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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 
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i Żywcu. W przeddzień święta młodzież stworzyła graffi ti, które zostało 
umieszczone przed wejściem głównym. 

Otwarcie wystawy obrazów Tobiasza Czerniejewskiego zostało poprze-
dzone happeningiem zorganizowanym przez młodzież, połączonym z akcją 
zbierania makulatury pod hasłem Zbieraj makulaturę, ratuj konie. Pozy-
skane pieniądze zostały przekazane na ratowanie koni (wykup, leczenie, 
utrzymanie).

Źródło:
http://www.bs.katowice.pl/pl/glowna/wiecej/172

Marta Kunicka

Dziecko w świecie książki i mediów

W dniach 10–11 maja 2012 roku odbyła się międzynarodowa konferen-
cja pod honorowym patronatem Prezydenta Łodzi Pani Hanny Zdanowskiej, 
jak również  Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr. hab. Włodzimierza 
Nykiela, pod tytułem: Dziecko w świecie książki i mediów. Konferencja 
przygotowana została w ramach cyklu Kultura czytelnicza młodego poko-
lenia przez Uniwersytet Łódzki i Muzeum Miasta Łodzi. Pierwsze spotka-
nie na temat Czytanie i bajanie w teorii i praktyce odbyło się w 2010 roku 
i prezentowało rozważania teoretyczne i praktyczne zarówno środowiska 
bibliotekarskiego jak i nauczycielskiego. 

Obecne spotkanie miało na celu analizę stanu badań nad wybranymi 
elementami kultury literackiej dzieci i młodzieży u progu XXI wieku. Jeden 
z paneli poświęcony został wpływowi mediów na kształtowanie kultury czy-
telniczej młodego pokolenia, konkurencyjności mediów wobec książki czy 
kontekstów kontaktu młodzieży z książką lub mediami i jego uwarunko-
wań. 

Część wystąpień zawierała analizy i diagnozy stanu czytelnictwa dzieci 
i młodzieży we współczesnym świecie. Sporo miejsca poświęcono wykorzy-
staniu nowych technologii oraz form i metod pracy w celu rozbudzenia 
zainteresowań i zamiłowań czytelniczych a także roli i miejscu jakie zajmują 
biblioteki i media w propagowaniu czytelnictwa. Zwrócono także uwagę na 
kwestie aktywności czytelniczej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Źródło:
http://zaczytanie.uni.lodz.pl/archives/143
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