8 maja 2019 r. (środa)
#wystawa
Wernisaż wystawy „Wiosna? W Gorcach”. Wystawa fotografii będących pokłosiem pleneru „Krokusy
na Turbaczu” zorganizowanego w kwietniu tego roku w Gorcach pod egidą PTTK Oddział Łucznik w
Radomiu. Autorami prac są: Bogusław Ciastek, Ewa Kutyła, Remigiusz Kutyła, Michał Łagowski,
Michał Mirkowski, Katarzyna Strzelecka, Justyna Wolanin, Judyta Wolanin, Stanisław Wolanin.
Miejsce: Centrum Internetowe
Czas: g. 17.00

9 maja 2019 r. (czwartek)
#spotkanie autorskie
Prezentacja książki „Doktor Adolf Tochterman. Życie radomskiego lekarza, żołnierza wrześniowego i
społecznika na tle epoki”, której autorem jest dr Krzysztof Batycki, radomski lekarz, zastępca
kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Autor dotarł do
blisko 20 osób: członków rodziny, pacjentów i przyjaciół doktora Tochtermana . Publikacja ukazała się
nakładem Delegatury Radomskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Miejsce: Czytelnia
Czas: g. 17.00

10 maja (piątek)
#gra biblioteczna
Podczas gry pt. „Nie zapominaj o bibliotece!” podążymy szlakiem niezapominajek, rozwiązując
zagadki ukryte w zakamarkach biblioteki. Zabawa dla młodszych i starszych.
Miejsce startu: Wydział Informacyjno-Bibliograficzny
Czas: g. 16.00

11 maja (sobota)
#planszówki
Powraca czytelniany Zaułek Planszówek. Do dyspozycji chińczyk, warcaby, gry rodzinne np. „Pan tu
nie stał”, „Gorący ziemniak”, gry towarzyskie i edukacyjne.
Miejsce: Czytelnia.
Czas: g. 9-14

13 maja (poniedziałek)
#bajeczna biblioteka
Bibliotekarze wcielają się w postacie z klasycznych bajek („Czerwony kapturek”, „Ptasie radio” etc.) .
Zabawa rodzinna potrwa ok. 45 minut.
Miejsce: Czytelnia
Czas: g. 10.00

14 maja 2019 r. (wtorek)
#fotowarsztaty
Pod okiem wykwalifikowanego instruktora Remigiusza Kutyły będziemy poznawać tajniki fotografii.
Zajęcia teoretyczne w bibliotece poprzedzą wyjście w plener (park Planty). Mile widziany własny
sprzęt – nie wykluczamy smartfonów!
Zapisy na warsztaty: gromadzenie@bp.radom.pl (proszę podać tylko imię).
Miejsce startu: Czytelnia
Czas: g. 17.00

15 maja 2019 r. (środa)
#kamishibai
Teatrzyk japoński to sztuka opowiadania historii za pomocą ilustracji wykonanych na kartonowych
planszach, wsuwanych do drewnianej skrzynki. Agnieszka Krzyczkowska przedstawi ciekawe historie
dla małych i dużych w plenerze - plac zabaw w parku Planty. W razie niepogody pokaz odbędzie się w
Centrum Internetowym.
Miejsce startu: Przed budynkiem biblioteki (wejście dla czytelników).
Czas: g. 16.00

NA WSZYSTKIE IMPREZY WSTĘP WOLNY!

Imprezy towarzyszące
Od 8 do 15 maja 2019 r.
#na kanapie leży…
Zapraszamy do zabawy w naszym odnowionym Informatorium, gdzie będzie można dopisać
alternatywne zakończenie do znanego wiersza Jana Brzechwy oraz … wypróbować nasze nowe
kanapy! Sesje zdjęciowe mile widziane.
Miejsce: Informatorium
Czas: godziny pracy biblioteki.

Nasz adres:


Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu



ul. Kościuszki 5A



26-600 Radom



tel. 48 345 95 50

bibliotekapedagogiczna.pl
Godziny pracy:


Poniedziałek – wtorek: 9-18



Środa: 9-15



Czwartek – piątek: 9-18



Sobota: 9-14

