
Dyskusyjny Klub Książki

  

 

  

Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki w Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży nr 97

  

  

Wzorowane na brytyjskich Klubach Książki (powstały w 1926 roku). Grupa uczestników w
jednym czasie czyta wybraną z listy książkę i na spotkaniach dzieli się wrażeniami.

    
    -  dla osób, które lubią czytać i rozmawiać o książkach,  
    -  klubowicze mogą zapoznać się z nowymi autorami i gatunkami literackimi,  
    -  na spotkaniach mogą podzielić się swoimi wrażeniami z przeczytanej lektury,  
    -  uczestnicy nie muszą prowadzić poważnych dyskusji literackich ani znać się na literaturze
 
    -  jest to doskonały sposób na poznanie nowych ludzi oraz świetna zabawa,  
    -  nie mają ściśle ustalonej formy,  

  

Zasady dyskusji:

    
    -  szanujemy opinie innych,  
    -  nie oceniamy gustów czytelniczych  członków grupy,  
    -  przychodzimy na spotkanie nawet, jeśli nie udało się nam dokończyć lektury,  
    -  każdy członek grupy jest mile widziany, bez względu na to w jakim tempie czyta,  
    -  jesteśmy otwarci na nowych autorów i nowe książki  
    -  przede wszystkim mamy się dobrze bawić  

  

Biblioteka zapewnia miejsce na spotkania i książki. Przewidywane są spotkania z autorami.
Zapisy u dyżurującego bibliotekarza. Zapraszamy do Wypożyczalni dla Dorosłych i Młodzieży
nr 97
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Dyskusyjny Klub Książki

 

  

Kronika spotkań

        2012   2013   2014   2015
 
    

27.01 Spotkanie trzydzieste 

17.02 Spotkanie trzydzieste pierwsze
23.03 Spotkanie trzydzieste drugie 
20.04 Spotkanie trzydzieste trzecie

18.05 Spotkanie trzydzieste czwarte

 

 

  

20.04 Spotkanie czterdzieste
23.05 Spotkanie czterdzieste pierwsze

21.11 Spotkanie czterdzieste piąte

  

10.01 Spotkanie czterdzieste siódme
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07.02 Spotkanie czterdzieste ósme

14.03 Spotkanie czterdzieste dziewiąte
11.04 Spotkanie pięćdziesiąte
09.05 Spotkanie pięćdziesiąte pierwsze 
26.09 Spotkanie pięćdziesiąte trzecie
24.10 Spotkanie pięćdziesiąte czwarte

  

16.01 Spotkanie pięćdziesiąte piąte
20.02 Spotkanie pięćdziesiąte szóste
17.04 Spotkanie pięćdziesiąte siódme
22.05 Spotkanie pięćdziesiąte ósme
26.06 Spotkanie pięćdziesiąte dziewiąte

25.09 Spotkanie sześćdziesiąte pierwsze

20.11 Spotkanie sześćdziesiąte trzecie

  
            2008   2009   2010   2011
 
    

26.09 Spotkanie pierwsze
24.10 Spotkanie drugie 
21.11  Spotkanie trzecie

  

20.02 Spotkanie czwarte
27.03 Spotkanie piąte
24.04 Spotkanie szóste
29.05 Spotkanie siódme
03.07 Spotkanie ósme
11.09 Spotkanie dziewiąte
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02.10 Spotkanie dziesiąte
06.11 Spotkanie jedenaste
11.12 Spotkanie dwunaste

  

19.01 Spotkanie trzynaste
19.02 Spotkani czternaste
19.03 Spotkanie piętnaste
07.05 Spotkanie szesnaste

11.06  Spotkanie siedemnaste
10.09 Spotkanie osiemnaste

15.10 Spotkanie dziewiętnaste

26.11 Spotkanie dwudzieste

 

  

28.01 Spotkanie dwudzieste pierwsze

25.02 Spotkanie dwudzieste drugie

25.03 Spotkanie dwudzieste trzecie

13.05 Spotkanie dwudzieste czwarte
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10.06 Spotkanie dwudzieste piąte

16.09 Spotkanie dwudzieste szóste

21.10 Spotkanie dwudzieste siódme

25.11 Spotkanie dwudzieste ósme

9.12 Spotkanie dwudzieste dziewiąte
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