20 - 25 maja 2019 r.

Serdecznie zapraszamy na imprezy organizowane przez Bibliotekę Uniwersytecką
im. Jerzego Giedroycia w ramach XVII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki.

EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI: EUROLEKCJE I SPOTKANIE
Z ZAGRANICZNYMI WOLONTARIUSZAMI
20 maja 2019 r.(poniedziałek), godz. 10.00
miejsce: Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia, ul. Akademicka 2, s. 100
Przyszłość w Unii Europejskiej. Studia? Praca? Gap year? Praca społeczna i uczestnictwo w projektach
młodzieżowych – to możliwości zdobywania doświadczeń, z których każdy młody człowiek stojący u progu swojej
dorosłości powinien sobie zdawać sprawę.
Zajęcia mają interaktywną, warsztatową formę. Angażują młodzież przy pomocy opracowanych przez Narodową
Agencję Europejskiego Korpusu Solidarności materiałów lekcyjnych (tekstów i gier) i gadżetów. Dodatkowym
atutem warsztatów będzie niepowtarzalna okazja do spotkania się z zagranicznymi wolontariuszami z Turcji i
Hiszpanii. Zapraszamy młodzież powyżej 17 roku życia oraz studentów (grupa do 20 osób).

KODOWANIE W BIBLIOTECE – ROZSZYFRUJ KOD I STWÓRZ WŁASNĄ
ZAKŁADKĘ
23 maja 2019 r.(czwartek), godz. 10.00
miejsce: Sala szkoleniowa Oddziału Informacji Naukowej nr 2008 (1 piętro), budynek Wydziału Fizyki UwB,
ul, Ciołkowskiego 1L (kampus)
Zostań mistrzem kodowania i sprawdź, jakie obrazki ukryły się na zakładkach do książek. Zabawa
w rozszyfrowywanie obrazków znakomicie trenuje mózg, rozwija spostrzegawczość, koncentrację i dokładność.
Zajęcia będą także okazją do poznania różnych „kodów” i „algorytmów” związanych z książką i biblioteką.
Zapraszamy dzieci z klas II-III szkół podstawowych (grupa do 20 osób).

PROSIMY O ZABRANIE ZA SOBĄ KREDEK 

BLIŻEJ NAUKI, SZTUKI I PODLASIA – MŁODY UŻYTKOWNIK W BIBLIOTECE
UNIWERSYTECKIEJ
24 maja 2019 r. (piątek), godz. 9.30
miejsce:Sala szkoleniowa Oddziału Informacji Naukowej nr 2008, budynek Wydziału Fizyki UwB, ul,
Ciołkowskiego 1L (kampus)

Celem spotkania jest zapoznanie dzieci i młodzieży z zasobami i działalnością Biblioteki Uniwersyteckiej.
Opowiemy o zbiorach Biblioteki, zarówno tradycyjnych, papierowych, jak również o nośnikach elektronicznych
stanowiących cenne źródło informacji naukowej. Przybliżymykulturotwórczą rolę Biblioteki w regionie, a w
szczególności działania skierowane do młodych użytkowników. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość
złożenia propozycji wzbogacających ofertę biblioteki w tym zakresie. Zapraszamy uczniów klas VII-VIII szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (grupa do 20 osób).

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA ZAPRASZA!
25 maja 2019 r.(sobota), godz. 10.00-15.00
miejsce: Stadion Miejski w Białymstoku, ul. Słoneczna 1
Przedstawienie oferty Biblioteki Uniwersyteckiej i Centrum Dokumentacji Europejskiej połączone z quizem dla
dzieci i dorosłych.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem XVII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki:
http://podlaskifestiwal.pl/wp-content/uploads/2019/04/REGULAMIN-XVII-PFNiS.pdf
Strona Festiwalu:http://podlaskifestiwal.pl/
Kontakt w sprawach organizacyjnych: h.kosciuch@uwb.edu.pl

