konferencja podsumowująca projekt Biblioteka Pomysłów 2016
6 października 2016 r. Concordia Design w Poznaniu
program:
10.30 - 10.45 powitanie
10.45 - 11.30 bibliotekarze polecają książki
-Małżeństwo to mnożenie, a nie dodawanie, czyli historia Lotta i M athilde
Anita Rucioch-Gołek z biblioteki w Zbąszyniu zrecenzuje książkę „Fatum
i furia” Lauren Groff
-Historie o których trudno opowiedzieć - Natalia Czarnecka z biblioteki
w Międzychodzie podzieli się swoimi przemyśleniami na temat książki
Magdaleny Tulli „Szum”.
-Jak sprzedać Barańczaka? Zastanowi się Karol Piotrzkiewicz z biblioteki
w Opalenicy. Przedmiotem wystąpienia będzie książka „Stanisław Barańczak
słucha arcydzieł".
-Krystian Włódarczyk z biblioteki w Rozdrażewie spróbuje przekonać
słuchaczy do literatury fantastycznej i przeczytania książki Andrzeja
Pilipiuka "Litr ciekłego ołowiu".
-Odkrywając „Madame”- Joanna Nienowska z biblioteki w Trzciance wyjaśni
dlaczego książka Antoniego Libery jest dla niej zaskakująca, nietypowa
i odkrywcza.
-Wąska drogą na daleką północ poprowadzi nas Hanna Żurek z biblioteki
w Wolsztynie. Wysłuchamy opinii na temat powieści "Ścieżki północy”
Richarda Flanagana.
11.30 - 12.00 - Książki marginalne - o trendach w literaturze współczesnej
i przykładach ich przekraczania - wykład Rafała Grzeni

12.00 - 12.30 przerwa

12.30 - 13.30 dyskusja o tym, czym kierują się zaproszeni goście, wybierając książki,
które recenzują lub wydają.
Prowadzący: Rafał Grzenia
Goście:
-Sylwia Chutnik - pisarka, laureatka Paszportu Polityki w kategorii Literatura
w 2008 r., trzykrotnie nominowana do Nagrody Literackiej Nike, prowadzi
program „Barłóg literacki”
-Paulina Małochleb - krytyczka i badaczka literatury, na Uniwersytecie
Jagiellońskim, prowadzi zajęcia z literatury i współczesnego życia
literackiego, prowadzi blog „Książki na ostro”
-Barbara Piegdoń-Adamczyk - wydawca kwartalnika „Książki. Magazyn
do czytania”,
odpowiada
za
współpracę
„ Gazety
Wyborczej”
z Wydawnictwem Agora i innymi wydawnictwami
-Agnieszka Kowalik-Urbáez - prezes zarządu Wydawnictwa Claroscuro
13.30 zakończenie
Podczas konferencji będzie można kupić książki wydawnictwa Claroscuro i WBPiCAK.

Miejsce konferencji:
Concordia Design
ul. Zwierzyniecka 3, Poznań
Budynek znajduje się przy Rondzie Kaponiera, w sąsiedztwie hotelu Sheraton.
Z dworca PKP, PKS ok. 10 minut pieszo.

Kontakt:
Magdalena Bzdawka, Alicja Urbańska
tel. 61 66 40 862, 874 lub 512 584 453
e-mail: biblioteka@wbp.poznan.pl
www.wbp.poznan.pl

