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„Okrągły stół bibliotekarzy” w Warszawie

14 września 2010 roku odbyły się obrady „okrągłego stołu” środo-
wiska bibliotekarskiego pod hasłem Lokalne biblioteki jako centra eduka-
cji obywatelskiej. Spotkanie o charakterze konsultacyjno-warsztatowym
zostało zorganizowane przez Instytut Spraw Publicznych oraz Fundację
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, w ramach Programu Rozwoju
Bibliotek. Celem spotkania było podjęcie prac nad stworzeniem niefor-
malnych możliwości prowadzenia edukacji obywatelskiej w polskich bib-
liotekach oraz przygotowanie materiałów do publikacji na ten temat.

Źródło:
http://www.isp.org.pl/files/13512340960759654001282578336.pdf;
http://isbnik.bloog.pl/id,6337622,title,Okragly-stol-bibliotekarzy-w-

Warszawie,index.html
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Wieża Babel w bibliotece!

Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu od 20 do 25
września, z okazji Europejskiego Dnia Języków, zorganizowała Tydzień
Kultur Różnych Narodów. Głównym celem imprezy było przede wszy-
stkim zwrócenie uwagi dzieci, młodzieży i dorosłych na istotę znajomo-
ści języków obcych w świecie, w którym granice polityczne coraz mniej
są dostrzegalne, a poważną barierę ciągle stanowi brak czynnej znajo-
mości języków. Uczestników zachęcano do nauki języków obcych po-
przez spotkania z cudzoziemcami, udział w szeregu gier i zabaw tea-
tralnych, plastycznych i muzycznych oraz prezentację nowoczesnych
metod nauki. Główną nagrodą dla biorących udział w imprezie był ro-
czny, bezpłatny kurs językowy.

Źródło:
http://www.ebib.info/content/view/2770/201/

Marta Kunicka

Nowe studia podyplomowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Najstarsza polska uczelnia, pragnąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom
osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu kolekcji cyfrowych, di-
gitalizacji, archiwizacji plików born-digital, systemów informacyjnych,
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sztuki i kultury w społeczeństwie wiedzy, poinformowała o uruchomie-
niu nowych studiów podyplomowych. W roku akademickim 2010/2011
w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu
Jagiellońskiego, zainicjowano Studia Podyplomowe – Kolekcje Cyfrowe.
Oferta skierowana jest do pracowników bibliotek, archiwów, muzeów,
ośrodków informacji i innych instytucji, gdzie istnieje zapotrzebowanie
na wykwalifikowanych menedżerów kolekcji cyfrowych.

Źródło:
https://www.erk.uj.edu.pl/studia/karta/1682/
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Konferencja Między księgami.
Badania literackie nad dawną książką

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Zakład Historii Literatury Ba-
roku i Dawnej Książki Uniwersytetu Śląskiego od 13 do 15 październi-
ka zorganizował konferencję Między księgami. Badania literackie nad
dawną książką.

Obrady plenarne otworzył Marian Kisiel. W ramach sesji plenar-
nych wygłoszono 23 referaty; obradom w sekcjach towarzyszyło 14 wy-
kładów. Przyjęta formuła obrad sprzyjała wymianie poglądów, doświad-
czeń oraz postulatów badawczych.

Podczas spotkania można było wysłuchać wielu wybitnych specja-
listów dziedziny, warto wspomnieć np. Renardę Ocieczek czy Tomasza
Chachulskiego. W wygłoszonych referatach zaprezentowano dzieje
książki od XVI do XIX wieku. Prelegenci, wybitni specjaliści z dziedziny
historii literatury i piśmiennictwa (reprezentujący 11 ośrodków nauko-
wych), przybliżyli wyniki własnych badań nad szczegółowymi zagadnie-
niami. Dotyczyły one twórczości autorów, bądź też roli i znaczenia pe-
wnych typów piśmiennictwa czy konkretnych utworów.

Trzydniowe spotkanie badaczy książki wzbogacił w gmachu Aka-
demii Muzycznej w Katowicach recital Elżbiety Grodzkiej-Łopuszyń-
skiej z akompaniamentem Juliana Gembalskiego

Źródło:
http://www.fil.us.edu.pl/inolp/images/pictures/doc/

KONF_miedzy_ksiegami.doc.
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