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wydawnictw z całego świata. Wystawa kwietniowa informowała o no-
wościach wydawniczych głównie z zakresu nauk ścisłych i przyrodni-
czych; czerwcową zdominowały najnowsze publikacje z dziedziny hu-
manistyki i nauk społecznych, wybrane podczas 54. Międzynarodo-
wych Targów Książki w Warszawie.

Łącznie zaprezentowano ok. 1 000 tytułów książek (głównie an-
gielskojęzycznych) oraz pisemne katalogi. Przestrzeń wystawienniczą
podzielono na strefy tematyczne, co posłużyło lepszej orientacji
w ofercie. Otwarty charakter wystaw zachęcał pracowników nauko-
wych, doktorantów, studentów oraz bibliotekarzy do przeglądania
książek, oceny ich poziomu merytorycznego, przydatności dla prowa-
dzonych prac naukowych, a także decyzji o zakupie.

Wystawy książek zagranicznych cieszą się dużym zainteresowa-
niem w środowisku uniwersyteckim Katowic; są sprawdzoną i efekty-
wną formą informowania społeczności akademickiej o nowościach
wydawniczych oraz skutecznym elementem promocji Biblioteki.

Maria Kycler

Zagłębiowskie Nagrody „Humanitas”

19 czerwca 2009 roku w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu
odbyła się uroczysta gala, podczas której po raz czwarty zostały wrę-
czone Zagłębiowskie Nagrody „Humanitas”. Wyróżnienia - przyznawa-
ne w dwóch kategoriach: honorowej (dla osób) i promocyjnej (dla or-
ganizacji i instytucji) – otrzymują osoby szczególnie zasłużeni dla Za-
głębia, jego tożsamości i pozytywnego wizerunku regionu. Ostateczną
decyzję podejmuje kapituła, w której skład wchodzą m.in. ludzie
nauki, kultury i mediów oraz przedstawiciele władz samorządowych
Zagłębia. W tym roku nagrodą honorową została wyróżniona prof.
Maria Pulinowa. Laureatka otrzymała ją w dowód uznania za wielo-
letnią pracę na rzecz ochrony środowiska, popularyzację wiedzy
o walorach przyrodniczych Zagłębia, organizowanie sosnowieckich
Dni Ziemi oraz jako dydaktyk geografii. Nagrodą promocyjną za dzia-
łalność artystyczną i promocję regionu poprzez sztukę został uhono-
rowany Teatr Zagłębia. Nagrodę odebrał jego dyrektor Adam
Kopciuszewski.

Stałym punktem każdej gali jest część artystyczna, dedykowana
wszystkim osobom nominowanym, wyróżnionym i zaproszonym go-
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ściom. W tym roku zwieńczeniem całej uroczystości był recital Edyty
Geppert. Artystka umiejętnie połączyła swoje tradycyjne, dramaty-
czne utwory (Kocham cię życie, Zamiast, Dusza na ramieniu) z piosen-
kami lżejszymi w formie i treści: żartobliwymi, estradowymi, zachęca-
jącymi publiczność do żywej reakcji (Czekaj no Higgińszczaku, Wstań
i zawrzyj chatę).

Organizatorami uroczystości byli: Urząd Miejski w Sosnowcu
i Wyższa Szkoła Humanitas.
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