
Wydarzenia 2019

NOC BIBLIOTEK 2019
4/10/2019 [PIĄTEK] , Biblioteka Główna UPH, 
ul. ks. J. Popiełuszki 9.

Blok dla dzieci: godz. 17.00-18.30 
Chwyć za pióro! : warsztaty z kaligrafii,
Quizy i gry Czy znasz alfabeTy?

Warsztaty: 18.45-19.15: Język advertowski - 
komunikacja reklamowa w erze cyfryzacji.Jak każda 
cyfrowa aktywność wpływa na to co widzisz w internecie?
Na co nie dać się nabrać?/ Tomasz Kapuściński, 
Krzysztof Raźniak. Agencja Interaktywna TEKSTURA 

Otwarcie Biblioteki Cyfrowej UPH
Zwiedzanie Pracowni Digitalizacji od godz. 19.45

Wydarzenia towarzyszące:
Wystawa elementarzy (parter)Jedno spojrzenie : wystawa
starodruków ze zbiorów Biblioteki Głównej dostępna tylko
w dniu wydarzenia (I piętro)
Podczas Nocy Bibliotek zapraszamy do kawiarni 
Cyfrówka (II piętro) 

#biblioteka #bibliotekarze_akademiccy 
#agonia_zawodu_bibliotekarza #czarnyprotest

Bibliotekarze Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach protestują 
przeciw degradacji zawodu, ubierając się tego dnia na 
czarno.
Bibliotekarze akademiccy przyłączcie się do nas!

30 września (poniedziałek) to ostatni dzień przed 
wejściem w życie Konstytucji dla Nauki. W ustawie tej jest
tylko jedno zdanie dotyczące bibliotek akademickich: 
W uczelni działa system biblioteczno-informacyjny, 
którego podstawę stanowi biblioteka (Art. 49, pkt. 2). 
W Ustawie 2.0 zapomniano o bibliotekarzach, 
przypieczętowując tym samym agonię zawodu.
30 września, to również ostatni dzień kiedy mamy prawo 
do 36-godzinnego tygodnia pracy.

Dziękujemy Bibliotece Politechniki Łódzkiej za wsparcie! 
Więcej >>
Piszą o nas także >> 

W 2019 roku przypada Jubileusz 50 lecia istnienia 
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo-
Humanistycznego w Siedlcach. Chcielibyśmy, aby 
pozostał trwały ślad po tym wydarzeniu. Dlatego 
postanowiliśmy ogłosić Konkurs na Ekslibris Biblioteki 
Głównej UPH.

Nasze przedsięwzięcie ma na celu: 
• wybór w ekslibrisu, który będzie używany do 

znakowania i identyfikacji księgozbioru Biblioteki, 
• kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz 

rozwijanie projektowania i twórczego myślenia, 

https://agencjatekstura.pl/
http://www.ebib.pl/?p=20200
http://bg.p.lodz.pl/component/content/article/84-aktualnosci/503-akcja-protestacyjna-bibliotekarzy-szkol-wyzszych?Itemid=437
http://bg.p.lodz.pl/component/content/article/84-aktualnosci/503-akcja-protestacyjna-bibliotekarzy-szkol-wyzszych?Itemid=437
https://www.facebook.com/hashtag/czarnyprotest
https://www.facebook.com/hashtag/agonia_zawodu_bibliotekarza
https://www.facebook.com/hashtag/bibliotekarze_akademiccy
https://www.facebook.com/hashtag/biblioteka


• promocję kultury czytelniczej, kształtowanie 
nawyku poszanowania książki. 

Do udziału w Konkursie zapraszamy młodzież wszystkich
siedleckich szkół, w następujących kategoriach 
wiekowych: 

• szkoły podstawowe (klasy VIII), 
• gimnazja (klasy III), 
• szkoły średnie (klasy I-III). 

Prace konkursowe można nadsyłać do 31.03.2019 r. 
Szczegóły w Regulaminie Konkursu na Ekslibris Biblioteki
Głównej UPH.

Duże zainteresowanie konkursem skłoniło Organizatora 
do poszerzenia grona Uczestników. W związku z tym 
wprowadzono zmiany w Regulaminie Konkursu.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim 
Uczestnikom konkursu. Pełny tekst protokołu z wynikami 
konkursu dostępny tutaj >> 

https://bg.uph.edu.pl/images/OIN/PDF/protokol.pdf
https://bg.uph.edu.pl/images/OIN/PDF/zmiana.regulaminu.ekslibris.pdf
https://bg.uph.edu.pl/images/OIN/PDF/Regulamin.exlibris.pdf
https://bg.uph.edu.pl/images/OIN/PDF/Regulamin.exlibris.pdf

