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Konkurs Książka Historyczna Roku

Instytut Pamięci Narodowej, Telewizja Polska i Polskie Radio po
raz trzeci ogłosiły konkurs Książka Historyczna Roku, którego celem
jest popularyzowanie dziejów Polski XX wieku oraz krzewienie czytelni-
ctwa książek historycznych. Organizatorzy, na mocy trójstronnego po-
rozumienia, podpisanego w 2007 roku, rozpisują konkurs na nagrodę
im. Oskara Haleckiego (wybitnego historyka, profesora Uniwersytetu
Warszawskiego). W konkursie nagroda jest przyznawana w dwóch ka-
tegoriach: najlepsza książka naukowa opisująca losy Polski i Polaków
w XX wieku oraz najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona hi-
storii Polski w XX wieku. Zgodnie z regulaminem konkursu jury, rep-
rezentowane przez Piotra Franaszka, Tomasza Gąsowskiego, Andrzeja
Nowaka, Wojciecha Roszkowskiego, Andrzeja Chwalbego oraz Wiesła-
wa Wysockiego, przyznało nagrody w obu kategoriach. Otrzymali je au-
torzy, których książki zostały wydane w języku polskim między 1 sty-
cznia 2009 a 15 czerwca 2010 roku. Laureatem pierwszej kategorii zo-
stał Mieczysław Nurek za książkę Gorycz zwycięstwa. Los polskich sił
zbrojnych na Zachodzie po II wojnie światowej. Towarzyszące główne-
mu konkursowi głosowanie internetowe uhonorowało Sławomira Cen-
tkiewicza za publikację Anna Solidarność. Życie i działalność Anny Wa-
lentynowicz na tle epoki (1929-2010). W drugiej kategorii zwyciężyła
praca Olega Zakirova Obcy element. Dramatyczne losy oficera KGB
w walce o wyjaśnienie zbrodni katyńskiej. Nagrodę Czytelników przy-
znano Adamowi Zakrzewskiemu za książkę Auto-Moto PRL. Władcy
dróg i poboczy. Uroczystość wręczenia nagród finalistom została objęta
honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Źródło:
http://www.ksiazkahistorycznaroku.pl.

Marta Kunicka

Polska na Targach Non/Fiction w Moskwie

12. Międzynarodowe Targi Książki Non/Fiction (Международная
ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction) w Moskwie były
zorganizowane od 1 do 5 grudnia. Centralny Dom Artysty na Krym-
skim Wale w tym czasie odwiedziło 32 335 osób, które miały możliwość
zapoznania się z ofertą 280 wystawców – oficyn, księgarń i ośrodków
kultury – z 16 krajów, w tym Polski.
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Polskie stoisko narodowe tradycyjnie zorganizował krakowski In-
stytut Książki. Prezentacji nowości wydawniczych (m.in. oficyny
W.A.B., Świata Książki, Czarne, Wydawnictwa Literackiego, BOSZ, In-
stytutu Pamięci Narodowej i Wydawnictwa Sejmowego) towarzyszył
program literacki, przygotowany we współpracy z Instytutem Polskim
w Moskwie oraz wydawnictwami Logos i Mosty Kultury/Gesharim.
Urządzono wystawy prezentujące nowości polskiej literatury, dorobek
Programu Translatorskiego ©POLAND i twórczość Czesława Miłosza
w tłumaczeniach na inne języki. Ta ostatnia ekspozycja zapowiadała
nadchodzący Rok Miłosza, mający upamiętnić przypadającą w 2011
roku 100. rocznicę urodzin poety.

Jednym z wydarzeń moskiewskich Targów była prezentacja książ-
ki Ryszarda Kapuścińskiego Imperium (Империя) – w przekładzie Kse-
ni Starosielskiej i Siergieja Łarina, wydanej przez Logos. Wzięli w niej
udział m.in. polska pisarka i dziennikarka Teresa Torańska oraz publi-
cystka Ksenia Gołubowicz i filozof Michaił Ryklin.

Gościem targów była też Paula Sawicka, współautorka ostatniej
książki Marka Edelmana I była miłość w getcie (И была любовь в
гетто), która – także w przekładzie Starosielskiej – ukazała się w Rosji
nakładem wydawnictwa Mosty Kultury.

Specjalnie dla czytelników w Rosji przygotowano rosyjską wersję
katalogu Nowe książki prosto z Polski.

Gościem honorowym tegorocznych Targów Non/Fiction była Fran-
cja. Program objął ponad 300 wydarzeń związanych z działalnością wy-
dawniczą, dystrybucją i promocją książek, m.in. 6. Targi Książki Antyk-
warycznej. Przewidziany został także specjalny program dla dzieci.

Źródło:
http://www.moscowbookfair.ru/

http://www.poland.gov.pl/Kalendarium,5577x693.html
Maria Kycler

Nowy portal bibliotekarski: sbp.pl

Z inicjatywy Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich, we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyj-
nego, powstał nowy ogólnopolski portal bibliotekarzy. Od 20 grudnia
br. jest on dostępny pod adresem: www.sbp.pl
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