07.05.2016 – godz. 11:30; 12:30; 13:30, warsztaty biblioteczne
„Moja okładka na książkę”, organizowane przez Oddział Informacji
Naukowej BG UMCS dla Uniwersytetu Dziecięcego UMCS.
09.05.2016 – godz. 11.00, hol Biblioteki Głównej UMCS, warsztaty rysowania komiksu
prowadzone przez profesjonalistów z „WARSZTATÓW KOMIKSU”.
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach telefonicznie:
(81) 537 58 94 lub na adres e-mail: biblion@poczta.umcs.lublin.pl
09.05.2016 – godz. 11:00 – 13:00, „Poznajmy bibliotekę uniwersytecką”– zwiedzanie
Biblioteki w grupach zorganizowanych
(zgłoszenia telefoniczne (81) 537 58 94).
09.05.2016 – godz. 12.00, hol Biblioteki Głównej UMCS, otwarcie wystawy:
„Komiksowy kalejdoskop. Od Papcia Chmiela po Neila Gaimana”.
10.05.2016 – godz. 10.00; 11.00; 12.00 i 13.00, hol Biblioteki Głównej „Biblioteczne od A do Z - zdobywanie i sprawdzanie umiejętności
informacyjnych” - gra biblioteczna.
Gra rozpoczyna się o pełnej godzinie, jednocześnie biorą w niej udział dwie
drużyny. Każdy, kto chce sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu
informacji bibliotecznych, może wziąć udział we wspólnej zabawie. Dla
zwycięzców przewidziano nagrody; możliwe jest również umorzenie
opłaty za przetrzymane książki – warunkiem jest ich zwrot w dniu
10.05.16.
REGULAMIN GRY:

I.

Organizatorem gry jest Biblioteka Główna UMCS.

II.

Aby wziąć udział w grze – należy:
Zgłosić się punktualnie o godzinie rozpoczęcia gry w holu głównym
BG UMCS.

III.

Na czym polega gra:
W grze biorą udział jednocześnie dwie drużyny. Każda ma do
rozwiązania 6 zadań – za dobrze wykonane zadanie drużyna
otrzymuje 1 element układanki. Zespół, który szybciej zdobędzie
sześć elementów i ułoży obrazek otrzymuje nagrodę. Czas trwania
gry to 45 min.

IV.

O czym należy pamiętać:
- „punkt kontaktowy” – znajduje się w Informacji Katalogowej
- organizatorzy mają rozstrzygający głos w kwestiach spornych
- gra ma charakter zespołowy.

10.05.2016 – godz. 12.00, sala Muzeum UMCS, gmach Biblioteki Głównej UMCS, otwarcie
wystawy: „William Shakespeare. Bohaterowie dramatów” zorganizowanej przez Muzeum UMCS i Zakład Literatury Angielskiej UMCS
z okazji trwającego Światowego Roku Williama Szekspira.
10.05.2016 – godz. 17.00, Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej - debata:
Czy literatura piękna jest nam jeszcze potrzebna?
Dyskusja moderowana przez prof. dr hab. Rafała Szczerbakiewicza
i prof. dr hab. Pawła Frelika.
godz. 18.30, sala Muzeum UMCS
„Zbyt ona piękna, zbyt mądra zarazem, zbyt mądrze piękna, stąd istnym jest
głazem.” - czytanie fragmentów utworów Wiliama Szekspira przez aktorów
Amatorskiego Teatru Towarzyskiego działającego przy Stowarzyszeniu
Kulturalno-Oświatowym ”Węglin Północny”.
11.05.2016 – Wydział Artystyczny, Instytut Muzyki, Al. Kraśnicka 2a, sala nr 14.
godz. 13.00 prezentacja bazy:
godz. 14.00 prezentacja bazy:
Spotkanie prowadzone przez krajowego przedstawiciela Wydawnictwa
Oxford. Zapraszamy studentów Wydziału Artystycznego, jak również
wszystkie inne osoby zainteresowane nowoczesnymi źródłami prezentującymi
światowe i polskie osiągnięcia sztuk plastycznych i muzycznych.
12.05.2016 – godz. 12.00, Czytelnia Ogólna BG UMCS, I piętro.
„Dookoła Biblioteki” - cztery wystąpienia prezentujące tajemnice zbiorów
bibliotecznych, sylwetki wybitnych postaci związanych z BG UMCS,
efektywną pomoc biblioteki w dążeniu do osiągnięcia celu naukowego
i nowoczesne metody pracy naukowej proponowane przez bibliotekę:
dr Marta Puszka: „Tajemnice dawnych ksiąg, czyli o czym kiedyś w książkach
pisano”.
mgr Barbara Woźniak: „Rosa Bailly 1890-1976 – ze zbiorów Biblioteki
UMCS”.
mgr Małgorzata Ziółkowska: „Efektywne poszukiwanie bibliografii w pracy
naukowej - wybrane przykłady”.
mgr Magdalena Zawada: „PRIMO może inspirować ! Możliwości
odkrywania zasobów UMCS i Lubelszczyzny przez wyszukiwarkę naukową
PRIMO”.

13.05.2016 – godz. 11:00, Oddział Informacji Naukowej, szkolenie i warsztaty
promujące cyfrową wypożyczalnię międzybiblioteczną książek i czasopism
naukowych Academica.
13.05.2016 – godz. 13.00, hol Biblioteki Głównej UMCS - „Biblioteka inspiruje - konkurs
na najlepszego mema” - rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród.
Imprezy całotygodniowe 09-13.05.2016:
„Komiksowy kalejdoskop. Od Papcia Chmiela po Neila Gaimana” - wystawa zorganizowana przez
Oddział Informacji Naukowej. Hol Biblioteki Głównej UMCS – zapraszamy!

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2016 r.

„BIBLIOTEKA INSPIRUJE”
PROGRAM IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ

„William Shakespeare. Bohaterowie dramatów” - wystawa zorganizowana przez Muzeum UMCS
i Zakład Literatury Angielskiej UMCS z okazji trwającego Światowego Roku Williama Szekspira zapraszamy!

BIBLIOTEKĘ GŁÓWNĄ UMCS

„Nie bądź obojętny - podziel się książką” - wspieranie akcji tworzenia biblioteki dla osób
niepełnosprawnych w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym Astur w Okunince.

W DNIACH OD 07 DO 13 MAJA

„Bibliotekarskie wojaże. Fotorelacje z wypraw po Europie pracowników BG UMCS” - wystawa
zdjęć zorganizowana przez pracowników Biblioteki - hol katalogowy Biblioteki Głównej UMCS.
„Powiedzcie bibliotekarzom o… bibliotece” - akcja zbierania anonimowych propozycji zmian
wyglądu oraz funkcjonowania Biblioteki UMCS. Prosimy o wrzucanie kartek ze swoimi propozycjami
do wiklinowego kosza w głównym holu Biblioteki.
„Biblioteka inspiruje - konkurs na najlepszego mema” - osoby chcące wziąć udział w konkursie
proszone są o przysyłanie propozycji na adres: biblion@poczta.umcs.lublin.pl w dniach 09-12.05.2016.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty a zwycięzcy otrzymają nagrody w piątek 13 maja o godz. 13.00 ( hol
Biblioteki Głównej).
REGULAMIN KONKURSU:
I. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Główna UMCS.
II. Co trzeba zrobić, by wziąć udział w konkursie?
To proste. Wystarczy:
- stworzyć oryginalnego mema (grafika + hasło), tematycznie związanego z hasłem:
„BIBLIOTEKA INSPIRUJE”
- swą pracę przesłać na adres: biblion@poczta.umcs.lublin.pl (tytuł: Biblioteka Inspiruje!)
- wraz z pracą należy przesłać swoje dane: imię, nazwisko, numer telefonu.
III.
O czym należy pamiętać?
- grafika i tekst wykorzystane w memie nie mogą łamać żadnych praw autorskich
- mem nie powinien być nigdzie wcześniej publikowany
- treść mema może być złośliwa, lecz nie obraźliwa - najbardziej cenione będą treści dowcipne
- mem powinien być przesłany w WYSOKIEJ rozdzielczości, która pozwoli na dalsze sprawne
jego przetwarzanie.

