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Konkurs Książka Historyczna Roku

Instytut Pamięci Narodowej, Telewizja Polska i Polskie Radio po
raz trzeci ogłosiły konkurs Książka Historyczna Roku, którego celem
jest popularyzowanie dziejów Polski XX wieku oraz krzewienie czytelni-
ctwa książek historycznych. Organizatorzy, na mocy trójstronnego po-
rozumienia, podpisanego w 2007 roku, rozpisują konkurs na nagrodę
im. Oskara Haleckiego (wybitnego historyka, profesora Uniwersytetu
Warszawskiego). W konkursie nagroda jest przyznawana w dwóch ka-
tegoriach: najlepsza książka naukowa opisująca losy Polski i Polaków
w XX wieku oraz najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona hi-
storii Polski w XX wieku. Zgodnie z regulaminem konkursu jury, rep-
rezentowane przez Piotra Franaszka, Tomasza Gąsowskiego, Andrzeja
Nowaka, Wojciecha Roszkowskiego, Andrzeja Chwalbego oraz Wiesła-
wa Wysockiego, przyznało nagrody w obu kategoriach. Otrzymali je au-
torzy, których książki zostały wydane w języku polskim między 1 sty-
cznia 2009 a 15 czerwca 2010 roku. Laureatem pierwszej kategorii zo-
stał Mieczysław Nurek za książkę Gorycz zwycięstwa. Los polskich sił
zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej. Towarzyszące główne-
mu konkursowi głosowanie internetowe uhonorowało Sławomira Cen-
tkiewicza za publikację Anna Solidarność. Życie i działalność Anny Wa-
lentynowicz na tle epoki (1929-2010). W drugiej kategorii zwyciężyła
praca Olega Zakirova Obcy element. Dramatyczne losy oficera KGB
w walce o wyjaśnienie zbrodni katyńskiej. Nagrodę Czytelników przy-
znano Adamowi Zakrzewskiemu za książkę Auto-Moto PRL. Władcy
dróg i poboczy. Uroczystość wręczenia nagród finalistom została objęta
honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Źródło:
http://www.ksiazkahistorycznaroku.pl.
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Polska na Targach Non/Fiction w Moskwie

12. Międzynarodowe Targi Książki Non/Fiction (Международная
ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction) w Moskwie były
zorganizowane od 1 do 5 grudnia. Centralny Dom Artysty na Krym-
skim Wale w tym czasie odwiedziło 32 335 osób, które miały możliwość
zapoznania się z ofertą 280 wystawców – oficyn, księgarń i ośrodków
kultury – z 16 krajów, w tym Polski.
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