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7 listopada 2012 r. (œroda)
Spotkanie z Agnieszk¹ Witkowsk¹-Krych

Agnieszka Witkowska-Krych pracuje w Oœrodku Dokumentacji i Badañ 
Korczakianum (oddzia³ Muzeum Historycznego m.st. Warszawy). Zajmuje siê 
spuœcizn¹ literack¹ i pedagogiczn¹ Korczaka, oprowadza równie¿ wycieczki po 
Warszawie jego œladami. Ponadto wspó³pracuje z organizacjami nauczaj¹cymi 
o historii i tolerancji, m.in. z Fundacj¹ Forum Dialogu miêdzy Narodami i Muzeum 
Historii ̄ ydów Polskich. W Radomiu opowie o ¿yciu i dzia³alnoœci Starego Doktora. 

21 listopada 2012 r. (œroda)
Spotkanie z prof. Joann¹ Papuziñsk¹

Joanna Papuziñska jest pisark¹, krytykiem literackim oraz historykiem literatury. 
Ukoñczy³a dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim (1957), ale poœwiêci³a siê 
pracy naukowej (m.in. od 1982 r. pracuje w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów 
Bibliologicznych). W dorobku naukowym ma wiele publikacji z zakresu czytelnictwa, 
bibliotekoznawstwa i historii literatury dla dzieci i m³odzie¿y. Jako pisarka 
zadebiutowa³a w 1956 r. opowiadaniem o Januszu Korczaku Cz³owiek o gor¹cym 
sercu. Podczas spotkania w Radomiu opowie o Jego twórczoœci literackiej. 

29 paŸdziernika - 30 listopada 2012 r.
Dla dzieci i m³odzie¿y wa¿ne... Janusz Korczak i potrzeba gazet szkolnych 
– wystawa towarzysz¹ca XI Jesiennej Akademii Literatury
Wystawa, tak jak tegoroczna Jesienna Akademia Literatury, zorganizowana zosta³a 
dla uczczenia Roku Korczaka. Ma za zadanie przybli¿yæ zwiedzaj¹cym sylwetkê 
Starego Doktora: najwiêksze osi¹gniêcia i najwa¿niejsze za³o¿enia jego pedagogiki. 
A ¿e Janusz Korczak wierzy³ mocno w potrzebê pism dla dzieci i m³odzie¿y, sam 
zreszt¹ zainicjowa³ powstanie przynajmniej trzech, chcemy wydobyæ z bogatych 
zasobów bibliotecznych ciekawe czasopisma szkolne wydawane na naszym terenie 
w XX w. i zaprezentowaæ je na wystawie.
Scenariusz: I. Michalska-Masiarz; aran¿acja plastyczna: I. Michalska-Masiarz, M. Berliñska

Spotkania odbywaæ siê bêd¹ o godz. 17.00 w budynku biblioteki,
ul. Pi³sudskiego 12 (sala 36)

Wystawa czynna od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 9.00-19.00, 
w soboty od 9.00 do 15.00 (sala 36)

Wstêp wolny

Biblioteka jest finansowana ze œrodków Gminy Miasta Radomia 


