
DOM OŚWIATOWY BIBLIOTEKI ŚLĄSKIEJ
CYKL SPOTKAŃ DLA GRUP NA PLATFORMIE ZOOM

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami spot
kań, przygotowanych na bazie wieloletnich do
świadczeń DOBŚ w pracy edukacyjnej z literaturą 
i sztuką. Do współpracy zachęcamy nauczycieli, 
wychowawców i pracowników domów kultury, 
placówek szkolnowychowawczych oraz innych 
instytucji chcących wzbogacić edukację kulturo
wą swoich podopiecznych. Wychodząc w stronę 
obecnych potrzeb grup zorganizowanych, prze
nieśliśmy niektóre z naszych zajęć do sieci. Zosta

ły one dostosowane do specyfiki spotkań w In
ternecie, a wykładowi każdorazowo towarzyszy 
zadanie twórcze, pobudzające kreatywność od
biorców. Spotkania mieszczą się w czasie jednej 
godziny lekcyjnej i mogą być interesującym do
pełnieniem zajęć (np. języka polskiego, plastyki 
i edukacji regionalnej) na dowolnym etapie kształ
cenia. Zajęcia proponujemy uczniom i uczen
nicom szkół podstawowych (poziom i zadania 
twórcze zostaną dostosowane do potrzeb grupy).

Sztuka współczesna wydaje się Wam niezrozumiała? Chcecie 
dowiedzieć się czegoś na temat polskich i śląskich artystów?
Spotkanie jest inspirowane warsztatami i zwiedzaniem kurator
skimi, które zwykle realizujemy w DOBŚ. Wykład przybliży dzie
ła zebrane w Czytelni Sztuk DOBŚ (pochodzących ze zbiorów 
Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach). Prezentacja 
pokaże uczniom sztukę cenionych polskich twórców, takich jak: 
Janusz Eysymont, Jan Berdyszak, Roman Maciuszkiewicz czy 
Zenon Moskwa. Wykład wzbogacony będzie zadaniem twór
czym, które pobudzi kreatywność odbiorców i w efektywny 
sposób wzbudzi ich zainteresowanie sztuką.

INFORMACJE PRAKTYCZNE 

Rezerwujemy grupy z minimum
tygodniowym wyprzedzeniem. 

Zajęcia trwają 45 minut.
Minimalna liczba uczestników: 10 osób.

Maksymalna liczba uczestników: 35 osób. 

Udział w zajęciach jest bezpłatny,
obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Zadania twórcze wymagają zestawu 
materiałów plastycznych, które zostaną 

przedstawione w kontakcie z wychowawcą.

OFERTA NR 1
MINI-WYKŁAD O OBRAZACH 
Z CZYTELNI SZTUK



Zastanawiasz się kim właściwie jest artysta? Czym tak 
naprawdę się zajmuje? Czy obieranie ziemniaków też 
może być sztuką? Spotkanie online jest prowadzone na 
podstawie książki „Kto to jest artysta?” Zofii Dubowskiej 
i Jana Bajtlika wydanej przez Zachętę – Narodową 
Galerię Sztuki oraz doświadczeń pracy twórczej DOBŚ. 
Na przykładzie publikacji prowadząca przybliży dzieciom 
świat sztuki i artystów oraz pobudzi ich kreatywność 
poprzez specjalnie przygotowane zadanie twórcze.

Czy wiesz, że w budynku na ulicy Francuskiej 12 znajduje się Gabinet 
Alfreda Szklarskiego? To szczególne miejsce powstało z myślą  o upamiętnieniu 
wybitnego twórcy literatury dla młodzieży Alfreda Szklarskiego. Od 1945 roku 
był silnie związany z Katowicami, gdzie powstały najbardziej znane 
powieści, których bohaterem był Tomasz Wilmowski. Z tego też względu 
właśnie w Bibliotece Śląskiej zrekonstruowano Gabinet poświęcony 
dokonaniom literackim tego wybitnego twórcy. W budynku Biblioteki, przy 
ul. Francuskiej 12, udało się stworzyć przestrzeń, w której pamięć o pisarzu 
jest utrwalana poprzez działania o charakterze artystycznoliterackim 
i edukacyjnym. Podczas spotkania online na platformie Zoom zdradzimy 
jakie były ulubione miejsca pisarza w Katowicach i gdzie pisał swoje 
książki uwielbiane przez dzieci i młodzież. Wykładowi będzie towarzyszyć 
zadanie twórcze.
Alfred Szklarski powiedział kiedyś „Młody czytelnik jest najlepszym odbiorcą 
literatury, jakiego sobie każdy pisarz mógł wymarzyć”.

OFERTA NR 2
SPOTKANIE TWÓRCZE 

I PRÓBA ODPOWIEDZI NA PYTANIE 
„KTO TO JEST ARTYSTA?” 

NA PODSTAWIE KSIĄŻKI ARTYSTYCZNEJ

OFERTA NR 3
MINI-WYKŁAD POŁĄCZONY 
Z WARSZTATEM TWÓRCZYM 
„ŚLADAMI ALFREDA SZKLARSKIEGO”

Rezerwacji należy dokonać w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej: 
domoswiatowy@bs.katowice.pl lub tel. (+48) 32 25 54 321 

 (czynne w godz. 9:00–17:00 w dni powszednie).
Zamawiający otrzymuje w odpowiedzi link wraz z informacjami organizacyjnymi 

i proszony jest o rozesłanie go wszystkim uczestnikom. 

Kontakt: Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej, ul. Francuska 12, 40-015 Katowice, 
tel.: (+48) 32 25 54 321, e-mail: domoswiatowy@bs.katowice.pl


