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możliwość nawiązania kontaktów z ekspertami. Kontakty te mogą być 
zaczątkiem dalszej współpracy w zakresie zabezpieczania dziedzictwa kul-
turowego polskiego i niemieckiego obszaru Euroregionu Pomerania.

Źródło: http://ksiaznicastargardzka.pl/konferencja-na-temat-digitalizacji-zbiorow/
Marta Kunicka

Narodowe Czytanie Trylogii

6 września 2014 r. miało miejsce publiczne czytanie Trylogii Henryka 
Sienkiewicza, w ramach trzeciej edycji akcji Narodowe Czytanie, zainicjo-
wanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorow-
skiego. Akcja ta, stawia sobie za cel popularyzację czytelnictwa, jak również 
„zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o pol-
szczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości”. 

Akcję zainaugurowało 2 lata wcześniej Narodowe Czytanie Pana Tade-
usza Adama Mickiewicza, a rok później czytanie dzieł Aleksandra Fredry. 
Na przestrzeni zaledwie 3 lat akcja zdobyła bardzo wielu uczestników. 
Edycja druga odbywała się w ponad 700 miejscowościach całej Polski, 
natomiast różnorakie imprezy związane z czytaniem Trylogii odbywały się 
w 1 600 miejscowościach całego kraju. 

W związku z organizacją Narodowego czytania w Warszawie w Ogro-
dzie Saskim, z udziałem inicjatora projektu Prezydenta RP Bronisława 
Komorowskiego, odczytane zostały specjalnie wybrane i opracowane przez 
Bronisława Maja wybrane fragmenty Potopu. Znani polscy aktorzy prze-
czytali fragmenty jednej z najsłynniejszych polskich powieści, której pierw-
sze odcinki pojawiły się w prasie 130 lat temu. Czytane fragmenty zostały 
wzbogacone o interpretację muzyczną. Trylogię  w Ogrodzie Saskim czytali 
kolejno: Adam Woronowicz, Piotr Cyrwus, Jan Peszek, Andrzej Grabow-
ski, Jarosław Gajewski, Anna Seniuk, Anna Próchniak, Daniel Olbrychski, 
Arkadiusz Jakubik, Izabela Kuna, Olga Bołądź i Andrzej Seweryn. 

Prezydent RP Bronisław Komorowski zapowiedział podczas spotkania, 
iż tematem przyszłorocznej imprezy będzie Lalka Bolesława Prusa.

Źródło: http://www.prezydent.pl/kancelaria/narodowe-czytanie/trylogia/
Marta Kunicka

Śląski Wawrzyn Literacki 2013

10 września 2014 r. w murach Biblioteki Śląskiej w Katowicach odbyła 
się uroczystość wręczenia Śląskiego Wawrzynu Literackiego. Za najlep-
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szą książkę 2013 w tegorocznym plebiscycie czytelnicy uznali powieść 
W otchłani mroku autorstwa Marka Krajewskiego, która zdobyła aż 46% 
wszystkich głosów. Rozmowę z laureatem poprowadził prof. zw. dr hab. 
Stanisław Bereś. Spotkanie to miało także charakter prapremiery dla naj-
nowszej książki zwycięzcy Śląskiego Wawrzynu pt. Władca liczb. Całą uro-
czystość uświetnił swym występem kwartet Apotheosis. 

Marek Krajewski, zdaniem krytyków literackich i wiernych czytelni-
ków kryminałów, dziś jest najgłośniejszym polskim autorem tego gatunku, 
wielokrotnie już nagrodzonym za swoją twórczość (2003 – Nagroda Wiel-
kiego Kalibru za najlepszą powieść kryminalną; 2005 – Paszport Polityki 
oraz Nagroda Księgarzy „Witryna” za najlepszą książkę; 2008 – Ambasador 
Wrocławia). Jego powieści zostały przetłumaczone na kilkanaście języków, 
w tym: angielski, hebrajski, hiszpański, niemiecki, włoski i francuski.

Do nagrody było nominowanych razem 9 książek wydanych w 2013 r.; 
drugie miejsce zajęła książka Ości Ignacego Karpowicza (11,5%), a trzecie 
miejsce – Umarł mi. Notatnik żałoby Ingi Iwasiów (9%).

Źródło: http://portalkatowicki.pl/kultura/miscellanea/4047-marek-krajewski-w-bibliotece-
slaskiej-wreczenia-nagrody-slaski-wawrzyn-literacki-2013 
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Czytanie łączy pokolenia

W dniu 18 września 2014 r. Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka 
Akademicka  wraz z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i Uniwersytetem 
Ekonomicznym  w Katowicach przy współudziale Zarządu Okręgu Śląskiego 
Związku Nauczycielstwa Polskiego i Sekcją Bibliotekarską przy Okręgu 
Śląskim ZNP w Katowicach zorganizowała spotkanie Czytanie łączy poko-
lenia. Seminarium w Roku Czytelnika. Celem przedsięwzięcia była wymiana 
doświadczeń zawodowych i tzw. dobrych praktyk w zakresie promowania 
książki i czytelnictwa przez szkoły, biblioteki publiczne i naukowe.

Podczas spotkania zostały wręczone nagrody w Wojewódzkim Konkur-
sie Fotografi cznym Biblioteka w oczach czytelnika.

Źródło:http://www.ciniba.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=960%3-
Aseminarium-pt-czytanie-czy-pokolenia&catid=69%3Awiadomoci&Itemid=14&lang=pl

Marta Kunicka 

Czytelnictwo w dobie ery cyfrowej

24 września 2014 r. w Częstochowie obradowała konferencja poświę-
cona sprawom związanym z czytelnictwem w zmieniającej się sytuacji 
społecznej, skutkującej zmianą nośników prezentujących „słowo pisane”. 


