Oferta edukacyjna Biblioteki pod Atlantami
Budynek główny
Dział Dziecięco-Młodzieżowy (tel. 74 6483707, e-mail: dzieci@atlanty.pl)
Dla najmłodszych (przedszkole i klasa I):
1. „Atlanty zapraszają” – zapoznanie z działem dla najmłodszych i wycieczka po
bibliotece.
2. „Bezpieczna droga do szkoły” – zajęcia edukacyjne.
3. „Zróbmy sobie teatr” – warsztaty kamishibai.
4. „O piśmie, książce i bibliotece” – prezentacja multimedialna.
Szkoła podstawowa (klasy II-VII)
1.
2.
3.
4.
5.

„Wałbrzyskie legendy” – zajęcia literackie połączone z warsztatami.
„Ten czyta, kto ciekawy” – zajęcia wprowadzające do lektur szkolnych.
„Wiersze, rymy, rymowanki” – zajęcia literackie w oparciu o wiersze dla dzieci.
„Nieznane fakty z życia znanych autorów” – zajęcia literackie i multimedialne.
„Biblioteki świata” – zajęcia multimedialne.

Wypożyczalnia Główna (tel. 74 6483710, e-mail: wypozyczalnia@atlanty.pl)
1. „Książka – część naszego życia” – zajęcia literackie dla szkół ponadpodstawowych.
Dział Zbiorów Audiowizualnych (tel. 74 6483712, e-mail: fonoteka@atlanty.pl)
1. „Poranki filmowe” – zajęcia dla przedszkoli i szkół podstawowych.
2. „Moja pierwsza wizyta w bibliotece audiowizualnej” – zapoznanie z działem,
prezentacja zbiorów i seans.
3. „Duże sprawy małych ludzi” – ambitniejszy repertuar filmowy z krótkim
wprowadzeniem dla szkół ponadpodstawowych.
4. „Książka mówiona, dotykana i czytana” – zajęcia z edukacji integracyjnej dla szkół
podstawowych.

Dział Informacji Naukowej i Czytelń (tel. 74 6483717, e-mail: region@atlanty.pl)
1. „Historia druku” – prezentacja i warsztat dla szkół podstawowych.
2. „Jak powstawał Wałbrzych?” – wycieczka dydaktyczna dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych.
3. „Poznajemy mistrza Jachimowicza” – zwiedzanie Pokoju Pamięci i warsztat literacki
dla szkół ponadpodstawowych.
4. „Biblioteki cyfrowe i książki elektroniczne” – zajęcia dla szkół ponadpodstawowych.
5. „Cudza myśl w moim tekście. Cytat i przypis” – formy respektowania prawa
autorskiego, warsztaty praktyczne o prawie autorskim – zajęcia dla szkół
ponadpodstawowych.
6. „Jak przedłużyć życie książce” – warsztaty w pracowni introligatorskiej dla szkół
podstawowych.

Filie
Filia nr 3 z oddziałem dziecięcym na Starym Zdroju (tel. 74 6483743,
e-mail: filia3@atlanty.pl)
1. „Historia i symbole Wałbrzycha” – zajęcia regionalne.

Filia nr 6 z oddziałem dziecięcym na Białym Kamieniu (tel. 74 6483745,
e-mail: filia6@atlanty.pl)
2. „Kultura, no właśnie, każda z nich to baśnie” – zajęcia literackie.

Filia nr 7 z oddziałem dziecięcym na Piaskowej Górze (tel. 74 6483739,
e-mail: filia7@atlanty.pl)
1. „Poznawanie przez czytanie” – spotkania z książką dla dzieci dla klas 0-III szkół
podstawowych.
2. „Nieznane fakty z życia znanych autorów” – zajęcia literackie i multimedialne dla
szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Multimedialna Filia Biblioteczna (tel. 74 6401257, e-mail: mfb@atlanty.pl)
1. „Zabawy z książką” – zajęcia dla klas 0-III.
2. „Kultura, no właśnie, każda z nich to baśnie” – zajęcia literackie dla szkół
podstawowych.
3. „ A to ci historia…” – multimedialne warsztaty komiksu dla szkół
ponadpodstawowych.

