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Muzeum w Opolu
ul. Minorytów 4
45–017 Opole
tel. 77 453 78 72
e-mail: cmjw@cmjw.pl
Пн.– Пт.: 8.00–17.00 
www.cmjw.pl

Muzeum w Łambinowicach
ul. Muzealna 4
48–316 Łambinowice 
tel. 77 434 34 75
e-mail: lambinowice@cmjw.pl

Години роботи: 
з 1.10 по 31.03
Вт.– Пт.: 9.00–16.00
Сб., Нд. та свята 9.00 до 16.00
з 1.04 по 30.09:
Вт.–Пт.: 9.00–18.00
Сб., Нд. та свята з 10.00 до 18.00

Ми – історичний музей, тому добре розказані історії – наша спеціалізація. 

Нас цікавлять не лише предмети, які ми можемо показати на вітринах, а передусім люди, 
яким вони належали. 

У нас є два офіси – в центрі Ополя та в Ламбіновіцах – невеликому містечку в Борах 
Немодлінських. 

Ми запрошуємо вас до тих обидвох місць на виставки, освітні заходи, а щодо 
Ламбіновіц – на подорожі в глибину лісу. Не такого вже й звичайного лісу, бо там 
приховуються зворушливі історії про людей майже з усього світу, які, починаючи 
з XIX століття (!), не добровільно потрапляли сюди під час наступних воєн – як по-
лонені солдати, а то й одразу після них – як переселенців. 

Національний меморіальний комплекс у Ламбіновіцах – це величезна територія, яку 
варто активно досліджувати – наприклад, на велосипедах у нашому пункті прокату. 

Прогулюючись історичною та природною стежкою з екскурсоводом, ви зможете не лише 
дізнатися цікаві факти з минулого, а передусім відчути ауру місця, де сліди історії пере-
плітаються з багатою природою. 

Його унікальність визнали і за межами нашої країни – два роки тому він став частиною 
престижної мережі Знаку Європейської Спадщини.

Ви також можете знайти нас на:

www.facebook.com/CMJWLambinowiceOpole
www.twitter.com/CMJWLamsdorf

Центральний музей військовополонених
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych (СMJW)
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Проект «Добра пам’ять».
Ця ініціатива покликана згадати події, пропрацювати переживання та емоції пов’язані 
з від’їздом з України, а також перші враження та страхи під час адаптації до нових умов 
життя у Польщі. 
Використовуючи такі інструменти, як фотографія, малюнок, кіно чи письмове слово, 
ми пропонуємо створювати щоденники, які фіксують те, що відбулося у житті біжен-
ців. Остаточна форма цих самозвітів може бути різною (звіт, лист, написаний роди-
чам, які залишилися на батьківщині, або для майбутнього одержувача, наприклад, 
власних дітей).
Усі вікові групи

Майстер-класи з фотографії
Заходи в пленері у вигляді прогулянки по Ополю чи Ламбіновіцях. 
Зреалізовано спільно з фотографами.
Усі вікові групи

Вокальні майстер-класи
Навчання дихання, дикції та голосу – всі фактори, які створюють правильний голос. 
Диригує Наталія Крижом-Барилак, вокалістка гурту Ravel, автор пісень і спеціаліст 
з просування та комунікації CMJW. 
Для найменших передбачені рухові вправи та відповідний музичний репертуар. 
Для людей похилого віку додаткова робота з мікрофоном. Майстер-класи поєднані 
з заняттями відносно ролі музики в житті людини і суспільства, а також вивченням 
основних елементів польської мови.
Для дітей та молоді

Активне дослідження місцевості
В Ополі прогулянка містом з музеєм – слідами історії. Велосипедні поїздки або 
поїздки Melex (екскурсійний електрокар) з працівником CMJW в Ламбіновіцах.
Вік від 7 років
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ul. Krakowska 24
45–075 Opole
tel. 77 442 32 86
e-mail: kasa@filharmonia.opole.pl 
www.filharmonia.opole.pl

За 70 років свого існування Опольська філармонія залишила помітний слід на культурній 
карті Опольського воєводства.

У закладі діють оркестр, камерні ансамблі та хор. Колективи, що діють у філармонії, та 
численні солісти з Польщі та з-за кордону пропонують меломанам музики дуже широкий 
концертний репертуар, від класики до джазу, блюзу чи госпелу. 

У програмі симфонічні концерти (серед інших у рамках концертних циклів Зона Зірок, 
Польська забута музика, Опера в філармонії, Великий піст – велика музика), камерні 
концерти, концерти імпресаріо з розважальною музикою, заходи для дітей та молоді 
(Сімейні концерти, Сучасність для дітей, Сила мелодії, навчальні уроки) та численні 
циклічні події, як-от: Opole Gospel Festival або Zaduszki Jazzowe.

Окрім концертної діяльності, Опольський філармонічний оркестр у своїй художній 
творчості має CD-записи з репертуаром, що включає твори Йоганна Брамса, Антоніо 
Вівальді, Кароля Шимановського, Фелікса Нововейського, Вітольда Малішевського 
та патрона закладу – Юзефа Ельснера.

Ми пропонуємо пільгові квитки всім особам, які були вимушені покинути Україну 
внаслідок бойових дій, за наявності відповідного документу.

Опольська філармонія ім. Й. Ельснера
Filharmonia Opolska im.Józefa Elsnera



4

Галерея сучасного мистецтва в Ополі
Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu

Pl. Teatralny 12
45-056 Opole
tel. 77 402 12 35 
e-mail: info@galeriaopole.pl
Пн–Пт.: 11.00–19.00
www.galeria.opole.pl

Ви також можете 
знайти нас на: 
Fb.: @gswopole
Instag.: @gswopole
YouT.: @gswopolemowe

Галерея сучасного мистецтва в Ополі – єдиний заклад у регіоні, який спеціалізується 
на презентації сучасного мистецтва. 

Ми організовуємо виставки найцікавіших явищ польського та міжнародного мистецтва, 
молодих художників та художниць, виконуємо проекти, що показують класику сучас-
ності. 

Одним із головних завдань галереї є популяризація найцікавіших художників, пов’яза-
них з мистецькою спільнотою Ополя.

Виставки супроводжуються насиченою програмою уроків, майстер-класів, екскурсій 
та зустрічей.

«Арт-простір» 
Для українських дітей 7-13 років, де можна творчо провести час. Ми надаємо художні 
матеріали, присутність вихователів та людини, яка володіє українською мовою.
Середа від 14.00–17.00 (дати можуть змінитися, оновлена інформація на сайті).

Вхід вільний
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ul. Minorytów 4
45–017 Opole
tel. 77 454 80 30, 77 454 80 32, 

77 453 05 02, 77 453 05 03
e-mail: sekretariat@mbp.opole.pl
www.mbp.opole.pl 

Міська бібліотека публічна Яна Павла II в Ополі – це культурний заклад із понад 
сімдесятилітньою традицією. Це місце для зустрічей та дискусій про літературу, 
мистецтво та освіту. 

Бібліотека є одним із найбільших закладів культури в Ополі та області; має 14 від-
ділень, розташованих по всьому місту. Бібліотека пропонує низку культурних 
заходів: зустрічі з авторами, книжкові промоції, виставки, концерти, кінопокази, 
майстер-класи, літературні події та мовні бесіди. Це дружній та відкритий простір, 
розташований у сучасній просторій будівлі, де можна робити домашнє завдання, 
зустрічатися з друзями та добре проводити час.

Міська бібліотека публічна в Ополі організовує різноманітні заходи, майстер-класи 
та заходи для дітей і дорослих з України. Серед них: курси польської мови, художні 
та літературні заняття для дітей з України «Читаємо разом». Крім того, є також мож-
ливість користування книжками (для дітей) українською мовою, комп’ютерними 
станціями з кириличною клавіатурою та безкоштовним Wi-Fi. 

Також у бібліотеці відкрито буккросинговий пункт, де ми будемо збирати книги 
українською мовою.

Міська бібліотека публічна в Ополі ім. Іоана Павла ІІ
Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu im. Jana Pawła II

Ви також можете 
знайти нас на: 
Fb.: @mbpopole
Instag.: @mbp_opole

Години роботи:
Пн.: 12.00–19.30
Вт.–Пт.: 09.00–19.30
Сб.:10.00–16.00
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Молодіжний культурний центр в Ополі
Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu (MDK)

ul. Strzelców Bytomskich 1
45–084 Opole
tel. 77 454 27 14
e-mail: mdk@mdk.opole.pl 
www.mdk.opole.pl 

Молодіжний культурний центр в Ополі – це унікальне, надзвичайно надихаюче місце 
для розвитку пристрастей, інтересів, талантів та навичок – танцю, музики, мистецтва, 
кіно, театру, декламації, кулінарії, техніки та спорту.

Найбільшими перевагами MDK є:

• майже 70 років традицій та досвіду,
• широка та різноманітна програмна пропозиція (понад 60 студій і команд, майже 2000 
постійних учасників, близько 100 заходів щороку),
• солідна база приміщень (4 місця в трьох мікрорайонах міста, 30 залів, власний кіно-
театр, історичний парк, 3 дитячих майданчика),
• професійний та ентузіастичний педагогічний колектив (понад 70 викладачів та викладачів),
• сучасні методи роботи,
• дружня, сімейна атмосфера.

Всі бажаючі можуть приєднатися до мистецьких, освітніх та спортивних колективів 
та студій, які діють при MDK. Наявність вільних місць для індивідуальних занять 
можна перевірити в офісі (вул. Стрільців Битомських 1).
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Головний корпус MDK, ul. Strzelców Bytomskich 1
13.00–15.00
МИСТЕЦЬКА СУБОТА для дітей та батьків
07.05.2022   Наукові досліди
21.05.2022   Подорож «Ми разом у Ополе».

Головний корпус MDK, ul. Strzelców Bytomskich 1
8.00–16.00
ЛІТНІ НАВЧАЛЬНІ КУРСИ 
для дітей 6–13 років, 
що включають: програмні заходи, мистецькі майстер-класи, екскурсії, сніданок та обід
01–05.08.2022

Філія MDK nr 1, ul. Skautów Opolskich 10:
11.00–14.00
ХУДОЖНЯ СВІТЛИЦЯ Пн.–Пт.: 
для дітей 6–12 років, програма включає: анімаційні та інтеграційні заходи, музичні, 
танцювальні, театральні, художні та ремісничі майстерні (у тому числі керамічні), а 
також заходи, що стимулюють творчість та арт-терапію.

Філія MDK nr 1, ul. Skautów Opolskich 10:
8.00–16.00
ЛIТНI ДЕННI ТАБОРИ 
для дітей 6–13 років, 
включаючи: програмні заходи, мистецькі майстер-класи, екскурсії, сніданок та обід
11–15.07.2022

Філія MDK nr 2, ul. Targowa 12:
8.00–16.00
МИСТЕЦЬКІ ДЕННI СТАЖУВАННЯ 
для дітей 9–14 років,
що включають: програмні заходи, мистецькі та музичні майстер-класи, арт-терапія, 
екскурсії, сніданок та обід
11–15.07.2022

Філія MDK nr 2, ul. Targowa 12:
13.00–15.30
КЛУБ МАЛЕНЬКОГО ДОСЛІДНИКА для дітей та батьків 
14.05.2022   Країна звуку та ритму
28.05.2022   Країна захоплюючих номерів
11.06.2022   Країна цікавинок
МИСТЕЦЬКІ МАЙСТЕРКЛАСИ
для підлітків –театральні, танцювальні,музичні,вокальні та художні заняття
щопятниці 17.00–19.00

Пропозиція на період канікул 2022 року:

Пропозиція на період з березня по червень 2022 року:
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Музей польської пісні в Ополі
Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

ul. Piastowska 14 A
45–082 Opole
(Амфітеатр, вхід з ul. Barlickiego)
tel. 534 210 074
e-mail: muzeum@muzeumpiosenki.pl
Вт–Нд: 10.00–18.00  Пн: вихідний
www.muzeumpiosenki.pl

Сучасний інтерактивний музей розташований в Опольському амфітеатрі, де з 1963 року 
проходить Національний фестиваль польської пісні.

Музей вирізняється способом відвідування. Кожен гість отримує аудіогід з навушниками, 
який підключається до окремих елементів виставки і автоматично передає звук.

Головним елементом музею є музичні стіни з папками художників, що містять фото-
графії, музичні відео та концерти. Тут можна побачити та послухати найважливіших 
виконавців польської музики. 

Крім того, є місце, присвячене Опольському фестивалю, музичні бали, на яких транслю-
ються інтерв’ю та записи концертів, є також мультимедійна шафа з костюмами зірок, 
а хітом музею є кабіни звукозапису. 

Це невелика студія, де ви можете записати пісню на свій вибір та надіслати її на обрану 
електронну адресу.

У музеї також є навчальна студія звукозапису, де проводяться навчальні заняття та 
сеанси зі звукозапису.

  Квитки:
• звичайний – 25 зл
• знижена – 18 зл
• сім'я – 55 злотих 
 (2 дорослих + 2 дітей)
• щовівторка вхід на 
 постійну експозицію  
 Музею безкоштовний



9

Музей Опольської Сілезії в Ополі
Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu

Główny gmach
ul. Mały Rynek 7
45–023 Opole
tel. 77 44 31 761
e-mail: edukacja@muzeum.opole.pl
Вт.– Нд.: 09.30–17.00
www.muzeum.opole.pl

Kamienica czynszowa
ul. św. Wojciecha 9
46–020 Opole
відкритий для відвідувачів у такі 
години: 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00 16.00.

Музей Опольської Сілезії в Ополі є одним із найстаріших музейних закладів у регіоні. 
Його традиції сягають 1900 року, коли був заснований Міський музей. 

Після війни, у 1950 році, його назву було змінено на Музей Опольської Сілезії, під яким 
він діє зараз. 

Музей збирає, зберігає та надає доступні археологічні, етнографічні, історичні, при-
родні та художні пам’ятки. Загалом колекція налічує десятки тисяч об’єктів.

Galeria Muzeum Śląska Opolskiego 
ul. Ozimska 10 
45-057 Opole
відкрита для відвідувачів у такі години:
Вт–Сб: 09.30–17.00

Muzeum Czynu Powstańczego 
ul. Leśnicka 28
47–154 Góra Świętej Anny
Вт–Нд: 9.00–17.00
остання неділя місяця- неробоча
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Музей Опольської Сілезії також пропонує екскурсії музейними виставками з гідом 
або самостійно по його об’єктам (екскурсії з супроводом перекладача):
Квиток входу є безкоштовний
Дати: щосереди, 12:00
Зустріч бажаючих: головна каса музею
Час екскурсії: приблизно 30-40 хв.
Кожна зустріч буде присвячена іншій постійній або тимчасовій виставці.

Наші заклади також доступні для відвідувачів з України в інші дні: 
Вт-Нд з 9.30 до 17.00
Вхід безкоштовний, екскурсія без перекладача.

Музей має декілька виставкових будівель в Ополі. 

На Малому Ринку 7 знаходиться головний корпус, в якому розміщено більшість постій-
них експозицій (археологічна, історична, етнографічна, галерея польського живопису, 
кераміка і скло). 

Зовсім поруч, за адресою вул. вул. Войцеха 9, є кам'яниця з житловими інтер'єрами 
1890-1965 рр., а за адресою на вул. Озімській 10 розташована галерея з постійною ек-
спозицією «Ян Цибіс. Живопис». 

Музей Опольської Сілезії також має свою філію – Музей повстання на горі св. Анни.

Музей Опольської Сілезії пропонує безкоштовні художні майстер-класи для дітей
з України та їх батьків/опікунів (заняття проводяться за допомогою перекладача)

Місце проведення: Галерея музею Опольської Сілезії, вул. Озімська 10
Безкоштовний квиток на майстер-клас: можна забрати в касі музею
Розмір групи: до 25 осіб
Дати: щоп’ятниці, 12:00
Контакт з мистецтвом, на підставі інспірації роботами відомого художника Яна Цибіса

Теми:
Створи свій власний пейзаж – квітень /22.04.; 29.04. 
Кольорова мозаїка – травень / 6.05.; 13.05.; 20.05.; 27.05
Відкрий і закрий – декоративна підвіска – червень / 3.06.; 10.06.; 17.06.; 24.06
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Pl. Kopernika 11
45–040 Opole
tel. 77 541 59 50 обрати 5150
e-mail: muzeumuo@uni.opole.pl
www.muzeum.uni.opole.pl
Пн.– Пт.: 10.00–16.00

Музей Опольського університету був відкритий у березні 2014 року. Його відкриття 
було пов’язано зі святкуванням 20-річчя Опольського університету, створеного завдяки 
об’єднанню Вищої Школи Педагогічної в Ополі, що діє з 1954 року, і теологічного факуль-
тету Люблінського католицького університету. Ідею створення музею підхопив і втілив 
тодішній ректор, Cтаніслав Славомір Ніцея. 

Місією музею є збереження пам’яток та документів, що підтверджують історію та сього-
дення опольскої Альма Матер, популяризація знань у окремих галузях науки, культури 
та мистецтва на організованих виставках, зустрічах, лекціях та музейних лекціях. 

Ресурси музею зберігають та надають: ректорські знаки, пам’ятні медалі та сувеніри, твори 
мистецтва – живопису, графіки, скульптури XVII–XX ст., а також архіви періоду діяльності 
Вищої Педагогічної Школи та Опольского Університету. Це: документи, хроніки, пам'ят-
ні книги, фотографії, фільми та біографічні матеріали. 

Постійними експозиціями є: «Alma Mater Opoliensis 1994-2014», збагачена новими докумен-
тами та експонатами з минулого та сьогодення університету, та «Палеонтологічні скарби 
Опольського регіону»–колекція зразків приблизно 220 мільйонів років, виставлена 
Європейським центром палеонтології Опольського університету. Музей Опольського 
університету розташований в історичній будівлі Collegium Maius, де в п’яти кімнатах 
тематично оформлені експонати та виставки. 

До музейного простору є виключена каплиця св.Войцеха. Історія цього особливого міс-
ця сягає X століття і пов’язана з особою празького єпископа Войцеха Славніковича та 
його нібито перебуванням в Ополі. У ньому розміщені пам’ятники живопису та сакраль-
ного мистецтва.

Вхід безкоштовно

Музей Опольського університету
Muzeum Uniwersytetu Opolskiego 
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ul. Wrocławska 174
45–835 Opole
tel. 77 457 23 49, 77 474 30 21
e-mail: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl 
www: muzeumwsiopolskiej.pl 

Музей Опольского села в Ополі, як експозиція під відкритим небом, складається 
з будівель ХVІІІ та ХІХ ст.: котеджів, амбарів, зерносховищ у вигляді кількох тради-
ційних сільських господарств. 

Опольський етнографічний парк є унікальним місцем як для жителів Опольського краю, 
так і для туристів, які приїжджають до нас з Польщі та з-за кордону, завдяки унікальним 
колекціям експонатів, які відображають реалії життя колишнього Сілезького села. 

Окрім надання музейних приміщень, наша музейна пропозиція включає ряд аніма-
ційних та освітніх заходів. У сезон повної доступності Музей Опольського села також 
організовує багато культурних заходів, виставок та конкурсів. Дуже популярні музей-
ні заходи під відкритим небом, особливо щорічний Великодній ярмарок. 

Ми також поступово, по можливості, облаштовуємо нашу музейну експозицію та «оживляє-
мо» її, влаштовуючи різного роду шоу, дегустації та запроваджуючи тваринництво.

Щоб пережити трагічні події, які зараз відбуваються в Україні, Музей села Ополя хоче 
запропонувати допомогу біженцям, які прибули до Польщі. Наші аніматори, вихова-
телі та тренери можуть організувати різноманітні освітні заходи та майстер-класи для 
дітей та їх батьків, бабусь, дідусів та опікунів. Якщо ви зацікавлені скористатися нашою 
пропозицією, зв’яжіться з нами електронною поштою: sekretariat@muzeumwsiopolskiej.pl

Музей Опольского села в Ополі
Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu 

Instag.:muzeumwsiopolskiej
Fb.: MuzeumWsiOpolskiej 

Музей працює за таким графіком
у літній сезон (квітень-жовтень):
Пн.: 10.00–15.00
Вт.– Пт.: 10.00–17.00
Сб.–Нд.: 10.00–18.00

у зимовий сезон (жовтень - квітень): 
Пн.–Пт.: 10.00–15.00
Сб.–Нд.: вихідний
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ul. Augustyna Kośnego 2a
45–056 Opole
tel. centrala 77 454 23 36, 77 407 90 50
tel. sekretariat 77 453 73 06, 77407 90 40
e-mail: sekretariat@teatrlalki.opole.pl
e-mail: biuro@teatrlalki.opole.pl
www.teatrlalki.opole.pl 

Опольський театр ляльок та актора Aлозія Смолки, заснований у 1937 році, є однією з най-
кращих лялькових сцен у Польщі, яку цінують у всій країні за вистави для дітей, підлітків 
та дорослих. 

Вистави, створені на опольській ляльковій сцені, отримують нагороди на фестивалях 
та презентуються під час найважливіших національних театральних подій. З 1962 року 
ОТЛіА є організатором Національного фестивалю лялькових театрів. 

У 2014 році будівля театру набула нового вигляду – архітектурно-інтригуючого, сучасний 
простір було адаптовано до мистецьких викликів та потреб наступних поколінь глядачів.

У театрі пройдуть лялькові майстер-класи українською мовою для дітей з України. Якщо ви 
бажаєте взяти участь у семінарі, будь ласка, зв’яжіться з офісом глядачів (Пн-Пт: 8.00 – 15.00), 
за телефоном: 77 454 37 96 або 77 407 90 56 та електронною поштою: bow@teatrlalki.opole.pl.

Пн.–Пт.: 8.00–15.00 
facebook.com/OTLiA

Опольський театр ляльок та актора 
ім.Алозія Смолки
Opolski Teatr Lalki i Aktora im.Alojzego Smolki
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Plac Teatralny 12 
45-056 Opole
tel. 77 453 90 82
e-mail: biuro@teatropole.pl
www: teatropole.pl

Театр ім Яна Кохановського – репертуарний драматичний театр, що діє в Ополі.

Як місце «багатьох голосів і різних поглядів», він створює багатий і цікавий репер-
туар, адресований широкій аудиторії. Театр співпрацює з культурними центрами 
Польщі та за кордоном, підтримує молодих митців у пошуку нової театральної мови.

Театр Кохановського проводить широкий спектр освітніх заходів (зокрема, майстер-класи, 
зустрічі з авторами, лекції), які координує Центр культурної освіти. 

При театрі також діє Асоціація «Кохановський», яка в рамках проекту «Театровня» 
організовує театральні заняття для дітей, підлітків, дорослих та літніх людей.

У наших пропозиціях для українців ми організуємо майстер-класи для дітей та вистави 
з українськими субтитрами.

Театр ім.Янa Кохановського
Teatr im.Jana Kochanowskiego 
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Воєводська бібліотека публічна 
ім. Е. Смолки в Ополі
Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
im. E. Smołki w Opolu

ul. Piastowska 18-19-20
45–081 Opole
tel. sekretariat: 77 40 66 430
e-mail: sekretariat@wbp.opole.pl
tel. Dział Promocji: 77 40 66 413
e-mail: promocja@wbp.opole.pl

Головний кредитний зал
Головний читальний зал
Інформаційно-бібліографічний відділ
Пн-Пт: 09.00–20.00
Сб: 09.00–15.30

Воєводська публічна бібліотека є найбільшою обласною бібліотекою, яка опікується 
культурною спадщиною, має колекції наукової, науково-популярної та літератури, а також 
багату історичну книгозбірню. Це місце зустрічі різних людей, багатьох культур і мов 
світу.

У своїй діяльності ми зосереджуємось на створенні активного освітньо-культурного 
центру, запрошуючи на спільні зустрічі та бесіди письменників, науковців та діячів 
культури. Також ми організовуємо концерти, виставки та майстер-класи.

Наші філії – Іноземна бібліотека та Австрійська бібліотека – мають багату колекцію книг, 
преси та фільмів багатьма мовами (у тому числі німецькою, англійською, французькою, 
італійською, російською, українською, чеською, іспанською). Крім того, вони про-
водять безкоштовні курси іноземних мов (зокрема англійської, іспанської, німецької, 
української, чеської, французької, італійської, турецької та гінді), а також курси польсь-
кої мови для іноземців. Музична бібліотека має багату колекцію музики з усього світу.

Ми не забуваємо про мультикультурність нашого регіону і протягом багатьох років ор-
ганізовуємо численні зустрічі, присвячені культурі та історії різних країн, серед яких 
прикордонні зустрічі, Фестиваль світових культур і мов та Австрійська весна.

Ми також проводимо серію «Розмови без кордонів», у якій ми спілкуємося з різними куточ-
ками світу, щоб поговорити з іноземними письменниками про їхню творчість, країни та 
суспільства, а також подивитися на світ з їхньої точки зору.

Ми хочемо, щоб ви почувалися з нами, як у другому, безпечному домі.

Тому:
Проводимо курси адаптації польською мовою для дітей, підлітків та дорослих з України,
Ми постійно збагачуємо колекцію українською мовою,
Вчимо українську для поляків,
Організовуємо зустрічі з письменниками та письменниками з України,
Збираємо гуманітарну допомогу.
Деталі та новини можна знайти на www.wbp.opole.pl та facebook.com/wbpopole
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Австрійська бібліотека
pl. Piłsudskiego 5
45–706 Ополе
Пн, Ср, Пт: 10.00–18.00
Вт, Чт: 10.00–16.00
tel.: 77 47 47 085
e-mail: ba@wbp.opole.pl

Музична бібліотека
Rynek 1
45–015 Ополе 
Пн.–Пт.: 10.00–18.00
Сб: 9.00–14.00
tel.: 77 454 27 57
e-mail: muzyczna@wbp.opole.pl

Бібліотека іноземних мов
ul. Kośnego 34
45–056 Ополе
Пн, Вт, Чт: 10.00–18.00
Ср, Пт.: 10.00–16.00
Сб: 09.00–14.00
tel.:  77 453 91 94
e-mail: bo@wbp.opole.pl

Галерея WuBePe 
ul. Piastowska 20
Пн–вихідний
Вт.–Ср.: 10.00–16.00
Чт.–Пт.: 10.00–18.00
Сб.: 10.00–16.00

Відділ спеціальних та історичних колекцій
ul. Piastowska 18
46-020 Opole
II поверх, кімнати 18, 19, 20
Пн.–Пт.: з 9.00–15.00
Історичні колекції доступні в замку в Рогові 
Опoльському
ul. Parkowa 36-38
Rogów Opolski
47-300 Krapkowice
tel.: 77 467 21 08
e-mail: zamek.rogow@wbp.opole.pl


