
TYDZIE Ń  BIBLIOTEK  2012 – Oddział Poznański SBP 
 

Zbiórka książek dla bibliotek szkolnych http://www.library.put.poznan.pl/pl/4_01.html#2604123  
 

Lp.   
1.  Biblioteka Raczyńskich 

Plac Wolności 19 
61-739 Poznań 
www.bracz.edu.pl 
 

10 maja (czwartek), godz. 17.00 - Biblioteka Raczyńskich, Filia 39, ul. Wroniecka 15 

- otwarcie wystawy  BIBLIOTEKA   EURO   OLIMPIADA 
 
11 maja (piątek) - Biblioteka Raczyńskich Filia Wildecka, ul. Robocza 4 

EURO-NOC W BIBLIOTECE: TAJEMNICA MECZU Martina Widmarka (Wydawnictwo Zakamarki). 
Program: 
•    Wielka gra, podczas której, wraz z Lassem i Mają, zwiedzimy różne europejskie kraje, poznamy ich zwyczaje i 
staniemy przed wieloma ciekawymi zadaniami.  
•    Głośne czytanie książki "Tajemnica meczu" Martina Widmarka, na miękkich poduszkach i przy słodkiej przekąsce.  
•    Odkodowywanie tajemniczego szyfru i poszukiwanie wiadomości ukrytych na bibliotecznych półkach. 
•    Piłkarska niespodzianka ...i wiele innych atrakcji. 
Wymagany wiek uczestników: 8 - 12 lat, zapisy w Filii Wildeckiej ej na ul. Robocz4, tel. (61)8 33 71 40 
 
13 maja (niedziela) godz.12.30 - Biblioteka Raczyńskich Filia Wildecka, ul. Robocza 4 

Bajeczna Niedziela u Raczyńskich 
Weronika Książkiewicz przeczyta fragmenty opowiadania Iwony Czarkowskiej Biuro zgubionych rzeczy. 
 

 
2.  Biblioteka PTPN  

ul. Mielżyńskiego 27/29        
61-725 Poznań  
tel. 61- 852-74-41, 852-44-87 
www.biblioteka.ptpn.poznan.pl 
 

11 maja  (piątek), godz. 16.30, sala posiedzeń PTPN (wejście z dziedzińca)  
- "Nauki tajemne i czary w zbiorach Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa  
Przyjaciół Nauk" - prelekcja z pokazem obiektów XVI-XX wieku  

3.  Wojewódzka Biblioteka Publiczna  
i Centrum Animacji Kultury   
60-819 Poznań, ul. Prusa 3 
tel. 61- 66-40 874   
www.wbp.poznan.pl 
 

-  8 maja - Wielkopolski Dzień Bibliotekarza 
  -  12 maja - I Święto Ulicy Prusa - Bolesław Prus w gości prosi 

 

4.  Biblioteka Uniwersytecka,  
61-816 Poznań, ul. Ratajczaka 38/40 

- 8 maja (wtorek) Dzień Bibliotekarza i Bibliotek; godz.12.00 - otwarcie wystawy Zbuntowane książki 
(zaprezentowana zostanie tzw. liberatura czyli książki w nietypowej formie i kształcie). Godz. 12.30 – Treść. 



tel. 61 829 38 42 
www.lib.amu.edu.pl 
 

Forma. Tekst. Książka.  wykład Radosława Nowakowskiego, pisarza , podróżnika, autora kilkunastu dzieł 
liberackich, członka legendarnego zespołu Osjan. Sala 82  

- 8-15 maja – na zasadach “gry miejskiej”, gra w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej “na tropie liberatury” . Start- 
szatnia BU!  

 
- 9 maja (środa) godz.12.00 – Zasady i kryteria oceny czasopism naukowych w świetle nowych wytycznych 

ministerialnych. Wykład dra Emanuela Kulczyckiego – teoretyka komunikacji,  filozofa i  grafika, adiunkta w 
Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, poświęcony problematyce  redagowania, 
wydawania,  spełniania kryteriów i zasad oceny czasopism naukowych oraz cechom  czasopism elektronicznych i 
elektronicznym czasopismom drukowanym.  Sala 82  

 
- 9 maja (środa) godz.9.00-14.00 - oferta skierowana do uczniów szkół średnich – zwiedzanie Biblioteki w tym 

wystawy Zbuntowane książki  oraz zapoznanie przyszłych użytkowników z ciekawymi zbiorami, szkoleniami i 
usługami oferowanymi przez Bibliotekę.  Miejsce spotkania – hol BU, po wcześniejszym zgłoszeniu tel.61 829 3842 

 
- 9 maja  (środa) godz.16.00 - Kurlandzkie skarby rękopiśmienne, czyli opowieść o średniowiecznej Łotwie, 

kawalerach mieczowych i ich spadkobiercach . Wykład dr Alicji Szulc, Biblioteka Uniwersytecka, Oddział 
Zbiorów Specjalnych, Pracownia Rękopisów. Sala 82 

  
- 10 maja (czwartek) godz. 16.30 - Wydawcy poznańscy 1815-1914. Kształtowanie środowiska i repertuaru 

wydawniczego. Promocja książki dr Artura Jazdona, autora 3 książek i ponad 100 artykułów z historii ruchu 
wydawniczego, drukarstwa i księgarstwa oraz historii, organizacji zarządzania i działalności bibliotek . Sala 82 

 
- 11 maja (piątek)  godz. 10.00-17.00 - Akcja Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów BU, Książka dla 

każdego. Stoisko z książkami-dubletami ze zbiorów Biblioteki    
 

11 maja ( piątek) Wieczór w Bibliotece   
W programie:  
- godz. 16.00 – Rozpoczęcie - otwarcie wystawy 50 lat Wydawnictwa Naukowego UAM 
- godz.16.30,17.00,17.30,18.00, 18.30 - zwiedzanie zakamarków Biblioteki Uniwersyteckiej – zabytkowy gabinet 

dyrektora Biblioteki, Katalog (dziś Informatorium), czytelnie, magazyny biblioteczne, Pracownia Digitalizacji,  
Pracownia Restauracji Książki;  prezentacja najcenniejszych zabytków ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, 
przygotowana przez Oddział Zbiorów Specjalnych, zwiedzanie wystawy Zbuntowane książki (zaprezentowana 
zostanie tzw. liberatura czyli książki w nietypowej formie i kształcie). Wystawa zorganizowana na poddaszu 
Biblioteki!  

- kiermasz wydawnictw Biblioteki Uniwersyteckiej  - hol  
- około godz. 19.30 - Koncert kończący IX Tydzień Bibliotek – Występ  zespołu  Capella Zamku Rydzyńskiego.  

 W programie muzyka renesansu i baroku, patriotyczna, wojskowa oraz popularna i rozrywkowa - hol główny Biblioteki 
  

5.  Biblioteka Politechniki Poznańskiej - 8 – 15 maja BOOKCROSSING - regał w holu przed wejściem do biblioteki. 



61-138 Poznań,  
ul. Piotrowo 2  
tel. 61 665 30 16 
www.library.put.poznan.pl 
 

- 8 – 15 maja Wystawa zdjęć Piotra Raczkowskiego i Natalii Cofty (pracowników Oddziału  
         Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych) na telebimach w holu Centrum Wykładowego i  
         w Bibliotece PP. 

- 8 - 15 maja Wystawa rysunku i grafiki studenta Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i  
         Dziennikarstwa - hol wypożyczalni. 

- 8 – 15 maja WYSTAWY W GABLOTACH na terenie biblioteki "Hobby i zainteresowania  
         bibliotekarzy ". 

- 8 maja SZAFA DO WYMIANY (impreza wewnętrzna bibliotekarzy Biblioteki PP) 
- 9 maja (środa), godz. 9:00, sala seminaryjna Biblioteki  (I p. s. nr 116) prezentacja dr inż. Beaty Korzystki 

“Otwarte zasoby wiedzy kluczem do przejrzystości w nauce”. 
- 10 maja (czwartek), godz. 11:00-13:00 WARSZTATY FLORYSTYCZNE. 
- 11 maja (piątek), godz. 12:00-13:00, sala seminaryjna Biblioteki  (I p. s. nr 116) prezentacja mgr Karoliny 

Popławskiej z wyjazdu "Biblioteka  Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu”. 
 

6.  Biblioteka Główna Uniwersytetu 
Ekonomicznego 
61-895 Poznań  
ul. Powstańców Wlkp. 16 
tel. 61 854 33 55 
www.biblioteka.ue.poznan.pl 
 
 
 

- 11 maj, godz. 12.00, Biblioteki uniwersyteckie w Europie na przykładzie (doświadczenia bibliotekarzy z 
wyjazdów m.in. na Erasmusa): 

- Frankfurtu nad Odrą,  
- Sofii, 
- Ostrawy, 
- Dublinu. 

Gościem specjalnym będzie bibliotekarka Biblioteki Nowego Uniwersytetu Bułgarskiego w Sofii, która  przyjeżdża do 
Biblioteki Głównej UEP w ramach szkolenia LPP/ERASMUS. 

- 15-16 maj, godz. 10.00 Wystawa zagranicznych książek naukowych wraz z firmą ABE/IPS. 
 

7.  Biblioteka Główna Uniwersytetu 
Medycznego  
60-775 Poznań 
ul. Parkowa 2  
tel. 61 854 67 40 
www.bg.am.poznan.pl 
 
 

Z okazji Tygodnia Bibliotek 2012 członkowie Koła SBP przy Bibliotece Głównej 
Uniwersytetu Medycznego pragną zorganizować wystawę na temat:  
"Bibliotekarz od starożytności do współczesności". 
 
W dniu 22 maja o godz. 13:00 w sali wykładowej Biblioteki Głównej przy ul. Przybyszewskiego 37a odbędzie się 
wykład dr. Jana Zamojskiego pt: “Mi ędzy filozofią a filmem. O "Bajkach z Lailonii" Leszka Kołakowski ego”  
 

8.  Biblioteka Uniwersytetu 
Przyrodniczego 
61-693 Poznań 
ul. Witosa 45 
tel. 61 848 78 18 
www.bg.au.poznan.pl 
 

 
- Konkurs o Uniwersytecie Przyrodniczym i Bibliotece UP w Poznaniu pt.: Jeden z Pięciu (dla osób spoza 

naszej Biblioteki) 
- Bookcrossing 
- Wycieczka do innej biblioteki (dla członków Koła SBP) 

9.  Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej  10 maja, czwartek,  godz. 10.00 – 14.00,  ul. Ratajczaka 5/7 (vis a vis Browaru), II piętro (s.305) 



61-874 Poznań 
al. Niepodległości 2 
tel. 61 655 33 33  
www.wsb.poznan.pl/biblioteka 
 
 

- IV edycja seminarium “Biblioteki świata”  
Program: 

- Biblioteki Japonii - Renata Ciesielska-Kruczek 
- Biblioteka Instytutu Neofilologii.  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 
- Biblioteki Peru - dr Danuta Bartkowiak 
- Biblioteka Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu 
- Biblioteki Estonii - Ewa Cywińska 
- Biblioteka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. 

W programie przewidziano również występ artystyczny Blanka Dembosz w repertuarze operowo-musicalowym (dla 
ducha) oraz “małe co nie co” (dla ciała) 

10.  Publiczna Biblioteka Pedagogiczna  
60-320 Poznań 
ul. Bułgarska 19 
tel. 61 851 88 01 
www.pbp.poznan.pl 
 

- Wystawa książek w Wypożyczalni  
- Na stronie www biblioteki zostanie zamieszczona bibliografii dla nauczycieli na temat   BIBLIOTEKA W GRZE .  
- 14 kwietnia, czwartek,  członkowie koła wezmą udział w wykładzie zorganizowanym w ramach projektu 

"Najcenniejsze klejnoty kultury - spotkania kórnickie" na temat "A Bogu  
co boskie". Cześć oddawana Bogu na kartach średniowiecznych rękopisów (i nie tylko)  połączony z wystawą 
zbiorów.   
Jednocześnie informujemy, że cały czas prowadzimy w wypożyczalni i katalogach book crossing książek 
wycofanych z naszych zbiorów oraz otrzymanych do wymiany od czytelników. 

11.  Biblioteka Publiczna Miasta Gniezna 
62-200 Gniezno 
ul. Staszica 12 A 
tel. 506 131 527 
www.biblioteka.gniezno.pl 
 

1. Królewski Festiwal Artystyczny 
    -  Poranna gazeta Bolesława Chrobrego 
    -  Wizyta na gnieźnieńskim dworze królewski 
    -  A gdyby ktoś pytał, to król w Gnieźnie też czytał 
    -  Zostań królem 
2. Nieustający Konkurs Czytelniczy - podsumowanie   
    konkursu literackiego dla dorosłych. 

 
12.  Powiatowa Biblioteka Publiczna   

64-500 Szamotuły 
ul. Rynek 10  
tel. 61 292 58 08  
www.powiat-szamotuly.pl/biblioteka 
 
 

I. Plan Tygodnia Bibliotek dla PBP w Szamotułach: 
 

- Lekcje biblioteczne dla klas gimnazjalnych “Obraz słowa”- dotyczące historii poezji wizualnej i jej oblicza w 
czasach współczesnych, połączona z warsztatami plastycznymi, na których młodzież będzie tworzyła graficzne 
wersje znanych wierszy i swoich własnych tekstów. 

- Akcja “Cała Polska Czyta Dzieciom” – czytanie dzieciom książek w Tygodniu Bibliotek 
- Wystawa “Biblioteka ciągle w grze” 
- Współudział w organizacji konkursu ze znajomości wiedzy o regionie szamotulskim 
- Zwiedzanie Muzeum Zamek Górków – wycieczka dla bibliotekarzy z województwa wielkopolskiego 
- Ogólnopowiatowe spotkanie bibliotekarzy i władz samorządowych 

 
II. Ramowy program obchodów " Tygodnia Bibliotek " w Dusznikach: 

- 8.05. (wtorek) - uroczystość lokalna 
- 9.05. (środa) - Teatrzyk dla dzieci 



- 14.05. (poniedziałek) - Spotkanie z Manuelą Kalicką i opowieść w cyklu "Jak  
oni kochali" o Józefie Ignacym Kraszewskim. 

- 15.05. (wtorek) - Powiatowy Dzień Bibliotekarza 
- 16.05. (środa) - Spotkanie z Anną Seniuk 

 
III. Tydzie ń bibliotek w gminie Kaźmierz: 

I. NIE TYLKO GRAMY, TAK ŻE CZYTAMY! 
- Czytanie dzieciom w bibliotece i przedszkolu gminy Kaźmierz. 
- Gminny Finał Pięknego czytania dla klas I-IV szkół podstawowych. 
- Czytanie bajek po angielsku dla najmłodszych (wspólnie z gimnazjum). 

II.  BIBLIOTECZNA STREFA KIBICA 
- Spektakl teatralny – “I kino może być teatrem”. 
- Quiz – “Nie tylko dla kibiców”. 
- Konkurs na hasło dotyczące piłki nożnej, drużyny polskiej. 

III.  BIBLIOTECZNA STREFA CZYTELNIKA 
- Spotkanie autorskie z Dorotą Jaskułą – dla dorosłych. 
- Lekcje biblioteczne dla uczniów szkoły podstawowej w Sokolnikach Wielkich. 
- Warsztaty ekologiczne dla uczniów szkoły podstawowej w Sokolnikach Wielkich. 
- Pasowanie na czytelnika uczniów klas I – Filia Gaj Wielki i Bytyń. 
- Wymień się książką – kiermasz 

 
 
IV. Tydzień Bibliotek w Obrzycku: 

 W programie przewidujemy : 
- oficjalne otwarcie strony internetowej Biblioteki (04 maja); 
- wystawę obrazów w “Galerii na regale”  

(od 04 maja do końca maja); 
- Dzień Bibliotekarza (08 maja); 
- lekcja biblioteczna dot. efektywnego korzystania z katalogu on-line (10 maja); 

“Do szanownych czytelników, rymy znikły nam z wierszyków! Więc pomóżcie nam kochani” czyli poranki z bajką dla 
najmłodszych (09 maja, 11 maja, 15 maja). 
 
V. Tydzień Bibliotek w Ostrorogu: 
My rozpoczynamy już 20 kwietnia. Mamy spotkanie z naszą lokalną poetką Panią Mirosławą Pywer. 
W maju mamy wspólnie z Biblioteką szkolną konkurs czytelniczy z twórczości Bolesław Prusa i Marii Konopnickiej. 
Przeznaczony jest dla uczniów klas I gimnazjalnych. 

 

VI. Kalendarz Tygodnia Bibliotek w Pniewach: 

- Konkurs plastyczny “Ilustracje do wiersza W. Szymborskiej”. Ogłoszenie konkursu 12.04.2012 rozwiązanie 



konkursu i rozdanie nagród - 08.05.2012 

- Spotkanie autorskie z p. Joanną Papuzińską - 23.04.2012 

- XV Konkurs Recytatorski im J.Brzechwy - dla uczniów szkół podstawowych z gminy Pniewy - 23.04.2012 

- Cała Polska Czyta Dzieciom – codzienne czytanie w Tygodniu Bibliotek 8-15.05.2012 

- Spotkanie autorskie z panią Zofią Beszczyńską - 09.05.2012 

- Wystawa “Biblioteka ciągle w grze” - wystawa poświęcona historii Biblioteki 8 do 15.05.2012 

- Przedstawienie o książce i Bibliotece Przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Pniewach 
10.05.2012 

 
VII. Tydzień Bibliotek BPMiG Szamotuły 7-15 maja 2012 r.: 

- Spotkanie autorskie w ramach DKK  
- Spotkanie autorskie dla dzieci z autorem legend o Szamotułach  

Łukaszem Bernady 
- Drzewko literackie – konkurs dla dzieci 
- Wieczór z poezją – “Poezja- moja pasja” - prezentacja i wymiana doświadczeń młodych twórców 

 
IX. Plan imprez na Tydzień Bibliotek we Wronkach: 

- Konkurs o złotą, srebrną i brązową wronę 
- Spotkanie autorskie - Magda Mojżyszek 
- Czytanie bajek - 5,6 latkom - raz w tygodniu 
- konkurs rysunkowy - " Moja ulubiona bajka" 
- wycieczki do biblioteki i zapoznanie z biblioteką i jej pracą 
- lekcje biblioteczne wdrażające do czytelnictwa 

 
13.  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 

63-100 Śrem, ul. Kilińskiego 2 
tel. 61 283 54 67 
www.biblioteka.srem.pl 
 

- 9 maja, godz. 1400-1600 Happening czytelniczy “Śremianie czytają” w  przestrzeni miejskiej, z 
udziałem koalicjantów 
Powiatowy konkurs plastyczny dla dzieci “Moja przygoda w krainie książek Astrid Lindgren”. 
“Biblioteka ciągle w grze” - zaakcentowanie hasła Tygodnia Bibliotek poprzez aranżację wizualno – przestrzenną 
budynku Biblioteki Głównej 

- 10 maja, godz. 1815  Spotkanie autorskie z Wojciechem Kuczokiem 
- Lekcje biblioteczne, wycieczki dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli, głośne czytania 
- 16 maja - spotkanie integracyjne bibliotekarzy powiatu śremskiego z udziałem emerytów 
- 19 maja – 65-lecie Biblioteki w Śremie - wyjazd bibliotekarzy do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 
 

14.  Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna  

 
- 10 maja, godz. 18.00, Impresja letniego wieczoru –  



64-300 Nowy Tomyśl 
ul. Witosa 8 
www.bibliotekant.pl 
 

w wykonaniu aktorów Sceny z bliska Izabelli Tarasiuk  i Janusza Andrzejewskiego 
- 11 maja, Powiatowe Forum Bibliotekarzy 
- 14 maja godz. 18.00, Faina Nikolas w balladach i romansach 
- 18 maja godz. 18.00, Rozmowy o... z ks. Adamem Bonieckim 
- 22 maja, godz. 10.00, Pisarze zbuntowani pokolenia punk-rocka 
- 22 maja, godz. 18.00,  Klub Miłośników Podróży Przez kontynenty, 
gość: Jacek Jakubowski, Cejlon - perła Oceanu Indyjskiego 
- 23 maja, Literackie gry uliczne 
- 24 maja, godz. 18.00, Dyskusyjny Klub Książki 
Maria Ulatowska i jej nie tylko Sosnowe dziedzictwo 
- 25 maja, godz. 18.00, Dyskusyjny Klub Filmowy 16, “Służące” reż. Tate Taylor  
- 30 maja, godz. 18.00, Otwarcie wystawy “Euro 2012” 

 
15.  Biblioteka Publiczna w Międzychodzie 

64-400 Mi ędzychód, pl. Kościuszki 9 
tel. 95 748 24 37 

- 9 maja  - godzina 9.00 - Odjazdowy Bibliotekarz - rajd rowerowy bibliotekarzy. 
- 10 maja - godzina 16.00  Spotkanie z Waldemarem Wierzbą - polonistą, znawcą gwary poznańskiej. 
www.biblioteka-miedzychod.info 

 


