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Główni organizatorzy Poznańskich Spotkań Targowych to: Międzynaro-
dowe Targi Poznańskie i Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Współ-
organizatorami w tym roku byli: Centrum Kultury ZAMEK i Wydawnictwo 
Miejskie POSNANI A. Honorowy patronat nad targami sprawowała Mał-
żonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

Źródło:
http://www.ptwk.pl/index.php/2-uncategorised/64-xv-poznanskich-spotkaniach-targowych-
ksiazka-dla-dzieci-mlodziezy-i-rodzicow; http://wirtualnywydawca.pl/2015/12/xv-poznanskie-

-spotkania-targowe-ksiazka-dla-dzieci-mlodziezy-i-doroslych-18-20-marca-2016/ 
Izabela Jurczak

W kraju Mieszka I

W związku z obchodami 1050 rocznicy Chrztu Polski Biblioteka Śląska 
w Katowicach zorganizowała wystawę poświęconą temu wydarzeniu. Tema-
tem wystawy był pierwszy władca Polski i jego małżonka Dąbrówka. Te 
odległe czasy badane są na podstawie dokumentów pochodnych, bowiem 
nie zachowały się żadne spisane bezpośrednie relacje. W świetle dotychcza-
sowych ustaleń, w kwestii chrztu Polski, wiele zagadnień nadal nie zostało 
ostatecznie wyjaśnionych a inne pozostają jedynie w sferze domysłów (data, 
miejsce, z czyich rąk). Data ustalona została na podstawie odpisów dwóch 
dokumentów: Rocznika dawnego oraz Rocznika kapitulnego krakowskiego. 
Podróżnik Ibrahim ibn Jakub już w X w. opisał ziemie zamieszkiwane przez 
poddanych Mieszka I.

Poza wizerunkiem pierwszego władcy i jego małżonki, wybranymi ze 
zbiorów ikonografi cznych Biblioteki Śląskiej, zaprezentowano także obraz 
Jana Matejki „Zaprowadzenie chrześcijaństwa” (reprodukcję grafi czną 
i pocztówkową), litografi e Aleksandra Lessera i Ludwika Horwarta, mapy 
obrazujące państwo Mieszka I, jak również i inne eksponaty nawiązujące 
swoją tematyką do tamtego okresu (powieści, sztuki teatralne i in.). Eks-
ponaty odniosły się także do obyczajów, wierzeń i zwyczajów panujących 
w początkach państwowości polskiej.

Historia naszego państwa, jak również pierwszego jego władcy, jest 
tematem wielu opracowań na przestrzeni dziejów. Z ogromnej kolekcji 
starych druków zdeponowanych w zbiorach Biblioteki Śląskiej zaprezen-
towano na wystawie dzieła reprezentujące kronikarstwo średniowieczne. 
Odwiedzający mieli możliwość zobaczenia Historia Polonica Ioannis Dłu-
gossi seu Longini... Chronica sive historiae Polonicae compendiosa Jana 
Herburta z 1571 r. czy Polonia sive de origine et rebus gestis Polonorum libri 
XXX... Marcina Kromera w edycji kolońskiej z 1589 r. i wiele innych dzieł 
prezentujących wiedzę historyczną, jak choćby Historią narodu polskiego 
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Adama Naruszewicza i Zbiór potrzebniejszych wiadomości porządkiem alfa-
betu ułożonych Ignacego Krasickiego.

Wystawa nawiązała do obchodów tysiąclecia chrztu Polski z 1966 r., 
prezentując literaturę z tego okresu jak również ciekawe obchody i wyda-
rzenia organizowane przez władze państwowe i kościelne.

Źródło:
http://www.silesiakultura.pl/r/miasta/katowice/katowice/w-kraju-mieszka-i-wystawa-w-

1050-rocznice-chrztu-polski  
Marta Kunicka

Czy internet okaże się skutecznym narzędziem
 do promocji czytelnictwa w Polsce?

22 kwietnia br. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się 
konferencja „W sieci o książkach. Miejsce spotkań czytelników”. Tematem 
przewodnim spotkania była pierwsza analiza wyników najnowszego pro-
jektu badawczego Polskiej Izby Książki zrealizowanego wspólnie z portalem 
Lubimyczytać.pl oraz tegoroczny program wydarzeń związanych z obcho-
dami Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.  

W marcu i kwietniu przeprowadzono badanie kwestionariuszowe czy-
telników w internecie, w którym udział wzięło 24 tysiące internautów, 
z których aż 68% czyta co najmniej jedną książkę na miesiąc. Pierwsze 
dane prezentował na spotkaniu dr Paweł Kuczyński (PIK), porównując je 
z ogólnopolskim badaniem czytelnictwa przeprowadzonym w 2015 r. przez 
Instytut Millward Brown, również na zlecenie PIK. 

Wyniki potwierdzają, że to kobiety są siłą napędową polskiego czy-
telnictwa książek. (udział: 81% kobiet i 19% mężczyzn). Czytelnik, który 
przeczytał ponad 20 książek w ciągu roku to zaawansowany czytelnik, 
a w grupie respondentów takich czytelników-kobiet było 53%, czytelni-
ków-mężczyzn – 34%. 85% uczestników badania to osoby przed 40 rokiem 
życia, które codziennie korzystają z internetu. Aż 87,22% z nich pierwszą 
książkę dla przyjemności przeczytało przed 14 rokiem życia. Dom rodzinny 
(rodzice i starsze rodzeństwo) to główne źródło zaistnienia nawyku czy-
tania i jego rozwoju. Tylko 3% ankietowanych za źródło bakcyla czytania 
wymieniło wpływ wydarzeń kulturalnych tj. festiwale literackie czy akcje 
proczytelnicze. Dane te podważają zasadność prowadzenie tych działań. 
Respondenci wskazują, że najchętniej rozmawiają o tym, co czytają, w gro-
nie przyjaciół i znajomych, ponad 90% z nich ma „grono zaprzyjaźnionych 
moli książkowych”. 70% badanych o książkach rozmawia z bliską rodziną – 
co potwierdza wyniki dla tego źródła nawyku czytania. Zdecydowaną więk-
szość respondentów stanowili uczniowie i studenci, dlatego wynik 5,78% 


