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55. Międzynarodowe Targi Książki

55. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie odbyły się 20-23
maja w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Wzięło w nich udział
blisko 500 wystawców i podwystawców z 29 krajów. W bieżącym roku
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne obchodziły jubileusz 65-lecia.
Jak i co roku targi stały się okazją do spotkań i wymiany doświad-
czeń. Dla około 37 tysięcy odwiedzających gości przygotowano liczne
imprezy towarzyszące - pół tysiąca różnego rodzaju spotkań z pisa-
rzami, poetami oraz wydawcami. Wśród atrakcji wymienić można
święto miłośników fantasy i fantastyki, czyli "Ars Fantastica". Rok
2010 ogłoszono rokiem chopinowskim, ogromnym zainteresowaniem
zwiedzających gości cieszył się zatem salonik chopinowski, prezentu-
jący zeszyty edukacyjne o Fryderyku Chopinie, a jego twórczość stała
się tematem przewodnim tegorocznych targów.

Źródło:
http://arspolona.com.pl/index.php/s/dokument/doc/179

http://www.wiadomosci24.pl/artykul/55_miedzynarodowe_targi_
ksiazki_w_warszawie_ruszyly_w_139618.html
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Już po raz ósmy, od 10 do 11 czerwca 2010 roku, odbyła się
Konferencja Kierowników Polskich Bibliotek Prawniczych, w tym ro-
ku zorganizowana przez Bibliotekę Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyskusja ogniskowa-
ła się wokół problemów dotyczących bibliotek prawniczych i sposo-
bu usprawnienia ich działania. Powracającym problemem jest kwe-
stia współpracy bibliotek, szczególnie w zakresie zakupu elektroni-
cznych źródeł informacji prawniczej. Bibliotekarze biorący udział
w Konferencji mieli możliwość wysłuchania prelekcji dotyczącej hi-
storii wydziału i uniwersytetu, zwiedzenia Zamku w Kórniku, gdzie
przygotowano dla nich prezentację ciekawych eksponatów o tematy-
ce prawniczej ze zbiorów biblioteki rodowej Działyńskich. Drugiego
dnia uczestnicy zapoznali się z działaniem Systemu ARFIDO, który
jest nowoczesnym rozwiązaniem ochrony i identyfikacji księgozbio-
rów. ARFIDO pracuje w oparciu o technologię identyfikacji za pomo-
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cą fal radiowych RFID (Radio Frequency IDentification) i wspiera
wiele procesów w bibliotekach, archiwach oraz przemyśle. Omawia-
na technologia zaprezentowana została na przykładzie Biblioteki Fi-
lologii Polskiej i Klasycznej. Następnie bibliotekarze udali się do
Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, gdzie po zapoznaniu się
z ogólnymi zasadami obowiązującymi w zwiedzanej instytucji, mieli
możliwość obejrzenia najcenniejszych zbiorów. Na zakończenie
uczestnicy konferencji wzięli udział w wycieczce zabytkowym tram-
wajem Traktem Królewsko-Cesarskim, wzbogaconej prelekcją dra
Andrzeja Gulczyńskiego.

Spotkanie zakończyło się dyskusją i podsumowaniem.
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Zagłębiowskie laury

Konkurs o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas” na stałe wpisał się
do kalendarza wydarzeń kulturalnych Zagłębia. To wyróżnienie dla wy-
bitnych osobistości życia publicznego i instytucji, działających w spo-
sób szczególny na rzecz regionu, w tym roku zostało przyznane po raz
piąty. Kandydaci do nagrody zgłaszani są przez organizacje pozarządo-
we, instytucje kultury i nauki oraz członków Kapituły w dwóch katego-
riach: honorowej i promocyjnej. Na specjalnym posiedzeniu Kapituły
wszystkie zgłoszenia są dyskutowane, a zwycięzcy zostają wybrani po-
przez głosowanie. Tegoroczni laureaci zostali wyłonieni 28 maja b.r.,
ale werdykt pozostał tajny do czasu uroczystej gali.

Finałowa gala Zagłębiowskiej Nagrody „Humanitas” odbyła się 18
czerwca 2010 r. w murach uczelni Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnow-
cu, pomysłodawcy konkursu. Oprócz zaproszonych gości: posłów, senato-
rów i samorządowców oraz kandydatów do nagrody, nie zabrakło mie-
szkańców miasta oraz studentów uczelni. Zwycięzców ogłosił i wręczył pa-
miątkowe medale rektor uczelni WSH prof. dr Jerzy Kopel. W tym roku
nominacje do nagrody uzyskało 20 podmiotów, po 10 w każdej z kategorii
nagrody. W kategorii promocyjnej wyróżnienie otrzymał - istniejący od 50
lat - Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej za wspieranie, poprzez
swoją działalność, rozwoju różnorodnych nurtów lokalnej aktywności. Na-
grodę odebrał dyrektor PKZ – Grzegorz Perz. Z kolei nagrodę honorową
Kapituła konkursu przyznała księdzu doktorowi Pawłowi Sobierajskiemu
za aktywne uczestnictwo i organizację wielu imprez kulturalnych, festiwa-
li i koncertów w regionie Zagłębia Dąbrowskiego.
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