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Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą

Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Jana Koch-
anowskiego w Kielcach w dniach 23–24 kwietnia 2012 roku zorganizował 
trzecią międzynarodową konferencję naukową z cyklu Książka, biblioteka, 
informacja – między podziałami a wspólnotą. Współorganizatorem przed-
sięwzięcia było Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach oraz Antykwariat 
Naukowy im. Andrzeja Metzgera. Honorowy patronat nad konferencją objęli 
Rektor UJK prof. zw. dr hab. Regina Renz, jak również Wojewoda Święto-
krzyski i Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski. Na konferencji, jak 
i w poprzednich latach, starano się odpowiedzieć na pytanie o przeszło-
ści, teraźniejszości i przyszłości książki, biblioteki i informacji. Nie sposób 
pominąć w tych rozważaniach miejsca i roli twórcy, pośrednika i odbiorcy 
w złożonym procesie komunikowania społecznego. Obrady główne toczyły 
się wokół następujących tematów: ruch wydawniczo-księgarski, książka, 
prasa, biblioteka, informacja i słowo „w sieci”. 

Spotkanie zaowocowało nie tylko wymianą poglądów i doświadczeń, ale 
także nawiązaniem i podtrzymaniem kontaktów między pokrewnymi ośrod-
kami naukowymi i instytucjami kultury.

Źródło:
http://www.ujk.edu.pl/ibib/konferencja/
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W dniach 1–2 czerwca 2012 roku w gmachu Wydziału Teologicznego Uni-
wersytetu Śląskiego miał miejsce Kiermasz Wydawców Katolickich w Kato-
wicach, zorganizowany przez Księgarnię św. Jacka Sp. z o.o. W związku ze 
zbiegiem tegorocznej edycji Kiermaszu z Międzynarodowym Dniem Dziecka 
program został wzbogacony o szereg imprez uwzględniających najmłodszych 
czytelników w tym o dyktando dla rodzin. Już po raz kolejny rodziny mogły 
ubiegać się o tytuł Bezbłędnej rodziny 2012, wpisując tym samym Kiermasz 
w Metropolitalne Święto Rodziny. W tym samym czasie Biblioteka Śląska 
zainaugurowała akcję tworzenia Metropolitalnego Archiwum Rodziny, pole-
gającą na robieniu rodzinnych fotografi i wszystkim uczestnikom Kiermaszu.

Podczas kiermaszu propagowano także idee dawstwa szpiku kostnego.
Integralną częścią Kiermaszu był program imprez towarzyszących 

obejmujących miedzy innymi konferencje, spotkania autorskie, promocje 
nowości wydawniczych.

W czasie Kiermaszu kolejny raz przyznano trzy równorzędne nagrody 
Hyacinthus Silesianus, których celem jest „wyróżnianie publikacji promu-
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jących chrześcijańskie wartości, mogących stanowić motywację w dążeniu 
do osiągania prawdy, dobra, piękna i świętości oraz podejmujących próbę 
dokonywania przemian w człowieku i otaczającym go świecie. Publikacji, 
które poprzez swe przesłanie przyczyniają się do powstawania i kształtowa-
nia kultury duchowej i środowiska Bożego, napełniają nadzieją i skłaniają 
ku czynieniu dobra”. W tym roku nagrody te otrzymali ks. profesor Tomasz 
Jelonek za książkę Biblia jako fenomen kulturowy jak również wydawnictwo 
Petrus i Radio eM. Wręczenie nagród połączono z koncertem Lidii Pospie-
szalskiej „Inaije”.

Źródło:
http://www.archidiecezja.katowice.pl/index.php/informacje-biece/2404-
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