
XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek „Biblioteka - świat w jednym miejscu”  

w bibliotekach wydziałowych UAM w Poznaniu 8-15 maja 2022 

 

Biblioteki wydziałowe UAM z okazji Tygodnia Bibliotek zapraszają do udziału w poniższych 

wydarzeniach. 

09.05.2022 r. g. 10.00-14.00 Kiermasz książek „Cegiełka dla Ukrainy” organizowany przez Biblioteki 

Wydziałowe UAM na Kampusie Morasko (teren zielony między Wydziałem Biologii, a Wydziałem 

Nauk Politycznych i Dziennikarstwa) 

 

Program Tygodnia Bibliotek w poszczególnych bibliotekach wydziałowych: 

Biblioteka Collegium Historicum 

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 (Kampus Morasko) 

 

• 12.05.2022 r. promocja książki: „Treasures of Time. Research of the Faculty of Archeology of 

Adam Mickiewicz University in Poznan” pod red. Danuty Żurkiewicz 

• 13.05.2022 r. zajęcia dla uczniów szkół średnich - zwiedzanie Biblioteki, warsztaty z 

kaligrafii 

• 09-13.05.2022 r. Sztandary Chorągwi Wielkopolskiej ZHP 

• 9-13.05.2022 r. „Muzyczne wizytówki dzieł sławnych kompozytorów muzyki klasycznej” - z 

kolekcji muzykaliów BCH 

Biblioteka Filologiczna NOVUM Wydziału Neofilologii i Anglistyki 

ul. Al. Niepodległości 4 

 

• 10-13.05.2022 r. „Świat języków w jednym miejscu” – zabawa promująca książki w różnych 

językach, w godz. 9:00-12:00 (po uprzednim uzgodnieniu terminu) grupa wiekowa 6-12 lat 
Wydarzenia na Facebooku biblioteki: 

• 8-15.05.2022 r. Konkurs fotograficzny „Biblioteki świata”. 

• 9-11.05.2022 r. Prezentacja kilku europejskich bibliotek. 

• 12.05.2022 r. Konkurs „Rozpoznaj język” – publikacja kliku tekstów pochodzących ze 

zbiorów Biblioteki Filologicznej Novum. 

• 13.05.2022 r. „Biblioteczne Scrabble”. 

• 14.05.2022 r. „Czy wiesz, że…?” – ciekawostki i fakty z naszej biblioteki 

 
Biblioteka Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie 

ul. Kostrzewskiego 5/7 (I piętro), Gniezno 

 

• 08.05.2022 r. (godz. 11:00) - Happening gnieźnieńskich bibliotek na gnieźnieńskim Rynku – 

Wydarzenie ma na celu promocję bibliotek gnieźnieńskich w przestrzeni miejskiej 

• 11.05.2022 r. - spotkanie z młodzieżą z I Liceum Ogólnokształcącego w Bibliotece IKE. 

Celem jest zaprezentowanie zasobów biblioteki naukowej i pokazanie młodzieży biblioteki 

otwartej na świat, potencjalnych odbiorców/studentów/czytelników. 

 



 

 

Biblioteka Kampusu Ogrody 

ul. Szamarzewskiego 91, blok „C” 

 

• 09.05.2022 r. Dzień Bibliotekarza – „Dziecko w Bibliotece Naukowej” na Kampusie Ogrody. 

Wizyta przedszkolaków z Przedszkola nr 46 w Poznaniu: warsztaty, zajęcia plastyczne, 

przedstawienia teatralne oraz interaktywną formę prezentacji biblioteki. Celem spotkania jest 

przedstawienie Biblioteki Kampusu Ogrody jako przestrzeni integracji oraz miejsca 

umożliwiającego działanie praktyczne z wykorzystaniem integracji sensoryczno – 

motorycznej w pracy i zabawie z dziećmi.  

Biblioteka Wydziału Fizyki 

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2 (Kampus Morasko) 

 

• zbiórka materiałów plastycznych dla dzieci biorących udział w warsztatach artystycznych na 

Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu 

Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki 

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4 (Kampus Morasko) 

 

• 08-15.05. 2022 r. wystawa „130. rocznica urodzin Stefana Banacha” 

Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5 (Kampus Morasko) 

 

• 09-15.05.2022 r. wystawa prac prof. Mariusza Dembińskiego pt. „Fasady – od inspiracji do 

realizacji” (hol WNPiD). 

• 11.05.2022 r. – „Świat biblioteki oczami przedszkolaków” – wizyta bibliotekarki w 

Przedszkolu nr 21 w Poznaniu „Akademia Pana Kleksa”. Inspirujące rozmowy i zabawy z 

czterolatkami o książkach oraz bibliotekach. 

• 12-13.05.2022 r. - warsztaty edukacyjne „Świat naukowy bliżej ciebie – podróż po zasobach 

elektronicznych biblioteki”. 


