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WYSTAWY I WYDARZENIA 

 
W lipcu Stary Ratusz, Muzoteka i Piątka czynne:  
                pn-pt 10.00-13.00, 14.00-17.00 
                                         sobota nieczynne 
– zwroty książek tylko w wydzielonych stanowiskach 
– prosimy o zdalne zamawianie zbiorów  
– korzystanie z Czytelni bez dostępu do: 
                         aktualnych czasopism i stanowisk komputerowych 
 

1-2 lipca 2020 r 

Cykl spotkań autorskich on line w ramach DKK – Michał Rusinek 
oraz Małgorzata Rejmer 

 
 

 

Na specjalne zaproszenie bibliotek z województwa 
warmińsko-mazurskiego i działających w nich Dysku-
syjnych Klubów Książki odbędą się kolejne spotkania 
w cyklu on line z pisarkami oraz pisarzami. Spotkania 
transmitowane będą za pośrednictwem FB Wojewódz-
kiej Biblioteki Publicznej: 
www.facebook.com/WBPOlsztyn/  
 
Na najbliższe spotkania zapraszamy wspólnie z Unią 
Literacką: 
1 lipca, godz. 17:00 – Michał Rusinek, prowadząca 
Monika Stępień 
2 lipca, godz. 17:00 – Małgorzata Rejmer, prowa-
dząca Monika Stępień 

https://www.facebook.com/WBPOlsztyn/ 

 
3-16 lipca 2020 r. 

Wystawa fotograficzna „Tak Cię widzę Warmio + 2” Renaty 
Kniefel 

 
 
 

 
 

 
 

Warmia tryskająca mnóstwem kolorów, niczym 
panna chcąca się jak najpiękniej zaprezentować, 
dzień po dniu staje się moją modelką. Przemierzam 
jej drogi, ścieżki, wspinam się na wzgórza, przedzie-
ram się przez zarośla, docieram nad brzegi rzek i 
jezior, wszystko po to, aby uchwycić jej niepowta-
rzalny czar lub przyłapać ją na zaskakującym wy-
glądzie.  
Zapraszam serdecznie na wystawę fotograficzną w 
dniach 03-16.07.2020 z nadzieją, że podzielą Pań-
stwo mój zachwyt nad naszą Warmią. – Renata 
Kniefel 
 
Autorka fotografii jest w stanie prezentować wystawę 
osobiście małym kilkuosobowym grupom po wcze-
śniejszym uzgodnieniu telefonicznym – numer telefo-
nu dostępny w Dziale Promocji WBP 89 524 90 46. 

Galeria Stary Ratusz WBP; ul. Stare Miasto 33 

 

https://docs.google.com/forms/d/19fXOpNnBV2SXxdqPPlCClJ6xIpI_tRDfxZ_8M0ynZOE/viewform
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.629238433794187.1073741859.102042719847097&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.629238433794187.1073741859.102042719847097&type=1
http://piatka.wbp.olsztyn.pl/index.php?menu=nowosci&content=ksiazki
http://www.wbp.olsztyn.pl/nowosci/regionalia2019.htm
https://www.facebook.com/pg/Muzoteka-1751190625185192/photos/?tab=album&album_id=1758790981091823
https://www.facebook.com/WBPOlsztyn/
https://www.facebook.com/unia.literacka/
https://www.facebook.com/unia.literacka/
https://www.facebook.com/Micha%C5%82-Rusinek-373613456142782/
https://www.facebook.com/WBPOlsztyn/
http://www.wbp.olsztyn.pl/
https://xn--szukamksiki-4kb16m.pl/SkNewWeb/record/1277/6834090
https://xn--szukamksiki-4kb16m.pl/SkNewWeb/record/165/7389032
https://xn--szukamksiki-4kb16m.pl/SkNewWeb/record/1277/7399615
https://xn--szukamksiki-4kb16m.pl/SkNewWeb/record/1277/7410911


17-30 lipca 2020 r. 

Wystawa malarstwa „Pomarańczowe drzewko” Małgorzaty 
Kadelskiej 

BLOGOSFERA 
WBP 

 
Co Czytać? 
 Saga jest ok 

 
Okiem Piątki 

„Pamietnik Tatusia 
Muminka” 

 
Region region 

65-lecie „Warmii i 
Mazur” 

 

Z okien Starego 
Ratusza 

Zasmakuj w biblio-
tece 

 
 

Polub nas i bądź na 
bieżąco! 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

Urodziła się w 1971 r. w Olsztynie. Studiowała na Uni-
wersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W 
1993 r. z wyróżnieniem obroniła dyplom z grafiki 
warsztatowej i historii sztuki. W 1996 r. otrzymała 
dyplom z malarstwa w pracowni Kiejstuta Bereźnic-
kiego, z aneksem z rysunku u Marii Targońskiej na 
Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. Od 2000 r. pracuje na Uniwersytecie 
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, wykłada projek-
towanie, historię sztuki ogrodowej dla architektury 
krajobrazu. 
Specjalizuje się w wielkoformatowym malarstwie szta-
lugowym, rysunku oraz projektowaniu wnętrz i archi-
tektury krajobrazu. Projektuje wielkoobszarowe parki i 
ogrody wraz z małą architekturą, a także rzeźbą.  

Galeria Stary Ratusz WBP; ul. Stare Miasto 33 

 

ZAJĘCIA, WARSZTATY, KONKURSY 
 

W co się bawić – wakacje z Piątką  
 

 

 
W każdy wakacyjny poniedziałek (od 6 lipca do 24 
sierpnia) na naszym profilu Fb: 

www.facebook.com/piatkawbpolsztyn/ znajdziecie 

propozycje ciekawych aktywności, dzięki którym po-
czujecie się jak prawdziwi odkrywcy i tropiciele tajem-
nic! Zaproście do wspólnej zabawy koleżanki i kole-
gów, rodzeństwo, rodziców. Nie będziecie się nudzić. 

 
www.facebook.com/piatkawbpolsztyn/ 

 
KONKURS! 

 

 

 

„Mole cykają” – cykliczny konkurs foto-
graficzny 
 

Jesteś molem książkowym? Cykaj z nami! 

Czas trwania: 1.05.2020 r. – 30.09.2020 r. 

HASŁO NA CZERWIEC: OWOCE 

 
Więcej informacji: wbp.olsztyn.pl/molecykaja 

 

 
 
 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emi-
lii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie 
sekretariat tel. (89) 524 90 32 
fax (89) 524 90 31 
e-mail: wbp@wbp.olsztyn.pl 

ul. 1 Maja 5 
10-117 Olsztyn 

 
godziny otwarcia 

poniedziałek-piątek 
7.15-15.15 

___________________________________________________ 

STARY RATUSZ 

Wypożyczalnia 
tel. (89) 527 57 97 
e-mail: wypozyczalnia@wbp.olsztyn.pl 
 
Czytelnia 
tel. (89) 535 97 81 
e-mail: czytelnia@wbp.olsztyn.pl 
 
 

ul. Stare Miasto 33 
10-026 Olsztyn 

 
 

godziny otwarcia 
poniedziałek-piątek 

8.00-19.00 
sobota 

8.00-14.00 

https://coczytacwbp.blogspot.com/2020/06/saga-jest-ok.html
https://coczytacwbp.blogspot.com/2020/06/saga-jest-ok.html
http://okiempiatki.blogspot.com/2020/06/pamietniki-tatusia-muminka-tove-jansson.html
http://okiempiatki.blogspot.com/2020/06/pamietniki-tatusia-muminka-tove-jansson.html
http://regionregion.blogspot.com/2020/05/65-lecie-warmii-i-mazur.html
http://regionregion.blogspot.com/2020/05/65-lecie-warmii-i-mazur.html
http://zokienstaregoratusza.blogspot.com/2020/05/zasmakuj-w-bibliotece-zasmakuj-w.html
http://zokienstaregoratusza.blogspot.com/2020/05/zasmakuj-w-bibliotece-zasmakuj-w.html
http://www.facebook.com/piatkawbpolsztyn/
http://www.facebook.com/piatkawbpolsztyn/
http://www.wbp.olsztyn.pl/molecykaja
mailto:wbp@wbp.olsztyn.pl
mailto:wypozyczalnia@wbp.olsztyn.pl
mailto:czytelnia@wbp.olsztyn.pl
https://pl-pl.facebook.com/WBPOlsztyn
https://www.instagram.com/wbp_olsztyn/


Pracownia Regionalna i Informatorium 
tel. (89) 527 28 74, (89) 524 90 48 
e-mail: region@wbp.olsztyn.pl 

___________________________________________________ 
 

MUZOTEKA 
tel. (89) 524 90 34 
e-mail: muzoteka@wbp.olsztyn.pl 

ul. 1 Maja 5 
10-117 Olsztyn 

 
godziny otwarcia 

poniedziałek-piątek 
10.00-18.00 

sobota 
9.00-14.00 

___________________________________________________ 

PIĄTKA 
BIBLIOTEKA DZIECI I MŁODZIEŻY 
tel. (89) 524 90 50 
e-mail: piatka@wbp.olsztyn.pl 
www.piatka.wbp.olsztyn.pl 

ul. 1 Maja 5 
10-117 Olsztyn 

 
godziny otwarcia 

poniedziałek-piątek 
10.00-18.00 

sobota 
9.00-14.00 

___________________________________________________________ 

 
www.wbp.olsztyn.pl 

 

mailto:region@wbp.olsztyn.pl
mailto:muzoteka@wbp.olsztyn.pl
mailto:piatka@wbp.olsztyn.pl
http://www.piatka.wbp.olsztyn.pl/
http://www.wbp.olsztyn.pl/

