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w których prowadzone są: kluby seniora, zajęcia dla dzieci i konkursy oraz 
różnego rodzaju kółka zainteresowań.

Źródło: http://www.rp.pl/instytutksiazki 
Izabela Jurczak

Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wro-
cławskiego w dniach 4–6 grudnia 2013 r., w setną rocznicę urodzin pro-
fesora Karola Głombiowskiego, zorganizował we Wrocławiu  konferencję 
naukową Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej.

Obrady podzielone zostały na dwie sesje, poświęcone procesom komu-
nikacji za pośrednictwem książki i biblioteki. Pierwsze wystąpienia oma-
wiały zagadnienia związane z rolą książki, jako nośnika komunikacji współ-
cześnie oraz w minionych latach. Szczegółowej analizie poddano różne typy 
książek i ich wpływ na procesy komunikacyjne. Zwrócono uwagę na poten-
cjał komunikacyjny książki. Omawiano zagadnienia związane z książką 
trakowaną jako element dziedzictwa kulturowego, ale także jako na nośnik 
kultury, wiedzy i nauki. Zwrócono uwagę na rolę książki w procesach spo-
łecznych. Tematem sesji drugiej były zagadnienia związane z przemianą 
i rolą, na przestrzeni wieków, procesów komunikacyjnych w bibliotece. 
Sporo miejsca poświęcono interakcjom zachodzącym w społeczeństwie na 
linii biblioteka a jej otoczenie społeczne (wykorzystanie przestrzeni, poten-
cjału ludzkiego i kulturowego). W komunikacji tej osobne miejsce zajęła 
współpraca pomiędzy bibliotekami a innymi instytucjami zajmującymi się 
propagowaniem i rozszerzaniem wiedzy na temat wartości kulturalnych.

Źródło: http://www.ibi.uni.wroc.pl/index.php/badania-nau-
kowe/54/539-ksika-i-biblioteka-w-procesie-komunikacji-spoecznej
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Czytelnik – odbiorca – użytkownik informacji w procesie kształtowa-
nia kultury czytelniczej i informacyjnej

Koło Naukowe Bibliotekoznawców przy Instytucie Bibliotekoznaw-
stwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w dniu 
5 grudnia, zorganizowało VII Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół 
Naukowych Bibliotekoznawców. Spotkanie zorganizowano wokół tematu 
Czytelnik – odbiorca – użytkownik informacji w procesie kształtowania kul-
tury czytelniczej i informacyjnej.
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Pierwsze wystąpienia poświęcone były Katowicom, ich księgozbiorom 
i czynnikom wpływającym na czytelnictwo. Odniesiono się także do rapor-
tów na temat czytelnictwa w Polsce przygotowywanych przez Bibliotekę 
Narodową. W drugiej części starano się zdiagnozować zjawisko absencji 
czytelniczej w poszczególnych środowiskach (np. szkoła, zakłady karne) 
i zastanowić nad jej przyczynami. Kolejny blok wystąpień skupiał się na 
zagadnieniach stymulujących zainteresowanie odbiorców książką, na ini-
cjatywach, które stawiają sobie za cel promowanie czytelnictwa. Ostat-
nia grupa wystąpień prezentowała rolę książki, jako nośnika na szlaku 
wymiany wartości intelektualnych w różnych okresach historycznych.

Źródło: http://www.knb.ibin.us.edu.pl/konfrencje/nasze-konferen-
cje/2013-2/
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Wyróżnienie dla polskich książek

Koniec roku to czas podsumowań. Prestiżowy amerykański magazyn 
World Literature Today opublikował ranking najlepszych przekładów 2013 
r. Wśród 75 najlepiej ocenionych aż 5 publikacji to książki polskich auto-
rów, czyli:

The Assasin from Apricot City [Zabójca z miasta moreli] Witolda Sza-
błowskiego, przeł. Antonia Lloyd-Jones, Stork Press;

Colonie [Kolonie] Tomasza Różyckiego, przeł. Mira Rosenthal, Zephyr 
Press;

Froth: Poems [wybór wierszy] Jarosława Mikołajewskiego, przeł. Piotr 
Florczyk, Calypso Editions;

21:37 Mariusza Czubaja, przeł. Anna Hyde, Stork Press;
Mother Departs [Matka odchodzi] Tadeusza Różewicza, przeł. Barbara 

Bogoczek, Stork Press.
Wiersze Mikołajewskiego i Różewicza ukazały się przy wsparciu Pro-

gramu Translatorskiego ©POLAND. Wyróżnienie dla tych tytułów jest 
potwierdzeniem słuszności działania programu, którego celem jest wspie-
ranie przekładów polskiej literatury na języki obce oraz zwiększenie jej 
obecności na zagranicznych rynkach książki. Jednakże wyróżnienie dla 
pozostałych tytułów świadczy o tym, że polscy pisarze dobrze „opowiadają” 
i swojego czytelnika mogą znaleźć nawet na tak dużym rynku wydawni-
czym jakim jest rynek amerykański.

Źródło: http://wirtualnywydawca.pl/a/showitem/id/35844/cat/SETU.html 
Izabela Jurczak


