
POZNAŃSKIE TARGI KSIĄŻKI (pawilon 7 i 8, wejście od ul. Głogowskiej i Śniadeckich) 

 
 

Konkurs: Ozdobna okładka książki, czyli pokaż nam, jak będzie wyglądać zapowiedź Twojej historii? 

6.03, godz. 1100–1600, paw. 8, strefa IV 

7.03, godz. 1100–1400, paw. 8, strefa IV 
 

Stare książki, zdobione złotem i drogimi kamieniami, oprawiane w skórę, lśniące, magiczne… Skarbiec 
Biblioteki Kórnickiej pełen jest takich opraw, z których kilka Wam pokażemy. Zobaczycie także specjalistyczne 
narzędzia służące do oprawiania dawnych woluminów. Dowiecie się, czym były i do czego służyły strychulec, 
kostka introligatorska i szywnica. 
Co mówi oprawa o książce? Czy powinna kryć, czy odsłaniać tajemnicę jej wnętrza? Przyjdź do nas, posłuchaj 
o sztuce dawnego introligatorstwa i sam zaprojektuj – narysuj i wyklej – oprawę swojej książki. Pokaż nam, jak 
powinna ona wyglądać. Na najpiękniejsze prace czekają biblioteczne i wydawnicze nagrody. 
 

Konkursy artystyczno-edukacyjne dla dzieci od 6 do 13 lat poprowadzą pracownicy Wydziału Historii UAM 
oraz Biblioteki Kórnickiej PAN 
 

 
 

Malowane słowa, czyli warsztaty chińskiej kaligrafii 

7.03, godz. 1100–1700, paw. 7, strefa III 

8.03, godz. 1100–1600, paw. 7, strefa III 
 

Na warsztatach wybierzemy się do krainy chińskiej kaligrafii. Dowiemy się, ile znaków liczy chiński alfabet, jak 
prawidłowo trzymać pędzel i z jakimi skarbami nigdy nie rozstaje się prawdziwy kaligraf. W programie zajęć: 
zapoznanie ze znakami chińskimi, wprowadzenie w tajniki sztuki kaligrafii, pisanie wodą, samodzielne wykonanie 
pamiątkowej kaligrafii tuszem. Zajęcia dla dzieci i dorosłych. 
 

Warsztaty poprowadzą pracownicy oraz wolontariusze Instytutu Konfucjusza UAM 
 

 
 

Baśniowe zabawy 

7.03, godz. 1100–1400, paw. 8, strefa komiksów 
 

Warsztaty dla dzieci promujące czytelnictwo, podczas których na nowo odkrywać będziemy wspaniałe 
opowieści o księżniczkach, walecznych rycerzach i magicznych istotach. Baśniowe warsztaty to zabawna 
nauka. 
 

Warsztaty poprowadzą studenci z Rady Samorządu Studentów Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM 
 
 

Podróże po Polsce z Volontario WSE UAM w Poznaniu  
8.03, godz. 1100–1400, paw. 8, strefa IV 
 

Warsztaty edukacyjne dla dzieci, podczas których odwiedzimy wybrane miejsca Polski z mapą i rozwiążemy 

podróżniczą krzyżówkę z nagrodami. 
 

Warsztaty poprowadzą studentki Wydziałowego Centrum Wolontariatu „Volontario” Wydziału Studiów 
Edukacyjnych UAM 
 
 

Social Media – Fakty i Mity 

6.03, godz. 1430–1630, paw. 7, strefa III 

 
Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego widzisz niektóre posty na swoim wallu częściej, a inne rzadziej? A może 
chcesz zacząć swoją działalność na Instagramie, ale nie wiesz, jaki kontent jest w tej chwili najchętniej 
oglądany? Żaden problem. Podczas naszego warsztatu opowiemy o aktualnych trendach, zdradzimy kilka 
wskazówek do rozwoju swojej marki w social media oraz obalimy kilka popularnych mitów związanych ze sferą 
internetu. Warsztaty dla ostatnich klas szkoły podstawowej i liceum. 
 

Warsztaty poprowadzą studenci z Koła Naukowego Politologów i Dziennikarzy z Wydziału Nauk Politycznych i 
Dziennikarstwa UAM 
 

 
 
 
       

   
   


