bibliotekarzami 
i dziećmi. 

OPISOPISOPIS CELECELECELE
Cel jaki nam przyświeca to przede

wszystkim: 
- wsparcie dzieci, integracja
rówieśnicza z najmłodszym

mieszkańcami Kędzierzyna-Koźla,
- odnalezienie się w nowej

rzeczywistości. 
 

Zajęcia mają na celu ułatwienie
poznania naszej kultury i języka

polskiego. Ich głównym celem jest
pomoc w asymilacji. 

 
Istotą warsztatów jest również

udział dzieci mieszkających 
w Kędzierzynie-Koźlu, którzy
pomogą swoim ukraińskim

kolegom. 



Zajęcia dla
młodzieży

Storytelling to umiejętność opowiadania
ciekawych historii, psychologia narracji, technika
oddziaływania na wyobraźnię i emocje
odbiorców za pomocą opowieści lub metafory.
Zamiast suchych faktów, teorii, definicji oraz
schematów warto wpleść w lekcję narrację 
i emocje. Dobrze opowiedziane historie są
odpowiedzią na potrzeby uczniów, inspirują ich
do rozwoju i działania. W swej elementarnej
wersji metoda storytellingu polega na
stosowaniu bezpośredniego przekazu
mówionego w formie opowiadanych historii 
o intrygującej fabule i emocjonującej akcji,
wzbudzającej zwykle u większości odbiorców
ogromne zainteresowanie. Z tego też względu
można uznać storytelling za dobry motywator do
samodzielnego czytania polskiej literatury przez
uczniów.

Storytelling,Storytelling,Storytelling,   
czyli rozmówki polskie dla młodzieżyczyli rozmówki polskie dla młodzieżyczyli rozmówki polskie dla młodzieży



DODATKOWE
PROPOZYCJE

 Warsztaty ekologiczne skierowane zarówno
do mieszkańców Kędzierzyna-Koźla, jak i do
uchodźców, jako forma aktywnego spędzania
czasu.

1.



DODATKOWE
PROPOZYCJE

2. Bezpłatny dostęp do Internetu (wymagane
zarejestrowanie jako użytkownik, nie czytelnik)

3. Stanowisko ze Skypem w Centrach Informacji 
i Edukacji. Uchodźcy z Ukrainy będą mogli
skontaktować się poprzez Skype’a z bliskimi,
którzy zostali w ogarniętej wojną Ukrainie.



Miejska Biblioteka Publiczna
 

Filia nr 5

ul. Rynek 3
47-200 Kędzierzyn-Koźle

ul. Damrota 32
47-220 Kędzierzyn-Koźle

telefon: 77 482 37 80, 77 482 37 42
e-mail: sekretariat@mbpkk.pl

promocja@mbpkk.pl
wypozyczalnia@mbpkk.pl

o_dziec@mbpkk.pl

tel. 77 483 24 81
e-mail: filia5@mbpkk.pl

filia5dz@mbpkk.pl

Dni otwarcia                        Godziny otwarcia
poniedziałek                        10.00-18.00
wtorek                                  10.00-18.00
środa                                     8.00-16.00
czwartek                               10.00-18.00
piątek                                    10.00-18.00
sobota                                   8.00-15.00

Dni otwarcia                        Godziny otwarcia
poniedziałek                        10.00-18.00
wtorek                                  10.00-18.00
środa                                     8.00-16.00
czwartek                               10.00-18.00
piątek                                    10.00-18.00
sobota                                   8.00-15.00

Zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Kędzierzynie-Koźlu!

https://www.mbpkk.pl/miejska-biblioteka-publiczna/
mailto:sekretariat@mbpkk.pl
mailto:promocja@mbpkk.pl
mailto:wypozyczalnia@mbpkk.pl
mailto:o_dziec@mbpkk.pl
mailto:filia5@mbpkk.pl
mailto:filia5dz@mbpkk.pl


Filia nr 1 Filia nr 4 Filia nr 8

ul. Słowackiego 6
47-224 Kędzierzyn-Koźle

os. Pogorzelec

ul. Wyzwolenia 7
47-225 Kędzierzyn-Koźle

os. Blachownia

ul. Stefana Batorego 32
47-230 Kędzierzyn-Koźle

os. Sławięcice

tel. 77 483 25 71
e-mail: filia1@mbpkk.pl

tel. 575 926 721
e-mail:  filia4@mbpkk.pl

tel. 77 481 56 32
e-mail:  filia8@mbpkk.pl

Dni otwarcia                   Godziny otwarcia
poniedziałek                        10.00-18.00
wtorek                                  10.00-18.00
środa                                    10.00-18.00
czwartek                              10.00-16.00
piątek                                   10.00-18.00

przerwa techniczna            13.30-14.00          

Dni otwarcia                   Godziny otwarcia
poniedziałek                        10.00-18.00
wtorek                                  nieczynne
środa                                    10.00-18.00
czwartek                              nieczynne
piątek                                   10.00-18.00

przerwa techniczna            13.30-14.00         

Dni otwarcia                   Godziny otwarcia
poniedziałek                        nieczynne
wtorek                                  10.00-18.00
środa                                    10.00-18.00
czwartek                              10.00-16.00
piątek                                   1nieczynne

przerwa techniczna            13.30-14.00          

Zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Kędzierzynie-Koźlu!

https://www.mbpkk.pl/filia-nr-4/
https://www.mbpkk.pl/filia-nr-8/
mailto:filia1@mbpkk.pl
mailto:filia4@mbpkk.pl
mailto:filia8@mbpkk.pl


Filia nr 10 Filia nr 11 Filia nr 13

ul. Krasickiego 14
47-206 Kędzierzyn-Koźle

os. Kłodnica

ul. Kazimierza Wielkiego 17
47-232 Kędzierzyn-Koźle

os. Piastów

ul. Grabskiego 6
47-223 Kędzierzyn-Koźle

os. Azoty

tel. 77 482 90 52
e-mail:  filia10@mbpkk.pl

tel. 77 481 82 18
e-mail:  filia11@mbpkk.pl

tel. 77 481 30 67
e-mail:  filia13@mbpkk.pl

Dni otwarcia                   Godziny otwarcia
poniedziałek                        10.00-18.00
wtorek                                  10.00-18.00
środa                                    nieczynne
czwartek                              10.00-18.00
piątek                                    nieczynne

przerwa techniczna            13.30-14.00          

Dni otwarcia                   Godziny otwarcia
poniedziałek                        10.00-18.00
wtorek                                  10.00-18.00
środa                                    10.00-18.00
czwartek                              10.00-16.00
piątek                                   10.00-18.00

przerwa techniczna            13.30-14.00         

Dni otwarcia                   Godziny otwarcia
poniedziałek                        10.00-18.00
wtorek                                  10.00-18.00
środa                                    nieczynne
czwartek                              10.00-16.00
piątek                                   10.00-18.00

przerwa techniczna            13.30-14.00          

Zapraszamy do Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Kędzierzynie-Koźlu!

https://www.mbpkk.pl/filia-nr-4/
https://www.mbpkk.pl/filia-nr-8/
mailto:filia10@mbpkk.pl
mailto:filia11@mbpkk.pl
mailto:filia13@mbpkk.pl

