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4 maja 2012
NaGRAnie audycji zapowiadającej obchody 
Tygodnia Bibliotek 2012 w stacji radiowej Patrona 
Medialnego. 



„Śniadanie na trawie zorganizowane 
przez BWPiSM to sympatyczna 
impreza integrująca środowisko 
akademickie…
Gratuluję wspaniałego pomysłu.”

"Majówka w Bibliotece WPiSM fajna 
jest, "biblioteka ciągle w grze", zatem 
śniadanie z nią lekkie jest!"

"Bardzo dobry pomysł połączenia 
biblioteki z fitness … po dobrej książce 
zawsze warto poćwiczyć, żeby nie 
tylko duch, ale i ciało było w formie!"

"Super- ja seniorka wytrzymałam! 
Bardzo dziękuję za zorganizowanie 
zajęć sportowych. Spotkałam tu młody 
świat bibliotekarzy i czytelników. 
Przypomniały mi się dawne czasy."

Piękna przez cały rok

8 maja 2012



„UMK TV wzięło udział w 
Tygodniu Bibliotek. 
Opowiadaliśmy o swojej 
pracy, pokazywaliśmy nasze 
materiały. Mieliśmy liczną 
entuzjastyczną 
publiczność…” 

„Zawsze chętnie wpadniemy 
do biblioteki WPiSM i 
pokażemy coś ciekawego”.

"Słoneczny dzień, piękna pogoda. 
Idealny czas, aby zacząć dzień z 
książką i dancehallem”

„Nie uwierzyłbym, gdybym nie 
zobaczył: 

student + wykładowca
+ bibliotekarz + tancerz

= niezły team !!!

Salsa w bibliotece ok.!"

9 maja 2012



"Z cygańskim pozdrowieniem: "Jawen saste bachtałe" 
i podziękowaniem za zaproszenie."/ Romualda Korać

"Warsztaty z realizacji spotów radiowych były prawie 
tak dobre jak piosenki na Euro 2012- czyli spoko: 
Ciekawie, praktycznie, na wesoło. Oby więcej takich 
spotkań w bibliotece!"

„Spotkanie z Dr Romualdą Korać było niemalże 
dotknięciem dusz romskich. Dziękuję przemiłym 
Paniom z biblioteki za zorganizowanie spotkania."

10 maja 2012



Dzień upłynął na „słownych igraszkach, sygnałach 
niewerbalnych oraz teorii kreowania wizerunku 
medialnego”.
Najlepsi w tej GRZE byli: Pani Justyna i Pan 
Arkadiusz.

GRAtulujemy !!!

11 maja 2012



Przyszła do nas nawet 6-letnia Oleńka z Mamą.

Jedni czytali, inni GRAli.

12 maja 2012



…nikt nie chciał być sfotografowany

Pierwszy Czytelnik czekał już godzinę przed 
otwarciem. Powiedział, że przyszedł prosto ze 
spotkania juwenaliowego. Bał się zasnąć, żeby 
nie przespać GRY o wysoką stawkę.

13 maja 2012



"Ze spotkania wyniosłem wiedzę nie tylko na temat 
polityki społecznej, ale w szczególności pomocy 
osobom niepełnosprawnym, o wymaganiach na 
rynku pracy.”

"Prelegentka była bardzo rzeczowa i błyskotliwa”

„Fajnie, że w tygodniu bibliotek także 
zorganizowano kolejną konferencję z cyklu 
"Patologia czy katharsis…Zapowiada się 
pasjonująco!"

14 maja 2012



"Zostawcie wymienialnię! Nie likwidujcie jej!"- 
zostawiliśmy!

"Pogadaliśmy, poczytaliśmy…nawet nie wiedziałam, 
że mamy tyle książek o grze".

15 maja 2012



8-15 maja 2012

„Cała Polska czytała dzieciom”- pracownicy 
Naszej Biblioteki i studenci Naszego Wydziału 
czytali uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 5 
w Toruniu.

Impreza dla uczniów klas „O” SP nr 5 w Toruniu



18 maja 2012
Długo oczekiwana, aż wreszcie ... 
„I Konferencja z cyklu  „Polityczność science 
fiction i fantasty”: Literatura, film science fiction
 i fantasy jako wyraz kontestacji rzeczywistości 
politycznej”.

Impreza dla Czytelników Biblioteki Uniwersytetu 
i mieszkańców Torunia i okolic 
oraz zainteresowanych osób z całej Polski.



„DO ZOBACZENIA ZA ROK !”

Zawarte treści 

to cytaty-komentarze Uczestników 

obchodów Tygodnia Bibliotek 2012 

w Bibliotece Wydziału 

Politologii i Studiów Międzynarodowych 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 

w Toruniu.

Autorami fotografii są studenci, 

doktoranci oraz pracownicy Biblioteki:
Marzenna Cupa,

Joanna Rak,
Bożena Sobótka, 

Ewelina Wojciechowska,
Piotr Knut,

Arkadiusz Meller,
Daniel Urbański.
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