Biblioteka dla kazdego
Biblioteka Główna
ul. Akademicka 15
Książki w alfabecie Braille’a

Sposoby docierania do źródeł informacji przez osoby
niewidome.
Anna Starek
19.00 - 19.45 / Informatorium

Biblioteki potrafią zachwycić

Wirtualna wycieczka po najciekawszych bibliotekach
świata!
Agnieszka Penar
Cyklicznie 19.00 - 24.00 / parter biblioteki

Skrzynka życzeń czytelników

Bestsellery w księgozbiorze biblioteki
Nasze najciekawsze tytuły!
Renata Lewińska
40 min / parter biblioteki

Zawody na orientacje w bibliotece UP

Liczy się szybkość, ale przede wszystkim: spostrzegawczość!
Adriana Sobczak
40 min / Biblioteka główna

Zostać Bookrosserem

Chcesz coś zmienić w bibliotece? Napisz nam o tym!
Irmina Padzińska
19.00 - 24.00 / parter biblioteki

Bookcrosing bez tajemnic! Jak zarejestrować książkę
w portalu i jak śledzić jej losy?
Tadeusz Karmelita
3x20 min / parter biblioteki

Amnestia dla czytelników Biblioteki UP

Świetlny ogród i wielcy przyrodnicy

Przyjmiemy wszystkie „przeterminowane” książki!
Bartek Boćkowski
Dyżur w wypożyczalni do 24.00

Myśli nieuczesane

Ogród na tarasie biblioteki rozświetlą lampiony i pojawi się tam ścieżka Wielkich Przyrodników.
Monika Szarama
20.00 - 23.30 / taras biblioteki

Zapraszamy do losowania cytatów znanych myślicieli,
filozofów, artystów.
Katarzyna Stafińska
19.00 - 24.00 / Informatorium

Grajmy w tę noc

Wymarłe gatunki zwierząt 2D

O naturze słowem – czytanie z VIP-ami

Zobacz jak wyglądała m.in. alka olbrzymia,. Ptak dodo,
mastodont, nosorożec włochaty czy delfin chiński.
Paulina Studzińska - Jaksim
19.00 - 24.00 / hol obok informatorium

Niech no tylko zakwitną jabłonie

Zapraszamy na wystawę zdjęć i czasopism, a także do
degustacji smakołyków z jabłek
Ilona Stańczak
Bartek Boćkowski / Irmina Padzińska
19.00 - 24.00 / korytarz na parterze

Zapraszamy na rozgrywki różnych gier planszowych!
Maria Gil
20.00 - 24.00 / Informatorium
O naturze, pięknej i niezwykłej, ze swoich ulubionych
książek przyrodniczych i bajek opowiedzą nam lubelscy
V.I.P
Paulina Studzińska - Jaksim
21.00 - 23.00 / taras biblioteki

Tajemnice pisma chińskiego – słowa ukryte w znakach

Warsztaty z rodowitym chińczykiem, lektorem języka mandaryńskiego.
Dagmara Mischlich
22.00 / świetlik

