
Wojewódzka Biblioteka Publiczna 
im. Hieronima Łopacińskiego 

w Lublinie
 

zaprasza na obchody 

XV 
OgóLnOPOLskiegO TygOdnia BiBLiOTek

Hasło Tygodnia: 
(dO)WOLnOŚĆ CZyTania

Lublin, ul. narutowicza 4
na wszystkie imprezy wstęp wolny. Zapraszamy!



6 maja (niedziela) godz. 16.00-19.00 
gra miejska 
„Wybitni lublinianie w czasach niewoli 
i odzyskania niepodległości przez Polskę”
Grę miejską przygotowali: Lubelska Lokalna Organizacja Turystyczna wraz z Katedrą Turystyki  
i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Organizatorzy pragną się skupić na pokazaniu 
ludzi, którzy swym działaniem i aktywnością naukową, artystyczną, literacką i kulturalną przyczynili 
się do rozwoju i rozsławienia naszego miasta, ale którzy jednocześnie odegrali istotną rolę w dziele 
odzyskania przez Polskę niepodległości, a następnie rozkwicie lubelskiej kultury i nauki. Uczestnicy 
gry dostaną mapkę, na której zaznaczone będą poszczególne stacje, na których będą czekali animatorzy 
z zadaniami dotyczącymi danej dziedziny kultury i nauki. Na każdej stacji organizatorzy postarają 
się odtworzyć klimat epoki poprzez stroje, rekwizyty i muzykę. Uczestnicy będą otrzymywali karty-
notatki, które ostatecznie utworzą minikompendium wiedzy. Jeden z przystanków gry miejskiej 
zostanie zlokalizowany w gmachu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima 
Łopacińskiego w Lublinie. Miejsce zbiórki dla uczestników gry: Zespół szkół ekonomicznych 
im. a.J. Vetterów (ul. Bernardyńska 14).

Pełna informacja: http://llot.org.pl/sezon-lublin-2018/

8 maja (wtorek) godz. 11.00  sala konferencyjna WBP
spotkanie otwarte klubu Literackiego „U Hieronima”
Klub Literacki „U Hieronima” skupia seniorów na cotygodniowych spotkaniach w Bibliotece. Prele-
gentami są ludzie kultury i nauki Lublina. Opiekę merytoryczną sprawują: Towarzystwo Biblioteki 
Publicznej im. H. Łopacińskiego oraz Uniwersytet Marii Curie-skłodowskiej. Zajęcia Klubu or-
ganizują pracownicy działu informacji i Promocji WBP. Gośćmi spotkania poświęconego Festiwa-
lowi „Miasto Poezji” będą: Joanna Zętar i grzegorz Jędrek (Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”).

godz. 12.00 Biblioteka główna Uniwersytetu Marii Curie-skłodowskiej, 
ul. Radziszewskiego 11
20. rocznica śmierci Zbigniewa Herberta
Otwarcie wystawy „Bądź wierny. idź” przygotowanej
przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie

godz. 17.00 Czytelnia naukowa WBP ul. narutowicza 4
Promocja polsko-ukraińskiej antologii poetyckiej 
Lublin z dala, Lublin z bliska. Antologia poezji o 
Lublinie. Lublin 2017
Antologia zawiera wiersze 37 autorów, których teksty zamieszczono 
w oryginale  i w tłumaczeniu na język ukraiński dokonanym przez 
andrija sawenecia.   W czasie spotkania z udziałem autorów po-
mieszczonych w antologii wierszy zaprezentowana zostanie również 
– w formie ekspozycji – seria ilustrujących antologię prac graficznych 
autorstwa Mykoły soboliwskiego. Wydawcą publikacji jest Towa-
rzystwo Ukraińskie. Publikację zrealizowano dzięki wsparciu miasta 
Lublin w ramach obchodów 700-lecia miasta w 2017 roku.

9 maja (środa) godz. 9.30 - 14.30 galeria Biblioteki WBP
Ogólnopolska konferencja naukowa Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi i rozwojowymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostęp-
nych 



Program: 
9.30-9.40 Otwarcie konferencji
9.40-10.15 Prof. dr hab. kazimiera krakowiak, instytut Pedagogiki, katolicki Uniwersytet Lu-
belski Jana Pawła ii - Zróżnicowanie specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów jako 
wyzwanie dla szkoły ogólnodostępnej
10.15 - 10.45 dr hab. ewa domagała-Zyśk, prof. kUL, instytut Pedagogiki, katolicki Uni-
wersytet Lubelski Jana Pawła ii - Projektowanie uniwersalne w nauczaniu w inkluzyjnej szkole 
ogólnodostępnej
10.45 – 11.15 dr Renata kołodziejczyk, dr aleksandra Borowicz, instytut Pedago-
giki, katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła ii – Dostępność materiałów dydak-
tycznych wykorzystywanych w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
11.15 – 11.45 Prof. dr hab. alina Maciejewska, instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Uni-
wersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w siedlcach - Pułapki w kształceniu językowym uczniów 
niedosłyszących.
11.45 – 12.20 Przerwa kawowa
12.20 – 12.40 dr agnieszka dłużniewska, instytut Pedagogiki specjalnej, akademia Pedagogiki 
specjalnej im. Marii grzegorzewskiej w Warszawie  – Nauczyciel – uczeń – klasa. Tworzenie środo-
wiska sprzyjającego kształtowaniu umiejętności pracy z tekstem u  ucznia ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi
12.40 – 13.00 dr agata szabała-Walczuk, katedra Pedagogiki, Państwowa Wyższa szkoła Zawo-
dowa w Chełmie - Uczeń z problemami psychicznymi w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-
-kulturowej. Nowe wyzwania dla pracy wychowawczej i profilaktycznej.
13.00 – 13.20  dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCs, Zakład Logopedii i Językoznawstwa 
stosowanego z Pracownią Logopedyczną, Uniwersytet Marii Curie-skłodowskiej w Lublinie  – 
Dziecko z afazją w przedszkolu i szkole
13.20 – 13.40 Marcin Furman - Oferta bibliotek publicznych województwa lubelskiego dla 
seniorów
13.40 – 14.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji.
Patronaty:

Pełna informacja: http://www.lscdn.pl/

10 maja (czwartek) godz. 8.15 sala konferencyjna WBP’
Wykład otwarty z cyklu „inspiratornia” Paweł kordybacha, grzegorz Winnicki 
(dział instrukcyjno-Metodyczny WBP)
„Biblioteka nowa w drodze” Relacja z wizyty studyjnej w czeskich bibliotekach

11 maja (piątek) godz. 17.00 Czytelnia Zbiorów specjalnych WBP
Biblioteka klasyczna Wydziału Filozofii kUL
Promocja książek
• Mieczysław Albert Krąpiec, Teodycea. Problem poznawalności 
istnienia Boga, red. Paweł gondek, anna Czajczyk, Lublin, Wydaw-
nictwo kUL 2017 
• Logika – filozofia – człowiek. Edycja pism Stanisław Kamińskiego 
i Jerzego Kalinowskiego, red. agnieszka Lekka-kowalik, konrad 
Zaborowski, Lublin, Wydawnictwo kUL 2017
Publikacje powstały w ramach projektu realizowanego z programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego Pomniki polskiej myśli filozoficznej, teologicznej i społecznej XX i XXI wieku. Wydział 
Filozofii KUL został laureatem prestiżowego grantu pt. Lubelska Szkoła Filozoficzna w  konkursie 
MNiSW. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. agnieszka Maria kijewska.

Pełna informacja: http://sapientia.kul.pl/



15 maja (wtorek) godz. 10.00 galeria Biblioteki
Viii Lubelskie Forum Bibliotekarzy
W programie:
• wręczenie nagrody w konkursie Zarządu Głównego  Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  
 - Lubelski Bibliotekarz Roku 2017;      
• Nowocześnie, atrakcyjnie, funkcjonalnie – projektowanie bibliotek otwartych – dagmara Larsen 
(architekt biura w Minneapolis w USA, projektant bibliotek w Europie);
• Dwugłos. Rozmowy o literaturze – elżbieta kalinowska i Wojciech szot 

                                            Patronaty:

godz. 17.00 Czytelnia Zbiorów specjalnych WBP
„najpiękniejsze, najciekawsze, najcenniejsze” - otwarty pokaz zbiorów spe-
cjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

17 maja (czwartek) godz. 12.00 galeria Biblioteki 
Wernisaż XiV Ogólnopolskiego Biennale 
Twórczości Plastycznej nauczycieli
Biennale jest cykliczną formą prezentacji najnowszych do-
konań plastycznych pracowników oświaty, będąca jednocze-
śnie konfrontacją postaw twórczych i międzypokoleniowej 
wymiany doświadczeń. Spełnia również rolę integracji śro-
dowiska pracowników oświaty. Wystawa będzie czynna od 
8 maja do 4 czerwca w godzinach pracy Biblioteki.

Pełna informacja:  
http://www.znp-oddzial.lublin.pl/12-aktualnosci/120-xiv-ogolnopolskie-biennale

godz. 17.00 Czytelnia naukowa WBP
Prezentacja książek 
prof. dra hab. eugeniusza niebelskiego
„Lepsza nam kula niźli takie życie!” Polskie powstanie nad 
Bajkałem w 1866 roku, Lublin, Polihymnia 2018
Historia tragicznego, ale równocześnie barwnego polskiego powstania nad 
Bajkałem, które wywołali zesłańcy postyczniowi latem 1866 roku. Pierwsza 
pełna monografia tego wydarzenia, połączona ze współczesnym reportażem  
z wędrówki powstańczym szlakiem.
oraz
Ksiądz Krzysztof Szwermicki 
i 10 tysięcy wiorst po Syberii w 1859 i 1860 roku, Lublin,  
Polihymnia 2018
Książka o jednej z najpiękniejszych postaci dziejów Kościoła katolickiego  
w XIX wieku – o ks. Krzysztofie Szwermickim (1808-1894). Proboszcz 
ogromnej syberyjskiej parafii na wschodniej Syberii, budowniczy „kościoła 
polskiego” w Irkucku (istniejącego do dziś), opiekun zesłańców, autorytet 
moralny i intelektualny, podziwiany i szanowany także przez tamtejsze ludy, 
m.in. Buriatów. Obecnie kandydat na ołtarze. Benedykt Dybowski, także ze-
słaniec, a przy tym badacz Bajkału, tak napisał o Szwermickim: „człowiek z 
rękami pełnymi dobrych uczynków”.


