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Szanowni Państwo.
Grudzień jako ostatni miesiąc w roku niesie ze sobą zgiełk świątecznych przygotowań, nadzieję, że
przyszły rok będzie lepszy, ale równocześnie to czas podsumowań. Grudzień to również miesiąc
publikacji Biuletynu Bibliotecznego „Expressem o książce”, będącego zbiorem różnych wydarzeń
ze świata kultury.
Tradycyjnie już dedykowany jest przede wszystkim książce i bibliotekom, ale również wydarzeniom
ze świata szeroko pojętej kultury.
Wybrałam (subiektywnie) do przeglądu kilka tytułów – w wersji elektronicznej „Bibliotekarza”
„Poradnik Bibliotekarza”, „Lustro Biblioteki”, a w wersji papierowej „Książki. Magazyn literacki”,
„Rynek7”, „Wysokie obcasy”, „Wolna sobota. Magazyn Gazety Wyborczej”,„Tygodnik
Powszechny”, „Życie Bytomskie”. Na łamach Biuletynu, w poszczególnych rozdziałach starałam się
zamieścić wyselekcjonowane, różne ciekawe informacje, które moim zdaniem są warte zauważenia
i mam nadzieję wykorzystania ich w naszej codziennej, bibliotekarskiej pracy, ale również, które
zainteresują pasjonatów książki i czytania, a w ogólności uczestników wydarzeń ze świata kultury.
Oprócz stałych rubryk dodałam do rozdziału Z księgarskich półek Bytomskie echa w książkach
(tytuły nowych książek, których autorami są bytomianie lub nasze miasto stało się bohaterem
książki), Ciekawsze wydarzenia z okazji Roku Lema, Różewicza, Baczyńskiego i Norwida oraz
Teorie spiskowe w literaturze (bo gdzież ich nie brakuje!).
Zakres tematyczny Biuletynu przedstawia się następująco:


Działo się w MBP w Bytomiu.



Z księgarskich półek. Recenzje książek, czyli po co warto sięgnąć, co polecić, co
zakupić. Nowości dla dzieci i dorosłych.



Bytomskie echa w książkach



Świat książki dziecięcej z elementami biblioterapii i bajkoterapii.



Z różnych półek. Wydarzenia ze świata kultury.



Polecane artykuły prasy fachowej.



Ciekawsze wydarzenia z okazji Roku Lema, Różewicza, Baczyńskiego i Norwida.



Teorie spiskowe w literaturze.

Zapraszam do lektury
Karina Maczuga
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Działo się w MBP w Bytomiu

Wystawa pt. „Żwirko i Wigura. Bohaterowie przestworzy”.
Ekspozycja została zainicjowana przez Górnośląski Odział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w
Katowicach, poświęcona jest pamięci podniebnych mistrzów, zwycięzców wielu zawodów
lotniczych.
https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=627:%C5%BC
wirko-i-wigura-bohaterowie-przestworzy-edukacyjna-wystawa-w-mbpbytom&catid=8&Itemid=101

„Mała książka – wielki człowiek”
Instytut książki zakończył rekrutację bibliotek do kolejnej edycji projektu „Mała książka – wielki
człowiek” skierowanego do dzieci w wieku przedszkolnym. Nasza biblioteka znalazła się wśród
nich i możemy nadal rozpalać w najmłodszych czytelnikach miłość do książek.
https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=628:mbpbytom-w%C5%9Br%C3%B3d-6626-bibliotek-kt%C3%B3re-znalaz%C5%82y-si%C4%99-wprojekcie-%E2%80%9Ema%C5%82a-ksi%C4%85%C5%BCka-%E2%80%93-wielkicz%C5%82owiek&catid=8&Itemid=101


Projekt APETYT NA KSIĄŻKĘ

W ramach Projektu dofinansowanego przez MKDNiS odbyły się cztery warsztaty skierowane do
dzieci i dorosłych oraz trzy spotkania autorskie z poczytnymi pisarzami dla dzieci.
Cykl letnich spotkań zainaugurowały dwa seanse w Mobilnym Planetarium. Były to projekcje
edukacyjne dla dzieci. Młodzi odkrywcy kosmosu udali się w podróż po naszym Układzie
Słonecznym, Drodze Mlecznej, a nawet dalej, dalej w kosmiczną przestrzeń…
Warsztaty lizakowe
15 lipca gościliśmy w bibliotece panie, które z zawodu są cukiernikami i na co dzień zajmują się
wytwarzaniem cukierków, lizaków. Dzieci, które tego dnia odwiedziły bibliotekę zobaczyły, jak
przygotowuje się karmelkową masę, jak się ją barwi i studzi.
https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?limitstart=8
https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?limitstart=8
Życie Bytomskie nr 30 (3343)
Warsztaty malowania kubków z ceramiki
Kubki w kolorze lata
Tym razem gościliśmy u nas Pana Macieja z firmy ModraSova, który poprowadził warsztat
malowania kubków z ceramiki. W tym międzypokoleniowym warsztacie swoich sił w zdobieniu
ceramiki próbowali dorośli i dzieci.
https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=636:kubki-wkolorach-lata&catid=8&Itemid=101
Życie Bytomskie nr 34 (3347)
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Spotkanie autorskie z Joanną Jagiełło
30 września Miejska Biblioteka Publiczna gościła u siebie Joannę Jagiełło, autorkę powieści dla
dzieci, młodzieży i dorosłych.
https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=664:joannajagie%C5%82%C5%82o-w-bytomiu&catid=8&Itemid=101
Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke
15 października Miejską Bibliotekę Publiczną w Bytomiu odwiedził popularny pisarz dla dzieci
Grzegorz Kasdepke.
https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=675:grzegorze
m-kasdepke-w-bytomiu&catid=8&Itemid=101
Spotkanie autorskie z Ewą Chotomską
20 października gościem Biblioteki była Ewa Chotomska, scenarzystka, pisarka, prezenterka
popularnych programów dla dzieci.
https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=682:ewachotomska-w-bytomiu&catid=8&Itemid=101
Warsztaty z teatrzykiem kamishibai.
26 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu odbyły się warsztaty z teatrzykiem
kamishibai, w których uczestniczyły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 46.
https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=689:ksi%C4%
85%C5%BCka-na-spos%C3%B3b-orientalny,-czyli-warsztaty-z-teatrzykiemkamishibai&catid=8&Itemid=101

„Losujemy, malujemy, budujemy. Odsłona II. LATO I WAKACJE”.
Galeria prac
Od 1 lipca Wypożyczalnia Literatury dla Dzieci i Młodzieży zapraszała dzieci do wakacyjnej
zabawy z cyklu „Losujemy, malujemy, budujemy. Odsłona II. LATO I WAKACJE”.
Zabawa była skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, inspirowana literaturą
beletrystyczną i popularnonaukową. Tematem było LATO I WAKACJE oraz zagadnienia z nimi
związane.
https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=611:zabawawakacyjna-dla-dzieci-i-m%C5%82odzie%C5%BCy&catid=8&Itemid=101
https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=649:%E2%80
%9Elosujemy,-malujemy,-budujemy%E2%80%9D-%E2%80%93-galeria-prac2&catid=8&Itemid=101
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15- lecie Dyskusyjnych Klubów Książki

26 lipca br. w Bibliotece Śląskiej uczestniczyliśmy w Imieninach Anny - uroczystości
zorganizowanej z okazji 15-lecia Śląskich Dyskusyjnych Klubów Książki.
Gośćmi honorowymi były pisarki: Anna Dziewit-Meller oraz Anna Cieplak. Spotkanie
poprowadziła redaktor Radia Katowice Anna Sojka. W trakcie spotkania rozmawiano nie tylko o
książkach obu autorek, ale także o tradycjach śląskich, stereotypach z tym związanych i pewnych
zaszłościach, które pokutują od wieków, roli kobiety i obyczajach.
https://mbpbytom.blogspot.com/2021/08/15-lecie-slaskich-dyskusyjnych-klubow.html

„Lodówka społeczna”.
W holu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu funkcjonuje „Lodówka społeczna”.
To inicjatywa mająca ograniczyć marnowanie żywności i wspomóc osoby potrzebujące. Lodówka
została uruchomiona w 2019 roku. Na czas pandemii zawieszono jej działanie. Teraz ponownie
została oddana do użytku.
https://lustrobiblioteki.pl/2021/08/lodowka-spoleczna-w-bibliotece/

Nagranie pt. „Cudaczek - Wyśmiewaczek”
Z okazji rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego zaprosiliśmy naszych czytelników do wysłuchania
nagrania fragmentu książki Julii Duszyńskiej „Cudaczek-Wyśmiewaczek”.
https://www.youtube.com/watch?v=YXN78R3Ioes
 Narodowe Czytanie
Podczas tegorocznej, dziesiątej edycji Narodowego Czytania spotkaliśmy się, aby wspólnie czytać
„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu otrzymała od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
oficjalne podziękowanie za udział w dziesiątej edycji „Narodowego Czytania”.
https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=647:narodoweczytanie-2022&catid=8&Itemid=101
https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=705:podzi%C4
%99kowania-od-prezydenta-rp-narodowe-czytanie&catid=8&Itemid=10



Wystawa „Industrialne inspiracje”
W piątek 10 września 2021 r. odbył się wernisaż prac malarskich słuchaczy Bytomskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wystawa „Industrialne inspiracje” nawiązuje do Industriady - święta
Szlaku Zabytków Techniki.
5https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=650:%E2%80
%9Eindustrialne-inspiracje%E2%80%9D-wystawa-plastyczna-utw-bytom-wmbp&catid=8&Itemid=101

Przygoda ze „Zwiadowcami”
Miejska Biblioteka Publiczna przystąpiła do konkursu zorganizowanego przez Wydawnictwo Jaguar.
Celem konkursu jest promocja książek Johna Flanagana Zwiadowcy.
Miło nam poinformować, że Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu została laureatem konkursu
Wydawnictwa Jaguar Przygoda ze Zwiadowcami .
https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=651:przygodaze-%E2%80%9Ezwiadowcami%E2%80%9D&catid=8&Itemid=101
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https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=656:jakdobrze-znasz-seri%C4%99-%E2%80%9Ezwiadowcy%E2%80%9D-johnaflanagana&catid=8&Itemid=101#addcomments
https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=661:przygodaze-zwiadowcami-na-weso%C5%82o&catid=8&Itemid=101
https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=677:naszabiblioteka-zwyci%C4%99zc%C4%85-w-konkursie-%E2%80%9Eprzygoda-zezwiadowcami%E2%80%9D&catid=8&Itemid=101

„Książki online dla każdego”
Od sierpnia czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. prof. Wł. Studenckiego mogą otrzymać
dostęp do e-booków w serwisach: Ebookpoint BIBLIO, IBUK Libra i Legimi w ramach zadania
„Książki online dla każdego”. Zadanie finansowane w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu
Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2021.
https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=652:ebooki-wnaszej-bibliotece-2&catid=8&Itemid=101

Bytomski Festiwal Literacki dla Dzieci i Młodzieży „BECEK CZYTA”
Organizatorem festiwalu było Bytomskie Centrum Kultury. Wydarzenie odbyło się w dniach 14 do
17 października 2021 r, którego MBP w Bytomiu została parterem. Podczas 4 festiwalowych dni
zaproszeni zostali najlepsi polscy pisarze.
https://www.youtube.com/watch?v=hLyrOx1qP4g
https://www.youtube.com/watch?v=-n-dE5tq1IU

Ekspozycja „Pasje rodziny Mazurkiewiczów” z cyklu „Kolekcjonerzy i hobbyści”.
Ekspozycja to kolekcja rękodzieła oraz wystawa fotografii.
https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=668:zapraszam
y-na-wystawy-w-mbp-bytom&catid=8&Itemid=101

OFFO 2021
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu podczas festiwalu OFFO, swoją twórczość
zaprezentowało trzech artystów: z Polski, Czech i Francji. Wystawa dostępna była dla
odwiedzających bibliotekę od 22 października do 11 listopada w Galerii Rotunda.
http://offo.netarteria.info/

„O książkach o Śląsku”.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bytomiu przygotowaliśmy cykl spotkań on-line pt.: „O
książkach o Śląsku”. Pierwszym gościem był Maciej Bartków, regionalista, pasjonat historii Bytomia
oraz Śląska, twórca portalu „Tajemniczy Bytom”.
https://www.youtube.com/watch?v=TV__Z7pe7UM
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Bytomski Budżet Obywatelski

Miło nam poinformować, że wśród laureatów znalazła się nasza biblioteka. Serdecznie dziękujemy
za każdy głos oddany na projekt „Czytaj, ucz się i baw w bibliotece”.
https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=684:bytomskibud%C5%BCet-obywatelski-przyznany&catid=8&Itemid=101


Wystawa pt. „Z wody wzięte”
Wystawa akwarelistów z pracowni Piotra Naliwajki.

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=698:%E2%80
%9Ez-wody-wzi%C4%99te%E2%80%9E-akwarele-w-galerii-rotunda&catid=8&Itemid=101
https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=694:%E2%80
%9Ez-wody-wzi%C4%99te%E2%80%9E-wystawa-akwarelist%C3%B3w-z-pracowni-piotranaliwajki&catid=8&Itemid=10

Prelekcja na temat podróży na Półwysep Indochiński
18 listopada w sali wykładowej odbyła się prelekcja podróżnicza pani Barbary Rędzińskiej na temat
podróży do Laosu, Wietnamu i Kambodży.
https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=711:spotkaniena-temat-podr%C3%B3%C5%BCy-na-p%C3%B3%C5%82wysepindochi%C5%84ski&catid=8&Itemid=101

Rok Lema w MBP w Bytomiu
„Lem 2021. Widziałem przyszłość” – pod takim hasłem odbywały się wszystkie działania
zaplanowane w ramach Roku Lema. Z okazji Roku Stanisława Lema w naszej bibliotece odbyło się
wiele ciekawych, literackich wydarzeń.
https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=24&Itemid=101



Akcja „Prezent dla zwierzaka”
MBP w Bytomiu zorganizowała w dniach od 1 do 23 grudnia, w gmachu głównym,
świąteczną zbiórkę darów dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bytomiu.

https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=717:%E2%80
%9Eprezent-dla-zwierzaka%E2%80%9D-%C5%9Bwi%C4%85teczna-zbi%C3%B3rkadar%C3%B3w-dla-schroniska-dla-bezdomnych-zwierz%C4%85t-wbytomiu&catid=8&Itemid=101


Wykład o przestrzeni urbanistycznej Bytomia

2 grudnia odbyło się na sali wykładowej spotkanie współorganizowane z Towarzystwem Miłośników
Bytomia. Tematem wydarzenia była praca doktorska Heleny Jadwiszczok-Molenckiej pt. „Kulturowe funkcje
dziedzictwa architektonicznego Bytomia”.
https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=719:wyk%C5%82ad-oprzestrzeni-architektonicznej-i-urbanistycznej-bytomia&catid=8&Itemid=101
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Spotkanie z Wysoką PION-tką

W grudniu gościliśmy u nas Klubu Gier Planszowych Wysoka PION-tka. W mikołajkowym
spotkaniu z planszówkami, wzięli udział młodzi pasjonaci gier.
https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=722:spotkaniez-wysok%C4%85-pion-tk%C4%85-klub-gier-planszowych-relacja&catid=8&Itemid=101

Przerwa na wspólne czytanie
Nasza biblioteka znalazła się w gronie zwycięzców tegorocznej edycji akcji czytelniczej „Kinder
Mleczna Kanapka - Przerwa Na Wspólne Czytanie". Nagrodą w głosowaniu były wartościowe
książki dla dzieci.
https://www.biblioteka.bytom.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=725:przerwana-wsp%C3%B3lne-czytanie-dostali%C5%9Bmy-ksi%C4%85%C5%BCki&catid=8&Itemid=101
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� Z księgarskich półek. Recenzje książek, czyli po co warto sięgnąć, co polecić,
co zakupić. Nowości dla dzieci i dorosłych.
„Bytomskie echa w nowych książkach”
„Lustro w śniegu” Moniki Sawki
Autorką powieści jest bytomianka Monika Sawka. To historia owiana tajemnicą i pełna napięcia.
To debiut autorski Moniki Sawki, ciekawa fabuła, idealnie dopasowana do tego, aby dokładnie
prześledzić portrety psychologiczne postaci, pokazać ich ewolucję, przemianę.
Życie Bytomskie Nr 34(3347)
„Tajny obiekt. Kryptonim J. G. Na tropie sudeckiego uranu” Tomasza Rzeczyckiego
Opisane w tej książce dzieje obiektu o kryptonimie J. G. odtworzone zostały w znacznym stopniu
na podstawie dokumentów Wojsk Ochrony Pogranicza oraz terenowych organów administracji
państwowej. Chociaż nikt z zewnątrz nie miał prawa dowiedzieć się o specyfice realizowanej tam
produkcji, to jednak odkryte w archiwach dokumenty są bezlitosne. Ukazują one zarówno
zaskakującą historię obiektu J. G., jak i jego utajniane przed wrogiem przeznaczenie.
https://www.ksiegarnia.naszesudety.pl/tajny-obiekt-kryptonim-jg.html
https://www.granice.pl/recenzja/lustro-w-sniegu/45953
Życie Bytomskie Nr 45(3357)
„Przedwiośnie’68. Fakty i mity owiane marcową mgłą” Bohdana Urbanowskiego
Marzec ’68 w Polsce owiany jest wieloma mitami. Łączy się go błędnie z buntami młodzieży w
Paryżu. Zryw polskiej młodzieży miał charakter niepodległościowy, francuskiej - obyczajowy.
Polski Marzec był kolejnym niepodległościowym zrywem młodzieży, nawiązującym do tradycji
powstań a poprzedzającym „Solidarność”. Wspomnienia autora z dzieciństwa i młodości w
Bytomiu.
Życie Bytomskie Nr 45(3358)
„Okno z widokiem na przemijanie” Bohdana Urbankowskiego
Autorski wybór poezji, w którym znajdziemy dużo bytomskich wierszy, budujących literacką
mitologię.
Życie Bytomskie Nr 45(3358)
„Warszawskie Jeruzalem” Dorota Szatters
1939: miasto jest. 1945: miasta nie ma. Najnowszy tomik wierszy bytomianki Doroty Szatters
sygnalizuje już w tytule, że nie cofa się przed trudnymi tematami. Jest w tym Warszawskim
Jeruzalem i Warszawa, i Jerozolima, jest paradoks dwóch miast w jednym, dwóch narodów w
jednym, mieszkańców cierpiących razem, ale osobno.
https://www.hirschberg.se/pl/dorota-szatters-warszawskie-jeruzalem/
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„Kajś. Opowieść o Górnym Śląsku” Zbigniewa Rokity
Tegoroczny laureat Nagrody Nike.
Jak napisała Małgorzata Szejnert
Autor tej ważnej książki wyznaje, że długo przepraszał się ze swoją śląskością. Teraz pomaga nam
zrozumieć dramat krainy leżącej na pograniczu kultur i historii – dlaczego Śląsk ciągle jest „kajś”,
a nie w centrum polskiej świadomości.
https://czarne.com.pl/katalog/ksiazki/kajs
„Ballada o śpiącym lwie” Agaty Listoś- Kostrzewy
Obszerna opowieść o Bytomiu – pierwsza książka tej autorki – to hybryda, reportaż historyczny
spleciony ze społecznym, a nawet, w jakiejś mierze, interwencyjnym. Wszak w centrum tej narracji
pozostaje sprawa jak najbardziej współczesna – sytuacja miasta dotkniętego katastrofą gospodarczą
i demograficzną.
Książki. Magazyn do czytania Nr 4(49)
10 książek o psach – nie tylko na Dzień Psa! (26.08)
Książki o psach często przedstawiają te czworonogi jako przyjacielskie, wierne, pełne miłości do
człowieka. Jednak niektórzy pisarze, jak Stephen King, za nic mają powiedzenie „pies to najlepszy
przyjaciel człowieka” i czynią z psów w swoich książkach prawdziwe bestie. Inni twórcy próbują
zrozumieć psy choć w zbliżonym stopniu do tego, w jaki one rozumieją człowieka. Oto nasza
propozycja 10 książek o psach – nie tylko na Dzień Psa!
https://lubimyczytac.pl/ksiazki-o-psach-na-dzien-psa-i-nie-tylko
„Stanisław Lem. Wypędzony z Wysokiego Zamku” Agnieszki Gajewskiej
Literaturoznawczyni i badaczka jego twórczości Agnieszka Gajewska dotarła do nowych źródeł
(archiwa lwowskie, archiwa bezpieki, archiwa prywatne), z których nikt wcześniej nie korzystał.
Dzięki tej biografii poznajemy nie tylko wielkiego pisarza, ale przede wszystkim człowieka
doświadczonego przez historię, ze wszystkimi jego problemami, obawami, wątpliwościami i
słabościami.
https://www.silesiaprogress.com/pl/c/Publikacje/25/1/full
„Homer w pubie”.
Nowy przekład „Ulissesa” Jmesa Joyce’a w tłumaczeniu Macieja Świerkockiego.
Książki. Magazyn do czytania Nr 5(50)
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Książki dla dzieci i młodzieży z elementami bajkoterapii i biblioterapii
„O, Choroba. Projekt charytatywny” Boguś Janiszewski
O, Choroba" to książka cegiełka na rzecz dzieci z chorobą nowotworową, którą
charytatywnie stworzyli specjaliści od wyjaśniania, jak działa świat - Boguś Janiszewski i
Max Skorwider. Powstała we współpracy z psychologami, pacjentami, lekarzami. Nie tylko
łamie tabu, ale też pomaga przepracować trudne emocje: pacjentom, rodzicom, bliskim. A
przede wszystkim wciąga jak prawdziwa powieść przygodowa.
https://www.taniaksiazka.pl/o-choroba-projekt-charytatywny-bogus-janiszewski-p1574235.html
„Slow Down. Zwolnij. 50 opowieści o przyrodzie, która wnosi spokój do zabieganego
świata” Rachel Williams
Ta książka w duchu slow down nauczy twoje dziecko bycia wrażliwym i uważnym na to, co
wokół nas: poranny śpiew ptaków, chmury zwiastujące deszcz, księżyc zmieniający swój
kształt na nocnym niebie.„Slow Down” dzięki swoim wyjątkowym i szczegółowym
ilustracjom pomoże dziecku zrozumieć wiele zjawisk, których nie można zobaczyć gołym
okiem.
https://www.taniaksiazka.pl/slow-down-zwolnij-50-opowiesci-o-przyrodzie-ktora-wnosi-spokoj-dozabieganego-swiata-rachel-williams-p-1570759.html
„Opowieść nieznajomego Chińczyka” Magdalena Wiśniewska
Opowieść nieznajomego Chińczyka to książka o tym, że każdy eksponat ukrywa w sobie historię
jego twórcy i czasów, w których powstał. To także opowieść o kruchości życia i o uczuciach –
podziwie, poświęceniu, przyjaźni oraz pasji, dających siłę do stwarzania rzeczy, których nie pokona
mijający czas. Ilustracje Marcina Minora przenoszą czytelnika w świat Dalekiego Wschodu,
zanurzając w historii, która jest tak wzruszająca, że absolutnie nikogo nie pozostawi obojętnym.
https://www.taniaksiazka.pl/opowiesc-nieznajomego-chinczyka-magdalena-wisniewska-p1570162.html
„W grudniu po południu, czyli trochę inny kalendarz adwentowy” Ewelina Włodarczyk

�

To pełna humoru książka o bardzo rezolutnej dziewczynce, jej rodzicach i dziadkach, którzy cieszą
się na czekające ich święta Bożego Narodzenia. Zabawne dialogi, pełne ciepła relacje między
najbliższymi tworzą wyjątkowy klimat i mogą być inspiracją do stworzenia własnego adwentowego
kalendarza.
https://www.taniaksiazka.pl/w-grudniu-po-poludniu-czyli-troche-inny-kalendarz-adwentowyewelina-wlodarczyk-p-1569836.html
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„Owocoemocje, czyli jak się czujesz w swojej skórze!” Saxton Freymann i Joost
Elffers.
Tekst jest rymowany, niezbyt długi i opowiada o emocjach. W zestawieniu z genialnymi ilustracjami,
łatwo jest dziecku poznać i nauczyć się je rozpoznawać. Wspólne czytanie i oglądanie tej książki jest
doskonałym punktem wyjścia do dalszej rozmowy. Często w tekście pojawiają się pytania o uczucia
Czytelnika, który może zastanowić się nad swoim samopoczuciem i opowiedzieć o nim.
https://www.strefapsotnika.pl/o-emocjach-dla-dzieci-owocoemocje-czyli-jak-sie-czujesz-w-swojejskorze/
„Czy ryby piją wodę? Jeszcze więcej sekretów zwierząt i ludzi” Doroty Sumińskiej
Pełna ciekawostek, zaskakujących faktów i odpowiedzi na zwariowane pytania, książka dla
ciekawych świata ludzi, nie tylko tych młodych.
To kontynuacja bestsellerowej serii „Dlaczego?”. Wcześniej mogliście spotkać się z tytułami
Dlaczego oczy kota świecą w nocy?, Dlaczego hipopotam jest gruby? i Dlaczego ziewamy?
https://www.strefapsotnika.pl/nowa-ksiazka-doroty-suminskiej-czy-ryby-pija-wode/
„Oni zmienili świat” Agnieszka Ludwig-Słomczyńska
Oni zmienili świat – biograficzna seria dla dzieci od wydawnictwa Czarna Owca
to bardzo inspirujące i edukujące doświadczenie czytelnicze. Kolejne odcinki nie
tylko prezentują wybitne postaci z Polski, a le również przybliżają czasy, w
których żyli.
https://www.strefapsotnika.pl/oni-zmienili-swiat-biograficzna-seria-dla-dzieci/

�

„Co to jest ten śnieg?” Yuval Zommer
W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o to, czym jest śnieg, dwaj przyjaciele: lis i zając wspólnie
wyruszają w zaskakująco odkrywczą podróż i cieszą się pierwszą w ich życiu zimą.
https://czasdzieci.pl/ksiazki/ksiazka,5901bdd-co_to_jest.html
„Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek. 100 historii niezwykłych Polek”
Sylwii Chutnik
Specjalne wydanie bestsellerowej serii inspirującej dzieci na całym świecie!
Opowieści na dobranoc dla młodych buntowniczek to entuzjastycznie przyjmowana na całym
świecie seria książek, przybliżająca dzieciom historie niezwykłych kobiet. Teraz do grona
bohaterek dołącza 100 Polek!
https://czasdzieci.pl/ksiazki/ksiazka,5892c5e-opowiesci_dobranoc_mlodych.html

“Szym Pansik ma zły humor” Suzanne i Max Lang
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Zabawny picture book, bestseller New York Timesa, o umiejętności radzenia sobie z nie zawsze
łatwymi emocjami i o tym, jak czasami te emocje mogą nas zaskoczyć.
https://www.gandalf.com.pl/b/szym-pansik-ma-zly-humor/
„Muminki. 3 bajeczki przed snem”
Na podstawie opowiadań Tove Jansson
Kolejne nowe wydanie Muminków dla najmłodszych, tym razem dla przedszkolaków, stworzone z
myślą o czytaniu na dobranoc. Dodatkową atrakcją jest okładka, która świeci w ciemności.
https://ronja.pl/ksiazki-dla-dzieci-skandynawskich-autorow-2021/
„Zamek” Emmy Adbåge
To prosta historia o tym, że trawa u sąsiada jest zawsze bardziej zielona. Dotyczy to również dzieci
i zabawek – szybko się nudzą i zaczynają marzyć o nowej zabawce, nawet gdy od starej różni się
ona tylko kolorem. To krótkie, zabawne i pouczające opowiadanie, stwarzające okazję do rozmowy
z dzieckiem.
https://ronja.pl/ksiazki-dla-dzieci-skandynawskich-autorow-2021/
„Jestem życie” i „Jestem śmierć”
Elisabeth Helland Larsen
Dwie norweskie książki, przepiękne pod każdym względem! Poetycki, głęboko poruszający tekst
(w przekładzie Katarzyny Tunkiel) oraz delikatne, wspaniałe ilustracje w zgaszonych barwach. A
także sam temat życia i śmierci – trudny nie tylko dla dzieci, ale również dla wielu dorosłych.
https://ronja.pl/ksiazki-dla-dzieci-skandynawskich-autorow-2021/
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Z różnych półek

Planetoida nazwana na cześć Noblistki
Michał Żołnowski wraz z Michałem Kusiakiem 12 września 2013 roku odkryli planetoidę 555468,
która oficjalnie w lipcu została nazwana "Tokarczuk".
https://www.biblionetka.pl/
Książflix
Pracownicy LUBITEKI Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublińcu znaleźli sposób na
promowanie książek. Książflix – wzorowany na popularnym serwisie streamingowym VOD – to
tablica, na której polecany jest TOP 5 najpopularniejszych tytułów tygodnia.
https://lustrobiblioteki.pl/2021/08/ksiazflix-prosty-sposob-na-polecenie-popularnych-ksiazek/
Preteksty. Święto słowa po raz jedenasty
Od 2 do 5 września 2021 r. Gniezno już 11 raz stało się literacką stolicą Polski i areną ciekawych
wydarzeń, dla których wspólnym mianownikiem jest właśnie literatura. Spotkania autorskie, slam
poetycki, pasjonujące spektakle oraz nietuzinkowe koncerty, to tylko niektóre z pozycji programu,
który ma ambicję przynajmniej „nie być słabszym” od ubiegłorocznego.
https://lustrobiblioteki.pl/2021/08/preteksty-swieto-slowa-po-raz-jedenasty/
Małgorzata Szejnert i Magdalena Grzebałkowska w Alei Pisarzy w Oświęcimiu.
Miejska Biblioteka Publiczna „Galeria Książki” w Oświęcimiu ogłosiła, że swoje tablice w Alei
Pisarzy otrzymają dwie cenione reportażystki – Małgorzata Szejnert i Magdalena Grzebałkowska.
Uroczyste odsłonięcie będzie miało miejsce 15 października.
http://booklips.pl/newsy/malgorzata-szejnert-i-magdalena-grzebalkowska-dostana-swoje-tablice-walei-pisarzy-w-oswiecimiu
IFLA wydała oświadczenie w związku z przejęciem władzy w Afganistanie przez talibów
Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA), zrzeszająca
bibliotekarzy ze 150 krajów, wydała oświadczenie w związku z przejęciem władzy w Afganistanie
przez talibów. Wyrażając troskę o ludność kraju, szczególnie o grupy, które są najbardziej
narażone, jak kobiety i dziewczęta, zaapelowano o ochronę dziedzictwa kulturowego, w tym
bibliotek i ich zbiorów.
http://booklips.pl/newsy/miedzynarodowe-stowarzyszenie-bibliotekarzy-wzywa-wladzeafganistanu-do-ochrony-bibliotek-i-ich-zbiorow/
„Mała Zagłada” Anny Janko po chorwacku
W Chorwacji ukazała się niedawno Mała Zagłada Anny Janko w tłumaczeniu Pera Mioča.
Wydanie powieści wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego. Dodam, że kilka
lat temu autorka gościła w naszej bibliotece na spotkaniu autorskim.
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https://www.instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,mala-zaglada-anny-janko-po-chorwacku-zewsparciem-instytutu-ksiazki,6704.html
„Zabiłem tego chłopaka i zjadłem”
Wywiad ze Szczepanem Twardochem, rozmawiała Dorota Wodecka.
Jestem w końcu tym nikim znikąd, chłopaczkiem ze śląskiej wsi, który musi po prostu coś
udowodnić.
Wolna Sobota. Magazyn Wyborczej, 30 października 2021
Zbigniew Rokita laureatem Nagrody Literackiej Nike 2021
Laureatem Nagrody Literackiej Nike 2021 został Zbigniew Rokita za „Kajś. Opowieść o Górnym
Śląsku”. Wcześniej autor otrzymał Nike Czytelników. Nagrodzona książka to opowieść o Górnym
Śląsku – burzliwej historii, niejednoznacznym dziedzictwie, mieszkańcach regionu.
https://woblink.com/blog/nagroda-literacka-nike-2021-zbigniew-rokita-laureatem-za-kajs/
XVIII Międzynarodowy Konkurs Chopinowski
20 października zakończyły się przesłuchania finałowe XVIII Międzynarodowego Konkursu
Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Zwycięzcą został Bruce (Xiaoyu) Liu z Kanady.
https://chopin2020.pl/pl/news/article/437/zwyci%C4%99zca-xviii-konkursu-chopinowskiego!
Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz
Najlepszą zdaniem konkursowej kapituły biografię napisaną i wydaną po polsku w ubiegłym roku
poznaliśmy podczas gali Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz, która odbyła się 23
października w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Marta Grzywacz otrzymała nagrodę za książkę „Nasza
pani z Ravensbrück”.
https://www.nagrodajuliusz.pl/?news=26629

Targi Książki w Katowicach
W dniach od 14 do 16 listopada zorganizowano Targi Książki w Katowicach w
Międzynarodowym Centrum Kongresowym, w których wzięło udział 90 wystawców, a także znani
twórcy i pisarze goszczą w MCK w Katowicach. W ciągu trzech dni Targów Książki organizatorzy
zaplanowali kilkadziesiąt spotkań autorskich, a także paneli dyskusyjnych. Swoją obecność
potwierdziło wiele znanych postaci.
https://dziennikzachodni.pl/targi-ksiazki-w-katowicach-zdjecia-program-goscie-spotkania-zautorami-ksiazek-w-miedzynarodowym-centrum-kongresowym/ar/c1-15896475
https://silesion.pl/zakonczyly-sie-niezwykle-udane-targi-ksiazki-2021-w-katowicach/
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https://katowice.naszemiasto.pl/katowice-targi-ksiazki-w-mck-przyciagnely-tlumyczytelnikow/ga/c1-8545845/zd/66961803
24. edycja Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie
Już 24. edycja Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie odbyła się w dniach od 14 do 17
października 2021 roku. Formuła wydarzenia będzie zarówno stacjonarna, jak i wirtualna.
Tegoroczne targi będą inspirowane twórczością wybitnego polskiego futurologa Stanisława Lema,
który napisał, że człowiek żyje zmianą. Program towarzyszący jest dostępny na stronie
organizatora.
https://lustrobiblioteki.pl/2021/10/targi-ksiazki-w-krakowie-ruszaja-za-tydzien/
 Książka o nas „Ballada o śpiącym lwie” Agaty Listoś – Kostrzewy
Pod koniec listopada odbyło się ciekawe spotkanie w odrestaurowywanym miechowickim pałacu.
W roli głównej wystąpiła autorka tej książki.
Życie Bytomskie Nr 48(3361)
Literacka Nagroda Nobla 2021
Werdykt ogłoszono 2 grudnia o godz. 13:00 w siedzibie Akademii Szwedzkiej w Sztokholmie.
Laureatem został tanzański pisarz Abdulrazak Gurnah.
https://www.rp.pl/literatura/art18992201-literacka-nagroda-nobla-2021-poznalismynazwisko-laureata
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Polecane artykuły prasy fachowej
BIBLIOTEKARZ NR 7-8
Lipcowo-sierpniowy numer „Bibliotekarza” otwierają artykuły
 Zofia Zasacka: Książki i czytelnicy w czasie pandemii
Zdzisław Gębołyś:„Bibliotekarz” 1919-1929-1939 , który inicjuje cykl artykułów
poświęconych czasopismu „Bibliotekarz”.
W dziale „Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” artykuł
Sylwia Czub-Kiełczewska:Stacjonarne wydarzenia biblioteczne w dobie obostrzeń COVID-19
https://wydawnictwo.sbp.pl/bibliotekarz-7-8-2021,65,54.html
BIBLIOTEKARZ NR 9
We wrześniowym numerze „Bibliotekarza” m.in. prezentacja tekstów cyklicznych.
Zdzisław Gębołyś:„Bibliotekarz” 1919-1929-1939. Cz. 2. O przewadze formy nad treścią
(cechy formalne pisma), szczegółowo charakteryzuje pierwsze numery czasopisma, uwzględnia
jego formalne cechy, np. układ treści na stronie. Autor omawia również rodzaj papieru, na którym
drukowane były numery pisma, ich objętość, nakład, cenę, a także koszt zamieszczanych reklam.
Katarzyna Žák-Caplot Kim jesteśmy? Co robimy? Gdzie o nas słychać i gdzie nas spotkać?,
przedstawia dotychczasowe działania bibliotek muzealnych dotyczące współpracy i podjęcie starań
inicjujących powstanie Sekcji. Autorka dostrzega w działaniach Sekcji drogę do pogłębiania
współpracy i uregulowania zasad działania bibliotek w ramach muzeów.
 Małgorzata Dobkowska: Lokalne a uniwersalne. Regionalia z Książnicy Podlaskiej, omawia
ciekawe publikacje zgromadzone w Czytelni Ogólnej Książnicy. Przedstawione publikacje zostały
wydane na Podlasiu w niskich nakładach i tylko pozornie dotyczyły lokalnych spraw, gdyż
zawierały uniwersalne treści. projekty promujące książkę i bibliotekę w środowisku miejskim
Olsztyna, współpracuje z innymi instytucjami kultury.
https://wydawnictwo.sbp.pl/bibliotekarz-9-2021,65,55.html
BIBLIOTEKARZ NR 10
W październikowym numerze „Bibliotekarza” tekst:
Grażyna Lewandowicz-Nosal :Katalogowanie literatury dla dzieci i młodzieży z użyciem
deskryptorów Biblioteki Narodowej.
 Martyna Deszczyńska: Konspirator, autor i wydawca Lesław Łukaszewicz (1809-1855),
prezentuje życie i działalność zapomnianego współcześnie krakowskiego księgarza i wydawcę.
Teresa Modzelewska: Powiatowy Rajd Rowerowy „Odjazdowy Czytelnik
 Rafał Golat: Nowy wyrok TSUE w sprawie linkowania.
https://wydawnictwo.sbp.pl/bibliotekarz-10-2021,65,56.html
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BIBLIOTEKARZ NR 11
W listopadowym numerze „Bibliotekarza”:
Magdalena Paul : Po co nam biblioteki? Wpływ społeczny i ekonomiczny bibliotek
publicznych. Autorka omawia rolę i znaczenie prowadzenia badań obejmujących zagadnienia
wpływu zarówno dla samych placówek bibliotecznych, jak i ich organizatorów, którzy finansują
pracę bibliotek ze środków publicznych.
 Jolanta Sobielga:Wykorzystanie danych i wskaźników funkcjonalności przez biblioteki
biorące udział w Projekcie AFB (na podstawie badań ankietowych) prezentuje wyniki badań
prowadzonych przez Zespół AFB w zakresie wykorzystania danych i wskaźników funkcjonalności
dostępnych w bazach i raportach tworzonych w ramach projektu.
 Zdzisław Gębołyś: „Bibliotekarz” 1919-1929-1939. Cz. 3. Nie od razu Kraków zbudowano,
albo jak budowano architekturę „Bibliotekarza”. Autor kontynuuje omawianie prac nad
redakcją „Bibliotekarza”, budową jego struktury i kompozycji treści w latach przedwojennych.
Magdalena Mrugowska: Analiza Funkcjonowania Bibliotek. Relacja z seminarium. Tematem
relacji jest seminarium Od statystyki bibliotecznej do badań wpływu i wartości bibliotek
zorganizowane we wrześniu 2021 r. przez SBP dla ponad 250 bibliotekarzy z wszystkich typów
bibliotek uczestniczących w Projekcie AFB.
Rafał Golat:Logo biblioteki – aspekty prawne.
https://wydawnictwo.sbp.pl/bibliotekarz-11-2021,65,57.html
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Monika Simonjetz: Otoczenie musi zauważyć, że biblioteka istnieje
W jaki sposób promować bibliotekę? Jak skutecznie przyciągnąć czytelnika i zaintrygować
antagonistę lekturowych doświadczeń? Ważnym elementem promocji jest zdobycie zaufania
odbiorcy. Pierwszym etapem budowania tego zaufania jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na
instytucję...
Urszula Bąkowska: Biblioteka w pandemii w obiektywie
Czasem za sprawą pozornego przypadku dzieją się rzeczy, które stają się przyczynkiem do
ciekawych kooperatyw. Tak było z wystawą fotografii reportażowej o bibliotece w pandemii. Rok z
pandemią to wiele trudnych sytuacji i codziennych wyzwań, począwszy od tworzenia nowego
sposobu.
Zofia Staniszewska: Podcast literacki – instrukcja słowo po słowie
Podcasty błyskawicznie podbijają świat. Prawdopodobnie dlatego, że to przyjemna forma
zdobywania wiedzy – połączona z relaksem. Zawsze pod ręką. Na każdy temat: od gier
planszowych po mrożące krew w żyłach kryminalne historie. Czy trudno nagrać ciekawy, dobrze
zmontowany podcast?
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Grażyna Matuszak: Promujemy czytelnictwo i kulturę w sieci!

Obecna niełatwa rzeczywistość wymusza na wszystkich pewne zmiany, które stają się niezbędne do
funkcjonowania w nowych warunkach. Są one zauważalne także w bibliotekach. W pracy
bibliotekarza coraz częściej sięgamy po różne innowacyjne formy i narzędzia służące budowaniu...

Arleta Wojciechowska: Promocja czytelnictwa w przestrzeni miejskiej
Promocja książki i czytelnictwa jest tym skuteczniejsza, im szerszy jest zasięg jej oddziaływania i
im większa różnorodność stosowanych form. Propagując czytanie poza murami biblioteki,
poszerzamy krąg odbiorców naszych działań, włączając tych, którzy rzadko odwiedzają nasze...
Agnieszka Deja: Bloger w bibliotece
Co mają ze sobą wspólnego bloger i biblioteka? Okazuje się, że całkiem sporo. Jak książnica może
skorzystać z pomocy blogerów podczas promocji literatury? Jakie działania można wspólnie
zorganizować? Gdzie szukać wartościowych twórców?

Anna Bączkiewicz: YouTube w promocji biblioteki. Przykład gorzowskiej książnicy

W minionym roku oglądalność kanału YouTube gorzowskiej Biblioteki im. Zbigniewa Herberta
wzrosła osiemnastokrotnie w porównaniu do roku poprzedniego, wydłużył się także średni czas
oglądania publikowanych materiałów. Dane te pokazują, jak jest ważnym sprzymierzeńcem w
promowaniu biblioteki
LUSTRO BIBLIOTEKI
O 16% mniej tytułów książek wydano w 2020 roku
W 2020 roku wydawcy przysłali do Biblioteki Narodowej 30 391 książek – o ponad 5 tysięcy i o
16% mniej niż w roku 2019. Jest to największy roczny spadek w liczbie tytułów, jaki odnotowano
w całym okresie istnienia III Rzeczypospolitej.
http://lustrobiblioteki.pl/2021/08/o-16-mniej-tytulow-ksiazek-wydano-w-2020-roku/
Skrzydła supermocy – pomysł na przyciągnięcie młodych do biblioteki
Od 2012 roku trwa projekt Global Angel Wings. To inicjatywa artystki Colette Miller, która w ten
sposób chciała przypomnieć ludziom, że są aniołami bądź stróżami Ziemi. Pierwsze skrzydła
powstały w mieście aniołów – Los Angeles. W Polsce też nie brakuje miejsc z anielskimi muralami
oraz instalacjami w innych przestrzeniach.
Bon na kulturę dla 18-latków w Hiszpanii
Hiszpanie z okazji swoich osiemnastych urodzin otrzymają 400 euro w postaci bonu. Prezent od
państwa ma zachęcić młodych do uczestnictwa w kulturze.
https://lustrobiblioteki.pl/2021/10/bon-na-kulture-dla-18-latkow-w-hiszpanii/

PORADNIK BIBLIOTEKARZA NR 9
Numer 9 poświęcony jest w całości książce obrazkowej (picture book, książka obrazowa) Potocznie
tak określa się książki, w których dominują ilustracje, a tekst tylko je uzupełnia. Pojęcie można
rozpatrywać w różnych kontekstach i związkach z literaturą, sztuką, plastyką, psychologią a nawet
z ekonomią.
Małgorzata Cackowska : Potencjał edukacyjny książek obrazkowych.
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 Elżbieta Kruszewska: Czym są picture booki.
Jan Szyłak: Jak odróżnić książkę obrazkową od komiksu
Hanna Diduszko: Wywiad z Krystyną Lipką-Sztarbałło, graficzką, autorką wielu znanych
książek ikonograficznych
http://wydawnictwo.sbp.pl/poradnik-bibliotekarza-9-2021,66,33.html
PORADNIK BIBLIOTEKARZA NR 10
Michał Zając: Książka dla dzieci – zaskakująco dobry rok Był to okres zarówno dobry, jak i
negatywny, ale z pewnością, jak pisze autor – „niezwykle ciekawy”. Z powodu pandemii wiele
wydarzeń ważnych dla świata książki dla dzieci przeniesiono do internetu i w ten właśnie sposób
powszechnie dostępne były dla najmłodszych książki, teatrzyki, spotkania, dyskusje.
Olga Nowicka: Z Moralnością Pani Dulskiejw tle
Olga Nowicka: Scenariusz na zajęcia z dziećmi o uczuciach, z wykorzystaniem niezwykłej
książki Jo Witek W moim sercu: księga uczuć.
https://wydawnictwo.sbp.pl/poradnik-bibliotekarza-10-2021,66,34.html
PORADNIK BIBLIOTEKARZA NR 11
W numerze:
Aleksandra Zbieranowska: Nowe oblicze przestrzeni bibliotecznych, O bibliotekach, które
stają się atrakcyjną przestrzenią, w której tętni życie lokalnej społeczności, rodzą się nowe pomysły,
utrwalają się lub ewoluują ważne w danym środowisku wartości coraz większe wyzwania stają
także przed bibliotekarzami.
Bernadeta Burdzy-Drozd: O kompetencjach przyszłości (nie tylko) w pracy bibliotekarza do
nich: krytyczne myślenie, inteligencję społeczną, niekonwencjonalne i adaptacyjne myślenie,
umiejętność korzystania z nowych mediów, zarządzanie obciążeniem kognitywnym,
transdyscyplinarność i wirtualną współpracę.
 Małgorzata Sierżęga: Książki mówiące obrazem – o picturebookach dla dzieci.
Paweł Marchel: Dary dla bibliotek – czy przynoszą radość, czy zmartwienie?, a Ewa
Jaworska z Biblioteki Publicznej Miasta Gniezna zachęca do zapoznania już najmłodsze dzieci ze
Stanisławem Lemem proponując scenariusz zajęć na podstawie publikacji Marcina Barana „Lem i
zagadki kosmosu”.
Elżbieta Trojan: Zestawienie bibliograficzne dotyczące książki obrazkowej.
PORADNIK BIBLIOTEKARZA NR 12
W świąteczny nastrój wprowadza artykuł:
Grażyna Lewandowicz-Nosal: Boże Narodzenie Doroty Gellner. Święta u tej „najbardziej
dziecięcej współczesnej poetki” są pełne: choinek, kolęd, aniołków, świątecznych smakołyków i
oczywiście nie brakuje św. Mikołaja i Dzieciątka.
 Milena Jaszczyk proponuje warsztaty dla dzieci „W Wigilię naprawdę zdarzają się cuda”,
podczas których odwołuje się do książki Indii Desjardins Wigilia Małgorzaty.
Grażyna Lewandowicz-Nosal W dziale „Moje lektury”, przybliża książkę Małgorzaty
Kisilowskiej Biblioteki publiczne w kryzysie. Doświadczenie pierwszego etapu pandemii.
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Ciekawsze wydarzenia z okazji Roku Lema, Różewicza, Baczyńskiego
i Norwida.



Planeta Lem – kilka słów o projekcie

Międzynarodowy konkurs na projekt wygrała polska firma JEMS Architekci, którzy obecnie są jedną
z najbardziej cenionych pracowni w naszym kraju.
https://www.coprzeczytac.pl/planeta-lem-centrum-literatury-i-jezyka/


Wznowienie książki „Golem XIV”

Do wydarzeń należy wymienić długo oczekiwane wznowienie książki „Golem XIV” (w
księgarniach od 21 kwietnia) oraz kolekcjonerskie wydanie „Bajek robotów” z grafikami Przemka
Dębowskiego.
https://www.wydawnictwoliterackie.pl/wydarzenia/3134/15-rocznica-smierci-stanislawa-lema


Planetoida nr 3836

Imieniem Stanisława Lema nazwano planetoidę nr 3836 oraz pierwszego polskiego satelitę

naukowego.
https://www.uw.edu.pl/2021-rok-lema/


365 cytatów na Rok Lema.

https://roklema.pl/365-cytatow-na-rok-lema/


Lem uhonorowany w kosmosie

Z okazji setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema francuski astronauta ESA Thomas Pesquet
upamiętnił tego polskiego pisarza na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, przypominając
światu o jego wpływie na kulturę oraz naukę.
Było to wydarzenie bez precedensu, gdyż nigdy dotąd żaden Polak nie został wyróżniony w tak
wyjątkowy sposób.
https://kosmonauta.net/2021/09/uhonorowanie-lema-w-komosie/
 Mural zainspirowany powieścią „Solaris” S. Lema
W dzielnicy Mount Pleasant w Vancouver (Kanada) powstał mural zainspirowany powieścią
„Solaris”. Malowidło jest głównym punktem obchodów setnej rocznicy urodzin Stanisława Lema,
które przygotowuje tam Konsulat Generalny RP.
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„Stanisław Lem. Wypędzony z Wysokiego Zamku” Agnieszki Gajeskiej
Literaturoznawczyni i badaczka jego twórczości Agnieszka Gajewska dotarła do nowych
źródeł (archiwa lwowskie, archiwa bezpieki, archiwa prywatne), z których nikt wcześniej nie
korzystał.

http://booklips.pl/newsy/w-kanadzie-powstal-mural-inspirowany-powiescia-solaris-stanislawalema/



100 urodziny Różewicza

„Dziadek zabrał szum ze sobą” . Wywiad z Kamilem Różewiczem – synem poety i Julią Różewicz –
wnuczką poety w rozmowie z Dorota Wodecką.
(...)Nigdy nie uważał, że będąc poetą, jest kimś lepszym. Czuł się gorszy od szewca, stomatologa,
rzeźnika(…)
Wolna Sobota Magazyn Wyborczej 9-10 października 2021


Jedyny i niedokończony dramat Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
W zbiorach Biblioteki Narodowej znajduje się niedokończony dramat Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego. Można go zobaczyć online w polona.pl. Polskie Radio RDC jako pierwsze
podjęło się realizacji radiowej adaptacji utworu poety.

http://lustrobiblioteki.pl/2021/08/jedyny-i-niedokonczony-dramat-krzysztofa-kamila-baczynskiego/


Mural w Warszawie na 100 rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

W stulecie urodzin jednego z patronów roku 2021, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Narodowe
Centrum Kultury odsłoniło mural poświęcony jego pamięci.
https://www.nck.pl/projekty-kulturalne/aktualnosci/mural-krzysztof-kamil-baczynski


Poczta Polska wydała znaczek z okazji dwusetnych urodzin Norwida

Z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida Poczta Polska wydała znaczek o wartości
3,30 zł z wizerunkiem poety wykonanym w technice drzeworytu autorstwa Józefa Łoskoczyńskiego.
https://instytutksiazki.pl/aktualnosci,2,poczta-polska-wydala-znaczek-z-okazji-dwusetnychurodzin-norwida,6818.html


22

Mural z Norwidem

Portret
Norwida
został
również
namalowany
na
osiedlu.https://lustrobiblioteki.pl/2021/09/cyprian-kamil-norwid-patron-roku-2021/

warszawskim

Teorie spiskowe w literaturze
Teorie spiskowe nie są wynalazkiem naszych czasów. Wprost

przeciwnie. Istnieją od wieków, są stare jak ludzkość i dotykają
również... świata literackiego. Autor „Alicji w Krainie Czarów” Kubą Rozpruwaczem? Stanisław
Lem jako komitet KGB?

Gdy w wiktoriańskiej Anglii między 3 kwietnia 1888 roku a 13 lutego 1891 roku dochodzi
do makabrycznych zbrodni, których ofiarami padają prostytutki, policja pozostaje bezradna w
ustaleniu tożsamości sprawcy. Zagadka dotycząca tożsamości mordercy pozostaje nierozwiązana do
dziś. Jedną z osób, która wierzyła, że znalazła odpowiedź na pytanie o zidentyfikowanie Kuby
Rozpruwacza był Richard Wallace. Wskazał on na autora Lewisa Carrolla.

Stanisław Lem nie był prawdziwym człowiekiem, ale oddziałem KGB, który miał na celu
zawładnąć sercami i umysłami Amerykanów przy użyciu propagandy przemycanej za
pośrednictwem science fiction? Lem jako kryptonim organizacji założonej przez KGB to
teoria…Philipa K. Dicka legendy nie tylko amerykańskiej, ale i światowej literatury science fiction.

Według niektórych, brak wykształcenia Williama Szekspira nie pozwalał mu na czytanie, a
tym bardziej napisanie „Snu nocy letniej”. Dlatego stworzenie komedii miał zlecić Baconowi.
Wśród wyznających tę teorię są nie tylko miłośnicy teorii spiskowych, ale także szanowani
historycy literatury. Nazywani są antystratfordyczkami (od miejscowości Stratford, z której
pochodził Szekspir), a do ich grona należał m.in. Charlie Chaplin.
https://lubimyczytac.pl/teorie-spiskowe-w-literaturze-oto-najciekawsze-z-nich
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