
VI edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich 

CINIBA – biblioteka otwarta! 

Piątek, 10 maja 

 

10 maja 2019 r. (tj. piątek) serdecznie zapraszamy na Dni Otwarte CINiB-y (VI edycja Dni Otwartych 
Funduszy Europejskich). W programie m.in. zwiedzanie wspólnej książnicy UŚ i UE, a także warsztaty 
i pokazy. Zaprezentujemy wszystkie elektroniczne ułatwienia, urządzenia i gadżety, z których mogą 
korzystać nasi czytelnicy. Odsłonimy wiele bibliotecznych zakamarków i przestrzeni, które na co dzień 
są dostępne tylko dla pracowników Centrum (np. magazyny w podziemiach i nasze specjalistyczne 
pracownie). Pokażemy również, co robią bibliotekarze, kiedy nie dyżurują w wypożyczalniach 
i informatoriach. Wstęp wolny. 

 

PROGRAM 

ZWIEDZANIE CINiB-y 

Zapraszamy do zwiedzenia Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej  z przewodnikiem: 

10.00-11.00 

CINIBA bez tajemnic – wycieczka, w czasie której odsłonimy biblioteczne zakamarki i przestrzenie na 
co dzień niedostępne dla czytelników – mgr Elżbieta Adamek.  

11.00-12.00 

CINIBA jest ciekawa (młodzi odkrywcy) – wycieczka połączona z elementami gier i zabaw edukacyjnych 
dedykowana dzieciom w wieku od 6 do 10 lat – mgr Aleksandra Nycz, mgr Anna Suchecka,  
mgr Ewelina Rudy.  

12.00-13.00 

Biblioteka XXI wieku – wycieczka, w czasie której zaprezentujemy wszystkie elektroniczne ułatwienia, 
urządzenia i gadżety, z których mogą korzystać nasi czytelnicy – mgr Elżbieta Adamek. 

12.00-13.30 

Na książkowym szlaku (tropiciele nauki)  – wycieczka połączona z interaktywnym quizem dedykowana 
dzieciom w wieku od 11 do 15 lat – mgr Aneta Szmyt, mgr Joanna Tync, mgr Beata Trzaska.  

Wycieczki będą rozpoczynać się w holu głównym (przy wejściu A).  

 

 



WARSZTATY OTWARTE 

11.00-12.00  

Sztuka szukania w labiryncie informacji – warsztaty adresowane dla uczniów, którzy chcą nauczyć się, 
jak w krótkim czasie znaleźć najprostszy sposób dotarcia do informacji potrzebnych w nauce, mgr 
Tomasz Zięba, Sala Seminaryjna, poziom 2. 

13.00-14.00  

Biblioteczne NAJ – prezentacja najcenniejszych zbiorów CINiB-y, pokaz i zajęcia poświęcone zbiorom 
specjalnym, dr Marzena Smyłła, sala 108, poziom 1. 

 

GRA EDUKACYJNA 

09.00-9.45 – gra edukacyjna, hol główny, poziom 0 – mgr Aleksandra Nycz, lic. Patrycja Patrzykowska.  

 

WYSTAWA OTWARTA 

Wystawa Gaberbocchus Press. Niezgoda na konformizm, hol główny, poziom 0. 

Projekt ten pokazuje dorobek wydawniczy Franciszki i Stefana Themersonów – polskich twórców 
awangardowych, od 1942 r. mieszkających na stałe w Londynie. Wydawnictwo prowadzone przez 
Themersonów zostało uznane za najważniejszą, w Wielkiej Brytanii, oficynę artystyczną lat 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku. Wystawę przygotowano w oparciu o Kolekcję Franciszki 
i Stefana Themersonów, która stanowi część zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Tworzą ją materiały przekazane do Katowic z londyńskiego Themerson Archive przez Jasię Reichardt 
i Nicka Wadley'a. Zbiory te obejmują m. in. książki Themersonów, publikacje wydawnictwa 
Gaberbocchus prowadzonego przez Themersonów w Londynie, oryginalne rysunki Stefana i Franciszki, 
projekty okładek książkowych, fotografie, bogaty zbiór obcojęzycznych czasopism awangardowych, 
rękopisy i maszynopisy, plakaty, a także memorabilia. 

Organizatorzy ekspozycji: Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka 
Akademicka w Katowicach.  
Scenariusz wystawy, koncepcja plastyczna i opracowanie graficzne: dr Marzena Smyłła, dr Katarzyna 
Wyszyńska 
 

 

Prosimy o REJESTRACJĘ!! 

Zgłoszenie udziału w wybranych przez Państwa zajęciach prosimy wysłać na adres: 

warsztaty@ciniba.edu.pl 

 

mailto:warsztaty@ciniba.edu.pl

