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WykłaDy otWarte, Warsztaty 
W rokU akaDemickim 2010/2011

– Wykład inauguracyjny na temat Wszyscy jesteśmy nauczycielami? wygłosiła prof. 
Bogusława dorota gołębniak – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą 
dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

– 20 października 2010 roku odbyło się spotkanie autorskie z prof. Ewą koło-
dziejek, promujące książkę pt. Walczymy z bykami. Spotkanie poprowadził prof. 
dr  hab. Robert cieślak.

– Wykład  na temat Handel ludźmi w Polsce . Działalność fundacji LaStrada, który 
wygłosiła dyrektor i współzałożycielka fundacji LaStrada, Stana Buchowska 
(15 listopada 2010) w siedzibie WSH TWP przy ul. monte cassino 15.

– Wykład dr hab. niny kraśko, prof. uW (uniwersytet Warszawski )  na temat 
Od socjologii przedinstytucjonalnej do socjologii zinstytucjonalizowanej (1910–1930) 
odbył się 19 kwietnia 2011 roku w siedzibie WSH TWP w Szczecinie przy 
ul. monte cassino 15.

– Wykład prof. zw. dr hab. Tatiany grebenuk (Bałtycki uniwersytet Federalny 
im. immanuela kanta, Rosja) na temat Indywidualność w uczeniu się odbył się 
w ramach cyklu wykładów otwartych z humanistyki 19 maja 2011 roku w sie-
dzibie WSH TWP w Szczecinie przy ul. monte cassino 15.

– Wykład prof. zw. dr hab. Edyty gruszczyk-kolczyńskiej na temat Wspomaganie 
rozwoju oraz edukacja matematyczna dzieci odbył się 24 maja 2011 roku w siedzibie 
WSH TWP w Szczecinie przy ul. monte cassino 15.

W ramach działań kulturalno-oświatowych Biblioteki Wyższej Szkoły Humani-
stycznej TWP w Szczecinie organizowane zostały między innymi:

– warsztaty literackie pod tytułem Pisać każdy może . . . – przeprowadzone przez 
studentkę ii stopnia socjologii WSH TWP Wiesławę uljasz dla studentów stu-
diów dziennych i zaocznych WSH TWP oraz dla uczniów szczecińskich szkół: 
zespołu Szkół nr 4, zespołu Szkół nr 6 oraz zespołu Szkół nr 3.

– od 6 do 12 marca 2011 roku biblioteka włączyła się do akcji „Tydzień E-książki”, 
promując nowoczesne metody obcowania z literaturą.  ideą akcji było hasło: „za-
interesuj się, a jeśli nowa forma ci się nie spodoba, możesz po tygodniu wrócić 
do czytania tej tradycyjnej, szeleszczącej i pachnącej farbą drukarską”.    


