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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.

Źródło:
http://www.skrzat.com.pl/

?str=katalog&str2=ksiazka&ID=0000000893.
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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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W tegorocznej edycji wzięło udział 82 wydawców z całego kraju. Dodat-
kowo w ramach Targów odbył się Salon Książki Muzealnej, w którym
uczestniczyło 36 polskich muzeów.

Targi Książki Historycznej to impreza o charakterze promocyjno-in-
formacyjnym; towarzyszą jej spotkania autorskie, promocje książek oraz
pokazy filmów fabularnych i dokumentalnych. Wielkim wydarzeniem te-
gorocznych Targów był panel dyskusyjny Historia w internecie, zorgani-
zowany przez portal historia.org.pl i forum historycy.org. Wzięli w nim
udział przedstawiciele największych portali i for historycznych w kraju.

Jak co roku Targom towarzyszyło ogłoszenie wyników konkursu
o nagrodę KLIO. Nagroda, przyznawana od 1995 roku przez Porozu-
mienie Wydawców Książki Historycznej, stanowi wyróżnienie dla pol-
skich autorów i wydawców, zajmujących się literaturą historyczną, za
ich wkład w popularyzację historii i literatury w Polsce. W kategorii
autorskiej nagrodą I stopnia został uhonorowany Grzegorz Krzywiec za
książkę Szowinizm po polsku. Przypadek Romana Dmowskiego (1886-
-1905); w kategorii monografii naukowych – Maciej Mycielski za książ-
kę Rząd Królestwa Polskiego wobec sejmików i zgromadzeń gminnych
1815-1830, a w kategorii varsaviana – Jacek Sawicki i Tomasz Stem-
powski za publikację Oblężenie Warszawy w fotografii Juliena Bryana.
Przyznano także wyróżnienia w kategorii edytorskiej.

Targi Książki Historycznej były nie tylko wydarzeniem kultural-
nym, ale także miejscem spotkań z wydawcami, wymiany doświad-
czeń i korzystnych zakupów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
wydawców oraz odwiedzających, organizatorzy rozszerzyli formułę
targową o imprezy odbywające się poza główną siedzibą Targów,
m.in. w Domu Spotkań z Historią. Na terenie sal targowych rozpro-
wadzany był Katalog Miłośników Książki Historycznej. Udział we
wszystkich imprezach był bezpłatny.

Źródło:
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