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* czynne: Czytelnia i Wypożyczalnia Naukowa nr VI
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Wypożyczalnia nr 17 oraz Wypożyczalnia nr 28
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Placówki Biblioteki są czynne:
w poniedziałek: 13.00 – 20.00
od wtorku do piątku: 10.00 – 20.00
w soboty: 10.00 – 15.00*
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Czytelnia i Wypożyczalnia
Naukowa nr VI
ul. Ks. J. Chrościckiego 2
02-421 Warszawa
piętro I
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22
ul. Ks. J. Chrościckiego 2
02-421 Warszawa
Wypożyczalnia nr 30
ul. Ks. J. Chrościckiego 2
02-421 Warszawa
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Wypożyczalnia nr 17
Aleje Jerozolimskie 200
02-486 Warszawa
wejście A, poziom 0A
Wypożyczalnia nr 28
ul. 1 Sierpnia 36 a
02-134 Warszawa
Wypożyczalnia nr 71
ul. Astronautów 1
02-154 Warszawa
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Wypożyczalnia nr 17
Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa

17

tel: +48 (22) 667 00 00, b17@bpwlochy.waw.pl

Wypożyczalnia nr 17 jest czynna w następujących godzinach:
w poniedziałek: 13.00 – 20.00,
od wtorku do piątku: 10.00 – 20.00,
w sobotę: 10.00 – 15.00.
W dniu 12 listopada 2022 (sobota) placówka nieczynna.
Zajęcia samodzielne z cyklu „Akademia mazania”:
„W góry”: 2 – 10 listopada
„Nad morze”: 14 – 19 listopada
„Pod ziemią”: 21 – 26 listopada
„Pod wodą”: 28 listopada – 3 grudnia
Domowe kino w bibliotece dla młodzieży. „Kino magii i czarodziejstwa”:
4, 25 listopada (piątki), godz. 17.30
Domowe kino w bibliotece dla dzieci. „Kino magii niebieskich
kreskówek”: 5, 19, 26 listopada (soboty), godz. 11.00
Domowe kino w bibliotece dla dorosłych. „Kino z Meryl Streep”
9, 16, 23, 30 listopada (środy), godz. 18.00
Zabawy z językiem angielskim dla dzieci powyżej 6 lat
„Little English. Hexx”: 7 listopada, godz. 17.30
Warsztaty dla dzieci w wieku 5 – 7 lat z cyklu „Kreatywni: Liście
jak witraże”: 14 listopada, godz. 17.30
Konwersacje językowe „Pogaduchy po angielsku”:
17 listopada, godz. 18.30
Spektakl „Początek” w wykonaiu Teatru Magicznych Baniek:
18 listopada, godz. 17:30

123

Warsztaty „Sensoryczny Plac Zabaw Malucha: Morskie zabawy”
21 listopada, godz. 15.00
Dyskusyjny Klub Książki. Elif Shafak „Bękart ze Stambułu”:
24 listopada, godz. 18.00
Niezwykły świat książek dla dzieci w wieku 5 – 7 lat.
Joanna Papuzińska „Macierzanek”: 28 listopada, godz. 17.30
Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu: (22) 667 00 00 lub mailowo,
pod adresem: b17@bpwlochy.waw.pl.
ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI NA 200%!
Zajęcia
samodzielne

123

Za okazaniem
bezpłatnych zaproszeń

Propozycja dla grup
zorganizowanych

Ograniczona liczba miejsc,
obowiązują zapisy
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Czytelnia i Wypożyczalnia Naukowa nr VI
ul. Ks. J. Chrościckiego 2, 02-421 Warszawa
Pałacyk Koelichenów, 1. piętro

VI

tel: +48 (22) 863 89 61, cz6@bpwlochy.waw.pl

Czytelnia i Wypożyczalnia Naukowa nr VI jest czynna:
w poniedziałek: 13.00 – 20.00,
od wtorku do piątku: 10.00 – 20.00,
w sobotę: 10.00 – 15.00.
W dniu 12 listopada 2022 (sobota) placówka nieczynna.
Wystawa: Najciekawsze budowle dzielnicy Włochy okiem pasjonata
i architekta – rysunki Krzysztofa Chorzewskiego: 14 listopada – 16 grudnia
Spotkanie z Anną Reichert z cyklu „Ona i On. Twórcze duety w polskiej
kulturze XX i XXI wieku” pt. „Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie –
trudne związki, przyjaźń, twórczość i proza życia codziennego.”:
10 listopada, godz. 18.00
Spotkanie Międzykulturowyego Klubu Ludzi z Pasją „Sami swoi”
kontynuacja wrześniowego warsztatu – koralikowe bransolety tkane na
krosnach: 15 listopada, godz. 12.00

Wypożyczalnia nr 30
ul. Ks. J. Chrościckiego 2, 02 -421 Warszawa
Pałacyk Koelichenów, parter

30

+48 (22) 863 89 61, b30@bpwlochy.waw.pl

Wypożyczalnia nr 30 jest czynna:
w poniedziałek: 13.00 – 20.00, od wtorku do piątku: 10.00 – 20.00.

Kurs komputerowy dla seniorów – pierwsze spotkanie (organizacyjne):
7 listopada, godz. 10.00
Dyskusyjny Klub Książki. Anna Cieplak „Rozpływaj się”:
16 listopada, godz. 16.30
„Wołodymyr Zełenski – człowiek, komik, bohater” – spotkanie autorskie
z Wojciechem Rogacinem: 23 listopada, godz. 18:00

Zajęcia
samodzielne
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Za okazaniem
bezpłatnych zaproszeń

Propozycja dla grup
zorganizowanych

Ograniczona liczba miejsc,
obowiązują zapisy
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Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22
ul. Ks. J. Chrościckiego 2, 02-421 Warszawa
Pałacyk Koelichenów, parter (na lewo)

22

tel: +48 (22) 863 89 61, b22@bpwlochy.waw.pl

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 22 jest czynna:
w poniedziałek: 13.00 – 20.00, od wtorku do piątku: 10.00 – 20.00.

Piątkowe Edu-Zabawy. Przyjdź i zagraj – spotkania z grami planszowymi:
4, 18, 25 listopada, godz. 14.00 – 20.00
Zajęcia samodzielne z cyklu „Twórcze dzieciaki”: propozycja działań
związanych tematycznie z Dniem Pluszowego Misia: 14 – 30 listopada
„W świecie komiksów” – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
dla dzieci: 8 listopada, godz. 17.00
„Bajanie na dywanie" – środowe spotkania literacko-plastyczne dla dzieci
w wieku 4 – 6 lat: 2, 9, 16, 23 i 30 listopada, godz. 17.00
„Bajkoczytajki z bohaterem" – czytanie bajek połączone z zajęciami
plastycznymi i zabawami, w listopadzie bohaterem spotkań będzie Miś,
dla grup przedszkolnych oraz dzieci zapisanych indywidualnie:
harmonogram spotkań na stronie bpwlochy.waw.pl w zakładce „Kalendarz”
Warsztaty Hansa Lijklema „Przygoda z komiksem” dla uczniów
klasy VIII: 8 listopada, godz. 10.30
Kreatywne warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców z cyklu „Kleks”:
„Tulinek – miś wykonany z ręcznika”: 14 listopada, godz. 17.00
„Czytanie na dywanie w języku angielskim” – bezpłatne zajęcia dla dzieci
i rodziców organizowane przez szkołę Early Stage: 21 listopada, godz. 17.00
Uroczyste obchody Dnia Pluszowego Misia wraz ze spektaklem teatralnym
„Misio Tulisio” w wykonaniu aktorów Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska”:
23 listopada, godz. 17.00
Kultywowanie tradycji polskich – Andrzejki: prelekcja nt. andrzejkowych
tradycji i wróżb połączona z warsztatami, prowadzone przez
Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna w ramach projektu
„Edukuj z antropologią!”: 29 listopada, godz. 10.30
Kultywowanie tradycji polskich – Andrzejki: impreza dla młodszych
dzieci połączona z tradycyjnymi wróżbami, prowadzone przez
Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna w ramach projektu
„Etnografia dla Najmłodszych”: 29 listopada, godz. 17.00
Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu: (22) 863 89 61 lub mailowo,
pod adresem: b22@bpwlochy.waw.pl.

Zajęcia
samodzielne
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Za okazaniem
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zorganizowanych
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obowiązują zapisy

listopad / 22

28

Wypożyczalnia nr 28
ul. 1 Sierpnia 36 a, 02-134 Warszawa
tel: +48 (22) 846 17 16, b28@bpwlochy.waw.pl

Wypożyczalnia nr 28 jest czynna:
w poniedziałek: 13.00 – 20.00, od wtorku do piątku: 10.00 – 20.00,
w sobotę: 10.00 – 15.00.
W dniu 12 listopada 2022 (sobota) placówka nieczynna.

Wystawa „Bohaterowie literatury dziecięcej. Kubuś Puchatek, czyli
szczęście w nieszczęściu”: 2 – 30 listopada
Wystawa książek ze zbiorów biblioteki z cyklu: „Z książką przez świat.
Literackie Podróże: historia, ludzie, kultura – Kanada”: 7 – 30 listopada
Ekspozycja Justyny Polakowskiej pt. „Za/świat ballad Adama Mickiewicza”:
14 – 30 listopada
„Wieczory z bajką” czyli głośne czytanie dzieciom w wieku 3 – 6 lat:
w każdy wtorek 8, 15, 22, 29 listopada, godz. 17.00
„Spotkania z bajką” – zajęcia literacko-plastyczne dla grup przedszkolnych
oraz dzieci zapisanych indywidualnie: 3, 4, 10, 17, 18, 25 listopada, godz. 9.15
„Czytanie na dywanie w języku angielskim” – bezpłatne zajęcia dla dzieci
i rodziców organizowane przez szkołę Early Stage: 14 listopada, godz. 17.00
Na strychu świata. Wyprawa w Himalaje – spotkanie autorskie
ze Stefanem Czernieckim – podróżnikiem, dziennikarzem, autorem książek:
17 listopada, godz. 17.30
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Latynoamerykańskiej:
Julia Alvarez „Czas Motyli”: 21 listopada, godz. 18.00
Czytamy Działamy. Zajęcia kreatywno-literackie dla dzieci 5 – 8 lat
inspirowane czytanymi tekstami literackimi a urozmaicone zabawami
edukacyjno-ruchowymi: 25 listopada, godz. 17.00
Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu: (22) 846 17 16 lub mailowo,
pod adresem: b28@bpwlochy.waw.pl.

Zajęcia
samodzielne
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Wypożyczalnia nr 71
ul. Astronautów 1, 02-154 Warszawa

71

tel:+48 (22) 846 03 51, b71@bpwlochy.waw.pl

Wypożyczalnia nr 71 jest czynna:
w poniedziałek: 13.00 – 20.00, od wtorku do piątku: 10.00 – 20.00.

„Magiczne Kółeczka” bezpłatne czwartkowe zajęcia literacko-plastyczne
dla dzieci: 3, 10, 17 i 24 listopada, godz. 17.00
„Czytanie na dywanie w języku angielskim” – bezpłatne zajęcia dla dzieci
i rodziców organizowane przez szkołę Early Stage: 7 listopada, godz. 17.00
Spotkanie autorskie z Alkiem Rogozińskim: 16 listopada, godz. 17.30
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki: Przedwojenna literatura
dziecięca: 22 listopada, godz. 11.00
Zapisy przyjmujemy pod numerem telefonu: (22) 846 03 51 lub mailowo,
pod adresem: b71@bpwlochy.waw.pl.

Zajęcia
samodzielne
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