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Jubileusz Profesora Krzysztofa Migonia

14 października w Oratorium Marianum Krzysztof Migoń z Insty-
tutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wroc-
ławskiego obchodził jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin i pięćdzie-
sięciolecia pracy naukowej. Uroczystość, którą poprowadził JM Rektor
Marek Bojarski, skupiła przedstawicieli wielu instytutów biblioteko-
znawstwa z całej Polski, jak również gości z zagranicy, przyjaciół i ro-
dzinę Jubilata. W wypowiedziach laudacyjnych podkreślano Jego
wkład w ugruntowanie i rozwój bibliologii, pojmowanej jako nauka
o kulturze książki. Podczas uroczystości wręczono Profesorowi księgę
pamiątkową, zawierającą trzydzieści dziewięć prac w sześciu językach,
zatytułowaną Książka zawsze obecna. Prace ofiarowane Profesorowi
Krzysztofowi Migoniowi.

Profesor Krzysztof Migoń jest związany z Instytutem Informacji
Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego ponad
pięćdziesiąt lat; jest aktywnym członkiem wielu organizacji nauko-
wych, zarówno krajowych jak i zagranicznych, w tym Polskiego Towa-
rzystwa Bibliologicznego, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego,
Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego. Jego dorobek naukowy li-
czy się w setkach publikacji, z czego znaczna część została opubliko-
wana w zagranicznych czasopismach bądź przetłumaczona na inne
języki. Należy także odnotować ogromny wkład Profesora w prace
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, a także w postępowa-
nia awansowe na tytuły oraz stanowiska profesora w uczelniach pol-
skich i zagranicznych.
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W październiku nakładem Wydawnictwa Skrzat ukazała się pier-
wsza na polskim rynku książka opisująca środowisko bibliotekarskie.
Jak podaje wydawca, książka w szczery sposób pokazuje realia tego
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świata. Prezentowana publikacja w sposób lekki i z poczuciem humoru
przedstawia perypetie głównej bohaterki, scalając wokół niej historie
poszczególnych pracowników biblioteki.
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Międzynarodowy Festiwal Literatury im. Josepha Conrada

Drugi Międzynarodowy Festiwal Literatury im. Josepha Conrada
odbył się od 2 do 7 listopada 2010 roku. Inicjatywa podjęta przez
Gminę Miejską Kraków, Fundację „Tygodnika Powszechnego” i kra-
kowskie Biuro Festiwalowe łączy się z Targami Książki w Krakowie.
Projekt ten jest poświęcony literaturze światowej, której patronuje
autor Jądra ciemności.

Festiwal, w odróżnieniu od innych imprez tego typu promujących li-
teraturę polską, jest pomyślany jako wydarzenie na skalę światową.
Gośćmi Festiwalu są twórcy z różnych krajów, piszący w różnych języ-
kach, reprezentujący niejednokrotnie odmienne kultury i światopoglądy.
Celem, stawianym sobie przez organizatorów, jest przybliżenie polskie-
mu czytelnikowi mało znanych obszarów myśli i wrażliwości światowej
literatury. Wśród zaproszonych gości można wymienić między innymi:
Amosa Oza, Andrzeja Stasiuka, Jeana Hatzfelda i wielu innych. Zorgani-
zowane w ramach Festiwalu spotkania charakteryzowały się różnoraki-
mi formami – od prelekcji i wykładów do koncertów i pokazów.

Źródło:
http://wwww.conradfestiwal.pl
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XIX Targi Książki Historycznej w Warszawie

W Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie od 25
do 28 listopada po raz 19. odbyły się Targi Książki Historycznej, zorga-
nizowane przez Porozumienie Wydawców Książki Historycznej oraz
Fundację Historia i Kultura, przy współpracy Muzeum Historii Polski.
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