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NEWSLETTER 24 

SPRAWDŹ WSZYSTKIE OFERTY 

PONAD 60 MIEJSC DLA CIEBIE 

CZYTAJ WIĘCEJ 

WRZESIEŃ 2017 

Szczegóły wkrótce na: 

Zapraszamy do udziału w 

  Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej  

ZGŁASZAM DRUŻYNĘ 

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ  NA: 

 Konkurs talentów  

 Warsztat z przygotowania CV, listu motywacyjnego  

i poszukiwania pracy  

 Grill integracyjny  

 oraz inne wydarzenia 

SPRAWDŹ 

Więcej dostępnych książek do wypożyczenia znajduje się pod linkiem.  

Zasoby Biblioteki Migracyjnej zostały  

wzbogacone o nowe publikacje!  

 

Zakupione publikacje wydane są w języku  

angielskim i stanowią nowości wydawnicze  

z dziedziny migracji oraz prawa azylowego,  

międzynarodowego oraz europejskiego.  

 

Z pewnością jest to bardzo ciekawa literatura,  

dotykająca szeregu istotnych zagadnień!  

 

Zachęcamy gorąco do zapoznania się z nowymi 

pozycjami! 

– Textbook on Immigration and Asylum Law,  

- 7th edition 

– European Immigration A Sourcebook, Second 

 Edition 

– Undocumented Immigrants in an Era  

 of Arbitrary Law. The flight and the Plight of 

 People Deemed „Illegal” 

– International Migration Research 

– Justice and Authority in Immigration Law 

– Nationalism and Exclusion of Migrants.  

 Cross-National Comparisons 

Jesteś nowy w pięknym 

mieście Lublin  

i potrzebujesz kilku  

podstawowych informacji  

o tym co i jak zrobić  

podczas pobytu tutaj?  

 

Jeśli tak, ten artykuł jest 

właśnie dla Ciebie. 

Jeżeli nie raz przeszła  

Państwu przez myśl 

chęć,  by zacząć swój 

własny biznes, gorąco  

zachęcamy do 

 zapoznania się z naszą 

ostatnią już broszurą 

POBIERZ 

Jak z powodu naleśników  
wybuchł wielki pożar 

Był piękny majowy dzień roku 1575.  

W Lublinie w najlepsze trwały przygotowania do 

uroczystości świętego Stanisława.  

 

Lubelskie mieszczki gotowały, piekły i smażyły,  

tak aby wszystko smakowało jak najlepiej,  

a ich mężowie rozstawiali na ulicach stragany. 

 

W powietrzu unosił się zapach bzów i smakowitych 

wypieków. Po niezwykle męczącym dniu, wszyscy 

poszli spać... 

CZYTAJ WIĘCEJ 

XVII  Międzynarodowy Fest iwal NAJSTARSZE PIEŚNI EUROPY   

 Wystawa: Lubl in –  inne spojrzenia   

EASTREET 4 –  Fotograf ia Europy Wschodniej   

Nabywanie obywatelstwa polskiego  

Prawa i obowiązki obywateli państw trzecich w Polsce  

Integracja cudzoziemców w Polsce i Europie 

Pobyt długoterminowy cudzoziemców w Polsce  

Witaj PL 

Zobacz  inne publikacje 
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