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WYDARZENIA

Śląski Wawrzyn Literacki 2011

Śląski Wawrzyn Literacki jest nagrodą literacką od roku 1999 przy-
znawaną przez czytelników Biblioteki Śląskiej w Katowicach za najlepszą 
książkę w roku poprzedzającym nominację. Zwycięzcą tegorocznego plebi-
scytu został prof. dr hab. Zbigniew Białas i jego powieść historyczno-oby-
czajowa Korzeniec, która zdobyła największą liczbę głosów (ponad 22%) 
spośród dziewięciu tytułów nominowanych w plebiscycie.

Uroczysta gala fi nałowa i wręczenie Śląskiego Wawrzynu Literackiego 
odbyła się 27 września 2012 roku w Bibliotece Śląskiej w Katowicach, groma-
dząc jak zwykle wielu znakomitych gości i wierną rzeszę czytelników laureata 
i przyjaciół instytucji. Wśród gości obecny był m.in. Zbigniew Learczyk, dyrek-
tor Teatru Zagłębia w Sosnowcu. W maju br. na deskach tej sceny miała miej-
sce premiera teatralna powieści w adaptacji Tomasza Śpiewaka i w reżyserii 
Remigiusza Brzyka. Z kolei 10 grudnia 2012 roku przedstawienie to będzie 
prezentowane na Scenie Kameralnej Narodowego Starego Teatru w Krakowie 
w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia.

Źródło:
http://wirtualnywydawca.pl/a/print/id/32355/cat/SETU.html,

http://www.teatrzaglebia.pl/korzeniec-na-boskej-komedii-w-krakowie/
Izabela Jurczak

Księgarnia Libros libres w Madrycie

Nowo otwarta madrycka księgarnia Libros libres (Wolne książki) oferuje 
swoje zasoby za darmo. Pomysłodawcami projektu są nauczyciele szkół 
średnich i wykładowcy uniwersyteccy, działający w ramach fundacji wspie-
rającej dzieci z problemami w nauce. Przedsięwzięcie to ma zachęcić do 
czytania. Książki ofi arowane przez ofi cyny wydawnicze oraz prywatnych 
darczyńców sygnowane są pieczęcią z napisem: „Tej książki się nie kupuje 
i nie sprzedaje”. Formą rewanżu za taką formę udostępniania są oddawane 
w zamian własne książki, ciasta pieczone z myślą o gościach, który spę-



134 E-LEARNING W BIBLIOTECE

dzają czas przy rozstawionych w księgarni stolikach. Część korzystających 
pozostawia pieniądze lub za 12 euro wykupuje legitymację stałego klienta. 
Aby przetrwać księgarnia potrzebuje 365 stałych klientów.

Źródło: 
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/696321,Otwarto-ksiegarnie-w-

ktorej-ksiazki-sa-za-darmo 
Marta Kunicka 

Konferencja Modele współpracy bibliotek publicznych – czy razem 
możemy więcej, szybciej, lepiej?

W dniach 7–8 listopada 2012 roku w siedzibie Centralnej Biblioteki Woj-
skowej w Warszawie odbyła się X Ogólnopolska Konferencja z cyklu Auto-
matyzacja bibliotek publicznych zatytułowana Modele współpracy biblio-
tek publicznych – czy razem możemy więcej, szybciej, lepiej? Patronat nad 
imprezą objęło także Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Biblioteka 
Publiczna m. st. Warszawy  – Biblioteka Główna Województwa Mazowiec-
kiego. To kolejne, mające miejsce co dwa lata spotkanie, było przeglądem 
stanu wykorzystania techniki komputerowej w bibliotekach publicznych. 
Tematyka wygłoszonych referatów oscylowała wokół współpracy bibliotek 
w świecie cyfrowym. Dyskutowano zagadnienia kształtowania regionalnych 
systemów informacyjnych, wdrażania zintegrowanych systemów kompute-
rowych, tworzenia bibliotek cyfrowych a także wykorzystania międzynaro-
dowych i krajowych standardów i norm dla bibliotek publicznych.

Źródło:
http://www.sbp.pl/konferencje/konferencja/informacje_ogolne?konfe-

rencja_id=5388
Marta Kunicka 

Konferencja Europejski styl zarządzania biblioteką. Szwedzkie 
wyszukiwanie, polska biblioteka, brytyjskie zabezpieczenia – 

ARENA, PATRON i RFID

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 9 listopada 2012 roku 
zorganizowała konferencję pod nazwą Europejski styl zarządzania biblio-
teką. Szwedzkie wyszukiwanie, polska biblioteka, brytyjskie zabezpieczenia 
– ARENA, PATRON i RFID. Podstawowym założeniem spotkania była pre-
zentacja nowoczesnego stylu zarządzania biblioteką, wzorowanego na euro-
pejskich trendach, z wykorzystaniem narzędzi dedykowanych bibliotekom, 


