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WYDARZENIA

Marek Niedźwiedzki w Bibliotece Śląskiej

23 maja 2012 roku znany prezenter radiowej Trójki odwiedził Biblio-
tekę Śląską. Wizyta Marka Niedźwieckiego w Katowicach, związana była 
z promocją jego najnowszej książki Nie wierzę w życie pozaradiowe. Autor 
znany jest  nie tylko jako miłośnik muzyki, który potrafi  opowiadać o niej 
z niezwykłą pasją, ale także jako podróżnik i wielbiciel zwłaszcza Austra-
lii czy Nowej Zelandii. Opowieści jakie snuł  podczas spotkania, ognisko-
wały wokół jego pasji radiowej i podróżniczej. Wiele wspomnień związanych 
było ze słynna Listą przebojów, której funkcjonowanie opierało się kilka 
lat temu na kartkach pocztowych od słuchaczy – prowadzący listę czytał je 
i liczył głosy.

Promowana publikacja okazała się jedną z najbardziej poczytnych 
pozycji ubiegłego roku. Jak sam autor stwierdził książka powstała z przy-
padku, a początkowo miała być wydawnictwem poświęconym Australii.

Źródło:
http://katowice.gazeta.pl/katowice/1,35063,11739271,Marek_Nie-

dzwiecki_odwiedzi_Katowice.html
Marta Kunicka

Dziewięćdziesiąt krzaków róż

Obchody 90-lecia Biblioteka Śląska w Katowicach uczciła posadzeniem 
przed swoją siedzibą 90 krzaków róż w Światowym Dniu Książki i Praw 
Autorskich. Powstała w 1922 roku książnica do końca drugiej wojny świa-
towej funkcjonowała jako Biblioteka Sejmu Śląskiego, a następnie jako Ślą-
ska Biblioteka Publiczna im. J. Piłsudskiego. W 1952 roku uznana została 
za bibliotekę naukową i otrzymała obecną nazwę – Biblioteka Śląska.

Prof. Jan Malicki, dyrektor Biblioteki Śląskiej powiedział, że uroczy-
stość nawiązuje do zwyczaju wywodzącego się z Hiszpanii, gdzie tego dnia 
mężczyźni obdarowujący kobiety różami otrzymywali wzamian książki. 
Działanie takie zdaniem dyrektora ma także przybliżyć tę tradycję w naszym 
kraju. Spotkanie stało się także platformą do podzielenia się informacjami 
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na temat funkcjonowania Biblioteki i obserwacji dotyczącej znacznego 
wzrostu liczby czytelników (20 tysięcy).

Uroczystości uświetnili swoją obecnością rektor Akademii Sztuk Pięk-
nych w Katowicach prof. Marian Oslislo oraz ilustrator i grafi k, autor 
komiksów i książek Bohdan Butenko, który własnoręcznie posadził jeden 
z krzaków.

Źródło: 
http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/slask/90-krzakow-roz-na-90-lecie-

biblioteki-slaskiej,1,5112515,wiadomosc.html
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Wystawa jubileuszowa

Z okazji jubileuszu obchodzonego przez Bibliotekę Śląską zorganizo-
wała ona wystawę prezentującą dorobek ostatniej dekady. Zaprezentowany 
na wystawie okres przybliża ciekawe wydarzenia, inicjatywy i imprezy. 
W okresie tym Biblioteka wzbogaciła się o szereg unikatowych zbiorów, 
wydała interesujące publikacje, prowadziła działalność naukową, popula-
ryzatorską i edukacyjną. Ostatnie dziesięciolecie, w ocenie pracowników, to 
czas innowacji. Mowa tu o Śląskiej Bibliotece Cyfrowej, która udostępnia 
ponad 40 tys. publikacji. Jak podkreśliła Pani Aneta Satława z Działu Pro-
mocji Biblioteki wszystkie nowe inicjatywy zmieniły oblicze biblioteki, która 
zaprasza dziś nie tylko do spotkań z książką, ale również do wszechstron-
nej aktywności kulturalnej. Zbiory Biblioteki już w 2008 roku przekroczyły 
liczbę 2 mln natomiast liczbę czytelników szacuje się na 300 tys. Odwiedza-
jący książnicę korzystają z ponad pół miliona woluminów.

Biblioteka Śląska stała się niezwykle prężnym ośrodkiem skupiającym 
wokół siebie różne środowiska twórcze.

Źródło:
http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/583285,katowice-wystawa-na-

jubileusz-biblioteki-slaskiej,id,t.html
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Dzień Praw Zwierząt

W Polsce 22 maja jest obchodzony Dzień Praw Zwierząt. Biblioteka Ślą-
ska w powiązaniu z Klubem Gaja zorganizowała obchody tego dnia, roz-
ciągając je na 21–22 maja. Tegoroczne wydarzenia związane z uczczeniem 
tego dnia odbyły się m.in. w: Katowicach, Bielsku-Białej, Tychach, Wiśle 


