
 

PROGRAM WYDARZEŃ: 

08.05.2017r. (poniedziałek) 

1. Fantastyka – nauka czy hobby     godz. 11.00-12.00 

Warsztaty realizowane przez Koło Naukowe Etnolingwistów 

Prowadzący: Beata Zielonka 

Miejsce: Czytelnia Ogólna, I piętro BG UMCS 

Zapisy na warsztaty: beatazet@vp.pl lub telefonicznie w Oddziale Informacji Naukowej  

(81 5375872) 

2. Lunch z książką        godz. 12.00-14.00   

Konkurs dykcji, deklamacji i wiedzy literackiej dla czytelników.  Kto odważny i przeczyta 

fragment wybranego tekstu literackiego na forum publicznym, uzyskuje abolicję kary za 

przetrzymane książki, a kto nie ma kary może otrzymać nagrodę. 

Miejsce konkursu: hol Biblioteki Głównej UMCS  

09.05. 2017r. (wtorek) 
 

1. Warsztaty kreatywnego pisania (Dom Słów)       godz. 12.00 -13.30 

  
Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych.   

Prowadzący: Maciej Tuora 
 
Miejsce: sala nr 47, nowszy gmach BG UMCS 
 
Zapisy do 4 maja 2017r. na adres e-mail: anna.lada@umcs.pl lub telefonicznie pod  
nr (81) 537 50 69  
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2. Warsztaty kaligraficzne (Dom Słów)     godz. 12.00 -13.30 

 
Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych.   

Prowadzące: Magdalena Krasucka i Anna Kłys 

Miejsce: sala nr 21, nowszy gmach BG UMCS  
 
Zapisy do 4 maja 2017r. na adres e-mail: anna.lada@umcs.pl lub telefonicznie pod  
nr (81) 537 50 69  
 

10.05. 2017r. (środa) 

1. ProQuest - prezentacja baz firmy    godz. 10.00-12.30 

Prowadzący: Urszula Sasimowicz 

Miejsce prezentacji: sala nr 47, nowszy gmach BG UMCS  

2. Żywe książki – warsztaty historii mówionej   godz. 10.00-12.00   

Warsztaty realizowane przez Koło Naukowe Etnolingwistów 

Prowadzący: Damian Gocół 

Miejsce warsztatów: Czytelnia Ogólna, I piętro BG UMCS 

Zapisy na warsztaty: beatazet@vp.pl lub telefonicznie w Oddziale Informacji Naukowej  

(81 5375872) 

 

11.05. 2017r. (czwartek) 

1. Bajkowy świat Janiny Porazińskiej w ilustracjach - wykład   

          godz. 10.00-11.30 

Prowadzący: dr hab. Anna Boguszewska, 

Miejsce wykładu: Czytelnia Ogólna, I piętro BG UMCS 
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12.05.2017r. (piątek) 

1. „Biegiem po książkę”       godz. 15.30 -17.30  

Jak napisać i wydać własną książkę – spotkanie z Piotrem Skrzypczakiem, absolwentem 
UMCS, biegaczem, autorem książki „Rzeźnik” – historii kultowego bieszczadzkiego Biegu 
Rzeźnika. 
Miejsce spotkania: hol, Biblioteka Główna UMCS  

2. „Osobowość dziecka a preferencje czytelnicze”   godz. 16.30 -1 9.30 

Warsztaty dla rodziców.  

Czy chęć dziecka sięgania po tę a nie inną książkę może wiązać się z jego typem osobowości? 
Co dziecko mówi nam o swoich potrzebach wybierając dany rodzaj literatury? W czasie 
spotkania przyjrzymy się preferencjom osobowościowym dzieci w oparciu o typologię 
osobowości C.G Junga oraz ich wpływowi na dziecięcy „styl czytelnictwa”. Poszukamy 
indywidualnych sposobów na wzbudzanie ciekawości literackiej małych czytelników. 
Prowadzące: Magdalena Bis, Marzena Bichta (psycholożki, pasjonatki literatury dziecięcej) 

Miejsce: Biblioteka Główna, nowe skrzydło, sala nr 47, II piętro.  

Zapisy na szkolenie droga mailową do 10 maja 2017r. na adres: 
magdalena.bis@umcs.lublin.pl, wstęp wolny, ilość miejsc ograniczona (pierwszeństwo 
zapisów dla posiadaczy kart Absolwenta UMCS) 

3. Animacje i zabawy biblioteczne     godz. 16.00 – 19.30  

 
organizowane przez Koło Naukowe Pedagogów i Animatorów Zabaw, Wydział Pedagogiki  
i Psychologii UMCS 

 wspólne czytanie bajek, ilustrowanie 

 wykonywanie zakładek do książek i wiele innych zabaw 
 
Miejsce zabaw: hol Biblioteki Głównej UMCS 

4. „Klub Bibliotecznych Detektywów”    godz. 16.00 – 19.30 

warsztaty i zabawy animacyjne dla dzieci wokół książek Martina Widmarka z serii Biuro 
Detektywistyczne Lassego i Mai - Tajemnica Biblioteki oraz Tajemnica szpitala oraz książki 
Zofii Staniszewskiej Zagadka biblioteki  z serii Ignacy i Mela na tropie złodzieja. 
Czytanie fragmentów książek, kolorowanki, prezentacje multimedialne, zabawy ruchowe, 
zagadki, quizy, wykreślanki i inne atrakcje. 

Prowadzący: Ewa Ziembowicz 

Miejsce: hol BG UMCS 
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5. Podwieczorek z książką:      godz. 15.30 – 19.30 

hol Biblioteki Głównej UMCS 

 czytanie przy kawie (nowości wydawnicze, książki dla dzieci – biblioteka otwarta) 

 stoiska księgarni „Naukowa.pl” – zniżki i promocje 

 fotobudka – pamiątkowe zdjęcia z książką 

 gorąca kawa i słodkie ciasteczka   

 

Imprezy całotygodniowe: 08 -15.05.2017r. 

1. A może byśmy tak ...... wpadli na dzień do Biblioteki? 
          godz. 10.00-14.00 

zwiedzanie i odkrywanie tajemnic Biblioteki Głównej UMCS - zwiedzanie dla osób 

zainteresowanych rozpoczyna się o każdej pełnej godzinie, 

miejsce rozpoczęcia zwiedzania: hol Biblioteki Głównej UMCS 

2. Bajkowy świat Janiny Porazińskiej w ilustracjach  godz. 8.00 - 20.00 

Wystawa przygotowana przez Bibliotekę Główną, 

Miejsce wystawy: hol Biblioteki Głównej UMCS  

3. Polska książka o jodze – 100 reprezentatywnych tytułów  1909-

2017          godz. 8.00 - 20.00 

Wystawa przygotowana przez Bibliotekę Główną UMCS i Lubelskie koło Polskiego 

Towarzystwa Orientalistycznego 

Miejsce wystawy: hol Biblioteki Głównej UMCS  

 


