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Co widać i słychać… czyli wystawy, spotkania i inne wydarzenia
Aut. Monika Jabłońska, Katarzyna Walczak.
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8 – 15 maja 2018 r. Tydzień Bibliotek w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu pod
hasłem „(Do)wolność czytania”. Podczas spotkań, wystaw i wspólnych zabaw mieli co robić
i młodsi i starsi, pokazaliśmy nasze biblioteczne skarby, nie zabrakło też czasu na poznawanie
różnych zakątków biblioteki.
8 maja 2018 r. otwarta została wystawa pt. „Nasze skarby – wczoraj i dziś w Bibliotece
Pedagogicznej”. Na wystawie: ciekawostki z naszych zbiorów. Chętni skorzystali też
z (do)wolnej wycieczki po bibliotece - 25 małych i dużych wycieczkowiczów penetrowało
biblioteczne zaułki. Nikomu nie udało się skutecznie zgubić, choć wielu bardzo się starało.
9 maja 2018 r. : Wycieczki dla najmłodszych oraz prelekcja „Wolność i bezpieczeństwo
w Internecie”. Przed południem odwiedziły nas trzy grupy przedszkolaków i wzięły udział w
wycieczce połączonej z zabawami. Po południu specjaliści z Wydziału Prewencji Komendy
Miejskiej Policji w Radomiu zapoznawali grupę słuchaczy z Klubu Seniora przy Parafii
Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu z zasadami zachowania bezpieczeństwa w
sieci.
10 maja 2018 r. : Escape room – zagadkowa biblioteka. Wspólnie z naszymi młodszymi i
starszymi gośćmi podążaliśmy śladami biedronek, które obsiadły różne zakamarki biblioteki,
począwszy od Centrum Internetowego aż po Magazyny. A wszystko to w związku z trwającym
Tygodniem Bibliotek i zabawą w escape room. W ten nietuzinkowy sposób wszyscy chętni
poznawali naszą bibliotekę, rozwiązując zagadki, na końcu zaś czekała na nich słodka
nagroda.
11 maja 2018 r. Inauguracja Zaułka
Planszówek – miejsca w Czytelni
przeznaczonego dla miłośników gier
planszowych. Nasza Czytelnia
zamieniła się w jaskinię hazardu a
największym powodzeniem cieszył się
"Gorący Ziemniak".
12 maja 2018 r. Sobota z winylem.
W Czytelni został udostępniony wybór
płyt z zasobu Zbiorów Specjalnych (30
egz.). Ekspozycja z wykorzystaniem
sprzętu grającego. Miłośnicy płyt
winylowych mieli okazję obejrzeć i
wypożyczyć hity z naszej kolekcji.
14 maja 2018 r. Happening – Objazdowy bibliotekarz czyli wolnościowy bookcrossing
w plenerze . Pracownicy biblioteki przejechali przez radomskie parki – Park Kościuszki i
Planty – oraz deptak (ul. Żeromskiego) na rowerze i rozdawali ulotki promujące bibliotekę oraz
książki z bookcrossingu. Próbowaliśmy namówić Radomian do wymieniania się książkami w
ramach bookcrossingu a także częstowaliśmy duchową strawą w postaci myśli sławnych ludzi.
Nie odmawiali także klasycy literatury i sztuki w
postaci radomskich pomników: Jana
Kochanowskiego, Leszka Kołakowskiego,
Witolda Gombrowicza, Fryderyka Chopina.
• 15 maja 2018 r. Dzień z Kamishibai i nie
tylko . Zajęcia warsztatowe dla uczniów z
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego
w Radomiu połączone z escape room, pracami
plastycznymi. Po południu odbył się pokaz
teatrzyku Kamishibai dla zapisanych osób. W
Czytelni natomiast nastąpiło rozstrzygnięcie
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konkursu fotograficznego „Do(wolność) czytania – czytam jak chcę!”. Wręczenie nagród
zostało połączone z wycieczką po bibliotece z wykorzystaniem zagadek escape room.
15 maja – 22 czerwca 2081 r. Wystawa prac laureatów i uczestników konkursu
fotograficznego "(Do)wolność czytania - czytam jak chcę! Wszystkie prace zgłoszone do
konkursu zostały zakwalifikowane do wystawy. Jest ona dostępna do zwiedzania w holu
Biblioteki Pedagogicznej.
23 maja 2018 r. W Publicznej Szkole Podstawowej w Parznicach cztery grupy uczniów miały
okazję wysłuchać bajek prezentowanych przez Agnieszkę Krzyczkowską za pomocą teatrzyku
Kamishibai w sali zaaranżowanej w klimatach japońskich. Japonia była tez przedmiotem
dyskusji, jaka wywiązała się po wysłuchaniu jednej z opowieści. Tym razem na warsztacie
były: „Kotka Milusia”, „Legenda o Skarbniku”, „Mój przyjaciel Kemushi”, wzruszające „Trzeba
będzie” oraz nasz hit czyli „O Panach Palcach”.
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Książki do czytania, filmy do oglądania …
czyli subiektywny przegląd nowości
Aut. Monika Jabłońska, Magdalena Markowska











Danuta Szaflarska : jej czas / Gabriel Michalik.
Warszawa : Agora, 2018. Gabriel Michalik, polski
dziennikarz i autor opowiadań, pochodzący z rodziny
związanej z teatrem, przedstawia biografię jak dotąd
najdłużej żyjącej i pracującej aktorki polskiej. Począwszy od
lat dzieciństwa w Piwnicznej Zdroju i Nowego Sącza,
poprzez aktorskie początki i studia teatralne w Warszawie,
trudnym okresie II Wojny Światowej aż po czasy
współczesne. Przedstawia inspiracje i najważniejsze
kreacje aktorskie Danuty Szaflarskiej. Opowiada o roli w
"Zakazanych piosenkach" Leonarda Buczkowskiego, a
także o latach pracy w teatrze w Wilnie, Teatrze
Kameralnym w Łodzi, oraz w Warszawie, gdzie
współpracowała z teatrami: Współczesnym, Narodowym,
Dramatycznym oraz takimi artystami, jak Gustaw Holoubek,
Kazimierz Dejmek czy Stanisław Różewicz.
Mazel tow : jak zostałam korepetytorką w domu ortodoksyjnych Żydów / J. S. Margot
[pseudonim] ; przełożyła Małgorzata Diederen-Woźniak. Wołowiec : Czarne, 2018. J.S.
Margot, a właściwie Margot Vanderstraeten, jako studentka studiów translatorskich Wyższego
Instytutu Tłumaczy w latach 1987-1993, podjęła pracę korepetytorki w rodzinie Schneiderów w
Belgii. Stosując nietuzinkowe metody nauczania pracowała z elokwentnym i śmiałym Jakovem
oraz z jego cierpiącą na dyspraksję Elzirą. Mimo wielu tabu oraz różnic światopoglądowych i
religijnych, przyjaźń korepetytorki z tą rodziną przetrwała wiele lat. Fabularyzowany dokument,
jakim jest ta książka, stanowi zapis wspomnień Margot, obecnie dziennikarki i pisarki z
tamtych lat sprzed blisko trzech dekad. Opowieść o przyjaźni pomimo różnic i bardzo aktualny
tekst.
Żmijowisko / Wojciech Chmielarz. Warszawa : Marginesy, 2018. Podczas wakacji w
niewielkiej wsi Żmijowisko grupa przyjaciół urządza spotkanie niespodziewanie zakończone
kłótnią. Następnego dnia znika w niewyjaśnionych okolicznościach córka jednej z par, 15letnia Ada. Poszukiwania nie dają rezultatu. Ojciec wraca po roku do Żmijowiska, by podjąć
kolejną próbę wyjaśnienia zaginięcia córki. Thriller Wojciecha Chmielarza to opowieść o
niszczącej sile tragedii, o rodzinie w chwili próby a także o uczuciach bólu, miłości i strachu.
Dziki, dzikszy, najdzikszy : jak przeżyć poza domem / Chris Oxlade ; ilustracje Eva
Sassin ; przekład Sławomir Stodulski. Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2018. Jak
przeżyć wakacje bez smartfona, laptopa i wifi, jak wiązać węzły, jak prawidłowo spakować
plecak, jak nie zgubić się w lesie, jak zrobić domek dla ptaków czy jak bezpiecznie rozpalić
ognisko – lektura w sam raz na wakacyjny czas! Polecamy dla rodziców (może przypomną się
harcerskie czasy) i dla ich pociech, które latem nudzą się nie tylko w czasie deszczu.
Hashtag / Remigiusz Mróz. - Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa
Poznańskiego, 2018. Ci, którzy czytali, twierdzą, że: dostali dreszczy, byli trzymani w
napięciu do ostatniego słowa, przestali używać mediów społecznościowych a ze strachu nie
mogli spać. Jeśli też chcecie doświadczyć podobnych emocji a w dodatku widzieliście filmowy
zwiastun tej powieści (w role głównych bohaterów wcielili się Katarzyna Bujakiewicz oraz
Krzysztof Blok) – zapraszamy do nas. Ale ostrzegamy: trzeba ustawić się w kolejce!
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Gotowi na wszystko. Exterminator [Film] / reż. Michal Rogalski ; scen. Przemysław
Jurek, Michał Rogalski. - Warszawa : Kino Świat ; Burda Publishing Polska, (prod.
2017), 2018. Kilku przyjaciół postanawia reaktywować swój
zespół metalowy o nazwie Exterminator. By mogli to jednak
zrobić potrzebują funduszy na nowy sprzęt. Pomoc
finansową oferuje im pani burmistrz, pod warunkiem, że
zagrają kilka koncertów na rożnego rodzaju festynach.
Repertuar, który mają zagrać nie ma nic wspólnego z
muzyką, którą gra Exterminator.






Pełnia życia [Film] / reż. Andy Serkis ; scen. William
Nicholson. - Warszawa : Monolith Films, (prod. 2017),
2018. Historia oparta na faktach. Życie Robina układało się
pomyślnie do dnia, w którym zdiagnozowano u niego polio:
chorobę, która totalnie zmieniła życie jego i żony. Młody
mężczyzna sparaliżowany od szyi w dół zostaje przykuty do
łózka i podłączony do respiratora. Dzięki uporowi żony,
Robin wychodzi ze szpitala i zaczyna podróżować po
świecie opowiadając o swojej chorobie.
Mr. Robot [Film]. Sezon 1/ reżyseria Niels Arden Oplev, Sam Esmail, Jim McKay ;
created by Sam Esmail ; scenariusz Sam Esmail. - Wrocław : Filmostrada, (prod. 2015),
2018. Elliot Alderson jest młodym programistą i genialnym hakerem, do tego jest aspołeczny i
hakuje każdego poznanego człowieka. Tytułowy Mr. Robot chce nakłonić mężczyznę by
pomógł mu zniszczyć międzynarodową korporację.
Jaskiniowiec [Film] = Early Man / reż. Nick Park ; scen. Mark Burton i James Higginson.
- Warszawa : Monolith Films, prod. 2018. W zamierzchłych czasach, gdy w zagrodzie za
jaskinią pasły się dinozaury, rozgrywa się pełna szalonych przygód historia dzielnego Duga,
który musi zjednoczyć swą jaskiniową ferajnę przeciw nadchodzącemu zagrożeniu, jakim jest
… nowa epoka.
MUZYCZNE NOWOŚCI



Tulia [Dokument dźwiękowy]. - Warszawa : Universal Music Polska,
2018. Tulia to polski zespół wykonujący muzykę folkową. Wokalistkom
sławę przyniosło nagranie coveru Depeche Mode „Enjoy the Silence”. Na
debiutancki albumie studyjny znalazły się ich autorskie kompozycje oraz
covery piosenek polskich artystów, takich jak Ania Dąbrowska, Dawid
Podsiadło czy O.N.A.



Zalewski śpiewa Niemena [Dokument dźwiękowy]. - Warszawa : Kayax Production &
Publishing, 2018. Świeże spojrzenie na twórczość Czesława Niemena. Na płycie znalazło się
15 utworów legendarnego muzyka, wśród których są klasyki tj. np. „Dziwny jest ten świat”, ale
i mniej znane jak „Pielgrzym”. Aranżacje ciekawe, jednak nieprzekombinowane.
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Okno na klasę … czyli wszystko dla nauczycieli
Aut. Agata Jurek.
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•

•

7 czerwca 2018 odbyła się konferencja
podsumowująca 2. Edycję projektu
Promujemy Czytanie. W Sali
Konferencyjnej MSCDN zgromadzili się
przedstawiciele szkół biorących udział w
projekcie – dyrektorzy i zespoły
zadaniowe ze szkół podstawowych w
Bardzicach, Białobrzegach,
Mazowszanach, Kończycach-Kolonii,
Kowali. Przybyłych gości powitali
Bogusław Tundzios – kierownik Wydziału
MSCDN w Radomiu oraz Ewa Swęd –
kierownik wydziału Gromadzenia i
Opracowania Zbiorów BP w Radomiu .
Janina Ziętek – Koordynator projektu, Daniela Bednarczyk – zastępca Kierownika Wydziału w
Radomiu oraz kierownik projektu Ewa Pachniak dokonały podsumowania projektu, jego
przebiegu, realizacji zadań i działań, a także ogólnych wrażeń dotyczących współpracy. W
konferencji udział wzięły także dzieci, które przedstawiły prezentacje z wykonanych działań.
Najatrakcyjniejszymi działaniami okazały się sleeveface i escape room. Niektóre szkoły
doceniły z kolei akcję czytelniczą „Rzucam wszystko i czytam” a działanie to planują na stałe
włączyć do tradycji szkolnej.
W środę 13 czerwca 2018 r. gościliśmy w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu
przedstawicieli szkół, które planują przystąpienie do projektu czytelniczego „Wkręceni w
Czytanie”. Projekt jest organizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Radomiu i będzie
realizowany w roku szkolnym 2018/2019.
Od roku szkolnego 2018/2019 Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu będzie prenumerowała
kwartalnik „ Integracja sensoryczna” wydawany
przez Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji
Sensorycznej. Kwartalnik ukazuje się od 2000 roku i
jest pierwszym fachowym czasopismem zajmującym
się problematyką terapii integracji sensorycznej.
Kierowany jest do wszystkich zainteresowanych
tematyką terapii, przede wszystkim do terapeutów
integracji sensorycznej, psychologów, pedagogów,
logopedów, fizjoterapeutów oraz rodziców dzieci
mających rozpoznanie zaburzenia integracji
sensorycznej. W kwartalniku znajdują się artykuły
pisane przez polskich terapeutów integracji
sensorycznej i fachowców w różnych dziedzinach
takich jak autyzm, ADHD, zaburzenia mowy.
Tematyka każdego numeru poświęcona jest
badaniom naukowym, w tym badaniom polskim,
studiom przypadków, wskazówkom do diagnozy i terapii zaburzeń integracji sensorycznej,
poradom dla rodziców oraz nowościom wydawniczym. Kwartalnik będzie dostępny od
października 2018 r. w Czytelni, do skorzystania na miejscu.
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Okno otwarte … czyli miejsce na dialog z Czytelnikiem
Aut. Monika Jabłońska.



Wakacyjny rozkład godzin pracy biblioteki. W okresie wakacji szkolnych tj. od 23 czerwca
2018 r. do 3 września 2018 r. Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu będzie czynna od
poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek – 11-18
wtorek – 9-15
środa – 9-15
czwartek – 9-15
piątek – 9-15
sobota – nieczynne.
•

•

Bezpłatne czasopismo on-line! Niezbędnik Akademicki PWN – bezpłatne e-czasopismo
dla pracowników naukowych i dydaktycznych dostępne na platformie Ibuk Libra. Numer do
pobrania: http://niezbednikakademicki.pwn.pl.Przypominamy, że aby skorzystać z powyższej
usługi należy założyć konto w naszej bibliotece i pobrać kod dostępu do bazy Ibuk Libra.
Zapraszamy do pobierania aktualnych kodów. Przypominamy też o nowych funkcjach
dostępnych dla zalogowanych użytkowników. Są to m.in.
1. spersonalizowana sfera publikacji w chmurze (osobiste konto myIBUK),
2. zaawansowane narzędzia pracy z tekstem, m.in.: zaznaczanie fragmentów, tworzenie
notatek, tagowanie, bezpośrednie powiązanie zagadnień i treści książek ze słownikami
i encyklopediami PWN,
3. dodatkowe narzędzia wspierające rozwój kompetencji, m.in.: Asystent Językowy PWN,
kursy językowe SuperMemo i wiele innych.
Bookcrossing na lato Przypominamy o naszym regale wolnych książek, na którym można
znaleźć a także zostawić różne białe kruki i perły z lamusa. Uwolniliśmy już 170 książek,
można przeglądać naszą półkę na https://bookcrossing.pl/uzytkownik/59578

Zapraszamy!
Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu
Kościuszki 5a
Radom
26-600
Telefon: 48 345-95-50
Faks: 48 345-95-50 w.101
http://bibliotekapedagogiczna.pl/

Godziny pracy w okresie roku szkolnego
Poniedziałek : 9-18
Wtorek : 9-18
Środa : 9- 15
Czwartek : 9-18
Piątek : 9-18
Sobota : 9-14
Godziny pracy w okresie ferii i wakacji szkolnych
Poniedziałek : 11-18
Wtorek – piątek : 9-15
Sobota: nieczynne

