
XVIII Małopolskie Dni Książki „Książka i Róża” 

Biblioteka Kraków włączy się w organizację XVIII Małopolskich Dni Książki „Książka i Róża”.  

W programie: akcje bookcrossingowe, podczas których uczestnicy otrzymają róże, zabawy 

literackie, głośne czytanie, prelekcje, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, a także akcję 

„Randka w ciemno z książką”. Szczegóły poniżej: 

23 kwietnia 

23-24 kwietnia  

w godzinach 

otwarcia 

biblioteki 

„Róża za Książkę – 
Małopolskie Dni 

Książki Książka i Róża” 

Biblioteka Główna 
ul. Powroźnicza 2 
tel. 797-024-013 

Czytelnicy, którzy przyniosą do 
biblioteki dary książkowe otrzymają 

róże wykonane przez osoby 
niepełnosprawne. 

23-24 kwietnia 

w godzinach 

otwarcia 

biblioteki 

„Pytanie czy 
wyzwanie – zabawa 

dla dzieci” 

Filia nr 9 
ul. Dobrego Pasterza 6 

tel. 12 411-04-00 

Zabawa podczas, której uczestnicy 
będą kręcić kołem wyboru. 

Następnie, zgodnie z wylosowaną 
kategorią, będą mieli do wykonania 

wyzwanie lub zmierzą się z 
pytaniem. Zaliczone zadania 

zostaną nagrodzone upominkiem – 
niespodzianką. Ilość nagród 

ograniczona. 

23-24 kwietnia 

w godzinach 

otwarcia 

biblioteki 

„Róża z nostalgią – 
zabawa czytelnicza” 

Filia nr 9 
ul. Dobrego Pasterza 6 

tel. 12 411-04-00 

Każdy odwiedzający w tym dniu 
bibliotekę, będzie mógł wziąć 

udział w zabawie – zgadywance. 
Poprawna odpowiedź na 

wylosowane pytanie z dziedziny 
literatury nagrodzona zostanie 
tomikiem poezji. Ilość nagród 

ograniczona. 

23 kwietnia 

w godzinach 

otwarcia 

biblioteki 

„Książka i Róża” 
Filia nr 15 

ul. Dobrego Pasterza 100 
tel. 12 417-22-73 

Czytelnicy, którzy odwiedzą 
bibliotekę otrzymają róże ręcznie 

wykonane przez bibliotekarzy.  

23-24 kwietnia 

w godzinach 

otwarcia 

biblioteki 

„Drugie Życie Książki” 
Filia nr 20 

ul. Opolska 37 
tel. 797-301-026 

Akcja bezpłatnej wymiany książek. 



23-24 kwietnia 

w godzinach 

otwarcia 

biblioteki 

 „WyRÓŻnij się  
w bibliotece – zabawa 

literacka” 

Filia nr 21 
Wypożyczalnia dla 

Dorosłych 
ul. Królewska 59 
tel. 797-301-021 

Filia nr 21 zaprasza czytelników do 
udziału w zabawie. Osoba biorąca 

w niej udział zostanie poproszona o 
wylosowanie kartki z 1 pytaniem 
dotyczącym róży, jako motywu 

literackiego oraz udzielenie 
poprawnej odpowiedzi. 

23-24 kwietnia 

w godzinach 

otwarcia 

biblioteki 

„Małopolskie Dni 
Książki Książka i Róża” 

Filia nr 35 
ul. Chałubińskiego 47 

tel. 797-024-005 

Czytelnicy, którzy przyniosą do 
biblioteki dary książkowe i 

audiobooki wydane po 2010 roku 
otrzymają różę lub będą mogli 

wybrać inną pozycję wydawniczą z 
przygotowanych wcześniej tytułów.   

23-24 kwietnia 

w godzinach 

otwarcia 

biblioteki 

„Książka za książkę –  
w ramach 

Małopolskich Dni 
Książki Książka i Róża” 

Filia nr 40 
ul. Łużycka 55 

tel. 797-024-017 

Akcja bookcrossingowa, podczas 
której czytelnicy będą mogli 

wymieniać się książkami oraz 
otrzymają papierowe róże 

wykonane przez bibliotekarzy.  

23-24 kwietnia 

w godzinach 

otwarcia 

biblioteki 

„Książka i róża” 
Filia nr 43 

ul. Gen. Jasińskiego 32 
tel. 797-024-002 

Czytelnicy, którzy przyniosą do 
biblioteki dary książkowe otrzymają 

dziergane zakładki do książek w 
kształcie róży. 

23-24 kwietnia  

w godzinach 

otwarcia 

biblioteki 

„Małopolskie Dni 
Książki Książka i Róża” 

Filia nr 45 
Oddział dla Dorosłych 

ul. Teligi 24 
tel. 797-024-016 

Wiosenna wymiana książek  
na regale bookcrossingowym. 

  W zamian za podarowane 
bibliotece audiobooki czytelnicy 

otrzymają kwiaty. 

23 kwietnia 

godz. 10.00 
„Wielkie 

Baśniobranie” 

Filia nr 4  
ul. Bobrowskiego 11 

tel. 12 412-76-91 

Wydarzenie dla dzieci w wieku 7-8 
lat. W czasie spotkania 

przewidziano zagadki, kalambury i 
krzyżówki związane ze znanymi 

baśniami braci Grimm oraz Hansa 
Christiana Andersena. Nie 

zabraknie też głośnej lektury mniej 
znanych baśni z kręgu kultury 

słowiańskiej. Na zakończenie zajęć 
uczestnicy zostaną obdarowani 

papierową różą.   

23 kwietnia 

godz. 10.00 
„Książeczki  

z dziecięcej półeczki” 

Filia nr 48 
os. Boh. Września 26 

tel. 12 645-95-27 

Spotkanie dla maluchów, podczas 
którego zostaną zapoznani z nową 
ofertą wydawniczą przeznaczoną 

dla ich grupy wiekowej. Dzieci 
wysłuchają fragmentu audiobooka 
Pan Kuleczka oraz pooglądają tzw. 
Książki – zabawki, które w sposób 

interaktywny zapraszają 
czytelników do świata baśni i bajki. 



23 kwietnia 

godz. 10.45 

„Książka i Róża – 
zajęcia dla młodszych 

dzieci” 

Filia nr 13 
ul. Dzielskiego 2 
tel. 12 412-30-00 

Spotkanie dla dzieci w wieku 7-8 
lat. W trakcie zajęć przybliżona 

zostanie idea akcji. W programie 
przewidziano rozmowy o książkach 
z motywem róży oraz wykonanie 

kwiatów z papieru. Konieczne 
wcześniejsze zapisy w Filii.  

23 kwietnia 

godz. 12.00-19.00 
„Różany kącik” 

Filia nr 54 
os. Młodości 8 

tel. 12 644-13-22 

 W Filii nr 54 Biblioteki Kraków 
osoby wypożyczające będą mogły 

otrzymać w darze książkę lub 
zakładki popularyzujące literaturę i 

czytelnictwo.   

23 kwietnia 

godz. 14.00-15.00 
„Opowieści o róży” 

Filia nr 21 
Oddział dla Dzieci 
ul. Królewska 59 
tel. 797-301-020 

Dzieci wysłuchają słuchowiska 
Piękna i Bestia. Przez cały dzień w 

Oddziale dla Dzieci dla 
najmłodszych czytelników 

przygotowane będą kredki, bloki 
rysunkowe oraz kolorowanki z 

motywem róży.  

23 kwietnia 

godz. 17.00 
„Coś z Wyspiańskiego 

w sobie mam…” 

Filia nr 27 
ul. Królowej Jadwigi 37b 

tel. 797-301-016 

Spotkanie dotyczące twórczości 
Jana Sztaudyngera, wybitnego 

fraszkopisarza,  poety, 
znakomitego znawcy teatru lalek i 

wierszy dla dzieci.  

24 kwietnia 

24 kwietnia 

w godzinach 

otwarcia 

biblioteki 

„Różą za książkę” 
Filia nr 44 

ul. Spółdzielców 3 
tel. 797-024-014 

Czytelnicy, którzy przyniosą do 
biblioteki dary książkowe otrzymają 

różę (żywą lub wykonaną przez 
bibliotekarzy z papieru).  

24 kwietnia 

w godzinach 

otwarcia 

biblioteki 

„Randka w ciemno  
z Książką i Różą” 

Filia nr 56 
Oddział dla Dorosłych 

os. Zgody 7 
tel. 12 644-40-72 

 
Filia nr 56 

Oddział dla Dzieci  
i Młodzieży 
os. Zgody 7 

tel. 12 642-16-43 

Biblioteczna Randka w ciemno – 
akcja, podczas której wypożyczyć 

można tajemniczą książkę 
zapakowaną w papier. 

24 kwietnia 

godz. 9.00-15.30 
„Małopolskie Dni 

Książki Książka i Róża” 

Filia nr 5 
ul. Lubomirskiego 7A 

tel. 12 430-37-39 

Czytelnicy wypożyczający książki 
dnia 24 kwietnia otrzymają 

wykonane przez pracowników 
papierowe róże. Wydarzeniu 
towarzyszyć będzie wystawa 

tematyczna.  



24 kwietnia 

godz. 10.00 
„Różane zakładki” 

Filia nr 16 
ul. Radzikowskiego 29 

tel. 797-301-005 

Warsztaty plastyczne dla dzieci i 
rodziców, podczas których 

wykonają zakładki do książek 
z motywem róży. 

24 kwietnia 

godz. 12.00 

„Księżniczki, róże i 
smoki – głośne 

czytanie literatury 
dziecięcej na placu 

zabaw” 

Filia nr 31 

ul. Zachodnia 7/3a 

tel. 797-024-021 

Głośne czytanie literatury 

dziecięcej, w której pojawiają się 

motywy: księżniczki, smoka lub 

kwiatów. Zajęcia urozmaicone 

będą warsztatami, podczas których 

dzieci wykonają papierowe róże. 

Spotkanie odbędzie się na 

Smoczym Skwerze przy ul. 

Zachodniej. W razie niepogody 

zajęcia będą odwołane. 

24 kwietnia 

godz. 17.00 
„Central Park 

Guillaume Musso” 

Filia nr 48 
os. Boh. Września 26 

tel. 12 645-95-27 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu 
Książki, podczas którego uczestnicy 

będą rozmawiać o książce 
Guillaume Musso Central Park. 

Gabriel po szalonej nocy, 
rozpoczętej w dublińskim pubie 
oraz Alice, po nocnej imprezie 
spędzonej na paryskich Polach 

Elizejskich, budzą się skuci 
kajdankami w Central Parku. Czy 
ich historia przypadnie do gustu 

klubowiczom? 

24 kwietnia 

godz. 17.00 

„Szlakiem dworów  
i pałaców Nowej 

Huty” 

Filia nr 56 
Oddział dla Dorosłych 

os. Zgody 7 
tel. 12 644-40-72 

Prelekcja o dworach i pałacach 
znajdujących się na terenie Nowej 
Huty oraz rodach mieszczańskich, 

którzy byli ich właścicielami.  

 

Szczegółowe informacje na stronie www.biblioteka.krakow.pl  

http://www.biblioteka.krakow.pl/

