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Tydzień Bibliotek 2014
Czytanie łączy pokolenia
__Ewa Adaszyńska
Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego
Po raz jedenasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
organizuje Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji i prestiżu zawodu bibliotekarza, a także zainteresowanie książką
szerokich kręgów społeczeństwa.
Czytanie nieodłącznie kojarzy się z biblioteką, to ona
stanowi centrum wymiany międzypokoleniowej, w którym
doświadczenie współgra z nowym spojrzeniem na rzeczywistość. Na bibliotecznych półkach odnaleźć można zarówno historyczne dzieje i świadectwa dawnych wieków
jak i współczesne teksty, a także opowieści futurystyczne.
Starodawne druki mogą bez przeszkód współistnieć obok
nowoczesnych technologii, audio czy ebooków. Czytelnik
w każdym wieku odnajduje w bibliotece skarbnicę wiedzy,
przyjemność obcowania z piękną literaturą i cenne świadectwa minionych pokoleń.
Hasło Tygodnia Bibliotek 2014 nawiązuje do Jubileuszu
650 lat w służbie książki, który będzie miał miejsce w tym
roku. Dokument z 12 maja 1364 r., wydany przez króla
Kazimierza Wielkiego, ustanowił Studium Generale, czyli późniejszą Akademię Krakowską, a wśród pracowników
potrzebnych dla jego funkcjonowania wymieniał stacjonariuszy, którzy organizowali wytwarzanie, udostępnianie
i rozpowszechnianie kopii ksiąg rękopiśmienniczych, pełniąc tym samym role bibliotekarzy, księgarzy, wydawców.
Tę datę uznaje się za początek służby książce w Polsce.
Cały rok 2014 ma przebiegać pod znakiem imprez popularyzujących książkę, czytelnictwo i wiedzę o zawodach związanych z wytwarzaniem i upowszechnianiem
książek. Biblioteki w istotny sposób wpisują się w te obchody, jako miejsce otwarte na każdego czytelnika i promujące literaturę z każdej dziedziny i epoki.
Hasło Tygodnia Bibliotek 2014 nawiązuje też do ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
2014-2020, którego celem jest rozwój i promocja czytelnictwa, poprawienie społecznego wizerunku książki oraz
zwiększenie funduszy na zakup nowości do bibliotek1.
Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego przygotowała
dla swoich użytkowników szereg imprez, które łączą się
z hasłem tegorocznego Tygodnia Bibliotek, nawiązują także
do europejskiego wymiaru biblioteki akcentując X rocznicę obchodów wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Ważnym punktem są także uroczystości towarzyszące
nadaniu profesorowi Krzysztofowi Pendereckiemu godności
doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego.

8-15 maja

Program tygodnia obejmuje:

__ Knowledge&Promotion, Network&Collaboration. Mię-

dzynarodowe seminarium programu Erasmus - koordynatorów zagranicznej wymiany studentów i pracowników
uczelni. Organizator - Wydział Pedagogiki, Socjologii
i Nauk o Zdrowiu. Biblioteka Uniwersytecka, sala konferencyjna - 7/8 maja.
__ Sztuka na głosy – Dylan Thomas Under Milk Wood/Pod
mlecznym lasem. Zapraszają studenci anglistyki. Biblioteka otwarta – 8 maja.
__ Que Viva Espania. Polsko-hiszpańskie spotkania bibliotekarzy z udziałem gości Biblioteki Uniwersytetu w Kadyksie – 8/10 maja.
__Kino mówi ... Biblioteka Uniwersytecka
DZIEŃ i NOC w BIBLIOTECE – z okazji X rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Majowe obchody obejmują jednodniowy cykl imprez podzielony na europejski
dzień i europejską noc – 9 maja, piątek
Europejski dzień w bibliotece

__ Dzień otwarty dla mieszkańców i uczniów szkół woje-

wództwa lubuskiego. Zwiedzanie i poznawanie nowoczesnej biblioteki hybrydowej. Atrakcje, ciekawostki, gry,
konkursy i zabawy, wirtualny i realny spacer od godziny
9.00 do 15.00.
__Biblioteka w Europie - popularyzacja europejskich projektów z udziałem Biblioteki Uniwersytetu
Zielonogórskiego (Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa, Europeana, Dart Europe, Manuscriptorium, Scientific Commons). Gry i konkursy, atrakcyjne pokazy i prezentacje
zorganizowane dla uczniów szkół.
__ Luminarze kultury europejskiej – prezentacja znanych
Europejczyków i zbiorów specjalnych biblioteki z europejskich zasobów kulturowych. Czytelnia Zbiorów Specjalnych, IV piętro.
__Jak w pracowni Gutenberga… spróbuj sam. Ręczne odbijanie fragmentów elementarzy, grafiki i ornamentów.
Pracownia Konserwacji Książki, IV piętro.
__ W muzyczną podróż zaprasza dzieci Mediateka - zabawa z wykorzystaniem instrumentów muzycznych. Czytelnia Multimediów i Zbiorów Muzycznych, I piętro.
__ Europejskie standardy – nieznajomość norm szkodzi!
Propozycja Regionalnego Ośrodka Informacji Normalizacyjnej i Patentowej dla uczniów klas profilowanych. Sala
dydaktyczna, IV piętro.
__My Lubuszanie - prezentacja filmów reklamujących Ziemię Lubuską, Uniwersytet Zielonogórski i bibliotekę.
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Zapraszają artyści:

__ Przedruki prasowe. Wystawa Pawła Andrzejewskiego.

__ Krzysztof Penderecki - muzyczne pasje. Wystawa pla-

katów związanych z twórczością muzyczną artysty. Biblioteka Otwarta, parter.
Galeria Grafiki Biblioteki Sztuki, ul. Wiśniowa 10 – 9 maja,
godzina 11.30.
__Spotkanie z muzykiem z udziałem studentów i pracow__A ona wciąż młoda. Wykład i prezentacja Pawła Andrze- ników Wydziału Artystycznego oraz Wydziału Humanistycznego.
jewskiego. Biblioteka Sztuki, ul. Wiśniowa 10–9 maja, godzina 12.00.
__ Koncert muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Filharmonia
Zielonogórska.
Europejska noc w bibliotece
__ Cyfrowa przestrzeń biblioteki. Konkursy i zabawy dla
__Majowy koncert pod gwiazdami. Koncert dla mieszkań- uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Biblioteka Uniców miasta na tarasie południowym przed biblioteką
wersytecka. Mediateka – 13 maja.
lub
__Zgadnij co czytam? – konkurs dla dzieci. Biblioteka Uni__Jazzgot w bibliotece.
wersytecka. Mediateka – 13 maja.
__Dialogi jak u Platona – zaprasza koło naukowe filozofów.
WIECZÓR z KRZYSZTOFEM PENDERECKIM przygotowany
Biblioteka Uniwersytecka – 14 maja.
z okazji nadania godności doktora honoris causa Uniwer- __Maria Sidorska-Ryczkowska czyta Klucze do rzeki - sposytetu Zielonogórskiego (wspólnie z Wydziałem Artystycztkanie z autorką. Biblioteka Uniwersytecka, sala konfenym). Biblioteka Uniwersytecka – 12 maja w poniedziałek,
rencyjna - 14 maja, godzina 15.00.
od godziny 16.30.
__Uczymy się pisać – sztuka japońskiej kaligrafii - spotka__ Powiało na mnie morze snów… Krzysztof Penderecki nie z Yoshiharu Hida. Biblioteka Uniwersytecka, III piętro,
– partytury i muzyczne notacje. Wystawa w Galerii Bisala nr 3.08 – 15 maja.
blioteki Uniwersyteckiej – wernisaż z udziałem Krzysztofa __ Boockrossing - uwolnij książkę i podziel się z innyi Elżbiety Pendereckich, władz uczelni, miasta i wojemi. Zapraszamy do wspólnej akcji w tygodniu bibliotek
wództwa, a także pracowników i studentów uczelni.
od 8 do 15 maja.
W pracy kompozytorskiej Krzysztof Penderecki używa
__XIX-wieczna prasówka … - polecamy przez cały tydzień.
różnokolorowych flamastrów, oprócz tradycyjnego zapiCzytelnia Czasopism, III piętro.
su nutowego stosuje własne symbole i tajemnicze szyfry.
__Maj miesiącem prasy, książki i czytelnictwa – wystawa
Jego partytury są jak abstrakcyjne obrazy.
plakatów propagujących czytelnictwo w PRL-u. Bibliote__ Droga przez labirynt. Film dokumentalny o artyście
ka Otwarta, parter.
w reżyserii Anny Szmidt. Prezentacja w dniu otwarcia wy__Zwiedzamy biblioteki świata. Prezentacje multimedialne
stawy dzięki uprzejmości autorki.
na stronach internetowych biblioteki WWW.bu.uz.zgora.pl:
O Mistrzu opowiadają wybitne osobistości świata muzycz__
Bibliotekarze w podróży
nego, wśród nich m.in. skrzypaczka Anne-Sophie Mutter,
__
Najpiękniejsze biblioteki świata
dyrygent Valery Gergiev, gitarzysta zespołu Radiohead Jonny Greenwood, a także rodzina. Film jest próbą
Do udziału w spotkaniach i uroczystościach zaprasza
przedstawienia różnych pasji mistrza: muzyki, botaniki,
filozofii, rodziny. To osobisty, intymny i zabawny portret, zespół Biblioteki Uniwersyteckiej i organizatorzy spotkań.
który oferuje niezwykły wgląd w świat człowieka, którego Program może ulec zmianom w trakcie organizacji.
muzyczne i towarzyskie powiązania łączą Wschód z Za1 Zob. Strona internetowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich http://
chodem, tradycję z nowoczesnością.
www.sbp.pl/artykul/?cid=10253&prev=1
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