Miasto Wojkowice
http://www.wojkowice.pl/informator/kultura/printpdf

Kultura
Miejski Ośrodek Kultury
jest instytucją kultury obejmującą swoją działalnością Gminę Wojkowice.
Link do Miejskiego Ośrodka Kultury

Miejski Ośrodek Kultury - Dyrektor: mgr Barbara Pawlak
Adres 42-580 Wojkowice, ul. Jaworznik 6
Tel.: (032) 769-64-82
Adres e-mail: mok@mokwojkowice.pl

Godziny otwarcia:
Pon - Pt 7:00 - 20:00
Sobota 10:00 - 14:00

Do głównych zadań Ośrodka należy:
edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, wystaw artystycznych i projekcji ﬁlmów;
organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych;
tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i
sztuką;
tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego mieszkańców
w
różnorodnych formach działalności kulturalno-rozrywkowej;

prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań;
rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych;
promocja kultury Miasta Wojkowice i lokalnych twórców kultury;
upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze regionalnej
MOK jest organizatorem wielu imprez o charakterze regionalnym. Przy Miejskim Ośrodku Kultury działają
kółka zainteresowań: plastyczne, taneczne, teatralne.
Od miesiąca września planuje się rozszerzyć działalność o dodatkowe kółka zainteresowań. Miejski
Ośrodek Kultury współpracuje z placówkami oświatowymi oraz innymi instytucjami kultury. Działalność
placówki określa jej Statut.

Miejska Biblioteka Publiczna
Na terenie miasta funkcjonują dwie biblioteki posiadające w swoich zbiorach bogate publikacje z zakresu
ﬁlozoﬁi, psychologii, historii, teorii literatury, a także literatury pięknej dla dorosłych i dzieci. W jednej z
bibliotek znajdują się pozycje wydane w latach 1820 - 1939 roku posiadające już wartość zabytkową.

Biblioteka główna
Miejski Ośrodek Kultury ul. Jaworznik 6
Tel. (32) 769-46-43
e-mail biblioteka@wojkowice.pl

czynna:
Poniedziałki - 10:00 - 18:00
Wtorki - 8:00 - 16:00
Środy - 8:00 - 18:00
Czwartki - 8:00 - 16:00
Piątki - 8:00 - 18:00
Księgozbiór biblioteczny liczy 22.545 woluminów

Filia biblioteki
Gimnazjum ul. Jana III Sobieskiego 211b
Tel. (32) 769-48-20

Czynna:
Poniedziałki - 9:00 - 17:00
Wtorek - 8:00 - 16:00
Środa - 9:00 - 17:00
Czwartki - 8:00 - 16:00
Piątek - 8:00 - 16:00
Księgozbiór biblioteczny liczy 37.775 woluminów
Link do Miejskiego Ośrodka Kultury

