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WYDARZENIA

XXVII Poznańskie Dni Książki nie tylko Naukowej

Pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego, Prezydenta Miasta oraz Rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w dniach 9–11 października 2013 r. odbyły się Poznańskie Dni Książki nie 
tylko Naukowej. 

Impreza targowa zainaugurowana w 1997 r. jest już dobrze rozpozna-
wana i ceniona w środowisku – uczestniczą w niej przedstawiciele wydaw-
nictw uczelnianych, oświatowych i popularnonaukowych. Poza trady-
cyjnymi konkursami na Najlepszą Książkę Akademicką (laureat 2013 r. 
– Mieszko Pierwszy tajemniczy Przemysława Urbańczyka) oraz Najlepszy 
Podręcznik i Skrypt Akademicki (laureat 2013 r. – Hodowla, chów i użyt-
kowanie kóz pod red. Jacka Wójtowskiego) po raz pierwszy został zorga-
nizowany konkurs na Najlepszą Książkę Popularnonaukową, nad którym 
patronat objął Prezydent Miasta Poznania. Laureatką została praca zbio-
rowa Plakat musi śpiewać pod redakcją Zdzisława Schuberta wydana przez 
Muzeum Narodowe w Poznaniu. Organizatorzy poszerzyli ofertę o wydaw-
nictwa popularnonaukowe, tak aby impreza trafi ała do jak najszerszego 
kręgu odbiorców. Podczas trzydniowej imprezy oprócz prezentacji dorobku 
wydawnictw naukowych i popularnonaukowych (prawie 60 ofi cyn), odbyły 
się panele dyskusyjne, spotkania z autorami książek i koncerty.

Źródło: http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,397496,w-p-
oznaniu-rozstrzygnieto-konkurs-na-najlepsza-ksiazke-akademicka.html

Marta Kunicka

Nagroda dla Biblioteki Śląskiej

21 listopada 2013 r. podczas uroczystej konferencji zorganizowanej na 
Zamku Królewskim w Warszawie Biblioteka Śląska została uhonorowana 
Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za skuteczne wykorzy-
stanie środków z Unii Europejskiej na kulturę w ramach Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013.
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W czasie konferencji podsumowującej wdrażanie XI Priorytetu Kultura 
i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2007–2013 przedstawiciele Biblioteki Śląskiej odebrali statuetkę za 
realizację projektu Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych, 
zrealizowanego w ramach działania Ochrona i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym. Jego celem było wdrożenie 
kompleksowego rozwiązania technicznego służącego tworzeniu, opraco-
waniu i prezentacji cyfrowych postaci zbiorów zabytkowych. Dzięki pro-
jektowi, realizowanemu w latach 2009–2013, zdigitalizowano prawie 27 
tys. niezwykle cennych dla europejskiej kultury obiektów: rękopisów, 
inkunabułów, starodruków, czasopism, druków ulotnych, grafi k, pocztó-
wek, fotografi i. Całkowita wartość projektu wyniosła 7,2 mln zł (dofi nan-
sowanie z Unii Europejskiej – 6,1 mln zł, wartość środków budżetowych 
województwa śląskiego – 1,1 mln zł).

Kolekcję można oglądać w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej (www.sbc.org.pl).

Aneta Satława

Miejska Biblioteka Publiczna w Czechowicach-Dziedzicach nagrodzona

25 listopada 2013 r. podczas gali w Centrum Prasowym PAP dyrekto-
rzy najlepszych bibliotek w kraju oraz przedstawiciele samorządów najbar-
dziej zaangażowanych w kulturalny rozwój swojej gminy otrzymali dyplomy 
przyznane przez kapitułę Rankingu Bibliotek. W trzeciej już edycji Ran-
kingu organizowanego przez Instytut Książki oraz dziennik „Rzeczpospolita” 
pierwsze trzy miejsca zajęły kolejno biblioteki w Wągrowcu (Wielkopolskie), 
Świątkach (Warmińsko-Mazurskie) i Czechowicach-Dziedzicach (Śląskie). 
MBP w Czechowicach-Dziedzicach, trzecia biblioteka w kraju, została jed-
nocześnie uznana za najlepszą bibliotekę w województwie śląskim. 

Organizatorzy podkreślili, że ich celem było m.in. uhonorowanie 
i wyróżnienie tych, dla których dobrze działająca biblioteka gminna jest 
najlepszym świadectwem dbałości samorządu o zapewnienie łatwego i bez-
płatnego dostępu do kultury, wiedzy i nowych mediów.

Podstawą opracowania rankingu było ponad 750 uzyskanych odpo-
wiedzi na 2 300 ankiet rozesłanych do polskich gmin wiejskich i miejsko-
-wiejskich oraz małych miast mających mniej niż 15 tys. mieszkańców. 
W analizie danych, oprócz standardowych dla biblioteki informacji staty-
stycznych, premiowano poziom czytelnictwa, jakość i komfort obsługi oraz 
wydatki samorządu na utrzymanie placówki.

Z rankingu, przeprowadzonego po raz trzeci, wynikają pewne wnio-
ski na temat kondycji polskich bibliotek – wyróżnione placówki to nie 
tylko wypożyczalnie książek, ale przede wszystkim lokalne centra kultury, 


