
Anna Korzekwa

Varia
Palestra 49/1-2(553-554), 268-269

2004



268

Varia

VARIA

Nagroda im. Prof. Manfreda Lachsa

W dniu 13 stycznia 2004 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród im. Profeso-
ra Manfreda Lachsa zorganizowana przez Zarząd Fundacji im. Profesora Manfreda
Lachsa w Pałacu Staszica w Warszawie.

Fundacja im. Profesora Manfreda Lachsa powstała na podstawie zapisu testa-
mentowego tego Wybitnego Prawnika, pełniącego funkcję Prezesa Międzynarodo-
wego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Prof. Lachs zmarł 14 stycznia 1993 r.
Celem statutowym Fundacji jest przyznawanie nagród naukowych za najlepsze
publikacje książkowe autorów polskich z dziedziny prawa międzynarodowego pu-
blicznego. Prezesem Zarządu Fundacji jest desygnowany przez fundatora profesor
Leszek Kubicki.

Sąd konkursowy przyznał jednogłośnie Nagrodę X Konkursu w zakresie najlep-
szych publikacji książkowych autorów polskich z dziedziny prawa międzynarodo-
wego publicznego, opublikowanych w 2002 r. – Profesorowi MARKOWI ŻYLI-
CZOWI – w kategorii prac będących kolejną publikacją książkową danego autora
za książkę pt. „PRAWO LOTNICZE MIĘDZYNARODOWE, EUROPEJSKIE I KRAJO-
WE”.

Z życia Klubu Absolwentów UW
Akcja „Książka z rekomendacją”

Jak umożliwić czytelnikom dostęp do ważnych publikacji zagranicznych przy ist-
niejących ograniczeniach finansowych Biblioteki Uniwersyteckiej? Jak wśród dwu-
stu książek – z zasobów Biblioteki – poświęconych marketingowi wybrać tę jedną
szczególnie cenną?

Teraz studentom w wyborze najlepszych pozycji z różnych dziedzin będą poma-
gać praktycy życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego, członkowie Klubu
Absolwentów UW. Celem akcji „Książka z rekomendacją” jest wzbogacenie zbio-
rów Biblioteki Uniwersyteckiej. Zakup książek, czasopism, innych publikacji w for-
mie papierowej lub elektronicznej ma umożliwić studentom zapoznanie się z naj-
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nowszymi i najwartościowszymi osiągnięciami myśli polskiej i światowej (również
w oryginalnych wersjach językowych).

Dla celów akcji zostanie uruchomiona specjalna strona internetowa. Dzięki niej
każdy chętny będzie mógł wybrać książkę z listy przygotowanej przez Bibliotekę
lub skontaktować się z Oddziałem Gromadzenia Zbiorów BUW w celu dodania
własnej propozycji. W praktyce to Biblioteka, na zlecenie uczestnika akcji, będzie
zamawiała książki u wydawców, rekomendującego obciążając jedynie kosztami
zakupu. Nowe publikacje będą oznaczone etykietą z logo Klubu Absolwentów i
nazwiskiem osoby lub firmy rekomendującej. Informacje o darczyńcach zawisną
też w formie ogłoszeń w Bibliotece.

Podczas noworocznego spotkania w Sali Balowej pałacu Tyszkiewiczów–Potoc-
kich do przyłączenia się do akcji „Książka z rekomendacją” zachęcał pozostałych
klubowiczów członek Klubu i pomysłodawca akcji, pan Marcin Murawski. Pomysł
akcji należy do UW, ale był szeroko dyskutowany i dotarł już do konkurencyjnej
uczelni ekonomicznej. Nie pozwólmy się innym wyprzedzić w jego realizacji – żar-
tował.

Spotkanie noworoczne z koncertem kolęd w wykonaniu Chóru Akademickiego
pod dyrekcją pani Iriny Bogdanovitch i samych klubowiczów, było 3. spotkaniem
Klubu. Od jego powstania – ponad rok temu – absolwenci są zapraszani m.in. na
„Wykłady na Nowe Tysiąclecie”, wystawy i inne uroczystości organizowane przez
jednostki UW. Klubowicze otrzymują również w formie elektronicznej informacje o
życiu Uczelni. Od listopada 2003 r. działa też formalnie szesnastoosobowa Rada
Klubu odpowiedzialna w sposób szczególny za: „inicjowanie i koordynację działań
służących integracji środowiska absolwentów z Alma Mater”.

Więcej informacji o Klubie można znaleźć na stronie:
http://www.uw.edu.pl (menu: życie na uw/absolwenci).

Wkrótce działać będzie nowa strona:
http://www.klubabsolwentow.uw.edu.pl

Szczegółowe informacje i regulamin akcji „Książka z rekomendacją” już niedłu-
go będą dostępne na stronach Biblioteki i Uniwersytetu.
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