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II Sportowy Turniej Bibliotekarzy

12 września 2009 roku w hali Akademii Wychowania Fizycznego im.
Jerzego Kukuczki w Katowicach odbył się II Sportowy Turniej Biblioteka-
rzy, zorganizowany przez bibliotekarzy Uczelni. Celem turnieju była inte-
gracja środowiska oraz zmiana tradycyjnego stereotypu bibliotekarza.

Przygotowano pięć konkurencji: kręgle - indywidualnie, kręgle -
zespołowo, badminton, siatkówka, „gry i zabawy na wesoło” oraz ka-
raoke. Turniej rozpoczęły zawody badmintona. Na dwóch równoleg-
łych kortach rywalizowały ze sobą 24 osoby. Zwycięzcą została Ewa
Ślusarczyk z Biblioteki Śląskiej, drugie miejsce zajęła Halina Ryś
z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej z Filii w Zabrzu, trzecie zaś
Beata Palma z Biblioteki Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Na-
stępnie był indywidualnie i zespołowo rozgrywany turniej gry w kręg-
le, w którym pierwsze miejsce zdobyła Danuta Świerkot z Biblioteki
Śląskiej, druga była Halina Ryś, a trzecia Beata Palma. Do klasyfika-
cji zespołowej zostały zaliczone wyniki 4 najlepszych zawodników.
Najlepszy okazał się zespół z Biblioteki Śląskiej, drugie miejsce zajęła
Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas, a trzecie Biblioteka Akademii
Muzycznej w Katowicach. W konkurencji „gry i zabawy na wesoło”
zwyciężyła drużyna Biblioteki Wyższej Szkoły Humanitas. Rozegrano
także mecz siatkówki między Biblioteką Śląską a Biblioteką Wyższej
Szkoły Humanitas. Zwyciężyli bibliotekarze z Katowic. Pod koniec im-
prezy można było sprawdzić swój talent wokalny. Bezkonkurencyjni
okazali się przedstawiciele Biblioteki Akademii Muzycznej. Poza zawo-
dami, rekreacyjnie można było zagrać w squasha. Dzięki cateringowi,
w przerwach między konkurencjami, uzupełniano zapasy energii do
dalszej rywalizacji w turnieju.

Organizatorzy wszystkim bibliotekarzom-sportowcom dziękują za
udziałwimprezie i i zapraszajązarokna IIISportowyTurniejBibliotekarzy.

Damian Ziółkowski

Skarby Biblioteki Jagiellońskiej

W siedzibie Biblioteki Jagiellońskiej 15 grudnia 2009 roku odby-
ła się promocja najnowszej publikacji, prezentującej cenną część
zbiorów Książnicy, jaką stanowią rękopisy, stare druki, grafiki, mapy
i atlasy czy muzykalia. W pięciu częściach albumu Skarby Biblioteki
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Jagiellońskiej przedstawiono dzieje Akademii Krakowskiej, a także
omówiono zagadnienia historii książki rękopiśmiennej i drukowanej,
najważniejsze zabytki piśmiennictwa i literatury polskiej, a także róż-
nych dziedzin sztuki oraz kartografii. Gospodarzem spotkania był Dy-
rektor Biblioteki Jagiellońskiej prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk, który
licznie przybyłym gościom zaprezentował część opisanych w publika-
cji eksponatów, ukazanych na wystawie towarzyszącej promocji.

Źródło:
http://www.aktualnosci.uj.edu.pl/index.php/zycie/pokaz/id/753
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Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2009

Już po raz kolejny, w dniach 7-9 października, odbyły się Targi
Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2009, zorganizowane
przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego i firmę Murator
EXPO. Głównym adresatem imprezy było środowisko naukowe. Ucze-
stnikom targów swoją ofertę zaprezentowało blisko 50 oficyn, w dużej
mierze reprezentowanych przez wydawnictwa uczelni wyższych.

Tradycją Targów jest rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą książ-
kę akademicką i naukową ACADEMIA 2009. Spośród 64 publikacji
zgłoszonych do konkursu jury pod przewodnictwem Prezesa Stowarzy-
szenia Wydawców Szkół Wyższych Henryka Podolskiego nagrodziło
książkę Kardiologia interwencyjna Wydawnictwa Lekarskiego PZWL.

W czasie trwania targów zorganizowano wiele spotkań autorskich
i dyskusji odnoszących się do kondycji współczesnego rynku wyda-
wniczego i zagadnień bezpośrednio z tym związanych.

Podczas Targów ogłoszono także nominacje do Nagrody Sezonu
Wydawniczo-Księgarskiego IKAR (nagroda ustanowiona przez Polskie
Towarzystwo Wydawców Książki w 1994 roku). Jury konkursu przy-
znało nominacje w następujących kategoriach: edytorskiej, poligrafi-
cznej, bibliotekarskiej, księgarskiej, księgarstwa hurtowego, popula-
ryzacji książki i czytelnictwa i wydarzenia sezonu.

Źródło:
http://www.academia.wuw.pl/; www.naukawpolsce.pap.pl
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