Spotkanie autorskie w SBP:
Andrzej Pilipiuk
Sądecka Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie autorskie z
Andrzejem Pilipiukiem, publicystą, autorem serii książek z
gatunku fantastyki, między innymi ciągu dalszego przygód „Pana
Samochodzika”, serii fantastyczno – kryminalnej „Wampir z…” i
wielu innych. Spotkanie odbędzie się w środę 6 listopada 2019
r., o godzinie 17.00 w SBP, ul. Franciszkańska 11.

6 listopada 2019

[Krynica
–
Podróżnika:
smakiem

Zdrój]:
Klub
Podróże
ze

Biblioteka Publiczna w Krynicy – Zdroju zaprasza na spotkanie
autorskie z Jędrzejem Majką, autorem książki Podróże ze
smakiem – czyli jak przyprawy zmieniają świat. Spotkanie
odbędzie się w czwartek 10 października 2019 r, o godzinie
16.00, w czytelni biblioteki na Deptaku. Podczas spotkanie
będzie możliwość zakupienia książki. Wstęp wolny.
Czytelnia Biblioteki Publicznej w Krynicy – Zdroju, Al.
Nowotarskiego 1 – obok dolnej stacji kolejki na Górę Parkową.

10 października 2019

Jerzy Bralczyk – spotkanie
autorskie
Sądecka Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza na spotkanie
autorskie z profesorem Jerzym Bralczykiem. Spotkanie odbędzie
się w sali reprezentacyjnej im. Stanisława Małachowskiego w
nowosądeckim ratuszu w dniu 7 października 2019 r. Rozpoczęcie
o godz. 17.30 Wstęp wolny.

7 października 2019

Justyna Bednarek – spotkanie
autorskie
Sądecka Biblioteka
książek dla dzieci
środę 25 września
Dzieci, ul. Lwowska

Publiczna zaprasza na spotkanie z autorką
Justyną Bednarek. Spotkanie odbędzie się w
2019 r., o godzinie 8.45 w Oddziale dla
21.

Rezerwacja pod tel. 18 441 81 39 wew. 21, 22

25 września 2019

Z polskiego na nasze czyli
prywatny
leksykon
współczesnej polszczyzny
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz Autor zapraszają w
najbliższy czwartek 26 września 2019 r., o godzinie 17.00 do
Gmachu Głównego Muzeum, ul. Jagiellońska 56 na promocję
książki „Z POLSKIEGO NA NASZE CZYLI PRYWATNY LEKSYKON
WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYZNY”.
Wstęp wolny
Podczas spotkania
promocyjnej.

będzie

można

nabyć

książkę

po

cenie

26 września 2019

Poeci Sądecczyzny. Antologia
– promocja książki profesora
Bolesława Farona
Sądecka Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkanie autorskie z
profesorem Bolesławem Faronem oraz promocję najnowszej książki
profesora Poeci Sądecczyzny. Antologia. Spotkanie odbędzie
się 24 września 2019 roku o godz. 17.00 w Bibliotece Głównej

przy ul. Franciszkańskiej 11. Prowadzenie: Witold Kaliński.

[Krynica – Zdrój]: Spotkanie
autorskie w Czytelni
Biblioteka Publiczna w Krynicy – Zdroju zaprasza na spotkanie
z pisarką Felicją Borzyszkowską – Sękowską. Spotkanie odbędzie
się w czwartek 22 sierpnia 2019 r., o godzinie 16.00 w
Czytelni Biblioteki, Al. Nowotarskiego 1 – pod dolną stacja
kolejki na Górę Parkową. Wstęp wolny.

22 sierpnia 2019

[Żegiestów/Muszyna]:
Spotkanie
autorskie
Magdaleną Majcher

z

Biblioteka Miejska w Muszynie zaprasza na spotkania autorskie
z Magdaleną Majcher autorką poczytnych i lubianych przez
czytelniczki powieści obyczajowych z rozbudowanym tłem
społecznym i historycznym.
Popołudnia autorskie odbędą się:

22 sierpnia 2019 r., o godzinie 16.00 w Filii w Żegiestowie –
Żegiestów 77 A
23 sierpnia 2019 r., o godzinie 17.00 w Bibliotece Miejskiej w
Muszynie – Rynek 31

22 sierpnia 2019

23 sierpnia 2019

Sądeckie Dni Fotografii
Sądecka Grupa Fotograficzna zaprasza na niezwykły weekend z
fotografią, który odbędzie się 17 – 18 sierpnia w Miejskim
Ośrodku Kultury w Nowym Sączu. Sądeckie Dni Fotografii to
świetna okazja do rozwoju warsztatu fotograficznego pod okiem
specjalistów, a zarazem możliwość poszerzania swoich
horyzontów artystycznych.

Podczas tegorocznej edycji przygotowaliśmy spotkania z
wybranymi autorytetami ze świata fotografii, są to między
innymi: Lidia Popiel, Aga Szuścik, Piotr Droździk, Tim Demski,
Paweł Krzan z krakow4u.pl czy Kamil Bańkowski. W trakcie
Sądeckich Dni Fotografii odbędą się prelekcje z zakresu
fotografii reportażowej, krajobrazowej, portretowej, a także
kreatywnych techniki twórczych.

Szczegółowy program, wraz z opisem poszczególnych
paneli dostępny jest poniżej

Program Sądeckich Dni Fotografii 2019

Nowością będzie towarzyszący wydarzeniu pierwszy spacer
fotograficzny ulicami miasta. Ponadto we współpracy z Muzeum
Okręgowym w Nowym Sączu przygotowaliśmy projekcję filmu
przedstawiająca sylwetkę lachowskiego fotografa Wojciecha
Migacza, połączoną z panelem dyskusyjnym, którego tematem
będzie historyczna wartość fotografii w naszym regionie.
Na zakończenie odbędzie się uroczysta gala, połączona z
wernisażem zbiorowej wystawy zdjęć wykonanych przez
społeczność Sądeckiej Grupy Fotograficznej, która liczy już
ponad 700 osób.
Wszystkie panele w ramach Sądeckich Dni Fotografii są
bezpłatne, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc o
udziale w spotkaniach warsztatowych decyduje kolejność wejść.
Więcej
informacji
o
wydarzeniu
pod
adresem:
WWW.SADECKAGF.PL/SDF

Głównym organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie
„Manufaktura Inicjatyw Twórczych” realizujące projekt „Sądecka
Grupa Fotograficzna” we współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Kultury w Nowym Sączu.
Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa
Małopolskiego. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął
Prezydent Miasta Nowego Sącza – Ludomir Handzel, Marszałek
Województwa Małopolskiego – Witold Kozłowski oraz Fotoklub
Rzeczypospolitej Polskiej.

17 – 18 sierpnia 2019
/informacja prasowa/

[Muszyna]:
wiersze

Poprad

i

inne

Biblioteka Miejska w Muszynie zaprasza w najbliższą sobotę 6
lipca 2019 r., o godzinie 15.00 na spotkanie autorskie z
Adamem Ziemianinem – poetą, prozaikiem, autorem tekstów
piosenek. Wstęp wolny.

6 lipca 2019

