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Spotkanie autorskie z Wojciechem Kuczokiem

W Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej 11 lipca 
2013 r. zorganizowano spotkanie z Wojciechem Kuczokiem, którego najnowsza 
książka Poza światłem ukazała się w październiku 2012 r. nakładem Wydaw-
nictwa W.A.B. Dyskusja wokół powieści to czwarte już spotkanie w ramach 
cyklu „Śląskie czyta”, którego współorganizatorem jest Telewizja Katowice.

W swojej najnowszej książce autor zdaje sprawę z licznych wypraw, nie-
jednokrotnie odbiegając przy tym od prostej relacji i anegdoty, przeplatając 
opowieść dygresjami na temat współczesnego podróżowania, momentami 
zadumy nad cudem natury czy antropologiczną refl eksją o czasie, pamięci, 
pozostawaniu w ruchu. 

Wojciech Kuczok jest prozaikiem, eseistą, krytykiem fi lmowym i sce-
narzystą. W latach 90. należał do grupy poetyckiej „Na Dziko”. Od 1992 r. 
publikował swoje wiersze, opowiadania i eseje w prasie kulturalnej i literac-
kiej. Za powieść Gnój w 2003 r. otrzymał Paszport Polityki, a w 2004 Nagrodę 
Literacką NIKE oraz nagrodę Krakowska Książka Miesiąca. Na podstawie jego 
scenariusza Magdalena Piekorz wyreżyserowała fi lm zatytułowany Pręgi. Jego 
kolejna powieść Senność  została przeniesiona na ekran przez tę samą reży-
serkę. Kuczok jest ponadto autorem zbiorów opowiadań Opowieści słychane 
(1999), Szkieleciarki (2002), Widmokrąg (2004) i Opowieści przebrane (2005). 

Wydane w 2010 roku Spiski. Przygody tatrzańskie otrzymały tytuł 
Książki Jesieni 2010. Pasją autora jest… eksploracja jaskiń.
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CINiBA – biblioteka bez barier

W ramach programu Aktywny Samorząd – aktywizacja zawodowa 
osoby niepełnosprawnej po amputacji kończyn/y CINiBA w dniu 24 lipca 
2013 r. zorganizowała spotkanie dla przedstawicieli  regionalnych i miej-
skich ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie. Celem spotkania 
było m.in. zaprezentowanie oferty przygotowanej przez CINiBA dla osób 
niepełnosprawnych. Najważniejszymi elementami tej oferty są: specja-
listyczne oprogramowanie i wyposażenie dające możliwość komfortowej 
pracy z materiałami bibliotecznymi mimo różnych dysfunkcji organizmu. 
Eksperci PEFRON omówili tematykę programu Aktywny Samorząd.
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