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Radio Polonia świętuje
swoje 70-lecie. Obecnie program
dla zagranicy Polskiego Radia
nadaje audycje w języku ojczystym i
sześciu innych. Jednym z głównych
zadań Radia Polonia jest
utrzymywanie kontaktów z Polakami
rozsianymi po całym świecie, ale
jego program skierowany jest też do
zagranicznych wpływowych

środowisk intelektualnych, które
kreują wizerunek Polski i jej relacji z
innymi krajami.

Prezes Polskiego Radia
Andrzej Siezieniewski mówi, że
dzięki Radiu Polonia polski punkt
widzenia dociera do wielu ludzi na
świecie. «Dzięki temu głos polskiej
racji stanu trafia tam, gdzie trafić
powinien» – podkreśla. Program

współfinansuje Ministerstwo Spraw
Zagranicznych.

Radio Polonia wystartowało
1 marca 1936 roku. Przez lata
nadawało w kilkunastu językach,
między innymi po arabsku,
szwedzku czy litewsku. Dziś emituje
audycje po polsku, angielsku,
niemiecku, rosyjsku, ukraińsku,
białorusku oraz w esperanto.

(red.)

31 marca br. upływa termin
zgłaszania kandydatów do
Nagrody Instytutu Książki
„Transatlantyk”.
Już po raz drugi zostanie
przyznana Nagroda dla
najwybitniejszego
popularyzatora literatury polskiej
na świecie. Wręczenie jej
nastąpi w Krakowie podczas
Kongresu Wydawców na
początku czerwca br. Nagrodę
stanowi statuetka oraz 10 tys.
euro.
„Transatlantyk” jest nagrodą
Instytutu Książki dla wybitnych
ambasadorów literatury polskiej
zagranicą. Jej celem jest
promocja polskiej literatury na
rynku światowym oraz integracja
środowisk tłumaczy literatury
polskiej i jej propagatorów
(krytyków literackich, historyków
literatury, animatorów kultury).
Do Nagrody mogą kandydować
obywatele innych państw (także
Polacy z obcym paszportem)

Zgłoszeń kandydatów powinny
dokonywać polskie i zagraniczne
instytucje zajmujące się
upowszechnianiem kultury,
ośrodki naukowe, wydawnictwa,
stowarzyszenia twórcze, osoby
prywatne.
Tegorocznego laureata, spośród
zgłoszonych kandydatów, wyłoni
Kapituła, w której zasiadają Eva
Hoffmann, Vera Michalski, Karl
Dedecius, Adam Zagajewski i
Janusz Palikot.
Przewodniczącym Kapituły jest
dyrektor Instytutu Książki
Magdalena Ślusarska.
Do pierwszej edycji Nagrody
Instytutu Książki dla
najwybitniejszego
popularyzatora literatury polskiej
w świecie „Transatlantyk”
zgłoszono 50 kandydatów z 25
państw, w większości tłumaczy,
ale również wydawców,
dziennikarzy, pasjonatów
polskiej literatury.
Laureatem pierwszej edycji

Radio Polonia ma 70 lat

Nagroda Instytutu Książki – „Transatlantyk”
został niemiecki tłumacz Henryk
Bereska – wybitny tłumacz
literatury polskiej na język
niemiecki..

Zgłoszenia zawierające
prezentację sylwetki kandydata,
listę jego dokonań, uzasadnienie

wyboru oraz kontakt należy
przesyłać do 31 marca br. na

adres Instytutu Książki, 31-011
Kraków  ul. Szczepańska 1, e-
mail: biuro@instytutksiazki.pl.

Dodatkowe informacje na temat
nagrody można uzyskać pod

numerem tel. +48 12 426 74 00.
Marytka Czarnocka

e-mail: marytka@zigzag.pl
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