Tatry w Krakowie!
Kanwą spotkania będzie książka historyka literatury prof. Jacka Kolbuszewskiego Literatura i Tatry.
Szkice i studia, która w 2017 roku została uhonorowana Nagrodą Literacką Zakopanego dla
najlepszej książki propagującej Zakopane i Tatry.
Nagrodę Festiwalu Literackiego Zakopane przyznano po raz pierwszy, ma ona jednak nawiązywać do
tradycji literackich miasta. Od zeszłorocznej, drugiej edycji festiwalu nagrodą będzie corocznie
wyróżniany żyjący autor najlepszej książki propagującej Zakopane i Tatry. Zwycięzca otrzymuje
nagrodę pieniężną oraz statuetkę Marcina Rząsy, znanego zakopiańskiego artysty, a wydawcy
nagrodzonych publikacji dostają honorowe dyplomy.
– „Literatura i Tatry” to księga jedyna w swoim rodzaju. Nie mieliśmy wątpliwości, jako jurorzy, że to
dzieło wybitne – powiedziała podczas uroczystej gali Anna Janko, przewodnicząca jury. W laudacji
możemy przeczytać: „Literacka Nagroda Zakopanego ma wielkie szczęście, że już w pierwszym roku
swojego istnienia otrzymuje laureata tej miary co prof. Jacek Kolbuszewski. Jego dzieło, które jako
jury uznaliśmy za najlepsze, ze względu na swój europejski zaiste poziom, od razu – jak sądzimy –
może sytuować nagrodę Nagrodę Literacką Zakopanego wysoko wśród najbardziej prestiżowych
literackich konkursów w Polsce. Trzeba jasno powiedzieć, że takiej monografii i zarazem syntezy
dotąd w Polsce nie było i długo nie będzie”. „Literatura i Tatry” to zbiór ponad 30 esejów,
publikowanych w różnych miejscach w latach 1981-2013. We wstępie profesor Kolbuszewski pisze:
„Książka jest wyborem prac zwieńczającym siedemdziesięciolecie mojej fascynacji Tatrami i
jednocześnie zamykającym półwiecze mych poczynań historycznoliterackich na polu tematyki
tatrzańskiej i podhalańskiej, stąd szczególne symboliczne znaczenie ma dla mnie fakt, iż ów zbiór
studiów ukazuje się nakładem Wydawnictwa TPN. Nie przypadkiem więc pierwszą pracą w tym
tomie jest studium o kulturowym znaczeniu Tatrzańskiego Parku Narodowego”.

Udział w spotkaniu, którego współorganizatorem jest Zakopiańskie Centrum Kultury, zapowiedziało
wielu gości z Zakopanego. Spotkanie poprowadzą prof. Bolesław Faron i red. Maciej Krupa. Wieczór
uświetni występ zespołu regionalnego „Giewont”. Zapraszamy!

Polecamy także film towarzyszący książce:

Książkę można kupić na stronie naszego sklepu sklep.tpn.pl. Zapraszamy również do
budynku Wozowni (obok Dyrekcji TPN w Kuźnicach).
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