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Celem Targów Książki dla Dzieci jest m.in. stworzenie miejsca 
spotkań młodego czytelnika z twórcami książek. W tym roku – poza 
wymienionymi wcześniej ilustratorami – uczestnikami Targów byli 
m.in.: Joanna M. Chmielewska, Anna Czerwińska-Rydel, Nuria Selva 
Fernandez, Danuta Klimkiewicz, Dorota Krassowska i Adam Wajrak.
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I Dolnośląskie Targi Książki Muzealnej

3 czerwca 2011 roku we Wrocławiu miały miejsce I Dolnośląskie 
Targi Książki Muzealnej, podczas których można było kupić pozycje 
trudne do nabycia w księgarniach: katalogi wystaw, albumy, wydaw-
nictwa naukowe. Opracowania te z reguły nie są dystrybuowane za 
pośrednictwem rynku księgarskiego, choć zawierają wartościowe infor-
macje o kulturze i sztuce regionu. Inicjatorem przedsięwzięcia było 
Muzeum Miejskie we Wrocławiu. W targach wzięło udział dziesięć wro-
cławskich i dolnośląskich muzeów: Muzeum Regionalne ze Środy Ślą-
skiej, Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Muzeum Naro-
dowe, Muzeum Architektury, Muzeum Miejskie Wrocławia, Muzeum 
Ziemi Kłodzkiej, Muzeum Miedzi z Legnicy, Muzeum Karkonoskie 
z Jeleniej Góry, Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy i Muzeum 
Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach. 

Twórcy spotkania starali się zaprosić do uczestnictwa także muzea 
czeskie i niemieckie. Brak wydawnictw w języku polskim nie pozwolił 
niestety na realizację tego zamierzenia. Nawiązane kontakty stały się 
jednak przyczynkiem do współpracy na najbliższe lata. 

Imprezą towarzyszącą targom były warsztaty kaligrafii dla naj-
młodszych. 

Monika Byczek 
Źródło: 

http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35751,9708975,Targi_
ksiazki_muzealnej_juz_3_czerwca__Beda_promocje.

html#ixzz1Uj7F4M9Y

IX Konferencja Kierowników Polskich Bibliotek Prawniczych

Już po raz kolejny w dniach 9-10 czerwca 2011 roku odbyło się we 
Wrocławiu spotkanie bibliotekarzy uniwersyteckich środowisk prawni-
czych. Jest to cykliczna impreza mająca na celu integrację tego środowi-
ska. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania były zbiory cyfrowe 
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w bibliotekach prawniczych. Podczas spotkania, jak co roku, bibliote-
karze mieli możliwość podzielenia się swoimi osiągnięciami i trudno-
ściami. Po raz kolejny podjęto działania, mające na celu usprawnienie 
współpracy w zakresie gromadzenia, jak również wypracowanie i ujed-
nolicenie standardów w tym zakresie. Próby stworzenia konsorcjum 
bibliotek prawniczych niestety nie zostały zakończone powodzeniem, 
czego jednym z powodów były różnice organizacyjne poszczególnych 
bibliotek. W ramach współpracy opracowano jednak informator doty-
czący bibliotek prawniczych uniwersyteckich, Instytutu Nauk Praw-
nych PAN, Biblioteki Sejmowej oraz „zaprzyjaźnionej” biblioteki dużej 
kancelarii prawniczej. 

Ostatniego dnia obrad uczestnicy zwiedzili Bibliotekę „Na Piasku” 
i zapoznali się z urządzeniami do cyfryzacji zasobów. Przewodnikiem 
po Bibliotece był Tomasz Kalota, który w swoim wystąpieniu mówił 
o bibliotece cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Podczas spotkania bibliotekarze zapoznali się z ofertą wydawnictwa 
Gaskor i portalem (www.prawosocjalne.pl), prezentującym interesujące 
rozwiązania techniczne w tego typu przedsięwzięciach. 

Spotkaniu tradycyjnie towarzyszyły wystawy literatury wiodących 
wydawnictw prawniczych, takich jak: ABE IPS, LexisNexis, C.H. Beck, 
WoltersKluwer, jak również prezentacje platform oferujących piśmien-
nictwo legislacyjne (De Gruyter - reference Global i Oxford Journals).

        
Marta Kunicka

Wrocławskie Tanie Książek Czytanie

W dniach 16-19 czerwca 2011 roku na wrocławskim Rynku odbyła 
się kolejna edycja imprezy Wrocławskie Tanie Książek Czytanie. Impreza 
ta już na stałe wpisała się w obchody Święta Wrocławia i z roku na rok 
cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Oprócz kiermaszu ksią-
żek, spotkań z autorami i wydawcami zorganizowano Piknik Literacki 
z portalem informacyjno-rozrywkowym CzasDzieci.pl oraz Biesiada Lite-
racka – przy wielkim stole zasiedli uczniowie z gimnazjów i wszyscy chętni, 
by uczestniczyć we wspólnym czytaniu. Dla wszystkich zainteresowanych 
impreza jest szansą do spotkania i rozmów na temat współczesnego rynku 
czytelniczego i księgarskiego.

   
       Monika Byczek


