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08.05.2018 wtorek 
 
 
Cykliczne grupowe zajęcia odbywające się w godzinach: 
10-10.50 
11-11.50 
12-12.50 
Zajęcia 50 minutowe obejmują następujące warsztaty: 
„Zaczarowana Książka” – zapraszamy grupy dzieci i młodzieży szkolnej na spotkanie, w czasie którego będzie 
czytana bajka, którą uczestnicy warsztatów zilustrują techniką pinezkową, (czas zajęć 25 minut).  
„Mały warsztat reperacji książki” – po zajęciach z ilustrowania bajki, grupa przejdzie do Introligatorni BG 
UMCS, gdzie odbędzie się prezentacja działań introligatorskich zakończona przykładem fachowej domowej 
reperacji książki – prezentację prowadzi pani Barbara Gałczyńska (czas prezentacji ok. 25 minut).  
Miejsce zajęć: Biblioteka Główna UMCS, Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej He Shuifa, III p. sala nr 47. 
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia grup telefonicznie: 815375872 lub na adres: biblion@umcs.lublin.pl 

 
12.00 – Uroczyste otwarcie dwóch wystaw zorganizowanych przez pracowników Muzeum UMCS i Bibliotekę 
Główną UMCS z okazji 20 rocznicy śmierci Zbigniewa Herberta: 
„Myśli Zbigniewa Herberta w rysunkach Bernarda Homziuka” – projekt wystawy Bernard Homziuk.  
„Bądź wierny. Idź.” – projekt wystawy: Ewa Hadrian, Paweł D. Znamierowski. Wystawa wypożyczona  
z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. 
 
13.00 – „Storytelling – opowiedz swoją historię” - od tysięcy lat przekazywane z ust do ust opowieści 
działają na wyobraźnię i emocje ludzi, zbliżając ich do siebie jak magnes. Wiedzieli o tym najbardziej znani 
mówcy, tacy jak: Homer, Lincoln, Jobs, Disney i wielu, wielu innych, których opowieści przetrwały do dziś. 
Storytelling to opowieść, która łączy nas z naszymi odbiorcami, budując między nami wyjątkową więź. 
Tworzy relację. Co prawda czasy, w których przyszło nam żyć ograniczają nam możliwości wypowiadania się 
do określonej liczby znaków, ok 140 w smsie czy na Twitterze, to wciąż gdzieś podskórnie tęsknimy za magią 
słowa i pięknymi opowieściami, przenoszącymi nas w świat wyobraźni. Storytelling to opowieść oparta na 
emocjach i obrazach, czyli tym, co ludzie zapamiętują najbardziej, co przekłada się współcześnie na pewien 
wymiar praktyczny, wykorzystywany coraz częściej w reklamie, marketingu, biznesie, a także rekrutacji.  
W czasie warsztatu:  

 dowiesz się, co to jest storytelling i jaka jest jego historia  

 poznasz podstawowe elementy konstruowania opowieści opartej na emocjach  

 opowiesz swoją historię 
Warsztaty prowadzone przez dr Izabelę Łucjan. Ograniczona liczba uczestników do 15 osób. 
Miejsce warsztatów Biblioteka Główna Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej He Shuifa, III p. sala nr 47. 
Zapisy na warsztaty prowadzone telefoniczne: 81 5375835 lub na adres e-mail: biblion@umcs.lublin.pl 
 
 
 

09.05.2018  środa 
 
 
Cykliczne grupowe zajęcia odbywające się w godzinach: 
10-10.50 
11-11.50 
12-12.50 
Zajęcia 50 minutowe obejmują następujące warsztaty: 
„Zaczarowana Książka” – zapraszamy grupy dzieci i młodzieży szkolnej na spotkanie, w czasie którego będzie 
czytana bajka, którą uczestnicy warsztatów zilustrują techniką pinezkową, (czas zajęć 25 minut).  
„Mały warsztat reperacji książki” – po zajęciach z ilustrowania bajki, grupa przejdzie do Introligatorni BG 
UMCS, gdzie odbędzie się prezentacja działań introligatorskich zakończona przykładem fachowej domowej 
reperacji książki – prezentację prowadzi pani Barbara Gałczyńska (czas prezentacji ok. 25 minut).  
Miejsce zajęć: Biblioteka Główna UMCS, Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej He Shuifa, III p. sala nr 47. 
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia grup telefonicznie: 815375872 lub na adres: biblion@umcs.lublin.pl 

mailto:biblion@umcs.lublin.pl
mailto:biblion@umcs.lublin.pl
mailto:biblion@umcs.lublin.pl


10.00-14.00 – Spotkajmy się z Herbertem – wspólne czytanie i poznawanie twórczości Zbigniewa Herberta.  
Zapraszamy wszystkich miłośników i osoby pragnące zapoznać się z poezją Zbigniewa Herberta do wzięcia 
udziału w spotkaniu. Przewidziane nagrody książkowe dla osób biorących udział w publicznym czytaniu 
wierszy poety. Zapraszamy do wspólnego spotkania. Miejsce spotkania hol Biblioteki Głównej UMCS. 
 
17.00-19.00 – „Martwa natura w akwareli” – warsztaty malarskie prowadzone przez mgr Mieczysławę Goś, 
instruktora i animatora kultury. Liczba miejsc ograniczona.  
Miejsce zajęć: Biblioteka Główna UMCS, Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej He Shuifa, III p. sala nr 47. 
Zapisy na warsztaty prowadzone telefoniczne: 81 5375835 lub na adres e-mail: biblion@umcs.lublin.pl 
 
 
 

10.05.2018 czwartek 
 
 
9.00-19.00 – Wystawa książki zagranicznej – ABE IPS – hol Biblioteki Głównej UMCS od 9.00 do 19.00  
 
16.30 - 19.00 – "Jesteś tym, co czytasz - typy osobowości a preferencje czytelnicze". Na warsztat 
zapraszamy: rodziców, pedagogów oraz miłośników literatury zainteresowanych włączaniem czytelnictwa  
w rozwój osobowości. Pracujemy metodą MBTI opartą na teorii typów osobowości C.G. Junga. Podczas 
warsztatu dowiesz się: 

 co wybór danego rodzaju literatury mówi nam o naszych potrzebach 

 czy naszą chęć sięgania po tę, a nie inną książkę można wiązać z typem osobowości 

 po jaką literaturę sięgać by rozwijać swoją osobowość 
Prowadzący: Magdalena Bis, Marzena Bichta (psycholożki, terapeutki) 
Miejsce warsztatów – Biblioteka Główna UMCS, I piętro, Czytelnia Ogólna.  
 
 
 

11.05.2018 piątek 
 
 
9.00-15.00 – Wystawa książki zagranicznej – ABE IPS – hol Biblioteki Głównej UMCS od 9.00 do 15.00  
 
10.00-12.00 – „Zagraj z nami” – pokaz gier matematycznych stosowanych w nauczaniu początkowym, 
opracowanych przez Koło Dydaktyków MaFiI pod kierunkiem dr Anny Gąsior. Pokaz połączony jest  
z warsztatem, w czasie którego uczestnicy zapoznają się z ofertą gier i zastosowaniem ich w nauczaniu 
początkowym matematyki. Spotkanie adresowane jest do studentów wszystkich stopni nauczania kierunku: 
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, do nauczycieli nauczania początkowego oraz  wszystkich 
zainteresowanych osób. 
Miejsce pokazu wraz z warsztatem – Biblioteka Wydziału Matematyki Fizyki i Informatyki  ul. Akademicka 9 
Zapisy na to spotkanie prowadzone są telefoniczne 815375835 lub na adres e-mail: bgumcs@umcs.lublin.pl 
 
18.00-22.00 – integracyjne spotkanie przy ognisku dla bibliotekarzy UMCS i przyjaciół Biblioteki UMCS  
Miejsce spotkania: Ogród Botaniczny UMCS.  
Zapisy na spotkanie prowadzone są do 09 maja 2018 r.:  
telefonicznie: 815375835 lub na e-mail: bgumcs@umcs.lublin.pl  
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12.05.2018 sobota 
 
11.30-14.00 – "Biblioterapia – jak za pomocą literatury radzić sobie z trudnościami."  
Warsztat zorganizowany dla wszystkich, którzy chcą zaprosić swoich bohaterów literackich do wspierania 
siebie w przezwyciężaniu życiowych trudności.  
Podczas warsztatu: 

 odkryjesz z jakimi postaciami literackimi się identyfikujesz 

 zastanowisz się, jak postać literacka może być pomocna w radzeniu sobie z własnymi trudnościami. 
Prowadzący: Magdalena Bis, Marzena Bichta (psycholożki, terapeutki). 
Miejsce warsztatów – Biblioteka Główna UMCS, I piętro, Czytelnia Ogólna.  
 
11.30-14.00 – bezpłatne warsztaty dla dzieci z Uniwersytetu Dziecięcego UMCS:  
„Zaczarowana Książka” – w czasie warsztatów będzie czytana bajka, którą trzeba będzie zilustrować techniką 
akwareli pod kierunkiem mgr Mieczysławy Goś, instruktora i animatora kultury. 
 Miejsce zajęć: Biblioteka Główna UMCS Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej He Shuifa, III p. sala nr 47. 
Zapisy na zajęcia prowadzone są u Anny Bukowskiej, koordynatora Uniwersytetu Dziecięcego,  
tel. +48 (81) 537 79 52 e-mail: uniwersytetdzieciecy@poczta.umcs.lublin.pl 
 
 
 

14.05.2018 poniedziałek 
 
 
9.00-10.30 – „ Biblioterapia – wspieranie poprzez czytanie”. Warsztaty psychologiczne przygotowane dla 
bibliotekarzy, w czasie których uczestnicy zastanowią się z jakimi postaciami literackimi się identyfikują  
i jak literatura jest pomocna przy rozwiązywaniu własnych trudności osobowych.  
Prowadzący: Magdalena Bis, Marzena Bichta (psycholożki, terapeutki).  
Miejsce warsztatów – Biblioteka Główna UMCS, I piętro, Czytelnia Ogólna.  
 

 

Przez cały okres trwania Tygodnia Bibliotek zapraszamy do zapoznania się z przygotowanymi  

w Czytelni Ogólnej (I piętro BG UMCS)  

kolekcjami książek z zakresu 

literatury pięknej oraz publikacji naukowych: 

 

„Tropem Nagród Literackich za lata 2010-2018 w zbiorach Biblioteki Głównej 

UMCS” 

 

„Monografie Naukowe Pracowników UMCS w zbiorach Biblioteki Głównej UMCS  

– wybór za lata 2016-2018” 

 

Zapraszamy również do odwiedzenia wystawy malarstwa prof. Stanisława Żukowskiego pt. „Obraz” 

prezentowanej w Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej He Shuifa, III piętro, s. 47, gmach BG UMCS. 

 

mailto:uniwersytetdzieciecy@umcs.lublin.pl

