
Wystawy zorganizowane w Bibliotece Głównej , w 2019 r.

X edycja Wystawy Twórczości Uczniów Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Stoku Lackim ma miejsce w gościnnych, 
przyjaznych naszej placówce przestrzeniach Biblioteki Głównej 
i Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Jubileusz 
jest okazją do zaprezentowania zaledwie części dokonań 
artystycznych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
na różnych polach ich działań, w różnych technikach. Eksponowane 
są prace plastyczno – manualne poszczególnych sekcji oraz zespołów 
klasowych, rękodzieło, ozdoby świąteczne, plakaty, dokumentacja 
zdjęciowa. Sięgamy do archiwów naszych wystaw, żeby podzielić się 
bogactwem plastycznego świata autorów. W tych pracach widzimy 
przestrzeń ich wyobraźni, umiejętności i pasji. Ich radości, ale 
i smutków. W tych pracach oni sami uśmiechają się przede wszystkim 
do nas. A my możemy przejrzeć się w ich spojrzeniu na świat, tak 
przecież bliskiemu naszemu. Zapraszamy do oglądania. 

Wernisaż: 16 maja 2019 r. o godz. 10.00.
Wystawa czynna w godzinach pracy biblioteki. 

Biblioteka Główna zaprasza na pokonkursową wystawę Ekslibris 
Biblioteki Głównej UPH.
Konkurs zorganizowano z okazji Jubileuszu 50-lecia Biblioteki.

Wystawa czynna w godzinach pracy biblioteki. (I piętro, przy sali 101) 

Biblioteka Główna UPH zaprasza na wystawę prac XVI KONKURSU 
TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Siedlce, Podlasie i Anioły. Siedlce 2019 
Organizatorem i pomysłodawcą konkursu jest Warsztat Terapii 
Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach, realizuje całe 
przedsięwzięcie przy współpracy z Biblioteką Główną Uniwersytetu 
Przyrodniczo- Humanistycznego. 
Uczestnikami Konkursu są dzieci, młodzież i dorosłe osoby 
niepełnosprawne. Najlepsze prace konkursowe wytypowane przez 
Komisję Artystyczną przedstawiono na wystawie pokonkursowej w holu
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego.

Wernisaż: 20 marca 2019 r. o godz. 11.00.
Wystawa czynna w godzinach pracy biblioteki, w dniach 12 marca - 12 
kwietnia 2019 r. 



Podniebne kroniki Bohdana Arcta: wernisaż wystawy oryginalnych 
kronik pilota zorganizowanej w ramach 20. Festiwalu Nauki i Sztuki 
w Siedlcach.
Wystawę można oglądać w godzinach pracy biblioteki od 19 
października 2018 r. do 10 marca 2019 r. 

Herbert: Wystawa zorganizowana z okazji roku Zbigniewa Herberta. 

Wystawę można oglądać od czerwca do 15 października 2018 r., 
w godzinach pracy biblioteki.
Wystawa w wersji elektronicznej dostępna tutaj >> 

https://bg.uph.edu.pl/images/OIN/PDF/herbert.pdf

