9w1
PROGRAM ECS

10/2015

ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
EDUKACJA
WYDAWNICTWA
MEDIATEKA
KULTURA
MUZEUM
NAUKA
OBYWATEL

ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL, czyli wszystko o wolności, to najważniejsze hasło października w ECS. Zapraszamy na interdyscyplinarny festiwal – film, muzyka, teatr, dyskusje i spotkania z twórcami, warsztaty
animacji poklatkowej i warsztaty teatralne oraz strefa dla dzieci, gdy
rodzice idą do kina. W programie światowa premiera, premiery polskie
i filmy, których na próżno szukać w komercyjnych kinach. Zapraszamy!
Kadr z filmu dokumentalnego Scena ciszy (reż. Joshua Oppenheimer), który zobaczyć będzie można podczas
tegorocznego AAFF

DZIEŃ KREATYWNEJ PEDAGOGIKI

termin | 5 października 2015, poniedziałek
godz. 11.00–16.00
miejsce | ECS, Gdańsk, pl. Solidarności 1
audytorium, ogród zimowy, sale warsztatowe
wstęp | wolny
Liderzy gdańskich placówek oświatowych oddolnie zmieniają szkołę,
dostrzegając wyzwania współczesności. W programie
m.in. targ pomysłów dydaktycznych, gdzie będzie można
poznać ciekawe metody oraz
lekcje otwarte ‒ obowiązują zapisy przez formularz na Facebooku
Kreatywnej Pedagogiki (godz. 11.00–
14.00), panel dyskusyjny: „Jak mnie
uczono…, czyli grzechy i grzeszki naszej
szkoły” z udziałem znanych postaci gdańskiego życia społecznego (godz. 12.30),
a także dyskusja z dziennikarzem Jackiem Żakowskim o szkole marzeń, jakiej dzisiaj potrzebuje dziecko (14.00).
informacje
gdansk.pl/kreatywna_pedagogika

CO KRYJĄ ARCHIWA ECS?

termin | 6 października 2015, wtorek, godz. 16.30
miejsce | ECS, Gdańsk, pl. Solidarności 1
sala wystaw czasowych
wstęp | dla certyfikowanych przewodników ECS
fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS

Rozpoczynamy cykl spotkań
adresowanych do
164 certyfikowanych
przewodników ECS.
Na początek zapraszamy
do odkrycia historii
z archiwum ECS
i księgozbioru
naszej biblioteki.

WYSTAWA STAŁA ECS

SIEDEM DNI W TYGODNIU | godz. 10–18

wejście przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
cen biletów i listy certyfikowanych przewodników szukaj na:

ecs.gda.pl

BALTISCHE JUNIORPHONIE

termin | 9 października 2015, piątek, godz. 19.00
miejsce | ECS, Gdańsk, pl. Solidarności 1, audytorium
wstęp | wolny
Łączy ich morze i muzyka, spotkają się, by wspólnie grać i poznawać
historię – będziemy gościć młodych artystów z państw basenu Morza
Bałtyckiego. Na finał – koncert Międzynarodowej Młodzieżowej Orkiestry Smyczkowej, w programie m.in. utwory Jana Sebastiana Bacha
i Edwarda Griega.

DZIEŃ EDUKACJI +
AKADEMIA GDAŃSKICH LWIĄTEK
termin | 12 października 2015, poniedziałek
miejsce | ECS, Gdańsk, pl. Solidarności 1

Z okazji Dnia Edukacji wyróżniający się nauczyciele gdańskich szkół
otrzymają nagrody miejskie i kuratoryjne oraz Medale Komisji Edukacji Narodowej.
O godz. 17.00 zapraszamy na inaugurację projektu Akademia Gdańskich Lwiątek, który ma na celu rozbudzenie ciekawości dzieci
i promocję Gdańska poprzez edukację kulturalną. Od roku szkolnego
2007/2008 w przedsięwzięciu uczestniczyło niemal 16 tys. dzieci z 77
placówek Trójmiasta i województwa pomorskiego.

termin | 16–24 października 2015
miejsce | ECS, Gdańsk, pl. Solidarności 1
wejście | bilety od 5 października w kasach ECS | kino i teatr:
10 zł, koncert: 20 zł, warsztaty: wstęp wolny (konieczna rejestracja) i PROMOCJA | przy jednoczesnym zakupie ponad
4 biletów do kina – 8 zł/szt.
17 filmów, w tym premiera światowa i premiery polskie, 7 debat po
filmach i spotkań z twórcami, wykład mistrzowski, koncert i spektakl
teatralny oraz nowość: warsztaty – animacji poklatkowej dla dzieci
oraz teatralne dla młodzieży i dorosłych. Hasło ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL, czyli wszystko o wolności, znaczy więcej w tym roku
niż w każdym poprzednim, bo Europie w obliczu masowej fali uchodźców przyszło się zmierzyć z wieloma trudnymi, nowymi pytaniami.
To już 9 edycja AAFF, jednej z najbardziej znanych imprez realizowanych przez ECS.
szczegóły | aaff.pl

AAFF KIDS
czyli RODZICE DO KINA a DZIECI DO ZABAWY
dzieci | 5–9 lat → grupa 15-osobowa
zbiórka | ogród zimowy ECS, przy szybie
wind panoramicznych
wstęp | bezpłatny, po okazaniu przez
opiekuna biletu na seans
rejestracja | e-mail: edukacja@ecs.gda.pl
AAFF KIDS to oferta dla rodzin, które
chcą spędzić popołudnie w ECS – opiekunowie oglądają film w ramach festiwalu AAFF, a dzieci bezpiecznie spędzają czas pod okiem edukatorek.
Obiecujemy, że dzieciaki nie będą
się nudzić :)
UWAGA! Decyduje kolejność
zgłoszeń. W treści e-maila wskaż
datę, godzinę i liczbę dzieci.

DZIEŃ PAPIESKI W ECS

termin | 16 października 2015, piątek, godz. 18.00
miejsce | ECS, Gdańsk, pl. Solidarności 1
zbiórka | hol główny, szukajcie dużego długopisu Lecha
Wałęsy i przystojnego młodzieńca w kapeluszu na głowie
wstęp | grupowy bilet ulgowy: 11 zł
rezerwacja online | ecs.gda.pl
Postać Jana Pawła II wielokrotnie pojawia
się w opowieści wystawy stałej, bowiem
ten pontyfikat przypadł na czas rosnącej
w siłę polskiej opozycji i coraz bardziej
stanowczego upominania się narodu
o wolność. W 37 rocznicę wyboru kard.
Karola Wojtyły na papieża zapraszamy
na kuratorskie zwiedzanie wystawy.
Przewodnikiem będzie Adam Cherek,
historyk i archiwista z ECS, który brał
udział w tworzeniu ekspozycji. Czy
wiesz, że jest na wystawie ECS takie
miejsce, gdzie cofamy czas do pamiętnej papieskiej mszy na Zaspie?
Fot. Sławomir Fiebig / Zbiory ECS

VI TYDZIEŃ OTWARTEJ NAUKI W POLSCE
termin | 19–25 października 2015
miejsce | ECS, Gdańsk, pl. Solidarności 1
wstęp | wolny

Open Access Week obchodzony jest na całym świecie przez uczelnie,
instytuty badawcze, biblioteki i organizacje pozarządowe, które działają na rzecz otwartości w nauce oraz wolnego dostępu do zasobów
naukowych.
informacje | ecs.gda.pl

BĘDZIEMY NA TARGACH KSIĄŻKI
W KRAKOWIE

termin | 22–25 października 2015, czwartek – niedziela
miejsce | Międzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków
stoisko | hala Dunaj, numer B42
Sumptem ECS ukazały się dotąd 54 publikacje.
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