
 
 

 

Harmonogram działalności kulturalno-popularyzatorskiej 

w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 

im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie 

w marcu 2013 roku 

 

 

 

 

 

 

 



08.03 (piątek) godz. 17.00 – wernisaż  wystawy Longiny Wysockiej pt. 

„Wiosna w sztuce”  

13.03 (środa) godz.11.00 – spotkanie Klubu Małego Czytelnika 

13.03 (środa) godz.17.00 – uroczyste  zakończenie plebiscytu „Gryf 

Literacki 2012” oraz ogłoszenie wyników lutowej akcji na rzecz 

wejherowskiego hospicjum 

27.03 (środa) godz.11.00 – spotkanie Klubu Małego Czytelnika 

 

marzec – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Dorosłych  

marzec – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży  

marzec – projekt ”Literackie spacery po Wejherowie”, spotkanie pierwsze 

– Piotr  Schmandt  

marzec – internetowy konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych z terenu 

powiatu wejherowskiego z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 

marzec – uczestnictwo w projekcie „skrytykuj.pl” organizowanym przez 

Polski Instytut Sztuki Filmowej 

marzec – POWIATOWO-GMINNY KONKURS CZYTELNICZY 

„MÉSTER BËLNÉGÒ CZËTANIÔ” (organizator :  Biblioteka Publiczna 

Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie, partner : Powiatowa i 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie, 

zgłoszenia do 28 lutego, szczegóły : www.bpgw.org.pl) 

 

 

 

 

 

 

 



Wystawki związane z rocznicami: 

 

Międzynarodowy Dzień Teatru  (27.03) obchodzony od 1961 r. na pamiątkę 

otwarcia Teatru Narodów w Paryżu (1957) – Czytelnia Naukowa. 

 

110. rocznica urodzin Igora Newerlego (24.03) właśc. I. Abramowa-

Newerlego : pisarza, pedagoga, współpracownika Janusza Korczaka, autora 

powieści dla młodzieży „Chłopiec z Salskich Stepów”. Swoim sympatiom dla 

Starego Doktora dał wyraz w powieści wspomnieniowej „Rozmowa w sadzie 

piątego sierpnia” (wpisana na Listę Honorową im. H. Ch. Andersena w 1979 

roku) – Wypożyczalnia dla Dorosłych  

 

100. rocznica urodzin Siergieja Michałkowa (12.03) – poety, prozaika i 

dramaturga rosyjskiego, autora wierszy, bajek i opowiadań dla dzieci, w tym 

„Nie płacz koziołku” – Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży 

 

Światowy Dzień Poezji (21.03) – ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku w 

celu promowania poezji  – Filia nr 2 

 

Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie. 

Szczegółowe i aktualne informacje na stronie www.biblioteka.wejherowo.pl oraz 

www.facebook.com/BibliotekaWejherowo 

www.bibliotekawejherowo.blox.pl 


