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BIBLIOTEKA Z KLASĄ 

to oferta Biblioteki Austriackiej w Opolu skierowana do nauczycieli języka niemieckiego i uczniów 
różnych typów szkół. Biblioteka proponuje wykłady multimedialne, warsztaty oraz projekcje 
filmów edukacyjnych, będących  atrakcyjnym  połączeniem nauki z zabawą.
 
Oferowane prelekcje uzupełniają wiedzę szkolną uczniów o krajach niemieckojęzycznych oraz 
przygotowują do wyszukiwania informacji w katalogu i księgozbiorze.

Grupy zorganizowane (od 10 do 35 osób) zapraszamy na spotkania w ramach edukacji bibliotecznej 
w dowolnym terminie już od godz. 8.30. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie przez uczestników 
ważnej karty bibliotecznej. W dniu spotkania istnieje możliwość zapisania się lub przedłużenia 
ważności karty za symboliczną opłatą 2 zł.

Zgłoszenia: tel. 77 47 47 085, e-mail: ba@wbp.opole.pl
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DACH-Länder – Poznajemy Austrię, Niemcy i Szwajcarię  i ich kulturę

STYRIA BLIŻEJ
Styria, położona na pograniczu austriacko-słoweńskim, mimo że jest od wielu lat 
regionem partnerskim województwa opolskiego, nie jest zbyt dobrze znana 
mieszkańcom Opolszczyzny.

SOUND OF GERMANY
Prezentacja multimedialna o niemieckiej scenie muzycznej. Od muzyki klasycznej 
poprzez pop, rock aż po "Volksmusik". Licznie przykłady przybliżą publiczności 
aktualne nurty i znane osobistości: muzyków jak i producentów oraz kuratorów.
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GERMAN FOR BEGINNERS
Języki angielski i niemiecki są do siebie zarówno w gramatyce jak i w słownictwie 
podobne. Dlaczego tak jest i jak wykorzystać ten fakt w nauce języka niemieckiego 
można dowiedzieć się w tej prezentacji.

    CICHA NOC, ŚWIĘTA NOC - historia powstania kolędy  NOWOŚĆ
Cicha noc to jedna z najbardziej znanych kolęda na świecie. Przetłumaczono ją na 
ponad 300 języków i dialektów. Zabrzmiała po raz pierwszy w austriackim Oberndorf.
Na lekcji zaprezentowane zostaną sylwetki twórców kolędy - księdza Josepha Mohra 
oraz  nauczyciela Franza Xavera Grubera - przedstawione okoliczności powstania jak
 i miejsca związane z historią słynnej pieśni.
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      SZCZUPAK- SAMOCHWAŁA - zajęcia z idiomami niemieckimiNOWOŚĆ 
Zajęcia z książką austriackiej autorki Lindy Wolfsgruber pt. Ich bin ein toller Hecht 
mają na celu przybliżenie uczestnikom pojęcia idiomów na przykładzie 
przedstawianych w książce ilustracji.

KLASOPAK
oferta dla nauczycieli języka niemieckiego

Klasopak to pakiet 20 - 40 książek dla dzieci i młodzieży autorstwa austriackich pisarzy w oryginalnej wersji 
językowej, który ma służyć całej klasie. Klasopak ma pomóc uczniom w nauce języka niemieckiego i zaznajomić 
ich z literaturą dziecięcą i młodzieżową  austriackich autorów. Klasopak wypożyczyć może każdy nauczyciel języka 
niemieckiego , który uczy w szkole tego przedmiotu. Klasopak wypożyczany jest na okres jednego semestru.
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EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW
w Bibliotece Austriackiej

26 września

Europejski Dzień Języków nawiązuje do inicjatywy Rady Europy z 2001 roku. Celem tej inicjatywy jest 
uświadomienie społeczności wartości jakie wnoszą różne języki i kultury oraz ukazanie korzyści, jakie 
daje znajomość języków obcych. Chodzi też o promowanie indywidualnej wielojęzyczności 
i wspieranie nauki języków obcych poza formalnym cyklem kształcenia. Ważne jest przede 
wszystkim to, aby zachować bogate dziedzictwo 200 europejskich języków.
 
Biblioteka Austriacka zaprasza od lat do wzięcia udziału w wykładach i konwersacjach w ramach 
Europejskiego Dnia Języków. Oferujemy zróżnicowany program nawiązujący do nauki języka 
niemieckiego i wiedzy na temat krajów niemieckojęzycznych. Aktualny program publikowany jest 
online na stronie biblioteki oraz w mediach społecznościowych.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, ale organizatorzy proszą o wcześniejsze zgłoszenie: 
77 47 47 085 oraz na adres e-mail: ba@wbp.opole.pl
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