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Powieść z kapturem

W styczniu 2010 r. Instytut Wydawniczy PAX książką „Piekło
Gutenberga” autorstwa Christopha Borna wprowadził na rynek nową
serię wydawniczą Powieść z kapturem. Podjęta inicjatywa stawia so-
bie za zadanie nawiązanie do tradycji powieści sensacyjno-history-
cznej, opartej na rzetelnej wiedzy historycznej. Pierwszy, publikowany
w ramach serii, tom przedstawia Europę u progu renesansu, w której
Kościół znajduje się w stanie kryzysu, a wynalazek Gutenberga,
zmieniający oblicze świata, może zagrozić oficjalnym autorytetom.
Trzymająca w napięciu fabuła stara się odpowiedzieć na pytanie czy
za tajemniczą serią morderstw w Moguncji stoją ciemne moce, czy
jest to tylko wynik walk o wpływy w nowych czasach.

Źródło:
http://www.ksiazka.net.pl/index.php?id=49&tx_ttnews[tt_news]=2815
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Powołanie Dyskusyjnego Klubu Książki, działającego przy Bib-
liotece Śląskiej, jest projektem Instytutu Książki i Bibliotek Woje-
wódzkich, współfinansowanym przez Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego. Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do
rozmów o literaturze i ożywienie środowisk skupionych wokół bib-
liotek oraz kreowanie mody na czytanie. Biblioteka Śląska jest ko-
ordynatorem stale powiększającej się sieci klubów, działających
już od 2007 r. Członkiem klubu może zostać każdy czytelnik - nie-
zależnie od wieku, zainteresowań czy wykształcenia. Od kilku mie-
sięcy, w ramach promocji przedsięwzięcia, można posłuchać relacji
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ze spotkań Klubu Dobrej Książki w Polskim Radiu Katowice (102.2
FM). Audycja jest nadawana w godzinach nocnych w każdy pier-
wszy czwartek miesiąca.

Źródło:
http://www.bs.katowice.pl/
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Spotkanie z Ernestem Bryllem

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy 19 marca 2010 r. zor-
ganizowała spotkanie z Ernestem Brylem, które zainicjowało cykl
„Przy literaturze o kulturze”. Po odczytaniu kilku wierszy przez Igę
Herok-Turską, Poeta opowiadał o życiu kulturalnym Polski i Irlandii,
a także podzielił się swoimi refleksjami na temat poezji. Po serii pytań
spotkanie zakończył wpis prelegenta do kroniki biblioteki.

Źródło:
http://studia.wszop.edu.pl/index.php?s=27&o=listing_informacji&id

_kat=23&id_informacji=8714
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Promocja książki „Tychy. Bibliografia 1992-1996”

W Urzędzie Miasta Tychy 18 marca 2010 r. odbyła się uroczysta
promocja drugiego już tomu spisu „Tychy. Bibliografia 1992-1996”.
Wykaz został przygotowany przez pracowników Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Tychach, pod kierunkiem dyrektor Doroty Łukasiewicz-
-Zagały. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miasta,
radni oraz liczni bibliotekarze. Imprezie promocyjnej towarzyszył wy-
kład Agnieszki Bajor z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pt. Rola bibliografii
terytorialnych - na przykładzie bibliografii województwa śląskiego.
Spotkanie zakończył koncert uczniów Zespołu Szkół Muzycznych
w Tychach im. F. Rybickiego, pod kierunkiem Alicji Warcaby.

Źródło:
http://www.mbp.tychy.pl/aktu/394/main.html
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