Tydzień bibliotek 8-15 maja 2011
pod hasłem
"BIBLIOTEKA ZAWSZE PO DRODZE,
NIE MIJAM - WCHODZĘ"

09 maja, poniedziałek
godz.10.30 - Biblioteka Uniwersytecka, sala nr 82
"Pozostały tylko mury. Dawne dzieje najnowszej czytelni BU" - pokaz slajdów mgr
Barbary Cilsdorf obrazujących przeobrażenia dawnej Czytelni Czasopism i Gazet i historie z
nią związane
godz. 17.00 - Biblioteka Raczyńskich, Plac Wolności 19, sala im. Edwarda hr.
Raczyńskiego.
"Strzał. Rzecz o Edwardzie hrabim Raczyńskim" - przedstawienie w wykonaniu
Stowarzyszenia Teatralnego Legion z Kórnika. Sztuka o tym jak poczucie godności i honoru
doprowadziło Edwarda hr. Raczyńskiego do samobójczego strzału na wyspie Edwarda

10 maja, wtorek
godz.10.00 - Biblioteka Uniwersytecka, sala nr 82
"By ujawnić zdolności może nieznane czyli rzecz o konkursach wydawniczych w XIX
wieku" - wykład dr Artura Jazdona
godz. 12.00 - Biblioteka Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2, sala seminaryjna, I p.
"Specjalistyczna biblioteka naukowo-techniczna TIB/UB w Hanowerze w ramach LLP
Erasmus" - prezentacja dr Beaty Korzystki

11 maja, środa
godz. 9.30 - Biblioteka Uniwersytecka, sala nr 82
"Pierwsi po Krakowie czyli o poznańskich oprawach ksiąg z XVI wieku" - prelekcja dr
Arkadiusza Wagnera połączona z prezentacją wyselekcjonowanych, oryginalnych zabytków
introligatorstwa poznańskiego od późnego gotyku do manieryzmu ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej i Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

godz. 12.00 - Biblioteka Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2, sala seminaryjna, I p.
"Wpływ komunikacji interpersonalnej na wizerunek biblioteki i relacje bibliotekarz użytkownik" - wykład mgr Emilii Lepkowskiej
godz. 18.00 - Biblioteka Uniwersytecka, sala nr 82
"Przepis na smakowity wiersz" - spotkanie autorskie z cyklu deBiUty, czyli wieczór
autorski Katarzyny Pytlewskiej z naukowym komentarzem i specjalnym udziałem artysty
plastyka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego:
1. wystawa zagranicznych książek firmy IPS/ABE z zakresu ekonomii i nauk
pokrewnych oraz z zakresu informacji naukowej
2. prezentacja platformy EBL - oferta dla bibliotekarzy

12 maja, czwartek
godz. 10.00 - Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej, ul. Ratajczaka 5/7, sala nr 305, II p.
seminarium z cyklu "Biblioteki Świata"
1. biblioteki Czech - wykład Moniki Chudej (Biblioteka UAM w Poznaniu)
2. biblioteki Hiszpanii - wykład Pawła Pioterka (Biblioteka WSB w Poznaniu)
3. piosenki z repertuaru "Kabaretu Starszych Panów" przedstawi - Zespół "Teatralne
próby" CK Zamek
godz. 11.00 - Biblioteka Uniwersytecka, sala nr 82
"Esperanto w kulturze i turystyce" - prelekcja dr Izabeli Wyszowskiej
godz. 18.00 Biblioteka Raczyńskich, Plac Wolności 19, w sala im. Edwarda hr. Raczyńskiego
X Spotkanie z Arcydziełem.
W związku z trwającym właśnie Rokiem Jana Heweliusza, zaprezentowane zostaną dwa
oryginalne dzieła wybitnego gdańskiego astronoma: Selenographia z 1647 r. (najważniejsza
praca uczonego poświęcona topografii Księżyca) oraz Prodromus Astronomiae z 1690 r.
(księga zawierająca atlas nieba i nowe gwiazdozbiory zaproponowane przez Heweliusza).
"Jan Heweliusz: człowiek-akademia" - wykład prof. dr hab. Sławomira Breitera
z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego
Wystawa zagranicznych książek firmy IPS/ABE z zakresu ekonomii i nauk pokrewnych oraz
z zakresu informacji naukowej

13 maja, piątek
godz. 16.00 i 17.00 -Biblioteka Uniwersytecka
"Zakamarki Biblioteki Uniwersyteckiej". Zwiedzanie Biblioteki Uniwersyteckiej
(informatorium, czytelnie, magazyny, zbiory specjalne, pracownia mikrofilmowa, pracownia
konserwacji książki i pozostałe oddziały BU)
godz.18.00 - Biblioteka Uniwersytecka, Czytelnia Ogólna, I p
"Na krańcach globalizacji. Podróże a biblioteka", potkanie z gościem specjalnym
Tygodnia Bibliotek, prof. dr hab. Wiesławem Olszewskim, historykiem UAM i
podróżnikiem
godz. 19.30 - Biblioteka Uniwersytecka, hol główny
Występ Tadeusza Olchowskiego, muzyka i wokalisty. Koncert kończący Tydzień Bibliotek.
W programie standardy, evergreeny i utwory polskich autorów i wykonawców

16 maja, poniedziałek
Zwiedzanie Muzeum Broni Pancernej
8 - 15 maja - Publiczna Biblioteka Pedagogiczna (PBP) w Poznaniu ogłasza na Tydzień
Bibliotek abolicję dla swoich czytelników (nie będą pobierane opłat za przetrzymanie
książek, opłaty
manipulacyjnej przy zapisie oraz przedłużeniu ważności karty).
W wypożyczalni przygotowana została wystawa okolicznościowa pod hasłem
parafrazującym oficjalne hasło Tygodnia Bibliotek - "Biblioteka zawsze po drodze przez
Internet tez wchodzę". Zdjęcia z tej wystawy oraz bibliografię zawierającą propozycje
nowości wydawniczych
dla nauczycieli bibliotekarzy zamieszczono na facebook-u PBP

