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Informator Sekcji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych  
Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 

R. 8, z. 2 (208): poniedziałek, 14 stycznia 2013 roku 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aktualności ISBNika znajdziesz na Facebooku !!!! 
http://www.facebook.com/pages/ISBNik-informator-Sekcji-bibliotek-nsw-ZG-

SBP/268166269865948 

KONFERENCJE BRANŻOWE I NAUKOWE – zapowiedzi 

Jan Muszkowski: polska bibliologia uniwersytecka  
w 60 lat od śmierci Profesora, 
konferencja, Łódź, 13-15 maja 2013 roku 

Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej organizuje konferencję na-
ukową dla uczczenia sześćdziesiątej rocznicy śmierci Profesora Jana Muszkow-
skiego - wybitnego teoretyka książki, twórcy pierwszego uniwersyteckiego 
ośrodka kształcenia bibliotekoznawców i badań księgoznawczych. 

Konferencja „Jan Muszkowski: polska bibliologia uniwersytecka 
w 60 lat od śmierci Profesora”, odbędzie się w Łodzi w dniach 13-15 maja 2013 
roku. 

Tematyka konferencji: 
● Jan Muszkowski: uczony, organizator życia naukowego, twórca teorii książki; 
● interdyscyplinarność i pole badawcze bibliologii; 
● perspektywy rozwoju dyscypliny i jej metodologii; 
● bibliotekarstwo i nauka o książce w 1. połowie XX wieku; 
● życie naukowe i kulturalne w Łodzi w 1. połowie XX wieku; 
● biografistyka księgoznawcza. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w niej przedstawicieli ośrodków 
akademickich i bibliotekarzy. 
● Więcej informacji na stronie konferencji: http://www.muszkowski2013.uni.lodz.pl/index.html, data 
dostępu 07.01.2013 

 

IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy  
konferencja, Wrocław, 19-21 czerwca 2013 roku 

Czwarta konferencja z cyklu Wrocławskich Spotkań Bibliotekarzy organizowana przez Bibliotekę 
Główną Politechniki Wrocławskiej jest adresowana do szerokiego grona bibliotekarzy polskich i zagra-
nicznych, ale także pracowników uczelni, wydawców i agregatorów, polityków, użytkowników bibliotek 
i wszystkich, którzy interesują się zagadnieniami ujętymi w poniższych grupach tematycznych: 

1. Biblioteka w uczelni, regionie i chmurze  
● BIBLIOTECH – prezentacja możliwości nowej biblioteki 
● Usługi w chmurze  
● Budownictwo bibliotek w XXI wieku – opis i ocena inwestycji trafionych i chybionych z punktu wi-

dzenia funkcjonalności i aktualnych wyzwań 
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● Biblioteki akademickie a środowiskowe biblioteki i centra informacji – próba porównania 
● Wpływ biblioteki na rozwój prestiżu uczelni i jej miejsce w światowych rankingach akademickich 
● Zintegrowane systemy biblioteczne – ocena przydatności w obsłudze rutynowych procedur, jak np. 

odliczanie podatku VAT oraz akcesja i inwentaryzacja książek elektronicznych 
● Wykorzystanie funduszy unijnych w bibliotekach  
● Nowe funkcje i kwalifikacje bibliotekarzy w kontekście ich stałych działań i obowiązków  
● Poziomy kształcenia i zarobki bibliotekarzy w bibliotekach zagranicznych  

2. Sesja filmowa – Obraz. Dźwięk. Biblioteka  
● Prezentacja filmowych „wizytówek” bibliotek.  
● Bibliotech na filmie i na żywo – film i wycieczka  

3. Dokumentowanie dorobku naukowego  
● Przykłady wdrożonych systemów dokumentowania i analizy dorobku naukowego w Polsce i na świe-

cie 
● Baza publikacji naukowych oraz wskaźniki ewaluacji szkół wyższych w systemie POL-ON a biblio-

teczne bazy dorobku naukowego 
● Warsztaty DONA w Alephie, część druga (zobacz informację o części pierwszej: 

http://www.wsb.pwr.wroc.pl/931486.dhtml).  

4. Biblioteka jako wyzwanie PR-owe 
● Fani – Obserwatorzy – Czytelnicy: skuteczne budowanie wizerunku biblioteki w sieci 
● Warto rozmawiać, czyli tradycyjne i nowoczesne formy komunikacji z użytkownikami 
● Bibliotekarskie blogi jako źródła informacji i platformy wymiany doświadczeń oraz alternatywa dla 

bibliotekarskich serwisów i czasopism 
● Wykorzystywanie nowych mediów do promowania Biblioteki i jej zbiorów  
● W stronę 3.0 – inteligentne witryny biblioteczne  
● Znaczenie marketingu w instytucjach non-profit 
● Nie tylko nauka – biblioteka miejscem spotkań 
● Jak nas widzą, tak nas malują czyli biblioteka i bibliotekarze oczami czytelnika  

5. Źródła elektroniczne w bibliotece i na rynku  
● E-nauka wyzwaniem dla bibliotek akademickich 
● Jak usprawnić zakup e-booków? Postulaty bibliotekarzy wobec dostawców źródeł elektronicznych.  
● Najpopularniejsze podręczniki akademickie w wersji drukowanej i ich brak w kolekcjach książek 

elektronicznych oferowanych bibliotekom 
● Skuteczne informowanie o e-zasobach na stronach WWW bibliotek.  
● Warsztaty RDA w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie, cz. pierwsza.  
● Multimożliwości multiwyszukiwarek 
● Otwarte Zasoby Edukacyjne. Strategie tworzenia i promowania projektu. 
● Mobilna edukacja – wykorzystanie e-czytników w bibliotekach publicznych, szkolnych i akademic-

kich. 
Szczegółowe informacje programowe i organizacyjne znajdziesz na stronię Konferencji: 

http://www.wsb.pwr.wroc.pl/index,1051.dhtml  
Źródło: IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy, data dostępu 07.01.2013  

KONFERENCJE BRANŻOWE I NAUKOWE – relacje 

 

Kreatywność i innowacje w bibliotece naukowej  
14 Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych, 
Łódź, 13-14 września 2012 roku – relacja  

W dniach 13-14 września 2012 roku odbyła się w Łodzi 14 Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Nie-
państwowych Szkół Wyższych pod hasłem Kreatywność i innowacje w bibliotece naukowej. Uczestni-
czyło w niej 106 osób, w tym 91 bibliotekarzy reprezentujących biblioteki naukowe różnego typu. 
W trakcie jej trwania wygłoszono 25 referatów. Nieformalny początek konferencji miał miejsce 12 wrze-
śnia. Tego dnia dla chętnych zorganizowano cztery wycieczki. Osoby biorące udział w pierwszej rowe-
rowej wycieczce zobaczyły m. in. Katedrę Archidiecezji Łódzkiej, Muzeum Książki Artystycznej, Księży 
Młyn, Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. J. Piłsudskiego oraz ulicę Piotrkowską. Druga 
wycieczka wiodła śladami łódzkich poetów. Natomiast uczestnicy trzeciej udali się do Muzeum Papier-
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nictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, a czwartej do Muzeum Miasta Łodzi, znajdującego się w pałacu 
Izraela Poznańskiego. Część z nich zwiedziła potem centrum rozrywkowo-handlowe Manufaktura. 

Oficjalne obrady rozpoczęły się 13 września w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej „Lutnia”. Konferencję otworzyła dyrektor Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
– Aleksandra Marciniak. Następnie głos zabrali: Małgorzata Cyperling, kanclerz Wyższej Szkoły Peda-
gogicznej w Łodzi oraz dr hab. Sławomir Sztobryn, profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej, prorektor 
ds. programowych i naukowych uczelni oraz przewodniczący Rady Naukowej konferencji, Elżbieta Ste-
fańczyk, przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Elżbieta Grzela-
kowska, przewodnicząca Zarządu Okręgu Łódzkiego SBP oraz Stefan Kubów, dyrektor Biblioteki Dol-
nośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu i Przewodniczący Sekcji Bibliotek Niepublicznych Szkół Wyż-
szych przy Zarządzie Głównym SBP. 

Pierwsza sesja konferencji była zatytułowana Innowacje: technologie informatyczne i inne no-
woczesne rozwiązania w bibliotece naukowej. W tej części wygłoszono pięć referatów. Między innymi 
Barbara Barańska-Malinowska z Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej w swoim wystąpieniu 
E-booki jako nowoczesny sposób udostępniania zbiorów omówiła problemy polskich e-booków o cha-
rakterze naukowym. Starała się odpowiedzieć na pytanie, w jakim kierunku będzie zmierzało udostęp-
nianie w bibliotekach w związku z pojawieniem się książek elektronicznych. Postulowała powołanie 
Ogólnopolskiego Konsorcjum E-booków. Grażyna Wilk z Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach próbowała sceptycznie spojrzeć na innowacje wprowadzane w bibliotekach naukowych. 

W drugiej części sesji dotyczącej innowacyjnych rozwiązań informatycznych wysłuchano wy-
stąpień poświęconych między innymi stronie głównej jako kreatywnej wizytówce biblioteki naukowej 
oraz zastosowaniu e-learningu w działalności edukacyjnej bibliotek. Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz 
i Agata Rychter z Biblioteki Akademii Sztuki w Szczecinie przedstawiły wyzwania stojące przed współ-
czesną biblioteką uczelni artystycznej. 

W części konferencji zatytułowanej Kreatywne działania promocyjne w bibliotekach nauko-
wych głos zabrało pięciu referentów. W ankiecie ewaluacyjnej na zakończenie konferencji za najcie-
kawsze wygłoszone w tej części obrad uznano referaty: Aleksandry Fajfer i Karoliny Imiołek z Biblioteki 
Akademii im. Frycza Modrzewskiego Wszystko sprowadza się do pomysłu. Skuteczny marketing insty-
tucji non profit oraz Magdaleny Kokosińskiej z Biblioteki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi Dzia-

łalność kulturalno-popularyzatorska bibliotek naukowych. Przejaw kreatywności czy walka o klienta? 
Tego samego dnia wydano uroczystą kolację dla osób obecnych na konferencji, podczas której 

organizatorzy przygotowali liczne atrakcje. Około godziny 22 chętnych zaproszono do zwiedzania znaj-
dującego się w pobliżu Muzeum Książki Artystycznej, po którym oprowadzali ich właściciele – państwo 
Jadwiga i Paweł Tryzno. Uczestnicy mogli podziwiać zgromadzone przez gospodarzy eksponaty, wziąć je 
do ręki i dokładnie obejrzeć. 

Drugi dzień obrad rozpoczął się panelem Kreatywność w zarządzaniu biblioteką naukową. 
W czasie jego trwania wygłoszono sześć referatów. Małgorzata Wiśniewska z Biblioteki Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego zaznajomiła słuchaczy z regułami i zasadami zarządzania czasem pracy. Ste-
fan Kubów, dyrektor Biblioteki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, omówił istotę innowacyjności i różne 
sposoby jej klasyfikacji, po czym wskazał na czynniki wpływające pozytywnie na twórczą postawę pra-
cowników oraz pola dla kreatywnych działań w bibliotece. 

W ostatniej sesji konferencji zaprezentowało się czterech prelegentów. Aneta Kowalska z Bi-
blioteki Głównej Politechniki Krakowskiej przedstawiła różnorodne formy komunikacji z czytelnikami. 
Janina Przybysz i Paweł Pioterek opisali wyniki badań ankietowych dotyczących zadowolenia z pracy, 
przeprowadzonych wśród pracowników bibliotek niepaństwowych szkół wyższych. Dużym zaintereso-
waniem wśród uczestników spotkało się wystąpienie Agnieszki Folgi i Joanny Kołakowskiej zatytuło-
wane Zarządzanie projektem „Bibliotekarka nowoczesną kobietą” jako przykład nowych możliwości dla 
bibliotek, w którym autorki omówiły organizację i przebieg warsztatów w Bibliotece Głównej Uniwersy-
tetu Pedagogicznego, przeznaczonych dla pań pracujących w bibliotekach. Projekt ten miał na celu 
kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotekarza. Magdalena Kwiatkowska, pracownik Katedry Biblio-
tekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego, przedstawiła zmiany w procesie kształ-
cenia bibliotekarzy, wprowadzone celem przygotowania jak najlepszych kadr dla bibliotek naukowych. 

Ostatnia sesja została zakończona dyskusją. Aleksandra Marciniak podziękowała wszystkim 
przybyłym za obecność na konferencji oraz za wygłoszone referaty. Zwróciła się także ze słowami po-
dziękowania do osób zaangażowanych w organizację konferencji. Następnie część uczestników brała 
udział w warsztatach mających pomóc w rozwijaniu własnej kreatywności. Ostatnim punktem konfe-
rencji była wycieczka do bibliotek niepaństwowych szkół wyższych. W trakcie jej trwania odwiedzono 
Bibliotekę Wyższej Szkoły Zawodowej Łódzkiej Korporacji Oświatowej oraz Bibliotekę Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Łodzi. 

Konferencję tę można uznać za owocną dla rozwoju zawodowego oraz za miłe spotkanie towa-
rzyskie. W ankiecie ewaluacyjnej, którą wypełnili uczestnicy konferencji, wskazywali oni na jej ciekawą 
tematykę, wysoki poziom i intensywność dyskusji. 

Dorota Wilk 
Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie 
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● Jak nas cytować: 
Wilk Dorota, Sprawozdanie z 14 Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyższych, 
„Biblioteka i Edukacja”, [online], 2012, nr 2.  
Dostępny w World Wide Web: http://www.bg.up.krakow.pl/bie/?p=1005 

 
● Pobierz lub obejrzyj artykuł w formacie: PDF: 
http://www.bg.up.krakow.pl/bie/files/BiE_2_2012/BiE_nr_2_2012_S2.pdf, data dostępu 12.01.2013 
● Zobacz również relację organizatorów konferencji: 
http://www.wsp.lodz.pl/Kreatywnosc_i_innowacje_w_bibliotece_naukowej-95_839-0.html  

 

NOWOŚCI WYDAWNICZE 

E-booki w kraju i na świecie  

E-booki w kraju i na świecie / Bogdan Klukowski. Warszawa: 
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012,– 
80 s.; ISBN: 978-83-61464-51-8. Seria: Biblioteczka Poradnika 
Bibliotekarza 

Bogdan Klukowski na niespełna stu stronach zebrał moc porad i informacji 
o e-bookach oraz zjawiskach towarzyszących ich rosnącej popularności. Autor 
obiektywnym okiem spogląda na kwestie cen e-booków, prawa autorskiego 
związanego z publikowaniem i dystrybucją wydawnictw elektronicznych, czy 
różnorodność zabezpieczeń technicznych. Klukowski omawia także – z per-
spektywy polskiej i światowej – obecność e-booków w bibliotekach, a wreszcie 
krótko nakreśla historię e-książki. Zwolennicy praktycznych porad mogą się-
gnąć do aneksu, gdzie autor zamieszcza przegląd czytników i gdzie zebrano 

adresy internetowe, pod którymi znajdują się darmowe e-booki. Kopalnia cennych faktów i wskazówek! 

Spis treści 

Od wydawcy 
Wstęp  
1. Publikacje i książki elektroniczne  
2. E-booki  
3. Formaty, programy, czytniki  
4. Czytniki  
5. Ceny e-booków  
6. Prawa autorskie i zabezpieczenia techniczne  
7. Casus Google  
8. Tematyka e-booków  
9. Formy udostępniania e-booków  
10. Publikowanie elektroniczne w praktyce wydawnictw  
11. Sklepy z e-książkami  
12. Bestsellery e-booków w Virtualo z I połowy 2012 roku  
13. E-booki w bibliotekach Polski i świata  
14. Zalety i wady książek elektronicznych  
15. Krótki raport o czytelnictwie 
16. Koegzystencja druku i elektroniki, estetyka e-booków  
17. Literatura przedmiotu 
Zamówienia realizuje księgarnia internetowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, dokument online: 
http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=193, data dostępu 09.01.2013  
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Information literacy. Uwarunkowania kulturowe i edukacyjne 

Najnowszy nr 2(28) 2012 Information literacy. Uwarunkowania kulturowe i 
edukacyjne jest dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Zapraszamy do czytania: 
http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=61361&from=publication 

Biblioteka i edukacja, nr 2 

Spis treści 
● Od redakcji (Renata Ciesielska-Kruczek): http://www.bg.up.krakow.pl/bie/?p=1120  

 
ARTYKUŁY 
● Gabriela Meinardi – Taktyka kształtowania kolekcji obcojęzycznych: bibliotekarz do zadań specjal-
nych: http://www.bg.up.krakow.pl/bie/?p=1111  
● Marzena Zawodzińska – Księgozbiór i działalność Biblioteki Slawistyki UŁ: 
http://www.bg.up.krakow.pl/bie/?p=1100  
● Anna Lembas – Księgozbiór Biblioteki Zakładu Filologii Węgierskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego: 
http://www.bg.up.krakow.pl/bie/?p=1092  
● Agnieszka Heuchert - Biblioteka Instytutu Orientalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego: 
http://www.bg.up.krakow.pl/bie/?p=1083  
● Janina Galas – Biblioteki Departamentu Stanu USA w Polsce prowadzone samodzielnie lub jako in-
stytucje partnerskie: http://www.bg.up.krakow.pl/bie/?p=1079  
● Sławomir Sobczyk - Biblioteki muzeów sztuki na przykładzie Biblioteki Arxiu CCCB w Barcelonie i 
Biblioteca de Arte Muzeum Gulbenkiana w Lizbonie: http://www.bg.up.krakow.pl/bie/?p=1065  

 
DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA BIBLIOTEK 
● Daniel Korczykowski – 9 lat „Galerii Twórczości Artystycznej Nauczycieli” w Pedagogicznej Bibliotece 
Wojewódzkiej w Krośnie, Filia w Jaśle: http://www.bg.up.krakow.pl/bie/?p=1021 
● Piotr Milc – Znajdź nas na Facebooku… – portale społecznościowe nowym narzędziem komunikacji w 
bibliotekach na przykładzie Biblioteki Głównej UP w Krakowie: 
http://www.bg.up.krakow.pl/bie/?p=1017  

 
SPRAWOZDANIA 
● Bogusław Sorbjan – Centrum Informacyjne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zurychu. Staż szkole-
niowy w ramach programu LLP Erasmus: http://www.bg.up.krakow.pl/bie/?p=1012  
● Dorota Wilk – Sprawozdanie z 14 Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Niepaństwowych Szkół Wyż-
szych: http://www.bg.up.krakow.pl/bie/?p=1005  
● Ewa Piotrowska – „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012”: 
http://www.bg.up.krakow.pl/bie/?p=998  

 
WYDARZENIA 
● Ewa Piotrowska – Współpraca Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w ra-
mach programu Erasmus: http://www.bg.up.krakow.pl/bie/?p=990  

 
REKOMENDACJE 
● Gabriela Meinardi – Nowości w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: 
http://www.bg.up.krakow.pl/bie/?p=983  
● Jacek Adamczyk, Ewa Dziewiątkowska, Beata Janik, Beata Miduch, Marta Ślusarek – Nowości 
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie: http://www.bg.up.krakow.pl/bie/?p=979  
Źródło: Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, data dostępu 11.01.2013 
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INFORMACJE DLA FACHOWCÓW 

Stawiamy trudne i niewygodne pytanie  
- o rolę piractwa internetowego w nauce w Polsce  

Stawiamy trudne i niewygodne pytanie - o rolę piractwa internetowego 
w nauce w Polsce. Adam Leszczyński w dzisiejszej „GW” pisze o tym, co od 
dawna jest tajemnicą poliszynela. Polskie biblioteki naukowe i instytucje 
badawcze są zbyt biedne, by zapewnić naukowcom legalny dostęp do pod-
stawowej literatury zagranicznej. Gdyby nie piractwo, wiele gałęzi nauki 
w Polsce nie miałoby najmniejszych szans rozwoju. Aby uświadomić Pań-
stwu skalę problemu, wystarczy powiedzieć, że cena 100 euro za książkę 
z zakresu humanistyki to norma, a ceny podstawowych baz danych nieraz 
są wyższe niż cały roczny budżet dużej wydziałowej biblioteki. Co zatem 
robić? Co z dylematem - piratować i robić naukę wbrew etyce, czy nie pira-
tować i nie mieć szans na dostęp do bieżących badań? Tertium non datur - 
skoro dostępne środki na zakupy nie rosną lub rosną zbyt wolno.  

Aneta Pieniądz 
Źródło: Obywatele nauki, data dostępu 12.01.2013 

Rys. Zygmunt Januszewski 
● Artykuł Adama Leszczyńskiego „Naukowcu, zostań piratem” dostępny na portalu „Gazety Wyborczej”, 
dokument online: 
http://wyborcza.pl/magazyn/1,130289,13172340,Naukowcu__zostan_piratem.html, data dostępu 
12.01.2012 

Podręczniki akademickie – po rewolucji katastrofa? 

Czy papierowe wersje podręczników przejdą wkrótce do 
lamusa?  

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego szy-
kuje rewolucję w wydawaniu i sposobach dostępu do 
podręczników akademickich. Ma być cyfrowo, profesjo-
nalnie i światowo. Wydawcy są przekonani, że to oni 
będą ofiarami tej rewolucji. – Ministerstwo ma piękne 
intencje i chce ulżyć studentom. Ale proponuje warunki, 
przy których wydawanie podręczników akademickich 
nie będzie miało ekonomicznego uzasadnienia – mówi 
Piotr Dobrołęcki z Polskiej Izby Książki. 

Od lat większość podręczników akademickich 
ukazuje się jedynie dzięki dotacji Ministerstwa Nauki. Co roku na ten cel przeznaczane jest około 
9 mln zł, co starczy na dofinansowanie wydania 250–300 podręczników. Produkcja jest więc imponu-
jąca. Gorzej z efektami. Eksperci już od dłuższego czasu alarmują, że wydawane w Polsce podręczniki 
mają coraz niższy poziom. Zarówno merytoryczny, jak i edytorski. Drukowane treści nie zawsze nadą-
żały za najnowszymi światowymi odkryciami. Kulał system selekcji materiałów, w którym tak samo 
dofinansowywane były książki wtórne, jak te na wysokim poziomie naukowym. Wydawcy bronią się, że 
dotacje były głodowe. A sprzedaż z roku na rok spada, bo studenci ich masowo okradają, kserując całe 
książki albo wrzucając pliki z nimi do Internetu. 

Na początku roku ministerstwo przygotowało projekt rozporządzenia, który do góry nogami 
wywraca dotychczasowe zasady dofinansowywania podręczników. Jeśli przepisy wejdą w życie w takim 
brzmieniu, to niebawem, nawet w najmniejszej bibliotece naukowej, student będzie mógł za darmo 
sięgnąć do każdego podręcznika, który wydany został z państwową dotacją. Każdy wydawca będzie 
zobowiązany przekazać elektroniczną kopię podręcznika do Biblioteki Narodowej. A ta, w ramach two-
rzonego właśnie systemu wymiany międzybibliotecznej, będzie rozsyłała pliki do bibliotek, które zgło-
szą akces do systemu. Student będzie mógł przeczytać podręcznik tylko na miejscu i nie będzie mógł 
go skopiować, ale za to dostanie go od ręki. 

Darmowe przekazywanie elektronicznych wersji podręczników wzbudza największe opory 
wśród wydawców. – Ten pomysł właściwie wyklucza możliwość wydawania z dotacją przekładów zagra-
nicznych podręczników – mówi Łukasz Kocój, dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. – 
Żaden zagraniczny autor nie zgodzi się na taki zapis. To odetnie polskich studentów od światowej wie-
dzy. Projekt oprotestowało również Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych. Zdaniem wydawców za 
niskie są nowo zaproponowane kwoty dofinansowania. Nierealne terminy wydania książek, zbyt re-
strykcyjne zapisy kontrolne i przerzucenie całego ryzyka finansowego na wydawcę. Analizując postula-
ty wydawców, można dojść do wniosku, że godzą się na zmiany pod warunkiem, że będzie tak jak było. 
A odpowiedzialna za ten obszar wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Daria Nałęcz jest zda-
nia, że powrotu do poprzedniego modelu już nie ma: – Stary system nie służył ani studentom, ani roz-
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wojowi nauki. Co najwyżej pozwalał jakoś egzystować kilku wydawcom. Nie o to w tym wszystkim cho-
dzi. 

W nowych przepisach ministerstwo stawia duży nacisk na przejrzystość procedur, zwłaszcza 
w kwestii systemu recenzenckiego, którego zasady mają być zmienione. Resort zamierza powołać ko-
misję do spraw podręczników, która ma oceniać wnioski pod względem merytorycznym. Według no-
wych przepisów nie będzie już możliwa sytuacja, w której podręcznik oceniał będzie kolega autora z tej 
samej uczelni. Albo osoba blisko z nim związana, co zdarzało się wcześniej. W wydawców uderza rów-
nież zapis o obowiązku uregulowania kwestii honorariów. – Nie ma się czym chwalić, ale na palcach 
jednej ręki można policzyć wydawnictwa, które płaciły autorom. Większość, jeśli w ogóle to robiła, to 
symbolicznie w książkach. Godziliśmy się na to, bo publikacje potrzebne są do pokonywania kolejnych 
szczebelków kariery – mówi dr hab. z Uniwersytetu Warszawskiego. Jeśli ministerstwo przeforsuje 
zmiany, to prof. Nałęcz długo będzie musiała szukać wydawcy, jeśli sama napisze kolejną książkę. Za 
to łatwo jej będzie znaleźć wielu wdzięcznych studentów, dla których podręczniki, nawet te dofinanso-
wywane przez państwo, są ciągle za drogie. 
Źródło: Polityka.pl, data dostępu 09.01.2013  

Rektorzy: nauka powinna być priorytetem, również finansowym 

Nauka i edukacja są „siłą napędową” modernizacji i powinny być priorytetem dla władz państwa - 
uważają rektorzy uczelni i domagają się ściślejszej współpracy z rządem. Resort nauki deklaruje 
uwzględnianie uwag środowiska w pracach nad zmianami w prawie.  
Na konferencji prasowej w piątek rektorzy przedstawiali swoje propozycje i uwagi do planów rządu. 
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. Wiesław Banyś powiedział, że 
środowisko akademickie jest zadowolone ze zmian, które nastąpiły w ostatnich latach. Jak mówił, do-
brze się stało, że znaczna część funduszy na badania została przeznaczona na granty, przyznawane 
w konkursach. 

„Konkursy powodują, że każdy z badaczy daje z siebie więcej energii. Moim zdaniem powinien 
zostać określony jakiś minimalny poziom dotacji statutowej, do której powinniśmy dążyć stopniowo. 
Większość pieniędzy na badania powinna być przyznawana w konkursach. Od tego nie ma odwrotu” - 
tłumaczył w rozmowie z PAP. 

Jego zdaniem, nie ma też odwrotu od koncepcji wyłaniania wiodących ośrodków badawczych, 
a później uniwersytetów badawczych, które będą w stanie konkurować ze światowymi potęgami. „Jeżeli 
mamy ograniczone środki to trzeba brać pod uwagę efektywność ich wydawania” - podkreślił szef 
KRASP. 

Nie ma jednak jasnego stanowiska w jaki sposób osiągnąć podział na uczelnie ogólnoakade-
mickie i zawodowe. Zaproponowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozwiązanie, aby 
prawo do prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim miały uczelnie z uprawnieniami do nada-
wania doktoratu nie spotkało się z akceptacją rektorów. 

Jak wyjaśnił w rozmowie z PAP przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
prof. Józef Lubacz, niezależnie od sposobu wyłaniania ośrodków akademickich i zawodowych, nie cho-
dzi o przeznaczenie dodatkowych środków na wiodące ośrodki kosztem pozostałych instytucji; ko-
nieczne jest stałe zwiększanie nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe. 

Zdaniem prezesa Fundacji Rektorów Polski prof. Jerzego Woźnickiego, zbyt niskie nakłady na 
naukę w Polsce to podstawowa przyczyna niskiej pozycji polskich instytucji w międzynarodowych ran-
kingach. Przytoczył ranking systemów szkolnictwa wyższego w poszczególnych państwach przygotowa-
ny przez grupę wiodących uniwersytetów badawczych z różnych krajów. W tym rankingu Polska zaj-
muje 27 miejsce. Zostało ono określone na podstawie uwarunkowań prawnych, nakładów na szkolnic-
two wyższe, efektów działalności uczelni i ich powiązań z otoczeniem zarówno z partnerami krajowymi 
jak i zagranicznymi. 

„Jednak pod względem samych uwarunkowań prawnych Polska w tym rankingu jest na miej-
scu piątym. To oznacza, że w systemie prawnym nie ma błędów. Źródło niskiej pozycji naszych insty-
tucji jest w niskim finansowaniu” - podkreślił. 

Rektorzy przypominali również swoje uwagi dotyczące problematyki zatrudniania pracowni-
ków, która przysparza im różnorakich trudności. Z jednej strony wymiana kadr następuje zbyt wolno - 
trudno jest znaleźć miejsce na młodych ludzi. Z drugiej - na niektóre wolne stanowiska brakuje chęt-
nych, bo uczelnie nie mogą sobie pozwolić na wysokie wynagrodzenia, a często (jeśli uczony ma być 
zatrudniony przy konkretnym projekcie badawczym) nie mogą również zaoferować pracy na dłuższy 
okres. 

Według Banysia konieczne są też dalsze prace nad przepisami o przetargach w nauce. Podkre-
ślił że zaproponowane przez resort nauki podniesienie progu, od którego przetarg będzie wymagany, do 
130 tys. euro to krok w dobrym kierunku. „Ale to nie wszystkie problemy. Zadaliśmy prezesowi Urzędu 
Zamówień Publicznych wiele pytań. Czekamy na odpowiedzi. Z naszego punktu widzenia najlepiej by 
było, gdyby procedury przetargowe przy badaniach naukowych były maksymalnie skrócone. A czasa-
mi, przy zakupie np. unikatowej aparatury w ogóle nie były potrzebne przetargi” - tłumaczył. 

Szef KRASP tłumaczył że środowisko akademickie oczekuje ściślejszej współpracy z rządem 
i parlamentem, do których wystosowali apel, zaprezentowany w piątek dziennikarzom. 
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„Składamy deklarację aktywnego włączenia się w procesy wprowadzania zmian na rzecz przy-
spieszenia rozwoju naszego kraju i wzrostu jego pozycji międzynarodowej” - napisali autorzy apelu, 
pod którym podpisali się szefowie KRASP, RGNiSW, KRZaSP i Fundacji Rektorów Polskich. Apel, jak 
wyjaśnił Banyś, dotyczy nie tylko udziału w pracach nad zmianami w organizacji nauki i szkolnictwa 
wyższego, ale w pracach nad modernizacją kraju w ogóle. 

Zdaniem rektorów na razie ta współpraca jest niewystarczająca. W piątkowej uchwale KRASP, 
również zaprezentowanej na konferencji, napisano, że chociaż w ostatnim ministerstwie powstały ze-
społy eksperckie (np. zespół ds. zmian przepisów prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego), to 
przygotowane przez MNiSW propozycje nowelizacji nie zostały przygotowane we współpracy z tym ze-
społem. „KRASP uważa takie postępowanie za naruszające deklarowane zasady współdziałania między 
organami rządowymi i reprezentatywnymi gremiami o charakterze społecznym” - napisali rektorzy 
w uchwale. 

Rzecznik ministerstwa nauki Kamil Melcer podkreślił w rozmowie z PAP, że resort liczy się ze 
zdaniem środowiska. „Otrzymaliśmy na temat proponowanych rozwiązań szeroką opinię KRASP. Jak 
zawsze propozycje środowiska akademickiego zostaną poddane głębokiej analizie i uwzględnione 
w dalszych pracach” - powiedział. 

Głos rektorów jest, jak tłumaczył, brany pod uwagę nie tylko przy tworzeniu tego konkretnego 
projektu. 
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu 12.01.2013 

Reforma prawa autorskiego dla bibliotek – streszczenie raportu  

Centrum Cyfrowe Projekt: Polska oraz Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych przedstawiają 
streszczenie raportu przygotowanego przez dra Krzysztofa Siewicza po warsztatach konsultacyjnych ze 
środowiskami bibliotekarskimi przeprowadzonych w drugiej połowie 2012 roku. Raport został przygo-
towany w ramach projektu Reforma prawa autorskiego dla bibliotek 
[http://centrumcyfrowe.pl/projekty/reforma-prawa-autorskiego-dla-bibliotek/] i zawiera najważniej-
sze problemy bibliotek związane z obecnym kształtem prawa autorskiego oraz propozycje rozwiązań. 
● Streszczenie raportu jest dostępne jako plik PDF: http://centrumcyfrowe.pl/wp-
content/uploads/2012/08/Centrum-Cyfrowe_Prawo-autorskie-i-biblioteki.pdf. 
Źródło: Centrum Cyfrowe, data dostępu 12.01.2013 

Nowa siedziba Biblioteki Głównej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 

Fot. Fotolia 

Kosztem 3 mln zł w dawnym rektoracie Śląskiego Uni-
wersytetu Medycznego, w ścisłym centrum Katowic, 
stworzono nową siedzibę biblioteki głównej uczelni. 
W poniedziałek oficjalnie otwarto książnicę.  

„W przypadku tak ekspansywnego rozwoju me-
dycyny, dziedziny, która ma skutecznie pomagać cier-
piącemu człowiekowi, szybkie dotarcie do publikacji na 
temat najnowszych metod leczenia czy wyników badań 
klinicznych jest sprawą kluczową. Dlatego podejmowa-
ne przez władze uczelni decyzje inwestycyjne nie mogły 
pominąć tak ważnej jednostki, jaką jest biblioteka” – 
powiedział podczas uroczystości rektor uczelni prof. 

Przemysław Jałowiecki. 
Księgozbiór placówki to ponad 140 tys. woluminów książek oraz ponad 30 tys. woluminów 

czasopism naukowych. Dostępnych jest też ponad 30 elektronicznych baz związanych z medycyną 
i naukami pokrewnymi. 

Budynek, w którym mieści się biblioteka, został zaprojektowany w 1900 roku jako willa miesz-
kalna. W późniejszym okresie był przebudowywany na siedziby różnych banków. W 2001 roku zakupi-
ła go ówczesna Śląska Akademia Medyczna. Przez kilka lat mieścił się tam rektorat uczelni. W 2012 
roku ze środków własnych uczelni sfinansowano stworzenie w tym miejscu biblioteki. 

Sieć biblioteczną Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach tworzą ośrodki bibliotecz-
ne działające w różnych miastach regionu: Biblioteka Główna w Katowicach, oddział w Katowicach-
Ligocie, oddział w Sosnowcu oraz oddział w Zabrzu z Czytelnią w Zabrzu-Rokitnicy. W skład Biblioteki 
Głównej wchodzą: Dział Gromadzenia i Ewidencji Zbiorów, Dział Opracowania Zbiorów, Dział Obsługi 
Użytkownika, Dział Bibliografii i Dokumentacji. 

Śląski Uniwersytet Medyczny kształci obecnie 9 tys. studentów. Na pięciu wydziałach uczelni, 
mieszczących się w Katowicach, Zabrzu, Sosnowcu i Bytomiu, kształceni są lekarze medycyny, lekarze 
dentyści, farmaceuci, analitycy medyczni, biotechnolodzy, a także specjaliści z zakresu zdrowia pu-
blicznego, medycyny ratunkowej, dietetyki, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii i kosmetologii. 
Źródło: PAP - Nauka w Polsce, data dostępu 08.01.2013 
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300 tys. tanich tabletów: dynamiczny rozwój rynku w 2012 roku  

Elektroniczne tabliczki za mniej niż 600 zł podbijają polski rynek. W 2012 roku ich sprzedaż mogła 
sięgnąć 300 tys. sztuk - informuje serwis Ekonomia24.pl.  

„Według moich prognoz w Polsce w 2012 roku sprzedanych zostało ponad 700 tys. tabletów” – 
mówi w rozmowie z serwisem Damian Godos, analityk z firmy IDC. To olbrzymi wzrost względem 2011 
roku, w którym łączna sprzedaż sięgnęła 170 tys. sztuk.  

Zdaniem specjalistów jeszcze w pierwszym kwartale 2012 roku niekwestionowanym liderem 
naszego rynku był iPad, którego tropem podążał Samsung Galaxy Tab. Tańsze urządzenia - kosztujące 
mniej niż 1000 zł - stanowiły zaledwie 13 proc. sprzedaży. Zdaniem IDC w kolejnych miesiącach trend 
ten znacząco się odwrócił. „W trzecim kwartale tablety kosztujące mniej niż 600 zł stanowiły ponad 50 
proc. sprzedaży wszystkich tabletów w Polsce” – twierdzi Marek Kujda, analityk IDC. Prawdopodobnie 
sprzedaż tego typu urządzeń osiągnęła poziom 300 tys. sztuk.  

Na rodzimym rynku tabletów coraz popularniejsze stały się w ostatnich miesiącach marki 
mniej utytułowanych producentów, jak GoClever, Kiano czy Ainol, Modecom czy Tracer.  
Ponadto wśród największych producentów na rynku znalazła się Manta Multimedia, która podaje licz-
bę ponad 100 tys. sprzedanych na naszym rynku tabletów.  

Tablety, które w 2012 roku Manta wprowadziła do sprzedaży, nie kosztowały więcej niż 1000 
zł. W 95 proc. przypadków były to modele, których cena nie przekroczyła 600 z – stwierdził na łamach 
„Rzeczpospolitej” Bogdan Wiciński, dyrektor zarządzający Manta Multimedia. Blisko 100 tys. urządzeń 
sprzedała natomiast na naszym rynku firma Lark Europe. (p)  
Źródło: Rynek Książki.pl, data dostępu 10.01.2013 

Czy kapitał ma coś wspólnego z kapitałką ? 

Ażeby odpowiedzieć na postawione wyżej pytanie trzeba się wybrać do Biblioteki Ossolineum na wy-
stawę „100 lat introligatorni w Ossolineum”. W pięknych Salach Pod Kopułą można zobaczyć nie tylko 
narzędzia i materiały związane z pracownią introligatorską biblioteki mającej swój początek jeszcze we 
Lwowie, ale także zapoznać się z sylwetką twórcy artystycznego introligatorstwa, bibliotekarza i biblio-
fila Aleksandra Semkowicza. My wypatrzyliśmy na wystawie prace znajomego introligatora (też kolek-
cjonera ekslibrisów), pracującego też kiedyś w Ossolineum a później w Dzielnicowej Bibliotece Publicz-
nej Wrocław-Fabryczna – Andrzeja Włodarskiego. Z dumą stwierdziliśmy, że posiadamy egzemplarz 
nr 4 pokazanej na wystawie pozycji. 
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rYt 

Źródło: rYt, korespondencja nadesłana 10.01.2013 

Pięćdziesiąt twarzy Greya ? Nie, poproszę Biblię. 

W Compu czytamy [http://www.compu.pl/2013/01/07/biblijny-bestseller/]: 
 „…Norwegia to kraj o jednym z najniższych wskaźników religijności na świecie, w którym zaledwie 2% 
populacji odwiedza raz w tygodniu kościół. Według danych norweskiej agencji informacyjnej NTB, w 
ubiegłych latach sprzedano po około 60 tys. egzemplarzy Biblii rocznie. Sprzedaż tegoroczna ma szan-
sę osiągnąć niemal trzykrotnie wyższy poziom….” 

 
Kiedy przez polski rynek wydawniczy przewala się fala autobiografii, biografii i wynurzeń celebrytów, 
w Norwegii rekordy bije nowe wydanie Biblii.  

Kiedy w Polsce kibice udają się o pomoc duchową na Jasną Górę, jako najbardziej atakowany 
odłam społeczny a wielotysięczne demonstracje chcą wygodnego usadowienia na multipleksie amator-
skich kanałów telewizyjnych, Norwegowie nie gardząc sadomacho sztuczkami Greya ciągle kupują Bi-
blię w nowym opracowaniu. Sprawa jest prosta. Norwegowie( i Skandynawie ) tak dużo czytają w ogóle, 
że z rozpędu sięgnęli po stary bestseler wszechczasów uważając go prawdopodobnie za kolejny krymi-
nał, jakiś odpowiednik „Millenium”.  

 

Polacy, Polacy bardzo religijni lubią starego Wujka (od Biblii), ale z czytaniem nowych książek 
słabo, nie mówiąc o takich starociach jak Biblia. Ot, happeningowo podrą jakiś egzemplarz, trochę 
hałasu będzie.  

I tyle  

 

Źródło: rYt, korespondencja nadesłana 08.01.2013 
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Biblioteki uniwersyteckie położyły trawnik, aby odstresować studentów 

Dwie biblioteki na Uniwersytecie Cornella 
w Ithace (USA) zdecydowały się rozłożyć w swoim 
holu naturalny trawnik. Wszystko po to, aby zła-
godzić stres, jaki przeżywają studenci w trakcie 
sesji egzaminacyjnej. 

Trawnik oraz towarzyszące mu rośliny są 
częścią większego projektu realizowanego na te-
renie kampusu, mającego na celu promowanie 
zdrowego środowiska edukacyjnego poprzez two-
rzenie naturalnych przestrzeni w miejscach 
o dużym natężeniu ruchu. Badania wykazały, że 
takie przestrzenie mają unikalną zdolność do 
odwracania skutków zmęczenia psychicznego 

spowodowanego przez długotrwałą naukę. 
Pomysł wyłożenia holu trawnikiem wyszedł od Gilada Merona, zeszłorocznego absolwenta Wy-

działu Projektów i Analizy Środowiska tamtejszej uczelni, który obecnie współpracuje z Centrum Zaan-
gażowanego Nauczania w Cornell. 

Do realizacji projektu użyto wytrzymałej 
i wodoodpornej plandeki, przymocowanej taśmą 
izolacyjną, aby ochronić podłogę i wykładziny 
pod spodem. Następnie na plandece położono 
trawnik, podarowany przez jedną z okolicznych 
farm zajmujących się produkcją murawy. Z uwa-
gi na bardzo ograniczony dostęp do słońca trawę 
należy codziennie podlewać, aby wytrzymała 
przez okres dwóch tygodni najbardziej wzmożo-
nej nauki. Aby zapobiec ewentualnym potknię-
ciom wynikającym z różnicy wysokości między 
dwoma powierzchniami, na końcu plandeki 
przyklejono widoczną zieloną taśmę. 

„Moim nadrzędnym celem przy realizacji 
projektu było zapewnienie pomocy i wsparcia 
naszym studentom podczas bardzo stresującego 
okresu” – powiedziała Kornelia Tancheva, dyrek-

torka obu bibliotek, w rozmowie z „Library Journal”. „W szczególności byłam jednak zaintrygowana 
faktem, że jest to projekt zainicjowany przed studentów dla studentów. Bardzo często ciężko pracuje-
my w bibliotekach, aby wesprzeć akademickie wysiłki naszych studentów, ale za rzadko pytamy sa-
mych studentów, co ich zdaniem mogłoby być przydatne podczas ich akademickich zajęć. Tak więc 
projekt zapoczątkowany przez studenta, trafiający w sedno misji biblioteki, wydawał się idealną opcją 
do zrealizowania.” 

Pomysł zebrał ponoć wśród studentów wiele pozytywnych komentarzy. Zachęcił również wielu 
młodych do zgłaszania innych projektów. Niektóre z proponowanych innowacji są jak najzupełniej po-
ważne, inne już nieco mniej. Z tej drugiej grupy dyrektorka wymienia m.in. instalację basenu na traw-
niku oraz boiska do krykieta. 

fot. Cornell University 
Źródło: Booklips, data dostępu 10.01.2013 
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Najważniejsze wydarzenia rynku księgarsko-wydawniczego w Polsce w mi-
nionym 2012 roku 

Miniony rok mimo odczuwalnego spadku sprzedaży w księgarniach prywatnych, był dobry dla placó-
wek sieciowych, typu Matras czy Empik. Był to także rok wielu udanych imprez targowych, wysypu 
nagród literackich i pod wieloma względami udanych spotkań autorskich.  

Książki czytano w radiu, omawiano w telewizji. Dużo mówiono o pozytywach płynących z czy-
tania, także tego głośnego. Wzrosło zainteresowanie biblioterapeutyczną rolą literatury pięknej. Ten 
rok zdominowały imprezy czytelnicze dla dzieci i młodzieży oraz Akcje Czytelnicze. Wszystko po to by 
czytanie znowu stało się modne i traktowane zostało jako najlepsza forma aktywnego umysłowego wy-
poczynku.  

● Styczeń 2012 
Inauguracja Roku Janusza Korczaka w ŻIHu.  

5 stycznia o godz. 18.00 prof. Paweł Śpiewak dokonał Inauguracji Roku Janusza Korczaka w Żydow-
skim Instytucie Historycznym.  

Dom Wydawniczy REBIS uzyskał tytuł Gazeli Biznesu 2011. Gazele Biznesu to ranking naj-
bardziej dynamicznie rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw przygotowywany przez re-
dakcję dziennika gospodarczego „Pulsu Biznesu”. To już dwunasta edycja tego przedsięwzięcia, a RE-
BIS bierze w niej udział po raz szósty.  

W maju tego roku w Szczecinie wręczona zostanie po raz pierwszy nowa, Ogólnopolska Nagro-
da Literacka Gryfia za najlepszą książkę 2011 roku napisaną przez polską autorkę. Wręczona zostanie 
podczas Festiwalu Literatury Kobiet w Szczecinie.  

26 stycznia przedstawiciele polskiego rządu mieli podpisać ACTA (Anti-Counterfeiting Trade 
Agreement), niezwykle kontrowersyjną umowę międzynarodową, która wprowadzała drastyczne narzę-
dzia służące ochronie praw własności intelektualnej i ograniczające wolności w sieci. Dzięki skrzyknię-
tym przez internet użytkownikom sieci w całym kraju doszło do licznych protestów, blokad rządowych 
stron internetowych i setek tysięcy maili z listami protestujących Internautów.  

W tym 26 stycznia liczba skatalogowanych egzemplarzy w systemie MAK+ przekroczyła jeden 
milion! Pierwsza instalacja MAK-a+ miała miejsce w kwietniu 2010 roku. Od tego czasu liczba bibliotek 
korzystających z systemu systematycznie rosła. Rok 2011 został zamknięty z wynikiem 568 bibliotek 
korzystających z systemu (228 bibliotek głównych oraz 340 filii). 

Żądanie zapłaty za niezamówione przez konsumentów produkty, nieinformowanie wprost 
o zamiarze zawarcia umowy, sugerowanie wygranej - to przykłady kilku z dziesięciu praktyk Reader's 
Digest Przegląd, które zakwestionowała Prezes UOKiK. Na przedsiębiorcę nałożono karę ponad 4,3 mln 
zł 
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Nowy krój pisma nazwany Milosz, który wygrał zeszłoroczny konkurs Fundacji Sztuki Nowej 
ZNACZY SIĘ, będzie przez dwa lata bezpłatnie dostępny dla wydawców dzieł polskiego noblisty - poda-
wał Instytut Książki. 

● Luty 2012 
Smutkiem napawała nas informacja, iż 1 lutego 2012 roku po długiej chorobie, w Krakowie - 

zmarła w swoim domu, wybitna polska poetka Wisława Szymborska. Była laureatką literackiej Nagro-
dy Nobla. -Umarła spokojnie, w śnie – powiedział jej sekretarz, Michał Rusinek. 

2012 – rokiem trzech poetów. Obchodziliśmy okrągłe rocznice związane z trzema znakomitymi 
poetami: 200-lecie urodzin Zygmunta Krasińskiego, 110. rocznicę urodzin Władysława Sebyły oraz 
50 lat od śmierci Władysława Broniewskiego.  

3 lutego 2012 roku rozpoczęły się XI Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla Dzieci i Mło-
dzieży. Tysiące wartościowych książek, spotkania z autorami, wydawcami i ilustratorami, premiery 
wydawnicze, wystawy, warsztaty i zabawy dla dzieci. Te i wiele innych atrakcji czeka na młodych miło-
śników książek, którzy odwiedzą pawilon 3 MTP w dniach 3-5.02.2012 roku.  

Biblioteka Analiz uważa, że wprowadzenie podatku VAT na książki, brak windujących sprzedaż 
bestsellerów spowodowało, że zeszły rok był dla rynku książki wyjątkowo ciężki. Wstępne szacunki 
Biblioteki Analiz mówią o 8-procentowym spadku przychodów wydawców, w złej kondycji są też księ-
garnie. Dane Biblioteki Analiz mówią o 8-procentowym spadku przychodów wydawców w zeszłym ro-
ku, mimo że średnia cena książki wzrosła o 12 proc. - do 38,40 zł.  

Informowaliśmy, że decyzją Jednostki Certyfikacyjnej SGS Polska Sp. z o.o. System Zarządza-
nia Jakością Firmy Księgarskiej Olesiejuk został zarejestrowany jako spełniający wymagania normy 
ISO 9001. Podczas audytu nie stwierdzono niezgodności i w związku z tym FK Olesiejuk ma prawo do 
powoływania się na certyfikację do 3 lutego 2015 roku. 

Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu pozytywnie zaopiniowała ustawę budżetową na 
2012 roku dotyczącą m.in. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Przepadła jednak poprawka 
dzięki, której biblioteki mogłyby liczyć na większe dotacje. Ustawa budżetowa, uchwalona pod koniec 
stycznia przez Sejm, przewiduje na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego ponad 2 mld 885 mln zł. 

W głosowaniu na portalu Lubimy Czytać internauci z całej Polski wybrali wrocławską księgar-
nię „Tajne Komplety” najpiękniejszą w kraju. „Tajne Komplety” wyprzedziły m.in. księgarnie z Gdyni, 
Lublina i Sopotu. W plebiscycie wzięło udział 12 księgarń.  

Konkurs Bologna Ragazzi Award jest dla wydawców książek dla dzieci tym czym Złote Palmy 
czy Oskary dla filmowców. W tym roku do konkursu zgłoszono ponad 1000 książek z 31 krajów. Jury 
przyznało nagrody i wyróżnienia w 5 kategoriach: Fiction, Non Fiction, Opera Prima (dla debiutantów, 
za odkrycie nowych talentów), New Horizons (sekcja krajów arabskich, Ameryki Łacińskiej, Azji i Afry-
ki) i Digital (aplikacje). Główną nagrodę w kategorii Non Fiction zdobyła książka pt. „Wszystko gra” 
z tekstem Anny Czerwińskiej-Rydel i w opracowaniu graficznym Marty Ignerskiej, wydana przez Wy-
twórnię wspólnie z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. 

CD Projekt RED sprzedał w 2011 roku 1,5 mln sztuk gier własnych, poinformowała spółka 
w komunikacie. Na tę liczbę składa się 1,1 mln egzemplarzy gry „Wiedźmin 2” oraz 400 tys. sztuk 
pierwszej części serii. Gry „Wiedźmin” są oparte o bestsellerową serię opowiadań i powieści Andrzeja 
Sapkowskiego. 

● Marzec 2012 
W mijającym roku od 4 do 10 marca obchodziliśmy Międzynarodowy Tydzień E-książki. Ty-

dzień e-książki obchodzi się na świecie od 2004 roku. 
Jacek Cygan został tegorocznym laureatem Nagrody Literackiej Srebrny Kałamarz im. Herme-

negildy Kociubińskiej za tomik „Pies w tunelu”. Nagrodą Zielonej Gąski uhonorowana została piosen-
karka Kasia Klich za „Bajkową drużynę”. Nagrody wręczono w niedzielę w Warszawie. 

Infinity Group uruchomiła polską platformę self-publishingową - czyli umożliwiającą autorom 
samodzielne wydawanie, promocję i sprzedaż książek, bez udziału wydawnictwa. PortPublish.com łą-
czy w sobie funkcje nowoczesnego e-wydawnictwa i księgarni. 

9 marca Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku otworzyła swoją nową placów-
kę - Bibliotekę Manhattan. To pierwsza mediateka na Pomorzu, to również pierwsza Biblioteka miesz-
cząca się w Centrum Handlowym, dostosowana do potrzeb każdego czytelnika.  

Drukarnia Opolgraf znalazła się w prestiżowym gronie „Diamentów Forbesa 2012” – przedsię-
biorstw mogących pochwalić się dynamicznym wzrostem swojej wartości rynkowej. Lista Diamentów 
Forbesa została opracowana we współpracy z firmą Dun&Bradstreet na podstawie szwajcarskiej meto-
dy wyceny wartości firm, uwzględniającej wyniki finansowe oraz wartość majątku. 

14 marca Dom Wydawniczy REBIS wprowadza do sprzedaży książki w postaci elektronicznej. 
Oferta od początku będzie różnorodna – klasyczne powieści, biografie, kryminały i thrillery, fantastyka, 
jak również coś dla miłośników historii.  

Jubileuszowy X Finał Kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom, pod patronatem hono-
rowym Małżonki Prezydenta RP Anny Komorowskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bog-
dana Zdrojewskiego oraz Marka Michalaka- Rzecznika Praw Dziecka, odbył się 26 marca w Teatrze 
Dramatycznym w Warszawie. 
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12. tom (w-ż) „Encyklopedii Muzycznej PWM” pod redakcją E. Dziębowskiej zamyka 33-letnią 
historię jednego z najbardziej ambitnych przedsięwzięć Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. 

Przygotowanie Karty Praw Podstawowych Wolności w Internecie zapowiedziało Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji. Propozycję resortu przedstawił minister Michał Boni na zainaugurowanym 
w poniedziałek w Warszawie Kongresie Wolności w Internecie.  

OSDW Azymut został nagrodzony Gazelą Biznesu. 
Ogłoszono pilotażowy program „Cyfrowa szkoła”. Zostanie objętych nim, według zapowiedzi re-

sortu edukacji, ok. 400 szkół prywatnych i publicznych. Od 23 marca placówki będą mogły występo-
wać z wnioskami o wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne do organów prowadzących. Ich 
uczniowie i nauczyciele otrzymają przenośne komputery, tablice interaktywne, rzutniki i urządzenia 
umożliwiające budowę bezprzewodowej sieci komputerowej. Pilotaż ma kosztować 50 mln zł. Wyposa-
żaniu szkół w sprzęt będą towarzyszyły szkolenia nauczycieli. W ramach „Cyfrowej szkoły” w polskich 
szkołach mają zostać wprowadzone e-podręczniki.  

W trakcie tegorocznego Pyrkonu - 23-25 marca 2012 roku - realizowano badania dotyczące 
czytelnictwa literatury fantastycznej. Uzyskane wyniki pozwolą na opracowanie raportu na temat fan-
tastyki i jej miłośników.  

Już ponad milion obiektów cyfrowych - m.in. zdigitalizowanych książek, nagrań czy obiektów 
muzealnych - udostępniły polskie instytucje Europeanie - portalowi, który gromadzi dane o cyfryzo-
wym dziedzictwie kulturowym europejskich instytucji. Poinformowało o tym na swojej stronie Poznań-
skie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS). 

● Kwiecień 2012 
Powołano Fundację im. Wisławy Szymborskiej, która będzie się opiekowała dorobkiem poetki 

i ustanowieniem nagrody literackiej - to postanowienia zapisane w otwartym w środę testamencie no-
blistki. Sekretarz poetki i wykonawca jej testamentu Michał Rusinek poinformował na konferencji pra-
sowej, że fundacja ma się zająć spuścizną literacką Szymborskiej, jej archiwum, księgozbiorem 
i uporządkowaniem pamiątek.  

Wrocław Europejską Stolicą Literatury. Pięćdziesięciu zagranicznych i krajowych twórców – 
w tym goście specjalni: Laurie Anderson, Edmund White oraz obchodząca jubileusz 80. urodzin Kry-
styna Miłobędzka – zostało zaproszonych w dniach 20-22 kwietnia do rozmów o książkach przy kubku 
dobrej kawy w Studiu Na Grobli podczas 17. Portu Literackiego. 

Podano datę wydania ostatniego tomu poezji Wisławy Szymborskiej. Niewielka objętościowo 
książka nosząca tytuł „Wystarczy” ukaże się 20 kwietnia. Informację podało Wydawnictwo a5, którego 
nakładem ukaże się ostatni tom zredagowany przez poetkę.  

„Czytaj! Zobacz więcej” to kampania społeczna z okazji Światowego Dnia Książki, której celem 
była zmiana wizerunku książki i promocja czytelnictwa. Dziennikarze, pisarze i artyści w promocyjnym 
filmiku przekonują, że czytanie to przyjemny i wartościowy sposób spędzania wolnego czasu. 

Rada Redakcyjna i Redakcja miesięcznika „Odra” postanowiły przyznać Nagrodę „Odry” za rok 
2011 Profesorowi Januszowi Tazbirowi za zbiór napisach z wielką pasją i talentem literackim esejów 
historycznych „Od sasa do lasa” 

Zainaugurowano przewrotną kampanię społeczną wspierającą czytelnictwo zatytułowaną: „Nie 
czytaj, książki są ciężkie, uzależniają” 

Redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” przyznała po raz czwarty Nagrody im. Filipa Kalli-
macha za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji. W 2012 roku Nagroda im. Filipa Kallimacha trafiła do 
rąk prof. Bogusława Śliwerskiego!  

Protest elity humanistów. Wybitni warszawscy historycy zrobili to, by poprzeć prowadzoną od 
ponad dwóch tygodni głodówkę przeciwko ograniczaniu nauczania historii w szkołach ponadgimna-
zjalnych. Początkowo próbowano go zamilczeć, potem wyszydzić, w końcu jednak okazało się, że wspie-
ra go coraz więcej środowisk fachowych, apolitycznych, które trudno zredukować do wygodnego poję-
cia „pisowskiej dziczy”. Jednogłośnie przyjęty apel Rady Naukowej Instytutu Historii Uniwersytetu Ja-
giellońskiego (Rada skupia „wszystkich” historyków pracujących na UJ), uchwały Rady Wydziału Nauk 
Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Rady Naukowej Instytutu Historii Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego, Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ, Senatu Uniwersytetu Miko-
łaja Kopernika w Toruniu – to tylko niektóre przykłady dołączania akademickich ciał przedstawiciel-
skich do postulatów głodujących. 

Jarosław Mikołajewski, Jacek Łukasiewicz, Małgorzata Strzałkowska i Ewa Morycińska-Dzius 
zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Literackiej Miasta St. Warszawy. Tytuł Warszawskiego Twór-
cy przypadł Januszowi Tazbirowi - ogłoszono w niedzielę, w przeddzień Światowego Dnia Książki. 

13 kwietnia 2012 roku został rozstrzygnięty konkurs Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
„Mistrz Promocji Czytelnictwa 2011”. W konkursie nagradzane są najlepsze praktyki biblioteczne słu-
żące zwiększeniu zainteresowania książką, popularyzacji wiedzy i informacji oraz ułatwiające do nich 
dostęp.Za działania przeprowadzone w roku 2011 Jury konkursu przyznało następujące nagrody: 

I nagroda: Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie 
II nagroda: Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszynie 
III nagroda: Miejska Biblioteka Publiczna w Wągrowcu, Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu-

bliczna im. A. Majkowskiego w Wejherowie 
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Od 23 do 24 kwietnia 2012 roku Województwo Małopolskie już po raz jedenasty obchodziło 
Małopolskie Dni Książki „Książka i Róża”.  

6 tygodni przygotowań, ponad 40 miast, 5 minut dla książki. Kilka tysięcy osób w całej Polsce 
oraz w dwóch miastach Europy Zachodniej - Arucas na Gran Canarii i w Strassburgu zebrało się 
22 kwietnia o godzinie 17:00, by przeczytać fragmenty powieści Marii Pruszkowskiej „Przyślę Panu list 
i klucz” w ramach wielkiego finału akcji „Czytamy pod chmurką”!Akcja odbyła się pod hasłem „Czyta-
my pod chmurką”, a organizatorzy już zapowiadają kontynuację przedsięwzięcia.  

„2 + 0 + 1 + 2 = 5” czyli pięć różnorodnych opowieści pięciorga wyśmienitych polskich autorów 
zebranych pod tytułem „2012” znalazło się w książce wydanej przez Empik z okazji Światowego Tygo-
dnia Książki.  

W dniach 20-22 kwietnia odbyły się XVIII Targi Wydawców Katolickich. Ich organizatorami są: 
Stowarzyszenie Wydawców Katolickich oraz Zamek Królewski w Warszawie. Wręczono nagrody „Fenik-
sa”. Feniks Specjalny Pro Autore został wręczony JE ks. biskupowi Józefowi Zawitkowskiemu. – Bazy-
lika przy Kawęczyńskiej jest dla mnie bardzo szczęśliwa. W 1956 roku tu zdawałem maturę, dziś 
otrzymałem FENIKSA. Ostatnie czym by było życie bez nagrody – mówił nagrodzony. Ogólne porusze-
nie wywołało wystąpienie prof. Teresy Michałowskiej, która Nagrodę FENIKS Specjalny otrzymała za 
Leksykon „Literatura polskiego średniowiecza” (Wydawnictwo Naukowe PWN). – Praca nad tą książką 
zajęła mi ponad 15 lat. Sądzę w związku z tym, w jakim jestem wieku, że jest to też ostatnia książka 
w moim życiu – mówiła niezwykle wzruszona laureatka. 

Podczas gali uhonorowano także laureatów Nagrody Mały FENIKS 2012, którą otrzymają osoby 
i instytucje szczególnie zasłużone dla promocji książek o tematyce religijnej w mediach. W tym roku po 
raz pierwszy zostanie wręczony MAŁY FENIKS SPECJALNY ks. Ireneuszowi Skubisiowi, redaktorowi 
naczelnemu tygodnika „Niedziela”, za całościowy wkład pracy w mediach, środkach społecznego prze-
kazu, w tym za promocje dobrych, wartościowych książek w mediach. 

Wydawnictwo Mag Najlepszym Wydawcą Fantastyki w 2011 roku. W plebiscycie Fantastyka 
2011 organizowanym corocznie przez portal Katedra. 

Galeria Książki w Oświęcimiu została wpisana na europejską listę najlepszych nowych biblio-
tek w Europie. Listę wzorcowych projektów opublikował World Architecture News, serwis poświęcony 
najnowszym międzynarodowym rozwiązaniom architektonicznym, wyróżniającym się innowacyjnością 
i nowoczesnością. Biblioteka oświęcimska jest jedyną na niej placówką z Polski 

Klimatyczne miejsce spotkań czytelników książek - takiej ul. Chmielnej w Warszawie chcą 
władze dzielnicy Śródmieście. Ogłoszony właśnie konkurs na najem lokali w pobliżu deptaka ma za-
chęcić antykwarystów i księgarzy do sprzedaży w tym miejscu książek. Władze dzielnicy Śródmieście 
w Warszawie oferują księgarzom i antykwariuszom do wynajęcia pięć lokali w pobliżu skweru - poin-
formował na piątkowej konferencji prasowej w Warszawie zastępca burmistrza dzielnicy Śródmieście 
Piotr Królikiewicz. Większość oferowanych powierzchni użytkowych liczy 30 m kw. Na złożenie propo-
zycji księgarze i antykwariusze mieli czas do 25 maja. 

● Maj 2012 
Niemiecki prozaik i eseista Stefan Wackwitz oraz polski pisarz i scenarzysta filmowy Andrzej 

Bart zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Miast Partnerskich Torunia i Getyngi im. Samuela Bo-
gumiła Lindego - ogłosiła w poniedziałek kapituła wyróżnienia. 

Tadeusz Konwicki, wybitny polski pisarz i reżyser, otrzymał w piątek tytuł Człowieka Roku 
„Gazety Wyborczej”. Jest pierwszym pisarzem, który otrzymał ten tytuł, przyznawany przez „Gazetę 
Wyborczą” od 1999 roku. 

Wydawnictwo a5 i Teatr Na Woli zapraszali nas 11 maja o godzinie 18:00, na wieczór poezji 
Tomasa Tranströmera. Spotkanie odbędzie się z okazji premiery tomu noblisty „Wiersze i proza 1954-
2004”.Gośćmi specjalnymi wieczoru będą Monika i Tomas Tranströmerowie. Wiersze poety czytał 
Krzysztof Globisz. Spotkanie prowadzili: Antonina Turnau oraz Leonard Neuger. 

III Warszawskie Targi Książki otworzyły się od czwartku 10 maja na miłośników słowa druko-
wanego i e-booków. WTK, to kilkaset spotkań autorskich, promocja nowych tytułów, imprez towarzy-
szących, wydarzeń zorganizowanych z myślą o młodych czytelnikach, konferencji, seminariów, akcji 
wymiany książek i akcji czytelniczych. Odwiedziło je ok. 40 tys osób. Podczas targów odbyło się ponad 
600 imprez towarzyszących - spotkań autorskich, wstaw, paneli dyskusyjnych, prezentacji. Podczas 
targów z czytelnikami spotkało się ponad 400 autorów.  

19 maja poznaliśmy tegorocznych laureatów Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius. Gala 
odbyła się w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu. Jury pod przewodnictwem prof. Jacka Łukasiewi-
cza nagrodziło Marcina Świetlickiego za całokształt twórczości. Sielsiusa za debiutancki tom „Kanada” 
otrzymał Tomasz Bąk, a Silesiusem za książkę roku został wyróżniony Eugeniusz Tkaczyszyn – Dycki 
i jego „Imię i znamię”. 

Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych przy Polskiej Sekcji IBBY przyznało Nagrodę 
Małego DONGA wydanej przez Egmont Polska serii Trylogia czasu Kerstin Gier. W cyklu ukazały się 
„Czerwień Rubinu”, „Błękit Szafiru” i „Zieleń Szmaragdu” 

Spotkania z pisarzami, warsztaty literackie i panele dyskusyjne złożyły się na rozpoczynający 
się w Gdyni Festiwal Literaturomanie. Impreza kończyła się w sobotę galą, na której ogłoszeni zostaną 
laureaci tegorocznej Nagrody Literackiej Gdynia. 
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Informowaliśmy, że Firma Księgarska Olesiejuk została uhonorowana główną Nagrodą Sezonu 
Wydawniczo-Księgarskiego 2011/2012 Ikar 2012. Przewodniczący Jury wyróżniło firmę za wysoką ja-
kość usług, innowacyjność oraz za społeczną wrażliwość. Nagroda główna została wręczona podczas 
Wieczoru Wystawców 3. Warszawskich Targów Książki.  

Liao Yiwu, autor książki „Prowadzący umarłych. Opowieści prawdziwe. Chiny z perspektywy 
nizin społecznych” został tegorocznym laureatem trzeciej edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego 
za reportaż literacki. Ceremonia wręczenia nagrody odbyła się w piątek, drugiego dnia 3. Warszaw-
skich Targów Książki w Teatrze Dramatycznym.  

Od niedzieli, 13 maja trwały w Warszawie 15. Dni Książki Żydowskiej. To jedyne wydarzenie 
tego typu w Polsce - Dni Książki Żydowskiej są okazją do zapoznania się z nowościami wydawniczymi 
dotyczącymi polskich Żydów, Izraela oraz diaspory, a także do spotkania z autorami oraz wysłuchania 
wykładów, dyskusji i koncertów. 

„Biblioteka na to czeka” – pod takim hasłem Instytut Pamięci Narodowej wysłał swoje książki 
do bibliotek publicznych. 

IPN postanowił wspomóc polskie biblioteki publiczne. Instytut wspólnie ze Stowarzyszeniem 
Bibliotekarzy Polskich oraz bibliotekami; wojewódzkimi uruchomił projekt „Biblioteka na to czeka” 
wspierając biblioteki publiczne książkami, które wydał w latach 2000 - 2010.  

W imieniu Organizatorów zapraszaliśmy na Mariensztat 26 i 27 maja na Warszawski Kiermasz 
Książki. W programie zaplanowano m.in. spotkania z licznymi wydawcami, twórcami najpopularniej-
szych kampanii czytelniczych, tworzenie na żywo ilustracji książek, panele dyskusyjne, spotkania 
z autorami, warsztaty, Komiks&fantasy.  

Z okazji obchodów jubileuszu 20-lecia wydawnictwo Media Rodzina przekazało 20 bibliotekom 
– 20 palet książek, docierając do nich niezwykłym książkobusem. Zadaniem książkobusu ma być nie 
tylko transport książek, ale i promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Partnerem akcji jest Fun-
dacja „Cała Polska czyta dzieciom”.  

W piątek, 25 maja po raz ósmy została wręczona nagroda Transatlantyk. W tym roku otrzyma-
ła ją Yi Lijun, tłumaczka literatury polskiej na język chiński, uznana literaturoznawczyni i popularyza-
torka kultury polskiej w Chinach. Laudację na cześć laureatki wygłosił profesor Aleksander Fiut. Uro-
czystość wręczenia Nagrody odbyła się w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

3.Targi Książki dla Dzieci i Młodzieży „Dobre Strony” upłynęły pod znakiem spotkań z wydaw-
cami z całej Polski, licznych nagród, bogatego programu artystycznego, w tym warsztatów literackich, 
plastycznych, edukacyjnych i aktorskich. Dobre Strony otworzyła Bajkowa Parada, która zgromadziła 
rzeszę najmłodszych czytelników, Bajarzy i Moli Książkowych.  

● Czerwiec 2012 
2. edycja Targów Książki dla Dzieci. Od 1 do 3 czerwca w Krakowie polskie wydawnictwa przy-

bliżały najmłodszym świat literatury, umożliwiły spotkanie z ulubionymi pisarzami, sławnymi ilustra-
torami, ale przede wszystkim pokazały, że czytanie to fascynująca przygoda.  

Europejski Stadion Kultury w Lublinie wystartował z 2 na 3 czerwca. Szykowano się na sobot-
nią Noc Kultury. W programie m.in. 270 wydarzeń, 3000 współtwórców, 250 artystów, 50 unikalnych 
projektów polsko-ukraińskich, 10 przestrzeni muzycznych, 8 scen teatralnych, 2 strefy kina, Aleja Kul-
tur, kilkadziesiąt wystaw, interwencje w przestrzeni publicznej. Wiadomości24 patronują imprezie. 

Ewa Lipska – związana z Krakowem wybitna poetka, a także eseistka i felietonistka - otrzyma 
21 czerwca w Kielcach tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.  

Podczas kongresu Polska Wielki Projekt zorganizowanego przez Instytut Sobieskiego odbył się 
panel poświęcony polskiej literaturze. Udział w nim wzięli: prof. Andrzej Waśko (literaturoznawca, pu-
blicysta), prof. Maciej Urbanowski (literaturoznawca), Andrzej Horubała (pisarz, krytyk literacki). Pro-
wadzącą była Marta Kwaśnicka. 

Maciej Robert, Justyna Bargielska, Wojciech Nowicki i Iwona Chmielewska zostali laureatami 
XI edycji Konkursu Literackiego Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek - ogłoszono w ubiegły 
czwartek.W kategorii „poezja” jury nagrodziło tomik Macieja Roberta Collegium Anatomicum (Centrum 
Animacji Kultury Poznań).  

Powieść „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa zwyciężyła w plebiscycie na ulubioną książ-
kę mieszkańców stolicy. Książka Bułhakowa, której akcja toczy się w latach 30-tych XX wieku 
w Moskwie, pozostawiła w tyle światową i krajową konkurencję. Zorganizowane po raz pierwszy pod-
czas Warszawskiego Kiermaszu Książki głosowanie pokazało gusty czytelnicze warszawiaków. 

● Lipiec 2012 
W czwartek przypadła 120. rocznica urodzin Brunona Schulza, jednego z najciekawszych pol-

skich prozaików XX wieku, rysownika i grafika, twórcy m.in. „Sklepów cynamonowych” i „Sanatorium 
pod klepsydrą”.  

22 lipca przypada rocznica urodzin Janusza Korczaka - pedagoga, pisarza, publicysty, prekur-
sora działań na rzecz praw dziecka. Nie wiadomo jednak na pewno, która to rocznica, sam Korczak nie 
wiedział, czy przyszedł na świat w 1878 czy w 1879 roku.  

Irlandzki pisarz Colm Toibin i Magdalena Tulli laureatka Nagrody Literackiej Gdynia przyjadą 
jesienią do Wrocławia na 8. edycję międzynarodowej imprezy - Międzynarodowego Festiwalu Opowia-
dania.  
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Magdalena Tulli, Marta Podgórnik i Marian Sworzeń zostali laureatami tegorocznej - siódmej 
edycji Nagrody Literackiej Gdynia. Przyznawana nieregularnie tzw. Nagroda Osobna przypadła z kolei 
Mieczysławowi Porębskiemu. Laureatów tegorocznej nagrody ogłoszono w sobotę po południu w trakcie 
gali, która odbyła się w gdyńskim Teatrze Muzycznym. Uroczystość zakończyła trwający w Gdyni od 
środy Festiwal Literaturomanie. 

Szanowni Państwo, Dyskusyjnych Klubów Książki jest już 1000! To znaczy, że w Dyskusyjnych 
Klubach Książki spotyka się około, nikt tego nie wie na pewno, dwanaście tysięcy czytelników. To tro-
chę mniej niż kibiców na stadionie narodowym, ale spotkania DKK odbywają nieskończenie częściej 
i bez przerwy. Sezon na czytanie trwa cały rok!  

Decyzją Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników dnia 2 lipca 2012 roku Spółka Zakład Na-
rodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo została rozwiązana. Likwidatorem został dotychczasowy pre-
zes Andrzej Głuchowski. W ten sposób absolutnie najstarsza oficyna polska przestała istnieć. 

● Sierpień 2012 
Ponad 3500 bibliotek publicznych w Polsce przez następne trzy lata będzie nadal bezpłatnie 

korzystać z Internetu. Darmowy dostęp do sieci będą mogły uzyskać także kolejne placówki. To efekt 
Porozumienia, jakie 23 lipca 2012 roku zawarło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mini-
sterstwo Administracji i Cyfryzacji, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Orange Pol-
ska.  

Księgarnia Naukowa im. Kopernika mieszcząca się przy ul. Kuźniczej 30/33, jedna z najstar-
szych placówek księgarskich, ulega likwidacji. Oficjalnie mówi się, że będzie ona przeniesiona do loka-
lu filii na Kuźniczą 49/55, ale po ilości dokonanych zwrotów wnioskować można, że księgarnia w dużej 
części oferty naukowej zostanie po prostu zlikwidowana.  

Noblista Orhan Pamuk honorowym gościem Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada. 
Znamy już wyniki plebiscytu czytelników Biblioteki Śląskiej. W tegorocznej edycji Śląskiego 

Wawrzynu Literackiego największą liczbę głosów (ponad 22%) zdobyła książka Zbigniewa Białasa Ko-
rzeniec. 

W Polsce jest najniższe czytelnictwo w Europie, a jednocześnie mamy największy wskaźnik 
tłumaczeń literatury - 80 proc.! - alarmuje b. prezes Polskiej Izby Książki i kobieta, która ma lekką 
obsesję na punkcie promowania polskich książek. - Nie są gorsze! A wyobraź sobie, że przeczytałam 
ostatnio komentarz pod recenzją: „pierwszy raz nie przeszkadzało mi, że imiona bohaterów są polskie” 
- opowiada.  

Maja Lidia Kossakowska i Jakub Ćwiek zostali laureatami Nagrody Fandomu Polskiego im. 
Janusza A. Zajdla za rok 2011. Gala finałowa odbyła się w sobotę we Wrocławiu w ramach 28. Ogól-
nopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki Polcon 2012. 

● Wrzesień 2012 
Instytut Książki, Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku oraz Instytut Kultury Polskiej 

w Londynie ogłosiły, że laureatką nagrody Found in Translation Award za rok 2011 została pani Joan-
na Trzeciak za przekład wyboru wierszy Tadeusza Różewicza „Sobbing Superpower” wydanego przez 
wydawnictwo W. W. Norton & Company (USA). 

W 2015 roku wszyscy uczniowie powinni móc korzystać z e-podręczników – powiedział premier 
Donald Tusk podczas uroczystej inauguracji roku szkolnego 2012/2013 w Sulęczynie. Przypomniał, że 
prowadzony jest pilotaż rządowego programu cyfryzacji edukacji. 

Aż 15 proc. polskich piętnastolatków nie umie czytać ze zrozumieniem – przypomina Unia Eu-
ropejska. I nie ma się co pocieszać, że średnia w Europie jest gorsza. Statystycznie wypadamy nieco 
lepiej od europejskiej średniej, bo w całej Unii odsetek 15-latków mających słabe wyniki w czytaniu ze 
zrozumieniem wynosi aż 19,6 proc. – pisała „Gazeta Wyborcza”. 

W Warszawie zainaugurowano dzisiaj „Narodowe czytanie 'Pana Tadeusza”. Przez cały dzień 
w 60 polskich miastach i miejscowościach odbywać się będzie publiczne czytanie poematu Adama Mic-
kiewicza.  

10 września ruszyła akcja „Zaopiekuj się książką”, której organizatorem był SKOK Ubezpiecze-
nia. W wybranych miastach na terenie całej Polski będzie można natknąć się na pozostawione w miej-
scach publicznych książki.Do udziału w akcji wybranych zostało 16 miast powiatowych: Biała Podla-
ska, Legionowo, Brzeg, Cieszyn, Zgorzelec, Łowicz, Augustów, Bochnia, Jarocin, Sandomierz, Łańcut, 
Braniewo, Międzyrzecz, Gryfice, Kartuzy i Lipno. Partnerem akcji jest wydawnictwo Zysk i S-ka. 

W dniach 13-15 września odbyły się w Krakowie Targi Książki Historycznej. Była to nie tylko 
szansa na zakup nowości wydawniczych spośród oferty ponad 80 wystawców, ale również możliwość 
wzięcia udziału w bogatym programie towarzyszącym. Targ Książki Historycznej towarzyszyły 2. Kon-
gresowi Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski i odbędą się w dniach 13-15 września 2012 roku 
w Auditorium Maximum UJ (ul. Krupnicza 33, Kraków). 

28 września w Krakowie podczas wieczoru poezji noblistki została zainaugurowana działalność 
fundacji, która powstała na mocy jej testamentu. Tego dnia zostanie także zaprezentowany tomik po-
etki zatytułowany „Wystarczy” (wydawnictwa a5) wydany wraz z płytą, na której ostatnie wiersze 
Szymborskiej czyta Anna Polony. 

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego po zapoznaniu się z uchwałą Rady Wydziału Polonistyki 
UJ i recenzjami przygotowanymi przez prof. dr hab. Annę Legeżyńską z Uniwersytetu im. Adama Mic-
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kiewicza w Poznaniu i prof. dr hab. Jacka Łukasiewicza z Uniwersytetu Wrocławskiego, popartymi 
uchwałami Senatów wymienionych Uczelni, postanowił przyznać godność doktora honoris causa Panu 
Adamowi Zagajewskiemu. 

Stanisław Barańczak, Anda Rottenberg, Wojciech Smarzowski, Paweł Łysak i Fundacja Legal-
na Kultura znaleźli się wśród laureatów Dorocznych Nagród Ministra Kultury. Nagrody wręczył w po-
niedziałek szef resortu kultury Bogdan Zdrojewski 

W Poznaniu będzie realizowany projekt Miejski Regał Książkowy autorstwa Agaty Trykszy, któ-
ry został nagrodzony przez Prezydenta Miasta Poznania w konkursie Centrum Warte Poznania. Jego 
celem było pozyskanie koncepcji kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych wzbogacających życie 
kulturalne i uatrakcyjniających centrum miasta.  

● Październik 2012 
W październiku 2012 roku Wydawnictwo Literackie współorganizowało obchody jubileuszu 75-

lecia słynnej powieści Witolda Gombrowicza Ferdydurke. Na uroczystości przybył do Polski Miguel 
Grinberg, argentyński pisarz, dziennikarz i przyjaciel autora. 

23. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi odbył się, zgodnie z wieloletnią tradycją, 
w pierwszy weekend października – w tym roku między 5 a 7 dniem tego miesiąca. Program imprezy 
realizowany był w wielu innych miejscach, m.in. w Textilimpeksie, Hotelu Centrum, Centralnym Mu-
zeum Włókiennictwa, Hotelu Grand, Wytwórni, Stacji Nowa Gdynia oraz w łódzkich klubach i gale-
riach. Tegoroczny festiwal zapowiadały dwa przedsięwzięcia okołokomiksowe. Pierwszy wydarzył się 28 
sierpnia 2012 – był nim event z okazji Międzynarodowego Dnia Publicznego Czytania Komiksów. Tego 
dnia od godz. 12.00, w łódzkim Pasażu Schillera, będzie można nie tylko przeczytać wiele dobrych 
komiksów, ale spotkać się z rysownikami i ludźmi zajmującymi się historiami obrazkowymi. 

Ósma edycja Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania odbyła się w dniach od 2 do 6 paź-
dziernika 2012 roku we Wrocławiu. 

Podczas festiwalu na scenie Teatru Współczesnego (ul. Rzeźnicza 12) pojawili się m.in.: Colm 
Toibin (Irlandia), Magdalena Tulli, David Soares (Portugalia), Marta Syrwid, Dan Lungu (Rumunia), 
Filip Zawada, Janusz Rudnicki, Andrzej Stasiuk, Natasza Goerke.  

Podczas 16. edycji Targów Książki w Krakowie goszczono 562 wystawców. Przez cztery dni Tar-
gów blisko 34 000 zwiedzających łowiły autografy od bez mała 500 autorów. Program składał się 
z niemalże 800 godzin spotkań, warsztatów, dyskusji, paneli, pogadanek, seminariów. Podczas Tar-
gów akredytowało się 300 dziennikarzy, którzy mówili i pisali (i mamy nadzieję, że wciąż mówić i pisać 
będą) o Targach. Przed Targami, jak i w trakcie ich trwania, rekordy popularności bił fanpage Targów 
Książki na Facebooku, dzięki czemu Organizatorzy policzyli, że polubiło ich ponad 10 000 internau-
tów. 100 osób wkręcono w czytanie i pytano w sondzie o to dlaczego lubią czytać.  

Mocą decyzji Jury Konkursu na czele z przewodniczącym prof. Władysławem Stróżewskim 
w 2012 roku Nagrodę im. Jana Długosza otrzymał prof. Andrzej Friszke. Książka jego autorstwa „Czas 
KOR-u. Jacek Kuroń a geneza Solidarności” wydana nakładem Społecznego Instytutu Wydawniczego 
Znak została oceniona najwyżej. 

EUNIC Warszawa, EUNIC Kraków i Komisja Europejska zapraszały w październiku do War-
szawy i Krakowa na Międzynarodowy Dzień Tłumacza 2012. Międzynarodowy Dzień Tłumacza jest ofi-
cjalnie obchodzony 30 września, w dniu św. Hieronima, tłumacza Biblii i patrona tłumaczy.  

W imieniu Organizatorów 5–7 października 2012, zapraszaliśmy do Domu Kultury Śródmieście 
– Scena na Smolnej 9 i Klub na Hożej 41 lok. na spotkania II Festiwal Literacki Autorów, Redaktorów 
i Wydawców z Polski, Słowacji, Czech i Serbii organizowany w ramach międzynarodowego projektu 
„Review within Review – Asymmetries in Europe 2012” (Standard IVF Grants),  

Nagroda Literacka Nike dla Marka Bieńczyka za „Książkę twarzy”. Finałowa gala odbyła się już 
szesnasty raz, po raz szósty w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Nike jest coroczną 
prestiżową nagrodą literacką dla polskiej książki roku. Zwycięzca wyłaniany jest w trzech etapach, 
laureat otrzymuje 100 tysięcy złotych i statuetkę dłuta prof. Gustawa Zemły.  

Laureatem tegorocznej edycji nagrody im. Kościelskich jest Andrzej Dybczak, który otrzymał ją 
za książkę pt. „Gugara”, o małej zapyziałej wiosce syberyjskiej, opublikowaną przez wydawnictwo 
Czarne. Laureat odebrał Nagrodę Kościelskich 13 października 2012 roku w Miłosławiu – dawnym 
majątku rodziny Kościelskich.  

61 wydarzeń, w tym spotkania z ponad setką pisarzy, znalazły się w programie 4. Festiwalu 
Conrada, który rozpoczął się w Krakowie. Jego hasło przewodnie to: „Pomyśl: literatura!”. Gośćmi fe-
stiwalu będą m.in. laureat literackiej Nagrody Nobla w 2006 roku Orhan Pamuk, Peter Esterhazy, Je-
annete Winterson, Michal Viewegh, Martin Pollack i Oksana Zabużko. 

Zapowiedziano polską premierę pierwszej książki „dla dorosłych” autorki bestsellerowej serii 
o Harrym Potterze będzie miała miejsce 15 listopada. Jej polski tytuł to „Trafny wybór”. Angielski tytuł 
tej pozycji to „The Casual Vacancy”, książka ukaże się nakładem Wydawnictwa Znak.  

Tomasz Zaleśkiewicz, Artur Kołakowski, Agnieszka Pisula, Paulina Mechło i Jolanta Grzelka są 
laureatami tegorocznej, czwartej już edycji Nagrody Teofrasta, przyznawanej przez magazyn „Charak-
tery” autorom najlepszych polskich książek psychologicznych. Nagrody wręczono za książki wydane 
w 2011 roku, a uroczysta gala z tej okazji miała miejsce 18 października w Bibliotece Uniwersyteckiej 
w Warszawie. 
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Chorwacki pisarz Miljenko Jergović za książkę „Srda śpiewa o zmierzchu w Zielone Świątki” 
odebrał Literacką Nagrodę Europy Środkowej Angelus. Nagrodę za przekład otrzymała Magdalena Pe-
tryńska. 

Jedna z najbardziej rozpoznawalnych kampanii promujących czytelnictwo „Nie czytasz? Nie idę 
z Tobą do łóżka!” została wyróżniona w kategorii „kampania społeczna” w ramach nagrody „Złotych 
Spinaczy”. Kampanię zorganizowała Grupa Twórcza Qlub Xsiążkowy. 

Od 24 do 26 października 2012 roku obradował w Katowicach „Krajowy Kongres Kultury 
Książki”. Celem spotkania była próba diagnozy kultury współczesnej książki i jej kontekstów. Obrady 
toczyły się w dwóch miejscach: w pierwszym dniu w budynku Biblioteki Śląskiej przy ul. Francuskiej 
12, w pozostałych w głównym gmachu Biblioteki Śląskiej przy placu Rady Europy 1 

Uroczystość wręczenia Nagrody im. Beaty Pawlak 2012 dla Bartosza Jastrzębskiego i Jędrzeja 
Morawieckiego za książką „Krasnojarsk Zero” odbyła się w piątek, 12 października, o godz. 15.00, 
w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego, w Warszawie, przy ul. Sapieżyńskiej 10a, w sali konferen-
cyjnej im. Jerzego Turowicza. 

7. Edycja Konkursu o Pikowy Laur, dedykowanego dziennikarzom, promującym książki i czy-
telnictwo w mediach. Nagroda, przyznawana przez Polską Izbę Książki, powędrowała do prof. Jerzego 
Jarniewicza – za promowanie książek i czytelnictwa w prasie oraz Michała Nogasia – za promowanie 
książek i czytelnictwa w mediach elektronicznych. 

Warszawskie Targi Książki związane dotąd z Pałacem Kultury i Nauki zmieniają lokalizację. 
IV edycja imprezy odbędzie się w dniach 16-19 maja 2013 roku na warszawskim Stadionie Narodo-
wym. Wystawcy i zwiedzający będą mieli do dyspozycji dwa razy więcej miejsca, niż dotychczas.  

● Listopad 2012 
W dniach 7-9 listopada 2012 roku w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej odbyła się szósta 

edycja Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2012. Organizatorami imprezy były Wy-
dawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego i Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, funkcję or-
ganizatora wykonawczego pełni firma Murator EXPO.  

200 tys. zł będzie wynosiła wręczana co roku we wrześniu w Krakowie międzynarodowa Na-
groda Poetycka im. Wisławy Szymborskiej. Otrzyma ją autor wierszy wydanych po polsku - w orygina-
le lub przekładzie. Będzie to najwyższa finansowo literacka nagroda w Polsce. 

Nakładem Biura Literackiego ukazała się premierowa książka Tadeusza Różewicza „to i owo”, 
w której czytelnik znajdzie to, co najbardziej go interesuje: nowe wiersze, groteski dramatyczne, felie-
tony, ale i owo: rysunki (nie tylko) autorskie, rękopisy utworów, dedykacje przyjaciół pisarzy. 

Nazwa i znak towarowy Wydawnictwa Ossolineum są uratowane – powiedział minister kultury 
Bogdan Zdrojewski. Szef resortu zapewnił, że proces wykupienia praw do znaku towarowego oficyny 
został przez jego resort pomyślnie zakończony.  

Wydana przez Wydawnictwo Kurhaus książka „Wielki Problem Drobniaków” zdobyła Nagrodę 
Economicus i pierwsze miejsce w kategorii Najlepsze Tłumaczenie Zagranicznej Książki Ekonomicznej. 
Wielki problem drobniaków” to pierwsza książka wydana w nowej przygotowanej przez Kurhaus serii 
„Nobel z ekonomii”. „Wielki Problem Drobniaków” (tytuł oryginału „The Big Problem of Small Change”) 
Thomasa J. Sargenta i Francois R. Velde to kompletne, doskonale udokumentowane dzieło o kształ-
towaniu się systemu monetarnego. 

Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza przyznano w tym roku pośmiertnie Tomaszowi Mer-
cie, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Nagrodzono go za tom pism zebranych „Nieodzowność kon-
serwatyzmu”. Nagroda tradycyjnie wręczona została 11 listopada.  

Stanisław Barańczak otrzymał Nagrodę Specjalną „Zeszytów Literackich” przyznaną z okazji 
30-lecia istnienia kwartalnika, o czym z przyjemnością zawiadamiamy w dniu Jego 66. urodzin. 

Książka „Długie ramię Moskwy” Sławomira Cenckiewicza zyskała największą ilość głosów 
w kategorii „najlepsza książka naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku” i decyzją czytelników 
zwyciężyła w tegorocznym Konkursie Książka Historyczna Roku!  

Wydawcy – Chomikuj.pl 1:0. W dniu 5.11.2012 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej 
odrzucił zażalenie organizatorów programu partnerskiego chomikuj.pl na postanowienie prokuratora 
prowadzącego postępowanie przeciw portalowi chomikuj.pl i zobowiązał WEB 5 Sp. z o.o., administra-
tora programu partnerskiego (dawniej TSNET Sp. z o.o.), do niezwłocznego wydania wszystkich da-
nych, osób biorących udział w programie partnerskim tego portalu.  

Sejmowa Komisja Kultury poparła wniosek łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Pol-
skich. Rok 2013 będzie rokiem Juliana Tuwima.  

Tegoroczna Nagroda Literacka im. Jana Michalskiego została dzisiaj przyznana Julii Lovell za 
ksiażke „The Opium War, Drugs, Dreams and the Making of China”. Wojna opiumowa ma nadal wielki 
wpływ na relacje Chin ze światem Zachodu. „Opiumowa wojna. Narkotyki, sny i powstawanie nowo-
czesnych Chin” są owocem długoletnich badań nad współczesną chińską tożsamością, która wiąże się 
z mitologizacją historii. 

W dniach 14-19 listopada 2012 roku odbył się we Wrocławiu Festiwal Brunona Schulza. 
W zamierzeniu organizatorów festiwal ma być zarówno formą uczczenia pamięci pisarza i przypomnie-
niem jego dzieła, jak i wielkim świętem literatury. 
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Porozumienie Wydawców Książki Historycznej oraz wydawnictwo Bellona zapraszały na kolej-
ną XXI edycję Targów Książki Historycznej 29 listopada do Warszawy - Arkady Kubickiego pod Zam-
kiem Królewskim. Nagroda „KLIO” 2012 w kategorii autorskiej (nagroda III stopnia) została przyznana 
Małgorzacie Szpakowskiej za książkę „Wiadomości Literackie prawie dla wszystkich”. 

Miasto Stołeczne Warszawa, Fundacja Kultury Polskiej, Muzeum Literatury im. Adama Mic-
kiewicza, Staromiejski Dom Kultury, Okręg Warszawski Stowarzyszenia Księgarzy Polskich zapraszali 
na uroczysty wieczór z okazji przyznania nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej Marii Poprzęckiej 
za książkę września 2012 roku „Uczta bogiń. Kobiety, sztuka i życie”. 

W wieku 92 lat zmarł czwartek w Warszawie Jacek Woźniakowski - historyk sztuki, pisarz, 
publicysta, współzałożyciel Wydawnictwa Znak, były prezydent Krakowa. Informację tę potwierdził PAP 
redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” Piotr Mucharski.  

Kapituła Nagrody Literackiej Europejski Poeta Wolności ogłosiła w czwartek w Gdańsku nomi-
nacje do trzeciej edycji tego konkursu. Wybrani twórcy pochodzą z Austrii, Belgii, Chorwacji, Estonii, 
Grecji, Kazachstanu i Szwajcarii. 

Nominacje otrzymali: Erwin Einzinger (Austria) - za tom „Nóż z Odessy”, Guy Goffette (Belgia) - 
za „Pożegnania u skraju”, Dorta Jagić (Chorwacja) - za „Kanapę na rynku”, Jaan Kaplinski (Estonia) - 
za tom „Po drugiej stronie jeziora”, Pandelis Boukalas (Grecja) - za „Czasowniki”, Toktarali Tanżaryk 
(Kazachstan) - za „Stronice nocy”, oraz Iren Baumann (Szwajcaria) - za „Gdy dojeżdżający są jeszcze 
w drodze do domu. 

● Grudzień 2012 
Na początku grudnia odbył się w Łodzi II Salon Ciekawej Książki - Targi Nowej Książki. Przed-

stawiciele branży wydawniczej zaprezentują swoją ofertę w nowoczesnym obiekcie targowym, który 
gwarantuje najwyższe standardy infrastrukturalne - Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym przy 
alei Politechniki 4 w Łodzi. Na targach swoją ofertę zaprezentowało ok. 90 wydawców. 

2 grudnia zakończyły się 21. Wrocławskie Promocje Dobrych Książek. Około 100 wystawców, 
kilkadziesiąt spotkań autorskich, ciekawe wystawy, wszędobylskie mole książkowe, zajęcia dla dzieci, 
spektakl ognia, kryminał w MPK - to tylko garść wrażeń tegorocznej edycji WPDK. Podczas 21. WPDK 
tytuł Książki Roku i nagrodę Pióra Fredry otrzymała książka „55 skarbów Polski” wydana przez Wy-
dawnictwo Arkady.  

Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych – Polska Sekcja IBBY zapraszało do Sali Konfe-
rencyjnej Biblioteki Głównej m.st. Warszawy na uroczystość wręczania nagród wybitnym twórcom 
książek dla dzieci. Nagrody za całokształt twórczości, Medale Polskiej Sekcji IBBY, otrzymają: Liliana 
Bardijewska, pisarka dla dzieci i młodzieży, tłumaczka, autorka scenariuszy radiowych, filmowych 
i teatralnych oraz Krystyna Lipka –Sztarbałło, laureatka licznych nagród krajowych i medalu BIB’01. 
Jej ostatnia książka, „Dokąd iść? Mapy objaśniają świat”, została nominowana do Deutscher Jugendli-
teraturpreis.  

Wydana przez oficynę BOSZ luksusowa książka kucharska „Wykwintna kuchnia polska” zo-
stała doceniona na arenie międzynarodowej i uznana przez jury prestiżowego Gourmand World Cook-
book Awards za najlepszą książkę kucharską dla profesjonalistów wydaną w Polsce w roku 2012. 

Z przyjemnością informowaliśmy, że Timothy Snyder za książkę „Skrwawione ziemie. Europa 
między Hitlerem a Stalinem” otrzymał tegoroczną nagrodę im. Kazimierza Moczarskiego dla najlepszej 
książki historycznej.  

7 grudnia 2012 roku Firmie Księgarskiej Olesiejuk w piętnastej edycji programu „Przedsiębior-
stwo Fair Play” przyznano certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2012 oraz nagrodę specjalną – „Brą-
zowy Laur Fair Play”. 

„Moje pierwsze samobójstwo” Jerzego Pilcha znalazło się w doskonałym towarzystwie na liście 
Best Fiction 2012 amerykańskiego magazynu Kirkus Reviev. Książka wydana przez Open Letter ukaza-
ła się na rynku amerykańskim w tłumaczeniu Davida Fricka w maju 2012.  

Unijny budżet dla kultury - lata 2014 - 2020. Na program „Kreatywna Europa” złożą się do-
tychczasowe programy: Kultura, Media i Media Mundus. W ramach tej propozycji w ciągu 7 lat 900 
mln euro ma być przeznaczone na wspieranie kinematografii i sektora audiowizualnego a 500 mln eu-
ro na pozostałą działalność związaną z kulturą (o 100 mln euro więcej niż w obecnym Programie Kul-
tura). Kolejne 210 mln euro zasili nowy instrument poręczeń finansowych, który ma pomóc mniejszym 
firmom z sektora kultury w pozyskaniu kredytów bankowych o łącznej wartości 1 mld euro. 60 mln 
euro ma posłużyć m.in. finansowaniu polityki kulturalnej.” 

Wydana przez wydawnictwo Znak Emotikon książka Michała Rusinka „Wierszyki domowe” zo-
stała Książką Roku 2012, nagrodzoną tegoroczną nagrodą Polskiej Sekcji IBBY w kategorii literackiej. 

Fundacja Wisławy Szymborskiej i Instytut Książki ogłosiły regulamin Nagrody im. Adama 
Włodka. Jest to nagroda, o którą mogą starać się pisarze, tłumacze oraz krytycy literaccy poniżej 
40 roku życia. Przyznawana jest w konkursie na najciekawszy projekt literacki, który laureat będzie 
realizował przez 12 miesięcy. Nagroda ma postać stypendium wynoszącego 50 tysięcy złotych i wypła-
canego w transzach w ciągu całego roku kalendarzowego, jaki laureat poświęci na przygotowanie swo-
jego projektu.  

Ogłoszono nominacje do nagród „Paszporty Polityki” 2012 w kategorii Literatura. Nominowani: 
Kaja Malanowska (ur. 1974), za „Patrz na mnie, Klaro” (Krytyka Polityczna), Zośka Papużanka (ur. 
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1978), za dostrzeżoną przez nominujących „Szopkę” (wydana przez Świat Książki) jej debiut literacki, 
Szczepan Twardoch (ur. 1979) za powieść „Morfina” (Wydawnictwo Literackie). Uroczyste ogłoszenie 
laureatów nastąpi podczas Gali w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie w dniu 15 stycznia 
2013 roku. 

Historycy Timothy Snyder i Andrzej Nowak zostali tegorocznymi laureatami nagrody im. Jerze-
go Giedroycia, przyznawanej przez dziennik „Rzeczpospolita” - ogłoszono w środę na Zamku Królew-
skim w Warszawie. 

W opublikowanym przez Google raport Zeitgeist 2012 pokazującym najbardziej zyskujące na 
popularności hasła w 2012 roku w Polsce na czwartym miejscu wśród najczęściej wyszukiwanych osób 
znalazła się poetka Wisława Szymborska, która odeszła w lutym tego roku.  

Dom Wydawniczy REBIS otrzymał jedną z głównych nagród konkursu „Przedsiębiorstwo Fair 
Play 2012” i trzynasty rok z rzędu certyfikat tego konkursu. 7 grudnia 2012 roku w Sali Kongresowej 
w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród 
XV edycji programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.  

„Najlepsza książka na zimę” w kategorii „poradniki” dla publikacji prof. Alina Teresa Midro 
„Istnieć, żyć i być kochanym. Możliwości wspomagania rozwoju dzieci z zespołami uwarunkowanymi 
genetycznie”, która ukazała się nakładem Oficyny Wydawniczej Impuls. 

Wydawnictwo Jedność obsypane nagrodami w plebiscycie „Najlepsza książka na zimę” wortalu 
Granice.pl. Tytuły wydawnictwa Jedność okazały się bezkonkurencyjne w niemal wszystkich katego-
riach, gdzie nagrodę przyznawali Internauci. Poniżej lista nagrodzonych tytułów: 

1. Smakowite prezenty” - nagroda główna jury w konkursie „Najlepsza książka na Gwiazdkę”! 
2. „Zasypianki dla dzieci” (nagroda jury i internautów w kategorii „książki dla najmłodszych”, 

„Najlepsza książka na gwiazdkę”), 
3. „Cecylka Knedelek i Boże Narodzenie” (nagroda internautów w kategorii „książki dla dzieci”, 

„Najlepsza książka na zimę” oraz nagroda jury w kategorii „świąteczne opowieści”, „Najlepsza książka 
na Gwiazdkę”), 

4. „Tak właśnie! Bardzo mądre są baśnie” (nagroda internautów w kategorii „albumy dla dzie-
ci”, „Najlepsza książka na gwiazdkę”), 

5. „Aniołowie czasu Bożego Narodzenia” (nagroda internautów w kategorii „poradniki”, „Najlep-
sza książka na zimę”)  

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał ordery i odznaczenie osobom 
zasłużonym dla kultury polskiej. W imieniu prezydenta aktu dekoracji dokonał minister Maciej Klim-
czak, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. Uroczystość odbyła się w Sali No-
wosielskiego w Pałacu Prezydenckim. Wśród odznaczonych znaleźli się Zbigniew Czerwiński, dyrektor 
wydawnictwa Bellona oraz Tomasz Szponder, prezes Domu Wydawniczego Rebis.  

Oryginalne meble i część księgozbioru Wisławy Szymborskiej oraz pamiątki związane z poetką 
znajdą się w saloniku, który w pierwszą rocznicę śmierci noblistki zostanie otwarty w Kamienicy Szo-
łayskich w Krakowie. 

Niemiecka grupa wydawnicza Verlagsgruppe Weltbild GmbH postanowiła zakończyć działal-
ność operacyjną na rynku polskim. 

Prowadzone na przestrzeni minionych miesięcy poszukiwania i próby pozyskania partnera biz-
nesowego dla całego oddziału polskiego nie przyniosły niestety zamierzonego efektu, dlatego w obliczu 
zaistniałej sytuacji udziałowcy Weltbild Polska podjęli decyzję o zamknięciu spółki.  

Opr. GLK 
Źródło: Portal Księgarski, data dostępu 02.01.2013 

________________________________________________________________ 

Od redaktora  
Zajrzyj koniecznie na stronę internetową naszej Sekcji: http://biblioteka.wsb-
nlu.edu.pl/biuletyn.html, którą redagują koleżanki i koledzy z Biblioteki Wyższej 
Szkoły Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu. 

Prośba o wzajemność... Będę wdzięczny niezmiernie za aktywne redagowanie na-
szego elektronicznego informatora, czyli o nadsyłanie informacji: 
● o planowanych konferencjach i seminariach naukowych (wraz z adresem stro-
ny internetowej); 
● o spotkaniach metodycznych i warsztatowych;  

● o nowościach wydawniczych (będę wdzięczny za elektroniczną wersje okładki oraz spisu treści);  
● o sposobie ich bezpłatnego pozyskania lub o warunkach zakupu;  
● o zakończonych badaniach naukowych, w tym o zakończonych przewodach doktorskich i habilita-
cyjnych;  
● o innych faktach, które można zamieścić w kronice dokumentującej działalność naukowo-badawczą 
bibliotek niepaństwowych szkół wyższych.  
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Zapewniam rozpowszechnienie informacji w formie niniejszego informatora Sekcji Bibliotek Niepań-
stwowych Szkół Wyższych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – ISBNik. Serdecznie dziękuję i po-
zdrawiam 

Wojciech Rozwadowski 

Bieżące informacje znajdziesz na Facebooku:  
http://www.facebook.com/pages/ISBNik-informator-Sekcji-bibliotek-nsw-ZG-
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