
Październikowe wydarzenia w PBW

Spotkanie autorskie
z profesorem Tomaszem Pospiesznym

11.10. 2019 r.

W jesienny poranek uczniowie klas VIII przybyli do Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej na spotkanie autorskie "Pasja i geniusz".
Spotkanie z Panem Profesorem Tomaszem Pospiesznym, chemikiem
z zawodu, naukowcem, autorem licznych wykładów, artykułów i biografii
dotyczących dorobku Marii Skłodowskiej-Curie, Ireny Joliot-Curie oraz
Lise Meitner spotkało się z dużym zainteresowaniem. Uczniowie
z zaciekawieniem wysłuchali prezentacji o wybitnych kobietach
naukowcach i ich losach.

Podczas spotkania z Profesorem Tomaszem
Pospiesznym
(5 zdjęć)



Konferencja w PBW
"Antidotum na hejt"

22. 10. 2019 r.

Tradycyjnie jesienią PBW w Warszawie organizuje konferencję dla nauczycieli 
bibliotekarzy. Tym razem mieliśmy okazję uczestniczyć w bardzo interesującym 
spotkaniu poświęconemu hejtowi. Wysłuchaliśmy 4 prelekcji: 

"Dokuczanie. Skąd się bierze i jak się na nie uodpornić" dr
Elżbiety Zubrzyckiej ,założycielki Gdańskiego Wydawnictwa
Psychologicznego, autorki książek; 

"Hejt - nienawiść czy tragiczna strategia na dominację i
kontrolę? " Katarzyny Dworaczyk, trenerki, terapeutki,
mediatorki i autorki; 
                                                                                             Okładka książki

"Szkoła bez hejtu w kilku 
odsłonach." Olgi 
Młynarskiej z Pedagogium 
Wyższej Szkoły Nauk 
Społecznych; 

Plakat

 "Jak zapobiegać mowie nienawiści – praktyczne metody              
i rozwiązania z warsztatów Muzeum Historii Żydów Polskich
POLIN" dr Sonii Ruszkowskiej,  głównej Specjalistki ds. Edukacji,
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN;
                                                                                             Logo

                                                                     

"Kompleksowe podejście do ograniczenia agresji 
internetowej wśród młodych osób" Macieja Kępki          
z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Logo

Wszystkie wystąpienia były bardzo ciekawe i z pewnością wzbogacą
nasz warsztat pracy. 
Szkolna biblioteka wzbogaciła się o książkę Pani Katarzyny
Dworaczyk 'Multimediacje z dziećmi"

                                                                                                      Okładka książki



Spotkanie autorskie 
z Jarosławem Markiem
Spychałą 
30. 10. 2019 r.

Kolejne spotkanie nauczycieli zorganizowane przez 
PBW. Tym razem uczestniczyliśmy w warsztacie 
prowadzonym przez Pana Jarosława Spychałę, 
filozofa i autora książki "Jaskinia. Droga 
Rebeliantów".

Wysłuchaliśmy ciekawego
wykładu, o wpływie
platońskiego obrazu jaskini
na filozofię, ale także na
literaturę. 

Podczas zajęć warsztatowych usiłowaliśmy na
podstawie przeczytanego tekstu wskazać porywaczkę
samolotu, a w dalszej części pracowaliśmy według
projektu lego-logos, po przeczytaniu fragmentu tekstu
część uczestników budowała z klocków lego
wizualizację przeczytanego tekstu.                                  

Następnie pozostali
interpretowali wykonane prace, a potem 
autorzy przekazywali własne przemyślenia.

Podczas spotkania autorskiego
(6 zdjęć)

To było bardzo pouczające spotkanie. Mieliśmy też
okazję na chwilę rozmowy z autorem podczas
podpisywania książek.  


