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Dyskusyjne Kluby Książki

*

Dyskusyjne Kluby Książki zapraszają wszystkich, którzy lubią czytać książki oraz dzielić się
przemyśleniami i reﬂeksjami na ich temat. Nasze rozmowy nie wymagają, od uczestniczących w nich,
pełnej znajomości literatury. Nie trzeba też koniecznie dyskutować, można przysłuchiwać się wymianie
zdań innych uczestników. Kluby Książki przy Legnickiej Bibliotece Publicznej działają od kilku lat, DKK
„Książka na prowincji” i DKKF od 2007, MDKK od dwóch lat, DK Audiobooka rozpoczął działalność w 2015
roku. Klubowe spotkania mają charakter otwarty, nie ma zapisów i może na nie przyjść każdy. Kochasz
książki? Nie masz z kim o nich podyskutować?

Zapraszamy!
Podczas spotkań staramy się przestrzegać następujących zasad:
szanujemy opinie innych, im więcej różnych opinii tym lepiej,
nie oceniamy gustów czytelniczych klubowiczów,
nie wszystkie lektury nam się spodobają, ale mimo to spróbujmy je przeczytać,
przychodzimy na spotkanie nawet, jeśli nie udało się nam dokończyć lektury,
każdy członek klubu 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!
*

DKK to projekt Instytutu Książki będący integralną częścią wieloletniego, ogólnopolskiego programu

promocji czytelnictwa. Pierwsze kluby w Polsce zainaugurowały swoją działalność w 2007 roku. Idea DKK
zrodziła się w 1926 r. w Wielkiej Brytanii i po dziś dzień w ramach programu Faces&Places popularyzowana
jest na wyspie.

Szanowni Państwo,
“Epidemia uniemożliwia Dyskusyjnym Klubom Książki normalne działanie, dlatego postanowiliśmy choć część literackich dyskusji przenieść do
Internetu. Zapraszamy wszystkich Państwa – o ile korzystają Państwo z Facebooka – do dołączenia do oﬁcjalnej, moderowanej i ogólnopolskiej
grupy dla klubowiczów i wszystkich sympatyków DKK!”

Grupa dostępna pod adresem:
https://www.facebook.com/groups/827871777725512/

Terminy i tematy spotkań:

Dyskusyjny Klub Książki „Książka na prowincji”
2021:
Dyskusyjny Klub Książki
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28 grudnia
wtorek
godz. 18.00
„Książka na prowincji” – spotkanie miłośników książek i rozmowy o książkach.
Miejsce spotkań: Provincia Cafe Bistro Bar, ul. Złotoryjska 25
e-mail: diip@biblioteka.legnica.eu
tel.: 76 722 60 17
wstęp bezpłatny; org. LBP

Dyskusyjny Klub Książki Fantasy
2021:
Dyskusyjny Klub Książki Fantasy
2 i 16 grudnia
czwartki
godz. 19.00
Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki Fantasy skupiają miłośników książek SF i fantasy.
Miejsce spotkań: Provincia Cafe Bistro Bar, ul. Złotoryjska 25
e-mail: diip@biblioteka.legnica.eu
tel.: 76 722 60 17
wstęp bezpłatny; org. LBP

Klub Czytelnika Głuchego
2021:

Miejsce spotkań: Siedziba LBP, ul. Piastowska 22
e-mail: czytelnia@biblioteka.legnica.eu
tel.: 76 722 52 84
CZŁONKOSTWO W KLUBACH JEST BEZPŁATNE
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