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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.

Marta Kunicka

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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Tegoroczna gala miała wyjątkowy charakter także ze względu na
pośmiertne uhonorowanie posła Grzegorza Dolniaka, który zginął
w kwietniowej katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem.
Członkowie Kapituły zdecydowali się na podobne wyróżnienie po raz
pierwszy w historii konkursu. Myślą przewodnią ich decyzji było wy-
różnienie wyjątkowej i nadzwyczajnej osobistości, która swoim życiem
udowadniała, że Zagłębie Dąbrowskie jest wartością. Nagroda została
wręczona na ręce żony posła, Barbary Dolniak.

Zwieńczeniem uroczystości był koncert zespołu sceny folkowej
Beltaine, który reprezentuje szczególną umiejętność łączenia tradycyj-
nej muzyki celtyckiej z muzyką współczesną. Gwiazdą wieczoru był Mi-
rosław Czyżkiewicz - pieśniarz, poeta, kompozytor i gitarzysta, który
wystąpił z recitalem poezji śpiewanej.

Całość odbyła się przy współudziale Urzędu Miejskiego w Sosnow-
cu oraz sponsorów: Ergo Hestii, Energetyki na Rzecz Polski Południo-
wej, a także ING Banku Śląskiego.

Izabela Jurczak

III Sportowy Turniej Bibliotekarzy

W dniu 26 czerwca 2010 r. w Akademii Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach odbył się III Sportowy Turniej Bib-
liotekarzy. Impreza została zorganizowana przez Bibliotekę AWF w ra-
mach obchodów 40-lecia Alma Mater. Celem corocznego turnieju było
obalenie krzywdzącego stereotypu bibliotekarza jako osoby zakomplek-
sionej, niedbającej o formę sportową oraz zintegrowanie ogólnopolskie-
go środowiska bibliotekarzy, zwrócenie uwagi na potrzebę aktywności
fizycznej i działania na rzecz propagowania zdrowego stylu życia.

Organizatorzy przygotowali siedem konkurencji: kręgle, badmin-
ton, strzelanie sportowe, bibliotekarski tor przeszkód, po raz pierwszy
pływanie i boulle (petanque) oraz karaoke. Przed rozgrywkami sporto-
wymi firma Medical Service z Katowic przeprowadziła dla wszystkich
uczestników profesjonalne szkolenie z zakresu udzielania pierwszej po-
mocy. Turniej rozpoczął się od równolegle rozgrywanych zawodów: gry
w kręgle, strzelania, pływania oraz badmintona. Po emocjonujących
zmaganiach wyłoniono zwycięzców. W zawodach gry w kręgle pierwsze
miejsce zajęła Krystyna Kalisz z Biblioteki Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Katowicach (ŚUM), drugie miejsce wywalczył Mariusz Pa-
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