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Polskie stoisko narodowe tradycyjnie zorganizował krakowski In-
stytut Książki. Prezentacji nowości wydawniczych (m.in. oficyny
W.A.B., Świata Książki, Czarne, Wydawnictwa Literackiego, BOSZ, In-
stytutu Pamięci Narodowej i Wydawnictwa Sejmowego) towarzyszył
program literacki, przygotowany we współpracy z Instytutem Polskim
w Moskwie oraz wydawnictwami Logos i Mosty Kultury/Gesharim.
Urządzono wystawy prezentujące nowości polskiej literatury, dorobek
Programu Translatorskiego ©POLAND i twórczość Czesława Miłosza
w tłumaczeniach na inne języki. Ta ostatnia ekspozycja zapowiadała
nadchodzący Rok Miłosza, mający upamiętnić przypadającą w 2011
roku 100. rocznicę urodzin poety.

Jednym z wydarzeń moskiewskich Targów była prezentacja książ-
ki Ryszarda Kapuścińskiego Imperium (Империя) – w przekładzie Kse-
ni Starosielskiej i Siergieja Łarina, wydanej przez Logos. Wzięli w niej
udział m.in. polska pisarka i dziennikarka Teresa Torańska oraz publi-
cystka Ksenia Gołubowicz i filozof Michaił Ryklin.

Gościem targów była też Paula Sawicka, współautorka ostatniej
książki Marka Edelmana I była miłość w getcie (И была любовь в
гетто), która – także w przekładzie Starosielskiej – ukazała się w Rosji
nakładem wydawnictwa Mosty Kultury.

Specjalnie dla czytelników w Rosji przygotowano rosyjską wersję
katalogu Nowe książki prosto z Polski.

Gościem honorowym tegorocznych Targów Non/Fiction była Fran-
cja. Program objął ponad 300 wydarzeń związanych z działalnością wy-
dawniczą, dystrybucją i promocją książek, m.in. 6. Targi Książki Antyk-
warycznej. Przewidziany został także specjalny program dla dzieci.
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Z inicjatywy Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich, we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyj-
nego, powstał nowy ogólnopolski portal bibliotekarzy. Od 20 grudnia
br. jest on dostępny pod adresem: www.sbp.pl
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Zamierzeniem Redakcji portalu jest, aby był on tworzony przez
i dla bibliotekarzy, a stopniowo wzbogacany o nowe treści i działy po-
mógł zintegrować i zaktywizować środowisko bibliotekarskie oraz przy-
czynił się do realizacji wizji SBP, jako przestrzeni partnerskiej dla roz-
woju społeczeństwa wiedzy.

Na stronie głównej portalu oprócz informacji o ważnych wydarzeniach
z życia bibliotek, zamieszczono m.in. bazę danych o polskich bibliotekach
(głównie publicznych) oraz łącze z serwisem nowyebib.info. Portal jest ró-
wnież źródłem informacji o działalności SBP i jego wydawnictwach.

W związku z uruchomieniem portalu sbp.pl nie będzie już aktuali-
zowany serwis ebib.info, zaś materiały z tej strony będą dostępne do
maja 2011 roku.

Źródło:
http://sbp.pl/
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5% VAT na książki

Z początkiem 2011 roku stawka VAT na książki wzrośnie z 0%
do 5%. Zmiana jest związana z wygaśnięciem wynegocjowanego
w 2007 roku z Unią Europejską przedłużenia derogacji w sprawie
zerowego podatku VAT na książki i odrzuceniem kolejnego wniosku
o jej przedłużenie. 6 września 2010 roku kanał telewizyjny Super-
stacja nadał wywiad przeprowadzony przez Janinę Parandowską
z Bogdanem Zdrojewskim Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, z którego wynika, iż sprawa podniesienia podatku VAT na
książki została przesądzona. Budżet 2011 roku w sektorze kultury,
wbrew obawom, ma być znacznie większy niż budżet w roku obec-
nym. Minister Zdrojewski zapowiedział również przekazanie więk-
szych funduszy dla bibliotek w ramach wyrównania strat spowodo-
wanych podniesieniem podatku VAT na książki. Prezes Biblioteki
Analiz, Łukasz Gołębiewski, w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”
z 2 września 2010 roku, w sprawie wprowadzenia podatku VAT na
książki, zwraca jednak uwagę na niekorzystne skutki jego wdroże-
nia. Podatek wpłynie na wzrost cen książek o więcej niż 5%, ponie-
waż może być doliczany na każdym etapie sprzedaży – może być na-
liczony zarówno przez wydawcę, hurtownika – czy detalistę i uderzy
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