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OD REDAKCJI

Drodzy czytelnicy,
W 2009 roku oddaliśmy w Państwa ręce numer „Wydawcy” po raz pierwszy w pełni poświęcony działalności Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.
Był to efekt ścisłej współpracy naszego pisma z tym
jednym z najstarszych, bo liczącym już 96 lat stowarzyszeniem twórczym. Nasza przyjaźń z PTWK trwa
od początku tego wieku, na łamach „Wydawcy” ukazały się wówczas pierwsze biogramy wydawców, redaktorów i grafików książki w ramach prowadzonego
przez Barbarę Petrozolin-Skowrońską cyklu Ludzie
Polskiej Książki. Cykl prowadzimy wspólnie do dziś
(w sumie zamieściliśmy już ponad 180 biogramów),
na branżowym portalu www.wydawca.com.pl stale
zamieszczamy informacje o bieżących działaniach
Towarzystwa, organizowanych przez nie szkoleniach
i konkursach. Sporą część majowego numeru przeznaczamy na prezentację laureatów Konkursu Najpiękniejsze Książki Roku, razem organizujemy
Ranking Polskich Drukarń Dziełowych. Z PTWK łączą nas wspólne idee, chęć wspierania wydawców
w ich trudnej drodze kreowania pięknych i dobrze
wydanych książek.
Co cztery lata na Walnym Zjeździe PTWK podsumowuje swe działania i wybiera nowe władze. Czujemy
się w obowiązku informować o tym wydarzeniu szerszą publiczność, nie tylko osoby bezpośrednio związane z tym Stowarzyszeniem. Mamy nadzieję, że
wiele z tego co robi PTWK zainspiruje młodych wydawców, przybliży ich do jego szeregów.
W 2013 roku wydaliśmy kolejny numer „zjazdowy”
na XVI Walny Zjazd PTWK, teraz oddajemy w Państwa ręce numer na Zjazd XIX (brakujące były nadzwyczajnymi). 11 lutego 2017 roku poznamy plany
PTWK na przyszłość. Mamy nadzieję, że będą równie
ambitne.
redaktor naczelny
Andrzej Palacz
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Niniejsze sprawozdanie jest podsumowaniem czteroletniej działalności Towarzystwa.
Podczas XVII Walnego Zjazdu Zarząd Główny
PTWK został wybrany tylko z siedmiu zgłoszonych
kandydatów, a zatem po wygaśnięciu członkostwa
osoby wchodzącej w skład Zarządu nie było możliwe
automatyczne dokooptowanie członka. Zgodnie ze
Statutem PTWK Zarząd Główny powinien liczyć
siedmiu członków i dlatego po śmierci jednego
z członków Zarządu Głównego zwołany został XVIII
Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PTWK.
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek (PTWK)
w 2016 roku obchodziło dziewięćdziesiątą piątą
rocznicę swojej działalności, należy więc do polskich
stowarzyszeń twórczo-zawodowych o najdłuższej tradycji. Wszelkie działania Towarzystwa skierowane były i są na dobro polskiej książki i polskiej
kultury.
Za swoją działalność Polskie Towarzystwo Wydawców Książek uhonorowane zostało Złotym Medalem
Zasłużony Kulturze – Gloria Artis, Wyróżnieniem
Zasłużony dla Warszawy, Złotą Odznaką Honorową
Stowarzyszenia Księgarzy Polskich i Odznaką Honorową Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek jest
członkiem Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska

PTWK od XVII do XIX
WaLNeGo zJazdU deLeGaTÓW
. sTaN orGaNIzaCyJNy
Liczba członków od ostatniej kadencji zwiększyła się.
Na koniec roku 2012 było ich 82 – obecnie jest 88
członków zwyczajnych, zaś liczba członków wspierających (instytucji) obecnie wynosi 35. Przestało
istnieć Koło PTWK przy Oficynie Wydawniczej Politechniki Warszawskiej. Bardzo prężnie działa nadal
Ośrodek PTWK w Poznaniu, który w tej kadencji
zwiększył liczbę członków.
Działalność Towarzystwa skupia się w 3 komisjach
(Kwalifikacyjna, Szkoleniowa i Historyczna). Władze
Towarzystwa wybierane są co cztery lata, a działające w nich osoby pracują społecznie poświęcając swój
czas, zaangażowanie i wiedzę.

[sprawozdanie]

Z Towarzystwem związanych jest także wiele osób
ze środowisk artystów plastyków (pracujących dla
konkursu Najpiękniejsze Książki Roku), znawców
literatury, środowiska naukowego zajmującego się
książką oraz specjalistów w dziedzinie edytorstwa,
redakcji tekstów, kultury języka polskiego, prawa
autorskiego i grafiki książkowej. Ich praca jest dla
PTWK niezwykle cenna.
. BIUro zG PTWK
Odgrywa w działalności Towarzystwa bardzo ważną
rolę. Nadal zatrudnia ono trzy osoby z wieloletnim
stażem, doskonale pracujące i świetnie znające problemy środowiska książki. Są to: Maria Kuisz – dyrektor Biura, Lidia sadowska oraz Jolanta strzałkowska – główna księgowa. W pracach biura oraz
imprezach organizowanych przez PTWK jak zawsze
uczestniczy i pomaga nieoceniona Urszula Ciach.
Biuro zajmuje się obsługą członków PTWK, udziela informacji członkom i osobom zainteresowanym
sprawami Towarzystwa, ruchem wydawniczym oraz
polską książką. Przede wszystkim jednak spełnia
rolę sekretariatu dla Zarządu Głównego, Ośrodka
Poznańskiego i komisji problemowych.
Koordynuje prawidłowy przebieg konkursów: Najpiękniejsze Książki Roku, Literackiego, im. Leona
Marszałka i Nagrody Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR, zwłaszcza od strony technicznej.
Wspólnie z Ośrodkiem Poznańskim zajmuje się organizacją Poznańskich Spotkań Targowych – Książka
Biuro PTWK: Maria Kuisz i Lidia Sadowska przy pracy
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dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców, Salonu Ilustratorów (m.in. gromadzenie i sporządzanie notek biograficznych uczestników Salonu, przygotowanie katalogu wystawy) i innych imprez towarzyszących.
Jedną z najważniejszych stron działalności Biura
jest organizacja pracy STUDIUM PTWK (wpisane do
ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta
Stołecznego Warszawy pod nr 119/K/93[1] oraz do
rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Warszawie pod nr 2.14/00288/2008).
To właśnie biuro prowadzi nabór uczestników i zajmuje się organizacją kursów: redakcji merytorycznej, technicznej, DTP, dla redaktora prowadzącego,
korekty wydawniczej, kultury języka polskiego, prawa autorskiego, E-booków.
Biuro organizuje i obsługuje stoiska PTWK na imprezach targowych: Warszawskie Targi Książki, PST
Książka dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców. Organizuje wysyłkę książek nagrodzonych w Konkursie PTWK
Najpiękniejsze Książki Roku m.in. na targi książki
we Frankfurcie i Lipsku. We współpracy z Powiatową
i Miejską Biblioteką Publiczną „Biblioteka pod Atlantami ” w Wałbrzychu organizuje wystawę książek
nagrodzonych i wyróżnionych w Konkursie PTWK
Najpiękniejsze Książki Roku.
Stroną internetową PTWK i profilem na Facebooku
od początku zarządza i prowadzi je dyrektor Biura
Maria Kuisz.
Pracownicy Biura stale współpracują z magazynem
„Wydawca” i portalem rynku wydawniczego wydawca.com.pl.
Siłą PTWK jest sprawnie działający personel, kompetentny i niezwykle oddany swojej pracy.
Siedziba Biura ZG PTWK mieści się nadal przy ulicy
Świętokrzyskiej 30 w lok. 156.
3. Władze Towarzystwa
Zarząd Główny
XVII Walny Zjazd Delegatów PTWK w dniu 9 lutego 2013 roku wybrał w głosowaniu tajnym Zarząd
Główny w następującym składzie: Tadeusz Górny
(), Maria Kuisz, Wojciech Orżewski (), Rafał
Skąpski, Antoni Szperlich, Aniela Topulos, Olcha Wierzbowska-Sikorska.
W odrębnym tajnym głosowaniu Rafał Skąpski
został ponownie wybrany na prezesa PTWK.
Tego samego dnia, na pierwszym posiedzeniu, Zarząd Główny ukonstytuował się w składzie: Tadeusz
Górny – wiceprezes, Olcha Wierzbowska-Sikorska
– wiceprezes, Maria Kuisz – sekretarz generalny,
Aniela Topulos – skarbnik, Wojciech Orżewski,
Antoni Szperlich – członkowie. Aleksandra Panak została rzecznikiem prasowym PTWK, a po jej
rezygnacji 21 stycznia 2015 funkcję tę objął Antoni
Szperlich.

Zarząd Główny powołał:
► Olchę Wierzbowską-Sikorską, prezesa
Ośrodka Poznańskiego, na pełnomocnika prezesa PTWK w Poznaniu,
► Irenę Janowską-Woźniak na przewodniczącą
Komisji Historycznej,
► Wojciecha Łyska na przewodniczącego Komisji Szkoleniowej.
Zarząd Główny PTWK 14.02.2013 roku zrezygnował
z wyodrębnionej działalności Komisji Grafiki, Komisji Literackiej i Komisji Klubowej.
Równocześnie Zarząd Główny powołał:
► Katarzynę Iwanicką na Komisarza Konkursu PTWK Najpiękniejsze Książki Roku, która
w grudniu 2014 roku złożyła rezygnację. Nowym Komisarzem 8 grudnia 2014 został Andrzej Tomaszewski.
► Olchę Wierzbowską-Sikorską na Komisarza Konkursu Literackiego PTWK, która jednocześnie jest Komisarzem Poznańskich Spotkań
Targowych Książka dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców.
► Tadeusza Górnego na pełnomocnika ds. Nagrody Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR
i organizatora spotkań klubowych

W dniu 6 września 2015 roku odszedł od nas członek Zarządu Głównego PTWK Wojciech Orżewski,
wspaniały kolega, wielki przyjaciel książki i ceniony
wykładowca prawa autorskiego na kursach PTWK.
Podczas XVII Walnego Zjazdu Zarząd Główny
PTWK został wybrany tylko z siedmiu zgłoszonych
kandydatów, a zatem po wygaśnięciu członkostwa
osoby wchodzącej w skład Zarządu nie było możliwe
automatyczne dokooptowanie członka. Zgodnie ze
Statutem PTWK Zarząd Główny powinien liczyć
siedmiu członków i dlatego 19 listopada 2016 zwołany został XVIII Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów PTWK w celu uzupełnienia składu ZG.
Członkiem Zarządu Głównego został wybrany Andrzej Tomaszewski.
Niestety 28 lipca 2016 roku, po długiej i ciężkiej
chorobie odszedł od nas również wiceprezes Zarządu Głównego Tadeusz Górny – pasjonat kultury
i sztuki, miłośnik książek, literatury i czytelnictwa.
W związku z poprawką wprowadzoną do Statutu
PTWK przez XVIII Zjazd ZG do końca swojej kadencji
pracował w zmniejszonym składzie.
Obu naszych Kolegów zachowamy w serdecznej
i trwałej pamięci.

Zarząd Główny PTWK (od góry): Rafał
Skąpski (prezes), Tadeusz Górny
(wiceprezes), Olcha Wierzbowska-Sikorska
(wiceprezes, Maria Kuisz (sekretarz
generalny), Aniela Topulos (skarbnik),
Wojciech Orżewski, Antoni Szperlich,
Andrzej Tomaszewski – członkowie
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Zarząd Główny odbył w minionej kadencji 20 zebrań plenarnych,
zapraszając na swoje zebrania przewodniczących komisji problemowych oraz innych gości. W zebraniach uczestniczyła także
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, bądź przedstawiciel tej
Komisji; z każdego posiedzenia sporządzane były protokoły.
Zarząd Główny zajmował się przede wszystkim bieżącymi sprawami PTWK:
► zatwierdzał coroczne preliminarze finansowe Towarzystwa
oraz sprawozdania skarbnika z ich wykonania,
► przyjmował sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej,
► podejmował uchwały w sprawach organizacyjnych,
► zatwierdzał skład i działania poszczególnych komisji problemowych oraz składy jury konkursów,
► przyjmował nowych członków wspierających (Galeria Sztuki Współczesnej BWA, grupakulturalna.pl, Muzeum Sztuki
w Łodzi, Narodowe Centrum Kultury, Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne Sp. z o.o., Wydawnictwo 2 Kolory, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Wydawnictwo Naukowe
PWN SA, Wydawnictwo Poznańskie, Wydawnictwo Świętego
Filipa Apostoła, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach), a także na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej członków zwyczajnych,
► ustalał wysokość opłat za szkolenia,
► uchwalał wysokość nagród w Konkursach PTWK: Najpiękjsze Książki Roku, Literackim, im. Leona Marszałka,
► na wniosek Biura lub odpowiednich komisji zatwierdzał
programy Studium PTWK, PST Książka dla Dzieci, Młodzieży
i Rodziców oraz imprez organizowanych przez PTWK (Konkurs NKR) a także projektów towarzyszących innym ważnym
dla książki wydarzeniom (Warszawskie Targi Książki, Poznańskie Dni Książki nie tylko naukowej w Poznaniu, Targi
Książki Historycznej, Nagroda Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR),
► wnioskował o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych
oraz Honorowej Odznaki PTWK i Medalu Pamiątkowego
PTWK.
Decyzją Zarządu Głównego Towarzystwo objęło honorowym patronatem:
► Nagrodę im. Jerzego Kuryłowicza dla tłumacza literatury
naukowej, wręczaną podczas Warszawskich Targów Książki,
► konkurs na najlepszą stronę internetową o książce Papierowy Ekran,
► plebiscyt na najlepszą książkę historyczną Historia Zebrana,
► Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej,
► Konkurs MĄDRA KSIĄŻKA ROKU 2015 na najlepszą książkę
popularnonaukową, organizowany przez Uniwersytet Jagielloński, Fundację Popularyzacji Nauki im. Euklidesa i wydawcę
portalu Mądre Książki,
► Festiwal dziecięcej literatury detektywistycznej NA TROPIE
KSIĄŻKI organizowany przez Fundację Dzieci Czytają,
► Festiwal Dużego Formatu organizowany przez Fundację Duży
Format i Centrum Sztuki Kartonovnia,
► Festiwal Pięknej Książki organizowany przez Fundację
ARKA im. Józefa Wilkonia i Bibliotekę Publiczną Miasta
i Gminy Piaseczno,
► Międzynarodowy konkursu na projekt ilustrowanej książki
dla dzieci JASNOWIDZE 2016 Wyd. Dwie Siostry,

► 5. edycję wydarzenia Książka Dobrze Zaprojektowana –
Zacznijmy od Dzieci organizowaną przez Akademię Sztuk
Pięknych w Katowicach,
► konkurs dla młodych grafików na ilustracje do wznowionej
przez Wydawnictwo Miejskie POSNANIA książki Koziołki
Pana Zegarmistrza autorstwa Wandy Chotomskiej,
► działalność Ośrodka Książki Obrazkowej (OKO) zainauguarowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie
► imprezy targowe: Warszawskie Targi Książki, Targi Książki
Akademickiej i Naukowej ACADEMIA, Śląskie Targi Książki
w Katowicach, Nadmorski Plener Czytelniczy w Gdyni, Targi
Wydawców Katolickich, Poznańskie Dni Książki nie tylko naukowej, Wrocławskie Targi Książki Naukowej, Wrocławskie
Promocje Dobrej Książki, Salon Książki i Wyposażenia Szkół
2013 w Lublinie,
PTWK wraz z magazynem „Wydawca” oraz Sekcją Poligrafów
SIMP jest współorganizatorem Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych – „Wydawcy Wybierają Drukarnie”.

26 czerwca 2013 Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy,
Księgarzy i Wydawców powołał Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu „650 lat w służbie książki”, w skład którego weszli
również przedstawiciele PTWK Irena Janowska-Woźniak, Andrzej
Tomaszewski i Tadeusz Górny. Kolega Górny zaproponował wystosowanie pisma do Ministra Kultury w sprawie pilnego spotkania
dotyczącego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Obchody Jubileuszu
650-lecia przewidzianego na rok 2014 powinny być częścią tego
Programu i mieć charakter ogólnopolski. Konsekwencją tego była
rozmowa prezesa Rafała Skąpskiego, a następnie spotkanie przedstawicieli Porozumienia Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców
z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanem Zdrojewskim.
Na wniosek Tadeusza Górnego Komitet Organizacyjny uznał JUBILEUSZOWY ROK 2014 ROKIEM CZYTELNIKA. Fakt ten zaakceptowały wszystkie środowiska związane z książką i jej upowszechnianiem.
Kolejną inicjatywą Tadeusza Górnego było zorganizowanie konferencji prasowej podczas 17. Targów Książki w Krakowie. Poprowadziła ją i przygotowała materiały dla dziennikarzy (wspólnie
z Bogdanem Klukowskim) Irena Janowska-Woźniak.
Autorem projektu graficznego loga, folderu, plakatu, prezentacji multimedialnej oraz kalendarza jest Andrzej Tomaszewski.

Tradycyjnie już PTWK włączyło się w działania przygotowujące
obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (ŚDKiPA).
Wykłady dla maturzystów z Wiedzy o Społeczeństwie organizowane przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego, podczas których przygotowujący
się do matury licealiści mogą pogłębić wiedzę niezbędną do pomyślnego zdania egzaminu. Termin wykładów zbiega się ze Światowym Dniem Książki i od początku PTWK towarzyszy akcji, ini-
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cjując wykład poświęcony książce i prawom
autorskim. Jego realizacja jest możliwa dzięki Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS, które zwraca uwagę
młodych ludzi na problem ochrony własności intelektualnej pod hasłem „Od Homera do Internetu –
jak prawo chroni twórców”.
W trakcie Poznańskich Spotkań Targowych odbył
się wykład Krzysztofa Lewandowskiego, dyrektora
generalnego ZAiKS-u „Wolne licencje jako wyraz
praw autorskich. od wolności do monopolu – od
monopolu do wolności”.

Podczas 5. Warszawskich Targów Książki 22 maja
2014 roku, PTWK zorganizowało panel „redaGoWaNIe: LUKsUs Czy KoNIeCzNośĆ. Czy [książka*, autor*, wydawca*, czytelnik*] może obyć się
bez redaktora? (* niepotrzebne skreślić)”. Podczas
spotkania prowadzący zadali pytanie o rolę i znaczenie redaktora. Uczestnikami panelu byli: Wojciech
łysek – prowadzenie (redakcja miesięcznika „Twórczość”), anna Kędziorek (Wydawnictwa UW) i Małgorzata Maruszkin (Firma Wydawnicza Sezamm).
Na 7. Warszawskich Targach Książki 22 maja 2016
roku odbyła się, zorganizowana przez PTWK, prelekcja pt. „Mity w prawie autorskim. Jak nieświadomie nie łamać prawa autorskiego”, która starała się odpowiedzieć m.in. na pytania: Czy z zasobów
w przestrzeni internetowej na pewno można korzystać nieskrępowanie i bez ograniczeń? Jak obronić
się przed nieuprawnionym wykorzystywaniem treści zamieszczonych w Internecie? Czy metoda „kopiuj-wklej-sparafrazuj” jest wystarczającą metodą
do uniknięcia plagiatu? oraz rozwiać wątpliwości
dotyczące wpływu prawa autorskiego na życie codzienne.
Tym razem PTWK postawiło na młodych i prelegentką spotkania była anna Wróblewska, absolwentka kolegium prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz podyplomowego Studium
Prawa Własności Intelektualnej.

W minionej kadencji członkowie władz PTWK działali lub działają w różnych gremiach:
► Wiceprezes T.Górny był sekretarzem jury Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy
oraz wiceprzewodniczącym Rady Programowej
Muzeum Niepodległości w Warszawie.
► Prezes Rafał Skąpski jest prezesem spółki Targi Książki, członkiem jury Nagrody Literackiej
m. st. Warszawy oraz brał udział w cyklicznych
spotkaniach wydawców krajów słowiańskich
podczas Targów Książki w Moskwie – dwukrotnie wygłaszając referaty o sytuacji książki

►

►

►

►
►

►

w Polsce. Ponadto uczestniczył w pracach Sejmu
nad ustawą o książce.
Prezes Rafał Skąpski z ramienia PTWK jest
przewodniczącym Rady Nadzorczej Stowarzyszenia Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA, zaś Aniela Topulos jej członkiem.
Skarbnik Aniela Topulos jest przewodniczącą
jury Konkursu – Nagroda im. Jerzego Kuryłowicza oraz członkiem: Komitetu Organizacyjnego
Targów Akademickich ACADEMIA, jury Konkursu na Najlepszą Książkę Akademicką ACADEMIA, jury Konkursu na Najlepszą Książkę
Techniczną TECHNIKUS.
Wiceprezes Olcha Sikorska jest przewodniczącą Kapituły Nagrody Pegazika, a także członkiem Kapituły Nagrody im. Arkadego Fiedlera
Bursztynowy Motyl oraz jury Przeglądu Nowości Wydawniczych Książka Wiosny, Lata, Jesieni
i Zimy.
Sekretarz generalny Maria Kuisz jest jurorem
w konkursie na najlepszy serwis internetowy
o książce Papierowy Ekran.
Rafał Skąpski, Olcha Sikorska i Maria Kuisz
biorą udział w pracach Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców
oraz Grupy Roboczej Komitetu.
Członek Zarządu Głównego Andrzej Tomaszewski zasiada w Zarządzie Polskiej Grupy
Użytkowników Systemów TeX oraz jest wiceprezesem Warszawskiego Towarzystwa Szachowego Wydawców i Drukarzy.

Informacje o działaniach Zarządu Głównego ukazywały się na stronie internetowej PTWK i Facebooku oraz przekazywane były opinii publicznej: na
łamach magazynu i portalu rynku wydawniczego
„Wydawca”, „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, Portalu Księgarskiego oraz w mediach ogólnopolskich
i lokalnych.

Seminaria PTWK podczas
Warszawskich Targów Książki
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Komisja rewizyjna: Anna Fijewska-Makowska (przwodnicząca),
Wojciech Łysek (z-ca przewodniczącego),
Jan Stryjski (członek)

Główna Komisja Rewizyjna
Wybrana na XVII Walnym Zjeździe Delegatów PTWK
Główna Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się
w następującym składzie: Anna Fijewska-Makowska – przewodnicząca, Wojciech Łysek – zastępca,
Jan Stryjski – członek.
Komisja odbyła 4 zebrania poświęcone analizie
i ocenie rocznych sprawozdań finansowych Towarzystwa. Na zebraniach tych koniecznych wyjaśnień
udzielały: Jolanta Strzałkowska – główna księgowa,
Aniela Topulos – skarbnik i Maria Kuisz – dyrektor
biura.
Ustalenia i wnioski po zebraniach były kierowane
do Zarządu Głównego z wnioskiem o ich przyjęcie.
Na posiedzeniach Zarządu Głównego Komisja była
reprezentowana przez przewodniczącą lub jednego
z jej członków.
Sąd Koleżeński
XVII Walny Zjazd Delegatów PTWK powołał 4-osobowy Sąd Koleżeński, który ukonstytuował się
w następującym składzie: Lidia Sadowska – przewodnicząca, Katarzyna Kamińska – zastępca przewodniczącego, Józef Ambrozowicz i Danuta Trzpil
– członkowie.
W całej kadencji nie zgłoszono do rozpatrzenia ani
jednej sprawy.
4. Komisje

Sąd Koleżeński: Lidia Sadowska
(przewodnicząca), Katarzyna Kamińska
(zastępca przewodniczącego),
Józef Ambrozowicz i Danuta Trzpil
– członkowie

Główna Komisja Kwalifikacyjna
Powołana przez Zarząd Główny Komisja Kwalifikacyjna działała w latach 2012 – 2016 w składzie: Aniela Topulos – przewodnicząca, Maria Kuisz i Antoni
Szperlich – członkowie. Komisja rozpatrywała nadesłane Deklaracje członkowskie i przedstawiała
Zarządowi Głównemu kandydatury nowych członków zwyczajnych PTWK.
W okresie sprawozdawczym do PTWK przyjęto 15
nowych członków, wszyscy kandydaci spełnili kryteria statutowe.
Komisja Historyczna
Skład Komisji Historycznej w latach 2012-2016:
‒ Irena Janowska-Woźniak (przewodnicząca od
17.06.2013 r.);
– Barbara Petrozolin-Skowrońska (przewodnicząca do 17.06.2013 r.);

Komisja Historyczna:
‒ Irena Janowska-Woźniak
(przewodnicząca od 17.06.2013 r.);
– Barbara Petrozolin-Skowrońska
(przewodnicząca do 17.06.2013 r.);
Członkowie: Hanna Lebecka, Andrzej Palacz,
Olcha Sikorska (fot. na str. 3) ,
Andrzej Skrzypczak, Maria Stępińska,
Aniela Topulos, Andrzej Tomaszewski

Członkowie: Hanna Lebecka, Andrzej Palacz, Olcha Sikorska, Andrzej Skrzypczak, Maria Stępińska, Aniela Topulos, Andrzej Tomaszewski.
Komisja Historyczna, powołana w roku 1979 na
wniosek Barbary Petrozolin-Skowrońskiej, początkowo pod nazwą Komisja ds. badań i dokumentacji,
intensywnie działać zaczęła, już pod obecną nazwą,
po Nadzwyczajnym Zjeździe PTWK w 1980 roku, gdy
jej przewodnictwo objął Leon Marszałek. W chwili
zawieszenia PTWK w stanie wojennym L. Marszałek
zrezygnował z przewodnict wa, ale nadal współpracował z Komisją, także jako redaktor naczelny „Editora” i jako przewodniczący pierwszego jury, zainicjowanego przez Komisję konkursu na najlepsze
prace dyplomowe dotyczące historii ruchu wydawniczego. Przewodniczenie Komisji przejęła na ponad
30 lat Barbara Petrozolin-Skowrońska.
Już na początku działania Komisja wytyczyła główne kierunki swej aktywności i stara się je konsekwentnie realizować. Są to przede wszystkim:
► Pogłębianie i popularyzowanie wiedzy o własnej organizacji i jej historii;
► Wspieranie rozwoju wiedzy na temat historii
edytorstwa polskiego – tu istotna jest inicjatywa
konkursu na prace dyplomowe z tego zakresu;
► Kompletowanie dokumentacji biograficznej,
dot yczącej środowiska wydawców – twórców
książki na różnych stanowiskach;
► Działania różne – służące dokumentowaniu
i popularyzowaniu zarówno współczesnych zjawisk w ruchu wydawniczym, przede wszystkim
w polskim, z uwzględnieniem jednak szerszej
perspektywy, jak i wydarzeń dawnych, związanych z historią polskiej książki.
Pogłębianie i popularyzowanie wiedzy
o własnej organizacji i jej historii
W tej kadencji Komisja Historyczna podjęła szereg
działań dla popularyzacji Polskiego Towarzystwa
Wydawców Książek, inicjując artykuły lub doniesienia o działalności PTWK w prasie specjalistycznej.
Na łamach „Wydawcy”, „Magazynu Literackiego
KSIĄŻKI”, „Nowych Książek”, „Wiadomości Księgarskich” ukazywały się teksty corocznie informujące
o Konkursie Najpiękniejsze Książki Roku (m.in. dla
„Nowych Książek” pisane i opracowywane ilustracyjnie przez Irenę Janowską-Woźniak, w „Wydawcy”
– przez Andrzeja Palacza, w „Wiadomościach Księgarskich” – przy udziale dr. Andrzeja Skrzypczaka),
o Nagrodzie IKAR, o Poznańskich Spotkaniach
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Targowych Książka dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców, o imprezach z udziałem Polskiego Towarzystwa
Wydawców Książek podczas targów książki w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu itp. Podkreślić należy wielką rolę w tym zakresie czasopisma
„Wydawca” i jego redaktora naczelnego Andrzeja
Palacza, który tak w wersji drukowanej swego pisma,
jak i na portalu internetowym zamieszcza systematycznie wszystkie informacje z życia PTWK (na stronie internetowej zamieszczona jest specjalna „zakładka” poświęcona naszej organizacji).
Wspieranie rozwoju wiedzy na temat historii
i współczesności edytorstwa polskiego
Okazją do długotrwałych, wielostronnych działań na
rzecz rozwijania i popularyzacji wiedzy o historii
i współczesności polskiego edytorstwa stały się obchody roku Jubileuszowego „650 lat w służbie
książki”. Data związana była z 650. rocznicą powołania przez króla Kazimierza Wielkiego Akademii
Krakowskiej, której akt założycielski wymieniał
wśród innych pracowników pierwszego polskiego
uniwersytetu stacjonariusza, czyli osobę powołaną
do wytwarzania, udostępniania i rozprowadzania
ksiąg wśród profesorów i studentów. Owych stacjonariuszy, pełniących wówczas funkcje wydawcy,
księgarza, bibliotekarza, współczesne środowisko
ludzi książki uważa za protoplastów swoich zawodów. Zawiązany w 2013 r. Komitet Porozumiewawczy
Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców – gromadzący
przedstawicieli Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek,
Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, Stowarzyszenia
Księgarzy Polskich, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Księgarzy, Izby księgarstwa Polskiego, Polskiej
Izby książki i Polskiej Izby Druku – postanowił czas
obchodów poświęcić na szczególnie zintensyfikowane działania całego środowiska na rzecz promocji
książki i wiedzy o zawodach z nią związanych. Każda
z organizacji – we współdziałaniu z innymi – wnosiła swój wkład do tych przedsięwzięć.
W ramach PTWK w pracach wykonawczych czynny
udział brali członkowie Komisji Historycznej.
Pierwsze informacje zaprezentowane zostały podczas 17. Targów Książki w Krakowie na konferencji
prasowej, gdzie Irena Janowska-Woźniak i Krzysztof
Kaleta (SKP) prezentowali materiały informacyjne
przygotowane na tę okazję, jak też zaprojektowany
już wówczas przez Andrzeja Tomaszewskiego plakat.
W dalszej kolejności wydrukowany został folder
(opracowany tekstowo przez Irenę Janowską-Woźniak i Bogdana Klukowskiego, a ilustracyjnie i graficznie przez Andrzeja Tomaszewskiego) oraz specjalny, okolicznościowy kalendarz planszowy na rok
2014 ze spisem imprez, jakie będą się w ciągu Roku
Jubileuszowego odbywały staraniem organizacji
skupionych w Komitecie Porozumiewawczym.

17. Targi Książki w Krakowie ‒ Irena Janowska-Woźniak przedstawia program
z okazji Roku Jubileuszowego

Inauguracja Roku Jubileuszowego miała miejsce
13 grudnia 2013 roku w Klubie Księgarza w Warszawie. Zaprezentowane zostały wówczas wszystkie
publikacje przygotowane na ten czas oraz dokonano
„otwarcia” na portalu Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich internetowego serwisu informacyjnego pn.
„650 lat w służbie książki”, zaprojektowanego od
strony graficznej przez Andrzeja Tomaszewskiego,
z udziałem redakcyjnym Ireny Janowskiej-Woźniak.
W serwisie tym przez cały rok zamieszczane były napływające z całego kraju informacje o wydarzeniach
realizowanych w ramach obchodów Roku Jubileuszowego. Opiekę redakcyjną nad tymi materiałami
sprawowała Irena Janowska-Woźniak.
W zorganizowanej w marcu 2014 na Uniwersytecie
Warszawskim konferencji naukowej „Na co dzień
i od święta. Książka w życiu Polaków w XIX-XXI wieku” wzięli udział przedstawiciele środowiska księgarzy, wydawców i bibliotekarzy, m.in. referat wygłosił
dr Andrzej Skrzypczak. Podczas obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich, tzn. 23 kwietnia, premierę miała prezentacja multimedialna
„Od skryptoriów do e-booków”, przygotowana
wspólnie przez Andrzeja Tomaszewskiego i Irenę
Janowską-Woźniak. Projekt sfinansowała Polska Izba
Książki w ramach grantu z MKiDN na promocję
ŚDKiPA w powiązaniu z Jubileuszem 650-lecia. Prezentacja ta również została upubliczniona jako plik
do pobrania i służyła pokazom w różnych miejscach,
m.in. jako materiał do lekcji bibliotecznych, pokazywana była na targach książki odbywających się w
Polsce i za granicą, a także była wyświetlana latem
2014 r. w ramach festiwalu „Parkowanie z książką”
w Sali Historycznej pałacu wilanowskiego, gdzie
mieści się księgarnia oraz rekonstrukcyjne stanowisko nadwornego drukarza królewskiego. Ponieważ
przestrzeń ta włączona jest w ciąg komunikacyjny
zwiedzających muzeum, w okresie nasilonego ruchu
turystycznego mogło ją zobaczyć wielu widzów.

Wykład Andrzeja Tomaszewskiego
podczas Inauguracji Roku
Jubileuszowego „650 lat
w służbie książki”
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W maju, tradycyjnie miesiącu wielu imprez związanych z książką, podczas Warszawskich Targów Książki Polskie Towarzystwo
Wydawców Książek zorganizowało z inicjatywy Komisji Historycznej w ramach obchodów Jubileuszu panel dyskusyjny pod hasłem
„Redagowanie – luksus czy konieczność. Czy [książka*, autor*,
wydawca*, czytelnik*] może obyć się bez redaktora? (* niepotrzebne skreślić)”.
Finał Roku Jubileuszowego nastąpił tam, gdzie program obchodów został ogłoszony, czyli w Krakowie. Podczas 18. Targów Książki Komitet Organizacyjny obchodów Jubileuszu przygotował seminarium „Przyszłość zawodów związanych z książką”, które odbyło
się 24 października. Program dnia obejmował wystąpienie prezesa
PTWK Rafała Skąpskiego, który przedstawił założenia i cele Jubileuszu wobec problemów współczesnego rynku książki, prezentację multimedialną Andrzeja Tomaszewskiego oraz panel dyskusyjny „Jak zmieniają się zawody bibliotekarza, księgarza, wydawcy,
drukarza w świecie cyfrowym”. Referenci i dyskutanci rozważali
tam problemy takie jak: ► które nowoczesne technologie miały
i będą mieć największy wpływ na transformację instytucji i zawodów związanych z książką? ► jakie zmiany społeczne mają istotne
znaczenie dla przyszłości tych zawodów? ► jaki jest optymalny
model kształcenia bibliotekarzy, księgarzy, wydawców czy drukarzy w szybko zmieniającym się otoczeniu technologicznym, społecznym i biznesowym? ► jak cyfrowa rewolucja zmienia podstawy
funkcjonowania instytucji? ► jaki wpływ może mieć polityka kulturalna na kondycję bibliotek, księgarń, instytucji wydawniczych?
W panelu wziął udział kol. Andrzej Tomaszewski.
Podsumowanie działań podjętych przez wszystkie organizacje
i stowarzyszenia Komitetu Porozumiewawczego na zamknięcie obchodów Roku Jubileuszowego nastąpiło 12 grudnia (2014) w Klubie
Księgarza w Warszawie. Złożyła je przewodnicząca Komisji Historycznej Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek – treść tego
zestawienia ogłoszona została na stronie internetowej PTWK i w
serwisie „650 lat w służbie książki”, a także wydrukowana w roczniku Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie „Akapit”.

Formą wspierania rozwoju wiedzy na temat historii edytorstwa
polskiego pozostało nadal w latach 2012-2016 organizowanie konkursu na najlepsze prace dyplomowe poświęcone historii (i współczesności) polskiego ruchu wydawniczego i przy tej okazji nawiązywanie kontaktów z ośrodkami naukowymi zajmującymi się
problematyką książki. Cel ten spełnia organizowany od 1983 roku,
a od 2001 r. pod nową nazwą – Konkurs im. Leona Marszałka.
IV edycja Konkursu im. Leona Marszałka angażowała wszystkich członków Komisji Historycznej. Informacja o rozpoczęciu tej
edycji została podana w roku zakończenia poprzedniego, trzeciego
Konkursu. W roku 2013 został przyjęty przez Zarząd Główny
PTWK nowy, zmodyfikowany regulamin Konkursu wraz z regulaminem pracy Jury. W końcu roku 2013 oraz w ciągu roku 2014 do
wszystkich uczelni w kraju, w których kształcą się studenci kierunków bibliotekoznawczych i edytorskich zostały wysłane (imiennie
adresowane do kierowników wydziałów, instytutów i katedr),
trzykrotnie ponawiane, zaproszenia do udziału w Konkursie.
Informacja o naborze prac widniała również przez cały ten czas
na stronie internetowej PTWK, a także na portalu www.wydawca.com. Komunikaty o rozpoczęciu Konkursu zamieściły również

na naszą prośbę czasopisma branżowe, zaprzyjaźnione oraz portale: Biblioteka Analiz, www.ksiazka.net czy Wirtualny Wydawca.
Efektem tych starań była liczba nadesłanych prac dyplomowych
– 23, w tym 2 doktorskie, 14 magisterskich i 7 licencjackich –
z ośrodków akademickich całego kraju: z Krakowa, Lublina, Katowic, Wrocławia, Warszawy, Łodzi, Poznania, Torunia, Białegostoku czy Gdańska. Informacja o zgłoszonych do konkursu pracach
oraz składzie Jury została podana na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek i „Wydawcy”.
Do Jury weszły jak poprzednio: Irena Janowska-Woźniak (sekretarz jury), Olcha Wierzbowska-Sikorska; nowym członkiem
z ramienia Komisji Historycznej została Aniela Topulos. Jako ekspert z dziedziny typografii wspomagał jury w ocenie prac o tej tematyce jak poprzednio Andrzej Tomaszewski.
W pracach Jury uczestniczyli wybitni przedstawiciele środowiska naukowego: prof. Małgorzata Komza z Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Artur Jazdon, dyrektor Biblioteki UAM w Poznaniu oraz dr Andrzej Skrzypczak, księgoznawca, promotor
licznych prac dyplomowych na UW, który pełnił zarazem (po raz
drugi) funkcję przewodniczącego Jury. Wiele wniósł do pracy sądu
konkursowego jego nowy członek pozyskany przez przewodniczącą Komisji Historycznej – prof. Janusz Gruchała z Uniwersytetu
Jagiellońskiego, kierownik Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych na Wydziale Polonistyki UJ.
Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień, odbywająca się
tradycyjnie podczas zjazdów sprawozdawczo-wyborczych, tym
razem przeniesiona została na termin wcześniejszy, co miało
przybliżyć czas uhonorowania laureatów w stosunku do daty
zakończenia naboru prac. Odbyła się ona podczas XXV Targów
Książki Historycznej w Warszawie, na Zamku Królewskim, dnia 25
listopada 2016 roku. Aczkolwiek ceremonia poprzedzona została
intensywnymi działaniami informacyjnymi (rozsyłane do wszelkich możliwych redakcji i portali internetowych zaproszenia do
uczestniczenia w niej, udział przedstawiciela Komisji Historycznej w konferencji prasowej poprzedzającej Targi, prezentacja wizualna, przygotowanie wydrukowanych materiałów do teczek dla
dziennikarzy itp.), nie do końca spełniła oczekiwania organizatorów ze względu na niedostateczną w ich ocenie frekwencję. Do rozważenia zatem przyszłych organizatorów Konkursu pozostaje wybór odpowiedniego terminu i miejsca dla uroczystości końcowej.
Oprawę ceremonii wręczania dyplomów honorowych stanowiła
przygotowana przez Andrzeja Tomaszewskiego prezentacja multimedialna oraz rozszerzony o nowe informacje przez Irenę Janowską-Woźniak Biuletyn, jaki towarzyszył zakończeniu IV Konkursu.
Materiały te dostępne są również na stronie internetowej PTWK.
Gromadzenie dokumentacji biograficznej
W porozumieniu z redakcją „Wydawcy” w
2000 roku uruchomiony został na jego łamach
cykl (pod redakcją Barbary Petrozolin-Skowrońskiej) „Ludzie polskiej książki”. Każdy odcinek przynosił bogato ilustrowaną sylwetkę
artysty książki oraz sylwetkę innego przedstawiciela polskiego świata książki. Teksty
przygotowywane były zawsze społecznie,
przez różnych autorów, głównie z Komisji Historycznej. Ogółem opublikowano w „Wydawcy” do zakończenia poprzedniej kadencji po-

IV Konkurs PTWK
im. Leona Marszałka
Żaden naród, żadne państwo nie ma
tyle co Polska obowiązku gloryﬁkacji książki,
tego potężnego czynnika rozwoju narodowego
i współpracy międzynarodowej
Jakub Mortkowicz
na IX Międzynarodowym Kongresie Wydawców
Paryż 1931

Uroczystość wręczenia nagród
25 listopada (piątek) o godzinie 10:00
podczas XXV Targów Książki Historycznej
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum
Arkady Kubickiego

Pod honorowym patronatem
Targów Książki Historycznej

Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
Warszawa 2016
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nad 200 stosunkowo obszernych sylwetek ludzi
polskiej książki. Zamieszczone w cyklu sylwetki
artystów stały się w przeszłości podstawą publikacji PTWK „Artyści polskiej książki. 50 lat Konkursu
PTWK”, przygotowanej pod redakcją Katarzyny
Iwanickiej (wyd. 2009). Warto jednak przypomnieć,
że publikacja ta powstała z inicjatywy Komisji Historycznej PTWK. W obecnej kadencji cykl „Ludzie polskiej ksiązki” wzbogacony został przez kolejnych
kilkanaście biogramów, przygotowywanych społecznie przez Hannę Lebecką i Barbarę Petrozolin-Skowrońską.
Zarząd Główny PTWK powierzył w przed laty Komisji Historycznej zadanie opracowywania haseł do
suplementów Słownika Pracowników Książki Polskiej. W przeszłości kazały się one w Suplemencie III,
a sporządzone w latach 2012-2106 tomie IV, który
ukazał się w roku 2016.
W założonym w 2013 roku planie działań Komisji
Historycznej znalazł się projekt stworzenia na stronie internetowej PTWK serwisu informacyjnego zastępującego publikację książkową wspomnień wydawców (niemożliwą do zrealizowania z niedostatku
środków finansowych). Samokrytycznie przyznać
należy, że projekt ten nie wszedł w fazę realizacji,
aczkolwiek podjęte zostały kroki w tym kierunku.
Nawiązano rozmowy z pracownikami naukowymi
z Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Informacji
Naukowej i Studiów Bibliologicznych), Uniwersytetu
Jagiellońskiego (Wydział Polonistyki, Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych) oraz Uniwersytetu
Wrocławskiego (Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa), z których wynika, że możliwa
jest współpraca z nimi i pozyskanie studentów do
współtworzenia wywiadów z wybitnymi postaciami
środowiska wydawców i publikowania wyników w
portalach PTWK i odpowiednich uczelni. Wydaje się
celowe kontynuowanie tej sprawy w przyszłości.
Działania różne…
Ostatnia kadencja Komisji Historycznej PTWK zbiegła się z wydarzeniami na rynku książki, na które
należało reagować. Do takich należało przyspieszenie procesu likwidacyjnego wobec Państwowego Instytutu Wydawniczego. W obronę wydawnictwa,
rozpoczętą przez Komitet Ratowania PIW, zaangażowała się również Komisja Historyczna. Red. Barbara Petrozolin-Skowrońska zaproponowała, by
wspólnie z Komisją Historyczną Towarzystwa Przyjaciół Warszawy przeprowadzić dyskusję nad rozwiązaniem konfliktu w siedzibie TPW. Spotkanie
takie odbyło się 22 maja tegoż roku z udziałem Rafała Skąpskiego oraz Przemysława Pawlaka. Przedmiotem rozmowy był nie tylko historyczny dorobek
Państwowego Instytutu Wydawniczego, ale także
postulaty na przyszłość. Zgodzono się z wnioskiem,
że najwłaściwszym rozwiązaniem trudności byłoby

Spotkanie w siedzibie TPW poświęcone przewidywanej likwidacji PIW

ustanowienie wydawnictwa jako instytucji kultury
narodowej, oraz postanowiono włączyć się z oświadczeniami popierającymi akcję „#ratuj PIW”. Perturbacje wokół wydawnictwa Barbara Petrozolin-Skowrońska opisała szczegółowo w kwartalniku „Forum
Dziennikarzy” (nr 3/2015). Decyzje podjęte m.in.
wskutek presji opinii publicznej tak w zakresie spraw
personalnych, jak i wobec bronionego wydawnictwa
są znane.
Komisja szkoleniowa
Komisja Szkoleniowa w okresie sprawozdawczym
działała w składzie: Wojciech łysek (przewodniczący), Maria aleksandrow, Barbara Kaczarowska,
anna Kędziorek, Maria Kuisz, Wojciech orżewski
(), elżbieta staśkiewicz, Teresa Woźniak, aldona
zawadzka.
Najważniejszą częścią działalności Komisji Szkoleniowej było – tak jak w poprzednich kadencjach – organizowanie kursów szkoleniowych w ramach Studium PTWK.
W okresie sprawozdawczym zorganizowano:
Kursy redakcji merytorycznej:
2013 11.02 – 27.05
– 20 słuchaczy
16.02 – 12.05
– 20 słuchaczy
11.09 – 11.12
– 15 słuchaczy
14.09 – 01.12
– 17 słuchaczy
17.09 – 12.12
– 20 słuchaczy
2014 01.03 – 08.06
– 13 słuchaczy
03.03 – 18.06
– 10 słuchaczy
13.09 – 07.12
– 24 słuchaczy
2015 14.02 – 26.04
– 17 słuchaczy
16.02 – 22.04
– 15 słuchaczy
05.10 – 14.12
– 18 słuchaczy
– 19 słuchaczy
10.10 – 06.12
– 19 słuchaczy
2016 27.02 – 08.05
– 10 słuchaczy
29.02 – 16.05
– 18 słuchaczy
01.10 – 04.12
– 15 słuchaczy
03.10 – 12.12
Łącznie przeszkolono 270 osób.
Do końca 2014 roku kurs obejmował 118 godzin lekcyjnych. Od 2015 roku zmniejszono liczbę godzin do
87 i wyłączono z programu kursu zajęcia dotyczące

Komisja Szkoleniowa:
Wojciech Łysek (przewodniczący),
Maria Aleksandrow,
Barbara Kaczarowska, Anna Kędziorek,
Maria Kuisz, Wojciech Orżewski,
Elżbieta Staśkiewicz, Teresa Woźniak,
Aldona Zawadzka
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redaktora prowadzącego, redakcji encyklopedii, prawa autorskiego i marketingu wydawniczego.
Wykładowcy: Maria Aleksandrow (korekta), Mieczysław Bancerowski (redakcja techniczna), dr Iwona Burkacka (poprawność
językowa), Barbara Kaczarowska (redakcji tekstów), Anna Kędziorek (redaktor prowadzący), Krystyna Kubalska-Sulkiewicz (redakcja encyklopedii), Wojciech Łysek (podstawy edytorstwa), mec.
Wojciech Orżewski (prawo autorskie), dr Joanna Stankiewicz (poprawność językowa), Elżbieta Staśkiewicz (przypisy, indeksy, bibliografia), Teresa Woźniak (redakcja tekstów matematycznych)
i Aldona Zawadzka (marketing wydawniczy).
Opiekunka kursów ‒ Maria Kuisz.
Zajęcia odbywały się w Akademii Sztuki i Kultury (ASiK) – Warszawa, ul. Jana Pawła II 36-c.
Kursy redakcji technicznej / dTP PrePress:
2013 23.02 – 12.05
– 11 słuchaczy
2014 15.03 – 25.05
– 12 słuchaczy
2015 07.11 – 06.12
– 8 słuchaczy
2016 16.04 – 15.05
– 8 słuchaczy
05.11 – 04.12
– 9 słuchaczy
Łącznie przeszkolono 48 osób.
Do końca 2014 roku kurs obejmował 95 godzin lekcyjnych. W 2015
roku zmieniono nazwę kursu na DTP / PrePress, liczy on 50 godzin
lekcyjnych.
Wykładowcy – Mieczysław Bancerowski, Krzysztof Zglecki (do
2015). Opiekunka kursów ‒ Lidia Sadowska.
Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Poligraficznych (ZSP) – Warszawa, ul. Stawki 14.
Kursy korekty wydawniczej:
2013 02 – 24.02
– 13 słuchaczy
08 – 23.06
– 13 słuchaczy
16.11 – 01.12.
– 20 słuchaczy
– 19 słuchaczy
2014 15 – 30.03
– 26 słuchaczy
15 – 30.11
– 10 słuchaczy
2015 21.02 – 08.03
– 22 słuchaczy
2016 17 – 25.10
– 10 słuchaczy
13 – 21.02
– 19 słuchaczy
15 – 23.10
Łącznie przeszkolono 152 osoby.
Do lutego 2015 roku kurs obejmował 30 godzin lekcyjnych. Od października 2015 roku zmniejszono liczbę godzin do 20.
Wykładowca – Maria Aleksandrow.
Opiekunka kursów – Lidia Sadowska.
Zajęcia – ZSP.
Kursy korekty wydawniczej
dla zaawansowanych:
2016 30 – 31.01
26 – 27.11
Łącznie przeszkolono 14 osób.
Kurs obejmował 12 godzin lekcyjnych.
Wykładowca – Maria Aleksandrow.
Opiekunka kursów– Lidia Sadowska.
Zajęcia – ZSP.

– 8 słuchaczy
– 6 słuchaczy

Kursy dla redaktora prowadzącego:
2013 06 – 27.04
– 18 słuchaczy
18.01 – 02.02
– 12 słuchaczy
18 – 19.10
– 10 słuchaczy
2015 09 – 10.05
– 16 słuchaczy
17 – 18.10
– 10 słuchaczy
2016 09 – 10.04
– 20 słuchaczy
15 – 16.10
– 13 słuchaczy
Łącznie przeszkolono 99 osób.
Do stycznia 2014 roku kurs obejmował 46 godzin lekcyjnych
i nosił nazwę kurs dla redaktora prowadzącego / inicjującego. Od
października 2014 roku zrezygnowano z nazwy redaktora inicjującego, a kurs dla redaktora prowadzącego obejmuje 16 godzin
lekcyjnych. Wyłączono z programu kursu zajęcia z prawa autorskiego i marketingu.
Wykładowcy: Anna Kędziorek, mec. Wojciech Orżewski (prawo),
Aldona Zawadzka (marketing).
Opiekunka kursów – Maria Kuisz. Zajęcia – ASiK.
Kurs kultury języka polskiego:
2013 09 – 17.03
– 5 słuchaczy
2015 28 – 29.11
– 9 słuchaczy
2016 02 – 03.04
– 6 słuchaczy
Łącznie przeszkolono 20 osób.
Do końca 2014 roku kurs obejmował 24 godziny lekcyjne. Od listopada 2015 roku zmniejszono liczbę godzin do 14.
Wykładowca – dr hab. Iwona Burkacka.
Opiekunka kursów – Maria Kuisz.
Zajęcia – ASiK.
Kurs kultury języka polskiego dla zaawansowanych:
2013 09 – 17.11
– 19 słuchaczy
2014 29.11 – 07.12
– 20 słuchaczy
2015 28.02 – 01.03
– 8 słuchaczy
07 – 08.11
– 12 słuchaczy
2016 05 – 06.03
– 5 słuchaczy
19 – 20.11.2016
– 6 słuchaczy
Łącznie przeszkolono 70 osób.
Do końca 2014 roku kurs obejmował 24 godziny lekcyjne. Od 2015
roku zmniejszono liczbę godzin do 14.
Wykładowca – dr Michał Wiśnicki.
Opiekunka kursów – Maria Kuisz. Zajęcia – ASiK.
Kurs „Kultura języka polskiego – sztuka pisania”:
2015 06 – 27.03
– 8 słuchaczy
Kurs obejmował 16 godzin lekcyjnych.
Wykładowcy – dr Karolina Wigura i dr Łukasz Pawłowski.
Opiekunki kursu – Maria Kuisz i Urszula Ciach.
Zajęcia odbywały się w Stacji Muranów – Warszawa, ul. Andersa 13
(sala konferencyjna).
Kurs dla wydawców e-BooKs. Przygotowanie publikacji elektronicznych w formatach ePub i Mobi w praktyce
2013 16 – 24.02.2013
– 11 słuchaczy
Kurs obejmował 25 godzin lekcyjnych.
Wykładowcy – Piotr Bolek i Mikołaj Topicha-Dolny.
Opiekunka kursu – Lidia Sadowska.
Zajęcia – ZSP.
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Kurs poprawność językowa w tekstach prawnych.
Wybrane zagadnienia dla pracowników
agencji rynku rolnego
2013 09 – 10.04.2013
– 16 słuchaczy
Kurs obejmował 16 godzin lekcyjnych.
Wykładowca – dr Iwona Burkacka.
Opiekunki kursu – Maria Kuisz i Urszula Ciach.
Zajęcia – Agencja Rynku Rolnego w Warszawie.
Kursu z zakresu redakcji merytorycznej
dokumentów rządowych dla pracowników
Kancelarii Prezesa rady Ministrów
2013 05 – 12.06
– 10 słuchaczy
14 – 21.06
– 16 słuchaczy
Łącznie 26 osób.
Kurs obejmował 21 godzin lekcyjnych.
Wykładowcy – Maria Aleksandrow (korekta), Wojciech Łysek
(redakcja tekstów) i dr Michał Wiśnicki (poprawność językowa).
Opiekunki kursu – Maria Kuisz i Urszula Ciach.
Zajęcia – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Kursu korekty wydawniczej
dla pracowników zakładów Farmaceutycznych
PoLPHarMa sa w Gdańsku
2014 03 – 04.06
– 13 słuchaczy
Kurs obejmował 12 godzin lekcyjnych.
Wykładowca – Maria Aleksandrow.
Opiekunka kursu – Lidia Sadowska.
Zajęcia – Hotel Haffner w Sopocie.
Kurs kultury języka polskiego. „Poprawność
w komunikacji pisemnej instytucji branżowych”
– warsztaty dla pracowników Wojskowego Centrum
edukacji obywatelskiej
2014 23 – 25.09
– 18 słuchaczy
Kurs obejmował 18 godzin lekcyjnych.
Wykładowca – dr Michał Wiśnicki.
Opiekunki kursu – Maria Kuisz i Urszula Ciach.
Zajęcia – Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Kurs kultura języka polskiego dla zaawansowanych
– warsztaty z zakresu poprawności językowej dla pracowników Wojskowego Centrum edukacji obywatelskiej
2015 25 – 27.08.2015
– 19 słuchaczy
Kurs obejmował 18 godzin lekcyjnych.
Wykładowca – dr Michał Wiśnicki.
Opiekunki kursu – Maria Kuisz i Urszula Ciach.
Zajęcia – Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Kurs Kultura języka polskiego dla zaawansowanych.
Wybrane zagadnienia dla pracowników Kancelarii sejmu
2015 14 – 15.09
– 8 słuchaczy
Kurs obejmował 14 godzin lekcyjnych.
Wykładowca – dr Iwona Burkacka.
Opiekunki kursu – Maria Kuisz i Urszula Ciach.
Zajęcia – Kancelaria Sejmu.

Kurs Kultura języka polskiego. „Wybrane zagadnienia
w kontekście redakcji i korekty wydawniczej”
dla pracowników Wojskowego Instytutu Wydawniczego
2016 29.11 i 06.12
– 26 słuchaczy
Kurs obejmował 12 godzin lekcyjnych.
Wykładowca – dr hab. Iwona Burkacka.
Opiekunki kursu – Maria Kuisz i Urszula Ciach.
Zajęcia – Wojskowy Instytut Wydawniczy.
W latach 2013 – 2016 łącznie przeszkolono 818 osób. Jest to mniej
o jedną trzecią niż w latach 2009 – 2012 (1228 osób). Spadek liczby
słuchaczy należy wiązać z sytuacją na rynku wydawniczym, który
nie zgłasza w ostatnim okresie dużego zapotrzebowania na nowe
kadry ani też nie oferuje szczególnie atrakcyjnych warunków pracy kandydatom na pracowników merytorycznych. Zatrudnienie
etatowe w wydawnictwach maleje, a od osób angażowanych na
zlecenie za stosunkowo niskie stawki nie zawsze wymaga się wysokiego poziomu profesjonalnego. Rzadko dziś będący pracodawcą wydawca decyduje się na sfinansowanie szkolenia dla swoich
pracowników, co kiedyś było częstą praktyką. Z kolei kandydaci
na redaktorów wykonujących ten zawód nieetatowo, jako wolni
strzelcy, nie zawsze mają dość pieniędzy i czasu, by opłacić i odbyć kurs.
Zmniejszenie liczby godzin wielu kursów na Studium PTWK,
a tym samym utrzymanie konkurencyjnych cen, ma służyć dostępności szkoleń dla jak najszerszej grupy chętnych. Jednocześnie dla
węższych grup zainteresowanych organizowane są kursy dla zaawansowanych (np. korekty, poprawności językowej).
Studium PTWK działa na rynku szkoleń w warunkach coraz
większej konkurencji. Wiele specjalistycznych podmiotów, mających dużo większe zaplecze finansowe, lokalowe, sprzętowe i organizacyjne oferuje szkolenia w podobnym zakresie. Takim firmom łatwiej też startować w częstych przetargach na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla różnych firm oraz instytucji
publicznych. Bardzo oddany, ale nieliczny i słabo opłacany personel PTWK z trudem i poświęceniem rywalizuje z profesjonalistami
z branży szkoleń. Skuteczna konkurencja jest też trudna bez aktywnego marketingu. Dlatego poszukiwania nowych tematów
szkoleń i nowych grup klientów, choć są stale prowadzone, nie dają
zadowalających rezultatów.
Niezmiennie od lat wiodącą rolę w ofercie szkoleń Studium PTWK
pełnią kursy redakcji merytorycznej, korekty wydawniczej i poprawności językowej, organizowane regularnie wiosną i jesienią.
Choć liczba słuchaczy spada, podobnie jak ujawniane zapotrzebowanie na kadry w wydawnictwach, to można przyjąć, że nadal
ukończenie kursu w PTWK jest dla wielu naturalną drogą zdobywania zawodowych kwalifikacji. Liczne grono absolwentów Studium ulokowane w wielu instytucjach wydawniczych daje dobre
rekomendacje naszym kursom, a opinie o nich wyrażane przez
czynnych pracowników i współpracowników wydawnictw są najlepszą reklamą. I niestety niemal jedyną, na jaką PTWK stać.
Atuty kursów PTWK to nieodmiennie życzliwa atmosfera i dobra
organizacja, będące zasługą dyrektor Studium Marii Kuisz oraz
wspomagających ją Lidii Sadowskiej i Urszuli Ciach. Słuchacze stale
to podkreślają w wypełnianych po ukończeniu kursu anonimowych
ankietach. Zasługą dyrektor Kuisz jest także utrzymanie przy PTWK
kadry doświadczonych wykładowców i pozyskiwanie nowych.
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Po każdym wiosennym i letnim cyklu zajęć przez dyrekcję Studium organizowane są posiedzenia Komisji Szkoleniowej, na których omawia się przeprowadzone kursy i planuje następne.
Na podstawie tych dyskusji wprowadzane są modyfikacje do stale
realizowanych kursów oraz przedstawiane oferty nowych tematów. Zawsze cennymi wskazówkami, branymi pod uwagę, są
przedstawiane w ankietach opinie słuchaczy na temat programów,
wykładowców, sposobów realizacji tematów.
Działalność szkoleniowa zawsze stanowiła istotny element programu PTWK, tak jest też i dziś, kiedy rola towarzystwa i skala
działań na różnych polach znacząco zmalała. Można zaryzykować
stwierdzenie, że z czasem rola Studium PTWK na tle innych form
aktywności organizacji wzrosła, także jako źródło pozyskiwania
środków na bieżące funkcjonowanie. Warto rozważyć w obecnej
sytuacji, czy organizacyjny i finansowy model działania Studium
i jego powiązanie z PTWK jako stowarzyszeniem są optymalne dla
przetrwania i rozwoju obu tych podmiotów w pełnych wyzwań
czasach.
W perspektywie stulecia PTWK warto też rozważyć, we współpracy z Komisją Historyczną, udokumentowanie dorobku szkoleniowego organizacji. Dopóki mamy dostęp do zgromadzonych
przez lata aktywności szkoleniowej materiałów, dopóki możemy
zadbać o zebranie relacji od starszych kolegów, powinniśmy spróbować pozostawić po sobie ślad także w postaci publikacji pt. Rzemieślnicy polskiej książki. 100 lat kształcenia kadr dla rynku wydawniczego.‒ To oczywiście propozycja tytułu.
5. Konkurs PTWK im. Leona Marszałka
Żaden naród, żadne państwo nie ma
tyle co Polska obowiązku gloryfikacji książki,
tego potężnego czynnika rozwoju narodowego
i współpracy międzynarodowej
Jakub Mortkowicz
na IX Międzynarodowym Kongresie
Wydawców, Paryż 1931

NAGRODY
W kategorii prace magisterskie:
► Aleksandra Winiarska
Kształt typograficzny szesnastowiecznych statutów wydanych w Polsce. Praca pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza
Gruchały, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki,
Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych, Kraków 2015.
W kategorii prace licencjackie:
► Joanna Słomian
Nowy grotesk dziełowy. Kroje bezszeryfowe w składzie tekstów ciągłych. Praca pod kierunkiem dr Klaudii Sochy, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych, Kraków 2014.
WYRÓŻNIENIA
W kategorii prace magisterskie:
► Małgorzata Piecuch
„Dawne pomnażamy nowym”. O wydawniczych losach „Kazań sejmowych” Piotra Skargi (XVI–XIX w.). Praca pod kierunkiem prof. UŚ dr hab. Anny Sitkowej, Uniwersytet Śląski,
Wydział Filologiczny, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Katowice 2013.
► Iwona Rak
„Jedna dobra katolicka książka przeciwko nim wydana
większe ma znaczenie, aniżeli tysiąc ogłoszonych kazań”.
O wybranych składnikach literackiej ramy wydawniczej
w dawnych edycjach postylli Jakuba Wujka. Praca pod kierunkiem prof. UŚ dr hab. Anny Sitkowej, Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej, Katowice 2013.
W kategorii prace licencjackie:

W dniu 21 września br. Jury w składzie: prof. dr hab. Janusz Gruchała, red. Irena Janowska-Woźniak (sekretarz Jury), dr hab. Artur
Jazdon, prof. UWr dr hab. Małgorzata Komza, red. Olcha Sikorska,
dr Andrzej Skrzypczak (przewodniczący Jury) oraz dr Aniela
Topulos (ekspertem wspomagającym ocenę prac z dziedziny typografii był już tradycyjnie red. Andrzej Tomaszewski, a doradcą,
inicjatorka konkursów PTWK adresowanych do bibliologicznych
środowisk uniwersyteckich i sekretarz Jury w poprzednich trzech
edycjach Konkursu im. Leona Marszałka, red. Barbara PetrozolinSkowrońska – oboje z Komisji Historycznej PTWK) dokonało oceny
prac nadesłanych na IV Konkurs im. Leona Marszałka.

► Grażyna Knap
Dzieje wydawnicze twórczości Edmunda Niziurskiego. Praca
pod kierunkiem prof. UŚ dr hab. Jadwigi Sadowskiej, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Zakład Informacji
Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Białystok 2014.

Prace oceniane były w trzech kategoriach: doktorskie, magisterskie, licencjackie.
Jury postanowiło przyznać:
► dwie nagrody (po 2 tys. zł) w kategoriach prace magisterskie
i prace licencjackie,
► w kategorii prace doktorskie nagrody nie przyznano,
► cztery wyróżnienia honorowe: dwa w kategorii prace magisterskie i dwa w kategorii prace licencjackie.

Jury podkreśliło, iż prace nagrodzone i wyróżnione w obecnej
edycji – zgodnie z tradycją tego Konkursu – cechuje wysoki poziom. Ich fragmenty lub skróty wybranych wątków Jury rekomenduje do publikacji w profesjonalnych periodykach.
Konkurs im. Leona Marszałka cieszy się rosnącym zainteresowaniem ośrodków akademickich całego kraju. Otrzymaliśmy prace z Krakowa, Lublina, Katowic, Wrocławia, Warszawy, Łodzi,
Poznania, Torunia, Białegostoku czy Gdańska.

► Estera Sendecka
TYPOIDEOLO – Antykwa Półtawskiego jako pierwsza polska
czcionka. Praca pod kierunkiem dr Klaudii Sochy, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Edytorstwa
i Nauk Pomocniczych, Kraków 2015
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W kategorii eseju
► Wojciechowi Nowickiemu za tom esejów Dno oka (Wydawnictwo Czarne, 2010).
W kategorii literatury dla dzieci i młodzieży
► Iwonie Chmielewskiej za książkę autorską Pamiętnik Blumki
(Media Rodzina, 2011)
W 2014 roku X edycja Konkursu nie została ogłoszona, a w 2015
roku, w związku z trudnościami w pozyskiwaniu środków finansowych i reorganizacją Biblioteki Raczyńskich, PTWK postanowiło zawiesić realizację Konkursu.

. KoNKUrs PTWK NAJPIĘKNIEJSZE KSIĄŻKI ROKU

Od lewej (stoją): Irena Janowska-Woźniak (przew. Komisji Historycznej
PTWK), laureatki – Aleksandra Winiarska, Małgorzata Piecuch, Joanna
Słomian, Estera Sendecka; siedzą: dr hab. Jadwiga Sadowska (promotorka
z UwB), jurorzy – prof. Małgorzata Komza, dr Andrzej Skrzypczak,
prof. Janusz Gruchała

Także tematyka była bardzo zróżnicowana: od monografii
poszczególnych wydawnictw przez dzieje wydawnicze twórczości
znanych pisarzy, historię edytorstwa (mocny zestaw opracowań)
po zagadnienia zarządzania wydawnictwami, próby rozpoznania
rynku publikacji elektronicznych, wreszcie problemy bibliotekarstwa i edytorstwa utworów literackich. Jak w konkursie poprzednim, pojawiła się grupa prac podejmujących problematykę typografii i szaty graficznej książek – ciekawych merytorycznie
i starannie opracowanych estetycznie i typograficznie.
Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień, miłe spotkanie z Laureatami i ich Promotorami miało miejsce 25 listopada br. w Zamku
Królewskim w Warszawie. Patronatu honorowego nad tą uroczystością i gościny w swojej siedzibie udzielił nam organizator XXV
Targów Książki Historycznej.
. KoNKUrs LITeraCKI PTWK
Uroczystość wręczenia nagród ostatniego XI Konkursu Literackiego PTWK – poezja, proza, esej, literatura dla dzieci i młodzieży
odbyła się 31 maja 2012 w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie, w sali im. Adama Mickiewicza.
XI Konkurs Literacki dedykowany został pamięci Profesor Aliny
Brodzkiej-Wald.
Jury przyznało następujące NAGRODY:
W kategorii poezji
► Maciejowi robertowi za tomik poetycki Collegium Anatomicum (WBPiCAK, 2011).
W kategorii prozy
► Justynie Bargielskiej za tom nowel i opowiadań Obsoletki
(Wydawnictwo Czarne, 2010).

Konkursami PTWK Najpiękniejsze Książki Roku w latach 2013
i 2014 zawiadywała komisarz Katarzyna Iwanicka, która pełniła
tę funkcję przez dwadzieścia dwa lata, do grudnia 2014 roku.
W latach 2013 – 14 obradom jury przewodniczył Józef Wilkoń,
znakomity grafik, rzeźbiarz i artysta książki. Oboje stanowili zgrany tandem kompetentnie panujący nad gremium jurorów i jego
obradami. Katarzyna Iwanicka zgłosiła jednak rezygnację i uchwałą Zarządu PTWK nr 36/XVII z 8 grudnia 2014 funkcję komisarza
przejął andrzej Tomaszewski. Tak więc po redaktor i historyku
sztuki komisarzem został poligraf i typograf.
Na początku 2015 roku Zarząd PTWK dokonał kilku zmian w Regulaminie Konkursu. Najważniejsze z nich to:
– w § 3. dodano do przedmiotów oceny: jakość wykonania technicznego;
– w § 5. do V działu Podręczniki dodano: materiały edukacyjne
i szkoleniowe;
– uściślono tryb trójstopniowej oceny książek: nominowanych,
wyróżnionych i nagrodzonych oraz zasady przyznawania nagród finansowych twórcom.
Korekty Regulaminu zatwierdzone zostały przez Zarząd Główny
PTWK uchwałą nr 42/XVII z 21 stycznia 2015.
Zmiana komisarza przyniosła też transformacje w składach jury
ostatnich konkursów: 2015 (przew. prof. Stanisław Wieczorek)
i 2016 (przew. prof. Mieczysław Wasilewski). Nie są one rewolucyjne, a raczej ewolucyjne. Zmierzają do stopniowej wymiany pokoleniowej przy zachowaniu ciągłości kryteriów sądów i zalet doświadczenia, m.in. dzięki przewodniczeniu wytrawnych jurorów
w sądach konkursowych. Zdajemy sobie sprawę, że zmiany pokoleniowe są konieczne, bo spowodowane reorientacją w sferze wartości, którym hołduje młoda generacja.
W pracach jurorskich w dwóch ostatnich latach uczestniczyła
grupa grafików i krytyków sztuki młodego pokolenia, a jednocześnie twórczo dojrzałych: m.in. Magda Frankowska, Agata Szydłowska, Jan Bajtlik, Martyn Kramek, Marian Misiak i Rene Wawrzkiewicz. Do grona jurorów dołączyli też Ryszard Kryska, Tomasz
Kuczborski i Piotr Młodożeniec. Nie jest to koniec zmian, jednak
zasada mieszania rutyny z młodością pozostanie naszą dewizą.
Staramy się rokrocznie, aby w składzie jury znajdowali się: graficy projektanci, ilustratorzy, typografowie oraz osoby zorientowane w technologiach poligrafii. Dzięki temu mamy nadzieję, że
nie zostanie zachwiana niezbędna równowaga ocen przysyłanych
na konkurs książek.
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Posiedzenie komsji konkursowej w 2016 roku

Nasz konkurs od wielu lat jest wartościowym przeglądem edytorskiej twórczości graficznej i zdobył sobie wśród grafików, wydawców i drukarzy zasłużoną renomę. Liczba przysyłanych na
konkurs książek wzrasta, a laureaci nagród i wyróżnień czerpią
z uczestnictwa sporo satysfakcji prywatnej i zawodowej. Przez blisko sześćdziesiąt lat istnienia konkursu (z przerwą podczas stanu
wojennego) zmieniały się style projektowania, gusty i możliwości
techniczne. Jednak cel konkursu pozostaje niezmienny: wybrać
książki wyróżniające się poziomem edytorsko-artystycznym.
Konkurs Najpiękniejsze Książki Roku jest również formą promocji polskiej książki za granicą, a publikacje w nim nagrodzone
i wyróżnione co roku uczestniczą:
► w konkursie Best Book Design from all over the World w Lipsku, a następnie są eksponowane podczas lipskich Międzynarodowych Targów Książki oraz
► w wystawie Buchkunst International na Międzynarodowych
Targach Książki we Frankfurcie n. Menem.
W ciągu ostatnich czterech lat konkurs był dofinansowany ze
środków Funduszu Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu
Autorów ZAiKS. Dotację w całości przeznaczono na nagrody dla
laureatów.
W minionej czteroletniej kadencji odbyły się cztery edycje Konkursu PTWK Najpiękniejsze Książki Roku. Obrady jury miały miejsce jak co roku w kwietniu, nagrody i wyróżnienia były wręczane na Stadionie Narodowym podczas Warszawskich Targów
Książki.
Książki są oceniane w ośmiu działach bibliograficznych:
I – literatura piękna,
II – książki naukowe (humanistyczne),
III – książki matematyczne, przyrodnicze, medyczne,
VI – książki dla dzieci,
V – podręczniki, materiały edukacyjne i szkoleniowe,
IV – słowniki,
IIV – albumy,
IIIV – katalogi, wydawnictwa bibliofilskie i inne.

53. Konkurs PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2012
(83 firmy wydawnicze, 158 tytułów, nominowano do nagród i wyróżnień 80 książek).
Jury: przewodniczący – Józef Wilkoń, członkowie: prof. Janusz
Fogler, Katarzyna Iwanicka, prof. Wiktor Jędrzejec, Wiesław Rosocha, prof. Mieczysław Wasilewski, prof. Stanisław Wieczorek
(z ramienia PTWK obserwatorką konkursu była Maria Kuisz).
NaGrody:
I. Nagrody nie przyznano (przyznano 4 wyróżnienia).
II. Nagrody nie przyznano (3 wyróżnienia).
III. Looking for a Challenge? – praca zbiorowa, projekt typograficzny emilia Bojańczyk / Podpunkt, wyd. Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW
(wyróżnienia nie przyznano).
IV. Zdrów chłopczyna – Fryderyk Chopin, opracowanie graficzne Bohdan Butenko, wyd. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
(4 wyróżnienia).
V. Fajrant. Ala ma pióro – warsztaty projektowania krojów
pism inspirowanych kaligrafią – praca zbiorowa, projekt
graficzny zofia oslislo i Karol Piekarski, wyd. Akademia
Sztuk Pięknych w Katowicach;
Przepisy 2013. T. 1-3 – praca zbiorowa, układ typograficzny
agata Korzeńska / idee.pl, projekt okładki Paweł Krzywda / idee.pl, Wydawnictwo OD.NOWA
(jedno wyróżnienie).
VI. Nagrody i Wyróżnienia nie przyznano.
VII. All that Jazz – Ryszard Horowitz (fotografie), opracowanie graficzne Lech Majewski, wyd. Agencja Reklamowa
PADJAS;
Dumała – Piotr Dumała, projekt graficzny Joanna Kwiatkowska i Piotr dumała, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria
(przyznano 2 wyróżnienia).
VIII. Nagrody nie przyznano (10 wyróżnień).
NaGrody HoNoroWe przyznano:
► ryszardowi Horowitzowi – za wspaniałe i oryginalne zdjęcia
do albumu All that Jazz oraz ► Firmie Kartki Przestrzenne – za
oryginalne przestrzenne rozwiązanie książki Architektura 3D.
Poznań.
54. Konkurs PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2013
(100 firm wydawniczych, 163 tytuły, nominowano do nagród
i wyróżnień 106 książek).
Jury: przewodniczący – Józef Wilkoń, członkowie: prof. Janusz
Fogler, Katarzyna Iwanicka, Wiesław Rosocha, Andrzej Stroka,
Andrzej Tomaszewski i prof. Mieczysław Wasilewski, (w obradach
jury wstępnego brał również udział prof. Stanisław Wieczorek,
a z ramienia PTWK obserwatorką konkursu była Maria Kuisz).
NaGrody:
I. Cytadela – Tomasz Łysiak, projekt graficzny Małgorzata
Jurko, wyd. Narodowe Centrum Kultury
(przyznano 5 wyróżnień).
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II. Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast
– Joseph Rykwert, projekt graficzny Kuba Sowiński, wyd. Międzynarodowe Centrum Kultury
(2 wyróżnienia).
III. Nagrody i wyróżnienia nie przyznano.
IV. Kto ty jesteś? – Joanna Olech, ilustracje edgar
Bąk, Wydawnictwo Wytwórnia
(6 wyróżnień).
V. Nagrody nie przyznano (1 wyróżnienie).
VI. Nagrody i Wyróżnienia nie przyznano.
VII. Józef Wilkoń. Szum drzew – Janusz Górski
(tekst), projekt graficzny Janusz Górski, Wydawnictwo Czysty Warsztat;
Marian Murawski. Ilustracje – opracowanie
graficzne i skład Błażej ostoja Lniski, wyd.
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
(ponadto przyznano 7 wyróżnień).
VIII. Nagrody nie przyznano (11 wyróżnień).
55. Jubileuszowy Konkurs PTWK
Najpiękniejsze Książki Roku 2014
(104 firmy wydawnicze, 179 tytułów, nominowano
do nagród i wyróżnień 117 książek).
Jury: przewodniczący – prof. Stanisław Wieczorek,
członkowie: prof. Janusz Fogler, Ryszard Kryska,
Piotr Młodożeniec, Andrzej Tomaszewski, prof. Mieczysław Wasilewski, Rene Wawrzkiewicz (z ramienia
PTWK obserwatorkami konkursu były Katarzyna
Iwanicka i Maria Kuisz).

NaGrody:
I. Wiersze przeczytane – Tadeusz Różewicz,
projekt graficzny i skład ryszard Bienert,
Wrocławskie Wydawnictwo Warstwy i Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
(dodatkowo przyznano 1 wyróżnienie).
II. Very Graphic. Polish Designers of the 20th
Century – praca zbiorowa pod redakcją Jacka
Mrowczyka, projekt graficzny Kuba sowiński, Instytut Adama Mickiewicza
(Ponadto przyznano 6 wyróżnień).
III. Nagrody ani wyróżnienia nie przyznano.
IV. Typogryzmol – Jan Bajtlik, projekt graficzny
i skład Jan Bajtlik, Wydawnictwo Dwie Siostry
(ponadto przyznano 12 wyróżnień).
V. Nagrody nie przyznano (1 wyróżnienie).
VI. Nagrody nie przyznano ( 1 wyróżnienie).
VII. Formy i liczby – Robert Wolak, projekt graficzny Władysław Pluta, Wydawnictwo Copernicus Center Press
(ponadto przyznano 5 wyróżnień).
VIII. Nagrody nie przyznano (7 wyróżnień).
NaGrdy HoNoroWe przyznano:
► Chrisowi Niedenthalowi – za fotografie do albumu Chris Niedenthal. Wybrane fotografie 1973-1989,
Wydawnictwo BOSZ, Olszanica ► Janowi Piechocie
– za perfekcyjny układ typograficzny książki O powstawaniu i ginięciu, praca pod redakcją Marty Lisok i Jana Trzupka, Galeria Sztuki Współczesnej BWA

Uroczystość wręczenia nagród w Konkursie PTWK Najpiękniejsze Książki Roku zawsze gromadzi tłum gości
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w Katowicach ► Wydawnictwu akademii sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie – za spójną koncepcję serii wydawnictw jubileuszowych prezentującej Wydział Form Przemysłowych.
56. Konkurs PTWK
Najpiękniejsze Książki Roku 2015
(113 firm wydawniczych, 207 tytułów, nominowano do nagród
i wyróżnień 97 książek).
Jury: przewodniczący – prof. Mieczysław Wasilewski, członkowie: Jan Bajtlik, Martyn Kramek, Ryszard Kryska, Tomasz Kuczborski, Marian Misiak, Agata Szydłowska, Andrzej Tomaszewski
(z ramienia PTWK obserwatorką konkursu była Maria Kuisz).
NaGrody:
I. Edessy [Poemat sowizdrzalski] – Eda Ostrowska, projekt
graficzny i skład Tadeusz smołka i rafał rola / Studio
Format, Wydawnictwo Episteme
(ponadto przyznano 2 wyróżnienia).
II. Wesela 21 – praca zbiorowa pod redakcją Doroty Majkowskiej-Szajer i Magdaleny Zych, projekt graficzny i skład
Wojtek Kwiecień-Janikowski, wyd. Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
(ponadto przyznano 5 wyróżnień).
III. Nagrody i wyróżnienia nie przyznano.
IV. Pszczoły – Piotr Socha, Wojciech Grajkowski (opracowanie
tekstu), ilustracje i opracowanie graficzne Piotr socha, Wydawnictwo Dwie Siostry
(ponadto przyznano 8 wyróżnień).
V. Wiedza o papierze dla konserwatorów zbiorów – Władysław Sobucki, Elżbieta Jeżewska, projekt graficzny i typograficzny emilka Bojańczyk / Podpunkt, wyd. Biblioteka
Narodowa
(ponadto przyznano 1 wyróżnienie).
VI. Nagrody i wyróżnienia nie przyznano.
VII. 21 myśli o teatrze – Justyna Lipko-Konieczna, Ewelina
Godlewska-Byliniak (koncepcja), projekt graficzny i skład
radek staniec i Maria szczodrowska, wyd. Fundacja Win-Win
(dodatkowo przyznano 4 wyróżnienia).
VIII. O melomanie, który wyleczył zapominanie – opracowanie
graficzne Małgorzata rybicka / Graffish, wyd. Fundacja
Alpha i Drukarnia Petit Skład-Druk-Oprawa
(ponadto przyznano 3 wyróżnienia).
NaGrody HoNoroWe przyznano:
► annie Hegman i Grzegorzowi Laszukowi – za wzorowe opracowanie typograficzne wnętrza książki Chopin’s Polish Letters,
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa 2015 ► Januszowi Górskiemu – za dobór materiału fotograficznego do książki Pomorze wczoraj, Pomorze dzisiaj. Fotografie z lat 1945–2015,
Oficyna Gdańska oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Gdańsku, Gdańsk 2015 ► drukarni skleniarz w Krakowie – za
wybitne osiągnięcia w dziedzinie estetyki i wysokiej jakości druku
książek.

Laureaci Statuetki IKARA: 2103 rok – Józef Hen,
2014 – Wiesław Myśliwski, 2015 – Jacek Bocheński,
2016 – Eustachy Rylski

Jak co roku Towarzystwo Bibliofilów Polskich spośród nagród
i wyróżnień wybierało książki, którym przyznało własne nagrody
honorowe.
Dzięki uprzejmości redaktora naczelnego Andrzeja Palacza rokrocznie wyniki konkursu są drukowane w czasopiśmie „Wydawca”.
. NaGroda sezoNU WydaWNICzo-KsIĘGarsKIeGo IKar
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek podjęło się realizacji nagrody w 2008 roku, po zasięgnięciu opinii i uzyskaniu zgody od
przeważającej większości jej fundatorów oraz członków założycieli Stowarzyszenia Promocji Książki „Ikar”. Głównym sponsorem
nagrody została firma Murator Expo, organizator I Warszawskiego
Salonu Książki, podczas którego statuetki Ikara wręczono po czterech latach przerwy. W roku następnym, wobec odwołania Warszawskiego Salonu Książki, nominacje i nagrodę wręczono podczas
Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA, 7 października 2009 r. Od roku 2010 nominacje i nagroda IKAR stanowią
stały punkt inauguracji Warszawskich Targów Książki. W 2012
roku Nagrodę wsparło finansowo Stowarzyszenie Autorów
ZAiKS.
Na przestrzeni lat zmianom podlegała formuła nagrody, zmieniał
się też jej regulamin Nowa lokalizacja majowych targów była impulsem kolejnej modyfikacji.
Od 2014 roku IKAR stał się Honorową Nagrodą Warszawskich
Targów Książki. Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, realizator tego wyróżnienia, postanowiło, w porozumieniu z organizatorami WTK i Warszawskiej Nagrody Literackiej m. st. Warszawy,
wręczać tę nagrodę wybitnym pisarzom.
Wracamy więc do lat, kiedy statuetkę IKARA odebrali m.in. Władysław Kopaliński, ks. Jan Twardowski, Ryszard Kapuściński czy
prof. Janusz Tazbir.
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Pierwszą statuetkę IKARA „targowego” w 2013
roku otrzymał, obchodzący swoje dziewięćdziesiąte
urodziny, Józef Hen.
Kolejni, laureaci Honorowej Nagrody Warszawskich Targów Książki IKAR, to wybitni pisarze i publicyści: 2014 – Wiesław Myśliwski, 2015 – Jacek
Bocheński, 2016 – Eustachy Rylski.
9. Ośrodek Poznański
Zarząd: Olcha Sikorska – prezes, Katarzyna Kamińska (dyr. Wyd. Miejskiego POSNANIA), Jan
Stryjski – członkowie.
Ośrodek współpracuje z poznańskimi i wielkopolskimi bibliotekami między innymi z Wojewódzką
Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury,
Biblioteką Uniwersytecką UAM, a zwłaszcza z Biblioteką Kórnicką i z Biblioteką Raczyńskich; oraz
z Wydawnictwem Naukowym UAM, Wydawnictwem
Miejskim POSNANIA, Wydawnictwem Poznańskim,
Media Rodzina i innymi oficynami działającymi
w Poznaniu, z Centrum Kultury Zamek, Centrum
Sztuki Dziecka i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, a także z władzami miasta i regionu oraz
stowarzyszeniami i fundacjami działającymi w Poznaniu (Towarzystwo Opieki nad Zabytkami i Fundacja Rozwoju Miasta Poznania). Żywe kontakty
utrzymuje też z bibliotekami w kraju (m. in. Lublin,
Lidzbark Warmiński, Nowa Huta) oraz miastami
partnerskimi Poznania – Brno (Czechy) i Györ (Węgry). Ten jedyny obecnie terenowy Ośrodek PTWK
potrafił zainteresować swoimi działaniami także
władze Miasta Poznania i Regionu, uzyskiwać dla
nich nie tylko ich patronat honorowy, ale również
wsparcie finansowe. Siedziby Ośrodkowi użycza Wydawnictwo Miejskie.
Współorganizuje od 1996 roku, z Wydawnictwem
Naukowym UAM, Poznańskie Dni Książki Naukowej, a od roku 2013 nie tylko naukowej (ostatnie XX
odbyły się w dniach 15-17 listopada 2016).
W imprezie bierze udział ok. 70 wydawców, szczególnie liczną grupę stanowią wydawnictwa akademickie, reprezentujące największe ośrodki uczelniane w Polsce. Targom towarzyszy bogaty program
spotkań, paneli, konferencji i wykładów, a także trzy
konkursy: na najlepszą książkę akademicką; na najlepszą książkę popularnonaukową oraz o nagrodę
Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych.
Cztery razy do roku odbywają się Poznańskie
Przeglądy Nowości Wydawniczych, organizowane
przez Bibliotekę Raczyńskich, od roku 1992 przy
współpracy z PTWK i Radiem „Merkury”, na których
nagradzane są książki „wiosny, lata, jesieni i zimy”.
Impreza o dużym prestiżu, uwzględnia literaturę
piękną, eseistykę i literaturę faktu, a także książki
dla dzieci i młodzieży; promuje polskich autorów. Od
wielu lat PTWK wspiera finansowo tę imprezę. Jesie-

nią 2014 roku, po przejściu dyr. Wojciecha Spaleniaka na emeryturę Biblioteka Raczyńskich zawiesiła
organizowanie Przeglądów.
Ośrodek Poznański w okresie lat 1998-2014 roku
odgrywał też główną rolę w organizowaniu Konkursu Literackiego PTWK i tu współpracował również
z Biblioteką Raczyńskich. Nagrodę specjalną za debiut przyznawał Prezydent M. Poznania. W związku
z trudnościami w zdobywaniu środków finansowych i reorganizacją Biblioteki Raczyńskich PTWK
zawiesiło organizowanie Konkursu. W zamian trwają starania o uruchomienie Poznańskiego konkursu
literackiego poświęconego książce dla dzieci, związanego z targami książki dziecięcej.
Inne działania Ośrodka Poznańskiego:
► współpraca z Biblioteką Kórnicką – wspólne organizowanie Czwartków Literackich w przeddzień otwarcia PST w Pałacu Działyńskich;
► współpraca z Centrum Kultury ZAMEK przy organizacji wystaw ilustratorskich;
► prezentacja „ Salonu Ilustratorów” i „Mistrzów
ilustracji” na terenie kraju, udział w panelach
i spotkaniach;
► „Lato na MTP” (letnie wakacje dla dzieci i młodzieży z książką) współpraca MTP;
► Udział w Targach Książki w Krakowie.
Ponadto przedstawiciele Ośrodka uczestniczyli
w spotkaniach z Polonią, z instytucjami kultury i nauki oraz w targach książki odbywających się w miastach partnerskich Poznania: w Györ (Węgry), Charkowie (Ukraina), Brnie (Czechy).
Poznańskie Spotkania Targowe
Książka dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców
PST są najważniejszą imprezą zainicjowaną i organizowaną przez PTWK, od dwóch lat rozszerzoną
o Rodziców – ponieważ książka dla dziecka, de facto
jest książką dla rodziny. Organizatorami ich są: Polskie Towarzystwo Wydawców Książek i Międzynarodowe Targi Poznańskie (na których terenie PST się
odbywają) oraz Centrum Kultury ZAMEK i Wydawnictwo Miejskie POSNANIA. Od 2010 roku organizowane są pod honorowym patronatem kolejnych
Pierwszych Dam RP. Mają też swój jedenastoosobowy Komitet Honorowy.
Program PST jest bogaty i urozmaicony, poza
wydarzeniami adresowanymi do różnych grup wiekowych dzieci i młodzieży(warsztaty, gry, spotkania
z autorami, konkursy) odbywają się liczne spotkania
z twórcami książek, panele i debaty programowe
z udziałem twórców – pisarzy i ilustratorów, edytorów, naukowców i specjalistów i poszczególnych
dziedzin.
Wystawy – ilustracji i grafiki książkowej są „znakiem rozpoznawczym” poznańskiej imprezy. Spra-

Zarząd Ośrodka Poznańskiego PTWK:
Olcha Wierzbowska- Sikorska (prezes),
Katarzyna Kamińska (dyr. Wydawnictwa
Miejskiego POSNANIA), Jan Stryjski –
członkowie
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wiają, że przez trzy dni Poznań staje się stolicą ilustratorstwa.
Nasze stałe cykle to „Salon ilustratorów”, „Mistrzowie ilustracji”
oraz gościnnie prezentowane „Nagrody Polskiej Sekcji IBBY”, „Zlata Stuha – Nagrody Czeskiej Sekcji IBBY, oraz „Książka dobrze zaprojektowana” (ASP w Katowicach).
statuetka Pegazika nagroda honorowa przyznawana co roku
przez kapitułę w kategoriach „Twórca” i „Przyjaciel” osobom
szczególnie zasłużonym dla literatury i książki dla dzieci oraz dla
czytelnictwa.
W latach 2013-2016 otrzymali ją: Krystyna Lipka-sztarbałło
i prof. Grzegorz Leszczyński, Krystyna Miłobędzka i ewa Gruda, Bożena Truchanowska i robert B. Gamble, Wojciech Widłak
i Marta Lipczyńska-Gil.
ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych. Każdego roku poświęcony jest innemu
zagadnieniu. Jego celem jest promocja czytelnictwa i samodzielnego myślenia. W roku 2017 obchodzić będziemy 230 rocznicę powstania Mazurka Dąbrowskiego, dlatego temat nad którym
uczniowie pracują obecnie brzmi Mazurek Dąbrowskiego. Co wiemy o naszym hymnie narodowym. Nagrodą dla autorów wyróżnionych prac będą książki i dyplomy. Jury – dziewięcioosobowe, składa się z nauczycieli, dziennikarzy, pracowników uniwersytetu,
przewodniczy mu red. Grażyna Wrońska.
W tej kadencji odbyły się cztery edycje Spotkań, Komisarzem
Poznańskich Spotkań Targowych była inicjatorka tej imprezy – olcha sikorska, plakat i logo Poznańskich Spotkań Targowych opracował Bohdan Butenko, PST finansowo wspierało Miasto Poznań
oraz stowarzyszenie autorów zaiKs, Instytut Książki wspierał

finansowo Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci i Młodzieży fundując
dla laureatów nagrody książkowe.
Skład Komitetu Honorowego PsT: Minister Edukacji Narodowej
Krystyna Szumilas / Joanna Kluzik-Rostowska / Anna Zalewska,
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski /
/ podsekretrz stanu Magdalena Gawin, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Ambasador RP w Republice Francuskiej Andrzej
Byrt, Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek / Zbigniew Hoff man,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny / Jacek Jaśkiewicz, Dyrektor Generalny ZAiKS Krzysztof Lewandowski, Dyrektor Instytutu
Książki Grzegorz Gauden, Prezes Fundacji ABCXXI Irena Koźmińska, Twórcy – prof. Joanna Papuzińska i Bohdan Butenko.
Partnerzy: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto
Poznań, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Współpraca: Biblioteka
Raczyńskich, Centrum Sztuki Dziecka, Fundacja ABC XXI Cała
Polska Czyta Dzieciom, Polska Sekcja IBBY, Fundacja Zakłady Kórnickie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury, Wydawnictwo Miejskie POSNANIA.
Patronat medialny: Polskie Radio, TVP INFO, TVP Poznań, PAP,
„Gazeta Wyborcza”, Portal Księgarski KSIĄŻKA NET, Radio Merkury, „IKS”, „Wydawca”, „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”, Czas
Dzieci, Qlturka.
Miasta partnerskie Poznania: Brno (Słowacja), Charków (Ukraina), Györ (Węgry), Hannover (Niemcy), Zuzelo de Alarcon (Włochy) i Rennes (Francja).

XII Poznańskie spotkania Targowe
Książka dla Dzieci i Młodzieży (15 – 17 III 2013)
Targi zorganizowano w Roku Juliana Tuwima, w 30 rocznicę
śmierci Kazimiery Iłłakowiczówny oraz w 110 rocznicę urodzin i
40 rocznicę śmierci Jana Marcina Szancera.
Patronem honorowym XII Poznańskich Spotkań Targowych była
Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ANNA KOMOROWSKA.
Otwarciu targów towarzyszył występ artystyczny dzieci Chóru
Dziewczęcego ze Szkoły Kurczewskiego w Poznaniu.
statuetki PeGazIKa otrzymali Krystyna Lipka-sztarbałło
w kategorii TWÓRCA oraz prof. Grzegorz Leszczyński w kategorii PRZYJACIEL KSIĄŻKI.
Gościem targów był Charków (Ukraina) – miasto partnerskie
Poznania.
Ekspozycji targowej XII Poznańskim Spotkaniom Targowym towarzyszyły m.in.:
► Czwartek Literacki: Czarodzieje słowa – Iłłakowiczówna
i Tuwim z udziałem profesorów Grzegorz Leszczyńskiego
i Andrzej Rostockiego (Biblioteka Kórnicka);
► Wystawy:
– Z cyklu Mistrzowie Ilustracji – Krystyna Lipka-Sztarbałło
„Ilustracje”.
Laureci Stauetki Pegazika: 2013 rok – Krystyna Lipka-Sztarbałło i prof. Grzegorz
Leszczyński, 2014 – Krystyna Miłobędzka i Ewa Gruda, 2015 – Robert B. Gamble,
2016 – Wojciech Widłak
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– Salon Ilustratorów 2013.
– Nagrody Polskiej Sekcji IBBY.
– Książka dobrze zaprojektowana – zacznijmy od dzieci.
– Julian Tuwim i Jan Marcin Szancer – wystawa książek ze
zbiorów J.M. Piaseckich.
– Ilustracje z czterech stron świata.
– Iłłakowiczównie w darze – odczuć, zrozumieć, zobaczyć.
– Dziecko w centrum, szwedzka literatura dziecięca.
► spotkania i dyskusje:
– Uzdolnione matematycznie dzieci: Mity – wyniki badań –
perspektywy edukacyjne. Wykład i spotkanie z prof. Edytą
Gruszczyk-Kolczyńską, wybitnym autorytetem z dziedziny
psychologii rozwojowej dziecka i metodologii nauczania matematyki.
– Książka elektroniczna – edukacyjna i dla dzieci – jej rynek.
Wykład i pokaz multimedialny Tomasza Romanowskiego,
związanego z firmą Elib, wykładowcą na kursach organizowanych w Warszawie przez Polskie Towarzystwo Wydawców
Książek.
– Poezja i maszyny. Hipolit Cegielski 1813-1868. Prezentacja
filmu dokumentalnego w reż. Jacka Kubiaka (Wyd.Miejskie
POSNANIA).
– Podsumowanie Roku Korczakowskiego z udziałem Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, prof. Joanny Papuzińskiej,
prof. Grzegorza Leszczyńskiego, Olchy Sikorskiej i Rafała
Skąpskiego – prezesa PTWK.
– POROZMAWIAJMY: Książka dla dzieci w Polsce i na świecie.
W dyskusji uczestniczyli: Krystyna Lipka-Sztarbałło, Maria
Kulik i prof. Grzegorz Leszczyński.
PST Książka dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców na dobre już zagościły w halach MTP

► Warsztaty:
– Rysujemy z Mistrzem – Bohdan Butenko, Krystyna Lipka-Sztarbałło.
– Papier czerpany na sicie i atrament z liści dębu – sztuka
tworzenia średniowiecznego rękopisu – prelekcja i warsztaty
(Fundacja „Zakłady Kórnickie”).
– Andrzej Maleszka, Magiczne drzewo – Pojedynek. Spotkanie
z autorem serii książek „Magiczne drzewo” i inscenizacje
z udziałem dzieci.
– Łukasz Wierzbicki i bohaterowie jego książek – inscenizacje
z udziałem dzieci.
– Joanna Krzyżanek, Masz prawo do swych praw. Scenki
z udziałem autorki, aktora oraz dzieci.
► Konkursy:
– Ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Konkursu Zwierzęta
w książkach – mój ulubieniec dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (PTWK, Radio Merkury);
– Ogłoszenie wyników Konkursu rysunkowego dla dzieci
z Poznania (zorganizowanego przez Księgarnię Poznańską).
Tematy: 1) Ilustracja do wiersza Juliana Tuwima, 2) Zwierzęta
w książkach.
► Inne:
– Fundacja ABCXXI – Ogłoszenie wyników III Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren oraz wręczenie nagrody Koordynator Roku 2012 kampanii społecznej „Cała Polska czyta
dzieciom” z udziałem prezes Ireny Koźmińskiej i prof. Joanny
Papuzińskiej. Spotkanie z laureatami.
– Szara godzina (Dzieci czytają Dorosłym – Dorośli czytają
Dzieciom) z udziałem uczniów z Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
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czego dla Niewidomych w Owińskach – z programem „Iłłakowiczównie w darze”.
– Poranek filmowy – na pokaz znakomitych wielokrotnie nagradzanych filmów zaprosiła Ewa
Sobolewska, prezes TV Studia Filmów Animowanych w Poznaniu. W programie: „Kropka,
wykrzyknik, znak zapytania”; z serii „Baśnie
i bajki polskie”: „Dwanaście miesięcy”, „Krawiec Niteczka” i „Len” – opowieść H. Ch. Andersena oraz „O największej kłótni” z cyklu „14
bajek z królestwa Lailonii” Leszka Kołakowskiego.
– Gość specjalny Tomasz Szwed, poeta, pieśniarz,
autor wzruszających opowiadań o zwierzętach
z Leśnej Górki.
– Recital Tomasza Szweda.
Według prowadzonych przez MTP badań targi odwiedziło około 37 tysięcy osób.
XIII Poznańskie spotkania Targowe
Książka dla Dzieci i Młodzieży (28 II – 2 III 2014)
Targi zorganizowano w ramach „Narodowego programu rozwoju czytelnictwa na lata 2014 – 2020” ,
ogłoszonym jako ROK CZYTELNIKA i obchodów jubleuszu „650 lat w służbie książki”, pod patronatem
Prezydenta RP, oraz w roku 130. rocznicy urodzin
Kornela Makuszyńskiego.
Patronem honorowym XIII Poznańskich Spotkań
Targowych była Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ANNA KOMOROWSKA, która gościła na
Targach w dniu 28 lutego.
statuetki PeGazIKa otrzymały Krystyna Miłobędzka w kategorii TWÓRCA oraz ewa Gruda w
kategorii PRZYJACIEL KSIĄŻKI.
Ekspozycji targowej towarzyszyły m.in.:
► Czwartek Literacki – Makuszyński. O jednym
takim, co ukradł słońce. Rozmawiali prof. Grzegorz Leszczyński i autorka Anna CzerwińskaRydel (Biblioteka Kórnicka i PTWK).
► Wystawy:
– Salon Ilustratorów 2014.
– Z cyklu Mistrzowie Ilustracji – Elżbieta Krygowska-Butlewska „Ilustracje”.
– Nagrody Polskiej Sekcji IBBY 2013.
– Laureaci corocznego konkursu Polskiej Sekcji
IBBY.
– ZLATA STUHA – Nagrody Czeskiej Sekcji
IBBY.
– Roberto Innocenti – ilustracje włoskiego artysty.
– Impresje – odczuć, zrozumieć, zobaczyć inspirowane poezją Krystyny Miłobędzkiej, prace
uczniów z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

– Krystyna Miłobędzka – DZIECKO – TEATR.
– Kornel Makuszyński – z bibliofilskiej kolekcji
J. i M. Piaseckich (książki, dokumenty, pamiątki).
► spotkania i dyskusje:
– Dziecko i teatr w poetyckim świecie Krystyny
Miłobędzkiej – w panelu uczestniczyli: Piotr
Śliwiński, Marta Karasińska, Piotr Bogalecki,
Jerzy Moszkowicz (Wyd. Miejskie POSNANIA
i PTWK).
– Krystyna Miłobędzka – wszystko jest dziecko –
prezentacja filmu w reżyserii Ewy Pytki-Chylareckiej (Wyd. Miejskie POSNANIA i PTWK).
– Niezwykłe narzędzie pracy z najmłodszym czytelnikiem – prezentacja (Wydawnictwo TIBUM).
– Zróbmy sobie arcydziełko (Wydawnictwo Dwie
Siostry).
– Konferencja prasowa młodych dziennikarzy
gazetek szkolnych z Łukaszem Wierzbickim,
autorem Machiną przez Chiny i innych książek
podróżniczych dla dzieci (Księgarnia „Skład
Kulturalny”).
– Spotkanie z Michałem Rusinkiem z udziałem
Małżonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej – prowadzenie red. Grażyna Wrońska.
– Sztuka przekładu – literatura dziecięca – w panelu uczestniczyli Eliza Pieciul-Karmińska, Bogusława Sochańska, Zofia Beszczyńska, Dorota
Dziatkiewicz, Hanna Karpińska, Katarzyna
Skalska. Prowadzenie Grażyna Wrońska (ZAiKS
i PTWK).
– Dzieci lubią książki. Jak aktywizować do nauki
przez zabawę literacką – wykład (Wyd. Dwie
Siostry i ODN) .
– Promocja książek nagrodzonych w Konkursie
Literackim im. A. Lindgren (ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom).
– Na wysokiej górze – promocja książki, spotkanie
z Krystyną Miłobędzką i Iwoną Chmielewską.
► Warsztaty i zabawy dla dzieci:
– Bohaterowie książek Łukasza Wierzbickiego –
spotkanie i wspólna zabawa.
– Czy umiesz gwizdać Joanno? – spotkanie z aktorem Aleksandrem Machalicą, odtwórcą roli
dziadka w spektaklu; czytanie książki Ulfa Starka oraz nauka gwizdania.
– Zabawa z latawcem (org. Centrum Sztuki Dziecka).
– Rysujemy z mistrzem – Elżbieta Krygowska-Butlewska.
► Konkursy:
– Ogłoszenie wyników ogólnopolskich konkursów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych: na prace pisemne Kornel Makuszyński i jego bohaterowie (PTWK i Radio
Merkury) oraz na ilustrację W świecie Kornela
Makuszyńskiego (Skład Kulturalny, PTWK, MTP
i Muzeum Tatrzańskie).
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– Ogłoszenie wyników dwóch konkursów:
na ilustrację do książek wydanych przez Wydawnictwo Papilon oraz na scenariusz zajęć
z dziećmi (org. Wyd. Publicat i ODN).
► Inne:
– Bajeczny Ogórek gości dowoził zabytkowy
autobus.
– Kamienie na szaniec – spotkanie z odtwórcami głównych ról w filmie.
– Gra – spektakl Studia Teatralnego BLUM – inspirowany twórczością Krystyny Miłobędzkiej.
– Szara godzina poświęcona poezji K. Miłobędzkiej – przygotowały niewidome i słabowidzące
dzieci z Owińsk. W wydarzeniu uczestniczyła
Pani Anna Komorowska.
– Szara godzina z Kornelem Makuszyńskim,
spektakl „Mistrzowi w darze” – dzieci ze
Szkoły Podstawowej nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego.
Targi odwiedziło ponad 30 tysięcy osób.
XIV Poznańskie spotkania Targowe
Książka dla Dzieci i Młodzieży (3 – 5 III 2015)
Targi zorganizowano w ramach „Narodowego programu rozwoju czytelnictwa na lata 2014– 2020”, realizowanego pod patronatem Prezydenta RP oraz w
280. rocznicę urodzin Ignacego Krasickiego, najwybitniejszego pisarza polskiego Oświecenia i w 10. rocznicę śmierci Emilii Waśniowskiej, wybitnej poznańskiej poetki, pierwszej laureatki statuetki Pegazika.
Patronem honorowym była Małżonka Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej ANNA KOMOROWSKA.
statuetki PeGazIKa otrzymali: Bożena Truchanowska w kategorii TWÓRCA oraz robert Gamble
w kategorii PRZYJACIEL KSIĄŻKI.
Ekspozycji targowej towarzyszyły m.in.:
► Czwartek Literacki. W zwierzyńcu u księcia
biskupa rozmawiali prof. Joanna Papuzińska
i prof. Grzegorz Leszczyński. Teksty czytał aktor Teatru Polskiego Sylwester Woroniecki (Biblioteka Kórnicka i PTWK).
► Wystawy:
– Salon Ilustratorów 2015.
– Z cyklu Mistrzowie Ilustracji – Bożena Truchanowska „Ilustracje”.
– Nagrody Polskiej Sekcji IBBY 2014.
– ZLATA STUHA – Nagrody Czeskiej Sekcji
IBBY.
– Jaś i Małgosia – finaliści europejskiego konkursu ilustratorskiego „Europa a’ la carte”.
– Ilustracje do Bajek Ignacego Krasickiego –
prace uczniów z Owińsk, wystawa z cyklu
„Zrozumieć, przeżyć, zobaczyć”.

– Pamiątki zamknięte na kluczyk czasu przeszłego... wystawa poświęcona Emilii Waśniowskiej
w 10. rocznicę śmierci.
► spotkania i dyskusje:
– Spotkanie z laureatami Pegazika – prowadzenie
red. Grażyna Wrońska. (PTWK).
– Czas dzieciństwa to dobry początek mądrej
dorosłości… – twórczość Emilii Waśniowskiej.
Konferencja prasowa dla dziennikarzy szkolnych (Skład Kulturalny, Wyd. Mila).
– Kraina uważności. Uważność w życiu dziecka,
jako odpowiedź na wyzwania współczesnego
świata. Wykład dla rodziców, pedagogów i dyrektorów placówek edukacyjnych (Wydawnictwo Poznańskie).
– Opowiadania na tacy – Praca z książką obrazkową w szkole i w bibliotece – Małgorzata Swędrowska. Konferencja dla nauczycieli i bibliotekarzy (Wydawnictwo TAKO).
– Ratunku, czyli jak wybrać dziecku czasopismo
i nie oszaleć. Panel dyskusyjny (Biblioteka Raczyńskich).
– Książka w życiu dziecka chorego. Znaczenie,
role, funkcje i doświadczenia. Panel dyskusyjny
z udziałem prof. Joanny Papuzińskiej, dr Anny
Jakszewskiej-Sawińskiej, Elżbiety Olszewskiej,
Ireny Koźmińskiej, Tomasza Szweda i PTBP
(PTWK).
– Czy to prawda, że poeta lubi deszcz... – Emilia
Waśniowska. Program poświęcony Emilii Waśniowskiej w 10. rocznicę śmierci. Wykład inaugurujący prof. Joanna Papuzińska (Skład Kulturalny, Wyd. Mila, Stow. Łejery, PTWK).
– Sztuka przekładu – spotkanie drugie – „Dzienni
ki” Andersena i „Piotruś Pan”. Panel dyskusyjny
– Eliza Pieciul-Karmińska i Bogusława Sochańska (MediaRodzina i PTWK).
– Spotkanie z Markiem Zagańczykiem i Anną
Piwkowską – Marek Zagańczyk, red. naczelny
„Zeszytów Literackich” i „Małych Zeszytów”,
Anna Piwkowska, autorka książki dla młodzieży
(Zeszyty Literackie i PTWK).
– Spotkanie z Maliną Prześlugą i jej książkami.
Spotkanie z autorką, jej książkami wydanymi
w Tashce i lalkami ze spektaklu „Smoki” – pokaz animacji lalek (Wyd. Tashka i PTWK).
– Chwała zielonym lasom. Spotkanie z Tomaszem
Szwedem, jego książkami i muzyką (PTWK).
► Warsztaty i zabawy dla dzieci:
– ABC prawa autorskiego – czyli miniprzewodnik
jak korzystać z twórczości innych. Warsztaty
dla młodzieży szkolnej od 14 lat (ZAiKS).
– I ty jesteś twórcą. Podstawowe pojęcia prawa
autorskiego. Warsztaty dla dzieci w wieku 9-13
lat ( ZAiKS).
– Gwara poznańska – warsztaty, prowadzenie
K. Siek (Wydawnictwo Miejskie POSNANIA).
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– Witając Panią Wiosnę – warsztaty plastyczne
(org. Wydawnictwo Media Rodzina).
– Rysujemy z mistrzem – spotkanie z Bohdanem
Butenko.
– Spotkanie z autorką spektaklu „Stopklatka”
Maliną Prześlugą i reżyserem Łukaszem
Chrzuszczem. Wśród uczestników rozlosowane zostały bilety na spektakl (Centrum Sztuki
Dziecka).
– Dzieciaki z Piekła Rodem. Warsztaty literacko-plastyczne (Akapit Press.)
– Zaprzyjaźnij się z uważnością, czyli co kryje
świat, gdy przyjrzymy mu się dokładniej (Wydawnictwo Poznańskie).
– Czasopismo moich marzeń. Warsztaty graficzne (Biblioteka Raczyńskich).
► Konkursy:
– Dwie książki – ogłoszenie wyników ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych (PTWK i Radio
Merkury).
– FUNDACJA ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom”. Nagrody dla Koordynatorów Roku
kampanii CPCD 2014. Ogłoszenie IV edycji
Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren,
z udziałem m.in. prof. Joanny Papuzińskiej
(przew. Jury) i Ireny Koźmińskiej.
► Inne:
– Szara godzina z Ignacym Krasickim. Program
literacki (Uczniowie z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Owińskach).
– Bajkowy tramwaj z Piotrusiem Panem zapraszał do Nibylandii i dowoził dzieci na targi.
Targi odwiedziło około 40 tysięcy osób.

XV Poznańskie spotkania Targowe
Książka dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców
(3 – 5 II 2016)
Targi zorganizowano w ramach „Narodowego programu rozwoju czytelnictwa na lata 2014 – 2020”,
realizowanego pod patronatem Prezydenta RP, oraz
w Roku HENRYKA SIENKIEWICZA i w ROKU 1050
ROCZNICY CHRZTU POLSKI.
Patronem honorowym XV Poznańskich Spotkań
Targowych była Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej AGATA KORNHAUSER-DUDA.
statuetki PeGazIKa otrzymali Wojciech Widłak
w kategorii TWÓRCA oraz Marta Lipczyńska-Gil
w kategorii PRZYJACIEL KSIĄŻKI.
Ekspozycji targowej towarzyszyły m.in.:
► Czwartek Literacki Polska szkoła ilustracji.
Rozmawiali:

dr hab. Anna Boguszewska, Ewa Gruda, Krystyna Lipka-Sztarbałło i prof. Grzegorz Leszczyński (Biblioteka Kórnicka i PTWK).
► Wystawy:
– Salon Ilustratorów 2016.
– Polska szkoła ilustracji 1960-1980.
– ZLATA STUHA – Nagrody Czeskiej Sekcji IBBY
2004 – 2014 (wystawa z Brna).
– Rafał Olbiński „Ilustracje”.
– Zrozumieć, przeżyć, zobaczyć – „Ogniem i mieczem” – inspirowane powieścią Henryka Sienkiewicza prace uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, wykonane pod kierunkiem Dagmary
Szymkowiak.
– Kolekcjonerska wystawa książek Henryka Sienkiewicza.
► spotkania i dyskusje:
– Spotkanie z laureatami Pegazika. Rozmawiała
red. Grażyna Wrońska (PTWK.)
– Książka historyczna i biograficzna dla młodego
czytelnika – panel dyskusyjny. Udział wzięli:
prof. Grzegorz Leszczyński – polonista, znawca
literatury dziecięcej, UW; Anna Skowrońska,
szefowa Wydawnictwa Muchomor i autorka
książek dla dzieci; Anna Czerwińska-Rydel autorka książek biograficznych dla dzieci (PTWK
i Muchomor).
– „Polska szkoła ilustracji” oraz rola i znaczenie
Muzeum Książki Dziecięcej – panel dyskusyjny.
Uczestniczyli: Ewa Gruda – szefowa Muzeum
Książki Dziecięcej w Warszawie; Krystyna Lipka-Sztarbałło – członek Polskiej Sekcji IBBY,
ilustratorka książek dla dzieci; prof. Grzegorz
Leszczyński; Olcha Sikorska – wiceprezes
PTWK. Zwiedzanie wystawy „Polska szkoła ilustracji” (PTWK).
– Literatura z historią w tle – spotkanie z pisarzami: Anną Czerwińską-Rydel, autorką cyklu książek biograficznych m. in. o Henryku Sienkiewiczu, Henryku Wieniawskim i Ignacym Mosiu
oraz z Krzysztofem Mierzejawskim autorem
książek historyczno-batalistycznych, m.in.
o husarii. Prowadził prof. Grzegorz Leszczyński
– polonista, znawca literatury dziecięcej (Wydawnictwo Literatura, PTWK).
– Józef Ratajczak – poeta dziecięcej niecodzienności, spotkanie poświęcone twórczości poznańskiego poety Józefa Ratajczaka. Udział
wzięli: prof. Dobrochna Ratajczakowa, teatrolog, Elżbieta Krygowska-Butlewska, ilustratorka, Grażyna Wrońska, dziennikarka radiowa,
Roland Nowak, aktor Teatru Polskiego w Bydgoszczy (PTWK).
– 95 lat Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, spotkanie z Rafałem Skąpskim – prezesem
PTWK, red. Grażyną Wrońską i Olchą Sikorską
(PTWK).
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– Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
Niewidomych w Owińskach. Spotkanie panelowe poświęcone doświadczeniom i pracy pedagogicznej i wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi oraz roli książki w tej pracy. Udział
wzięły: Maria Tomaszewska, dyr. Ośrodka
i Dagmara Szymkowiak, artysta plastyk – nauczycielka.
– Książka w rodzinie. Problemy rozwoju intelektualnego dziecka – wykład prof. Anny Brzezińskiej, UAM w Poznaniu (PTWK).
– Czytanie jako sztuka przetrwania – wykład Ireny Koźmińskiej, prezes Fundacji ABCXXI – Cała
Polska Czyta Dzieciom.
► Warsztaty i zabawy dla dzieci:
– Pol szuka Niny, Nina szuka Pola, happening
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.
– Jeszcze z Jeszczowego Lasu – spotkanie warsztatowe z autorką Julią Sienkiewicz (PTWK).
– O Królewsko-Cesarskim Trakcie w jednym akcie,
Teatr Wariate (Wydawnictwo Miejskie POSNANIA).
– I Ty jesteś twórcą. Podstawowe pojęcia prawa
autorskiego – warsztaty dla dzieci w wieku 9-13
lat (ZAiKS).
– ABC prawa autorskiego – czyli miniprzewodnik
jak korzystać z twórczości innych – warsztaty
dla młodzieży od lat 14 (organizator: ZAiKS).
► Konkursy:
– XV lat Kampanii społecznej CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM. Wręczenie nagród dla najlepszych koordynatorów. Wręczenie nagród w Konkursie Literackim im. Astrid Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży. Spotkanie
z laureatami (Fundacja ABC XXI).
– Legenda niejedno ma imię… – ogłoszenie wyników ogólnopolskiego konkursu dla uczniów
szkół podstawowych i ponadpodstawowych
(PTWK i Radio Merkury).
► Inne:
– Księżna Dobrawa – Matka chrzestna Polski.
Prezentacja filmowa, spotkanie z twórcami
(Fundacja Puenta).
– Kto Cię Polsko będzie kochał? Gawęda Barbary
Wachowicz (PTWK).
– Pokazy filmów historycznych związanych z
początkami państwowości polskiej (Fundacja
Puenta).
– Szara godzina: Program poświęcony Henrykowi
Sienkiewiczowi oraz jego powieści Ogniem
i mieczem przygotowany przez uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla dzieci niewidomych w Owińskach. Prezentacja Ośrodka.
– Koncert Orkiestry Vivart, muzyka i taniec –
finisaż XV Targów.
Targi odwiedziło około 35 tysięcy osób.

10. odzNaCzeNIa
odznaczenia państwowe, resortowe i PTWK
Zarząd Główny w okresie sprawozdawczym wystąpił
do władz o przyznanie wysokich odznaczeń państwowych i resortowych członkom PTWK oraz osobom zasłużonym dla naszego Towarzystwa i kultury
polskiej.
Odznaczenia otrzymali:
► Krzyż Kawalerski
orderu odrodzenia Polski:
Barbara Kaczarowska.
► srebrny Krzyż zasługi:
Anna Fijewska-Makowska, Wojciech Łysek,
Wojciech Orżewski, Jolanta Strzałkowska,
Teresa Woźniak.
► złoty Medal za długoletnią służbę
Maria Kuisz, Krzysztof Zglecki.
► Medal zasłużony Kulturze – Gloria artis
Z ł o t y: Tadeusz Górny.
S r e b r n y: Spółdzielnia Wydawnicza
„Czytelnik”.
B r ą z o w y: Aleksandra Ziółkowska-Boehm
(USA), Marek Żakowski (Czytelnik).
► Medal zasłużony dla Kultury Polskiej
Zbigniew Czerwiński, Robert D. Gamble, Grażyna Grabowska, Zéline Guéna-Hoffenberg,
Janusz Guttner (Wielka Brytania), Bronisław

Uhonorowani odznaczeniami państwowymi pracownicy
i działacze PTWK. Stoją od góry: Krzysztof Zglecki,
Wojciech Łysek, Barbara Kaczarowska, Anna Fijewska-Makowska, Teresa Woźniak, Jolanta Strzałkowska,
Maria Kuisz
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„Twórcy dzieciom”. Recenzentka i członek kolegium redakcyjnego „Poradnika Bibliotekarza”,
gdzie pro wadzi stały dodatek „Świat Książki
Dzie cię cej”. Współ pra cu je także z cza sopismami: „Nowe Książki”, „Poezja i Dziecko”,
„Forum Nauczycieli”. Jurorka w wielu konkursach literatury dziecięcej. Laureatka wielu wyróżnień za upowszechnianie czytelnictwa i promocję książki dla dzieci i młodzieży.
Małgorzata Węgrzecka red. naczelna magazynu „Świerszczyk”
oraz Ewa Gruda ‒ kier. Muzeum Książki Dziecięcej z Medalami
Pamiątkowymi PTWK przyznanymi reprezentowanym przez nie
instytucjom w 2016 roku

Kledzik, Wojciech Koranowicz, Jolanta Maćkowiak-Piasecka, Jacek Olesiejuk, Jacek Oryl,
Marian Piasecki, Ewa Stiasny, Nina Taylor-Terlecka (Wielka Brytania).
► Nagroda Miasta stołecznego Warszawy
Tadeusz Górny.
Ponadto w latach 2013 – 2016 otrzymali:
► Honorową odznakę PTWK
Irena Janowska-Woźniak, dr Artur Jazdon, profesor Małgorzata Komza, Andrzej Nowakowski,
Elżbieta Piątkowska, Tadeusz Skoczek, dr Andrzej Skrzypczak, Teresa Woźniak.
► Medal Pamiątkowy PTWK
I n s t y t u c j e: Dom Wydawniczy REBIS, Edycja
Świętego Pawła, Magazyn „Świerszczyk”, Muzeum Książki Dziecięcej w Warszawie, Polskie
Wydawnictwo Muzyczne, Społeczny Instytut
Wydawniczy ZNAK, Spółdzielnia Wydawnicza
„Czytelnik”, Redakcja „Kroniki Miasta Poznania”, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Wydawnictwo Drzewo Babel, Wydawnictwo Dwie Siostry.
I n d y w i d u a l n i e: Stanisław Dziedzic, Wojciech Freudenreich, Jerzy Kisielewski, Anna
Komorowska, Małgorzata Małaszko, Barbara
Rymaszewska, Wojciech Spaleniak, Barbara
Wachowicz, Mieczysław Wasilewski, Aldona Zawadzka, Marek Żakowski, Danuta Żukowska.
osoby odznaczone na XIX Walnym zjeździe
delegatów
► Honorową odznaką PTWK
eWa GrUda
krytyk literatury, recen zent, bibliotekarz, od
wielu lat kie ruje Mu zeum Książki Dziecięcej
w Warszawie. Autorka oraz współautorka katalogów promujących polską literaturę za granicą, m.in. na Targach Książki Dziecięcej w Bolonii, a także Almanachu Pol skiej Sekcji IBBY

BoGdaN KLUKoWsKI
znawca rynku książki, publicysta, członek Komitetu Redakcyjnego „Poradnika”. Jest autorem
cenionych przez czytelników felietonów „Kalejdoskop” dotyczących problemów współczesnej
książki, literatury i biblioteki oraz rubryki „Salon pisarzy Bogdana Klukowskiego” – prezentującej sylwetki współczesnych pisarzy polskich.
Autor wysoko ocenianych przez bibliotekarzy
publikacji.
► Medalem Pamiątkowy PTWK
PIoTr doBrołĘCKI
redaktor naczelny i publicysta „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”. Działacz. Członek i działacz PTWK – były członek Zarządu Głównego.
IreNa JaNoWsKa-WoŹNIaK
redaktorka „Nowych Książek”, przewodnicząca
Komisji Historycznej PTWK, sekretarz Konkursu PTWK im. Leona Marszałka.
eWa TeNdereNda-oŻÓG
wiceprezes zarządu Biblioteki Analiz, zastępca
redaktora naczelnego „Magazynu Literackiego
KSIĄŻKI”. Działa w branży książkowej. Pisze
artykuły monograficzne i recenzje. Jest członkiem zespołu redakcyjnego „Biblioteki Analiz”
i redaktorem serwisu rynek-ksiazki.pl. Współtwórca Who is who – tomu towarzyszącego publikacji Rynek książki w Polsce. Współautorka
Raportu o książce opracowanego na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
. CzłoNKosTWo HoNoroWe PTWK
XVII Walny Zjazd Delegatów PTWK w 2013 roku
nadał:
► godność Członka Honorowego PTWK wieloletnim i wielce zasłużonym członkom naszego
Towarzystwa – zostali nimi: Stanisław Drewniak, Janusz Fogler, Zygmunt Gebethner, Krystyna Goldberg, Andrzej Heidrich, Katarzyna
Iwanicka, Andrzej Kurz, Hanna Lebecka, Aldona Miłoszewska, Barbara Petrozolin-Skowrońska, Filip Trzaska.
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► przyznał również tytuł Honorowego Prezesa PTWK – został
nim andrzej Kurz.
12. Tezy ProGraMoWe PTWK
Na XIX WaLNy zJazd deLeGaTÓW
Głównym celem i zadaniem Polskiego Towarzystwa Wydawców
Książek jest – tak jak dotychczas – prowadzenie działalności wynikającej ze statutu PTWK w dobrze pojętej służbie polskiej kulturze, której szczególnie ważnym nośnikiem jest książka. Dbanie
o jej dobrostan i rozwój. Troska o jej twórców – edytorów, pisarzy,
ilustratorów i grafików. Starania o właściwą promocję polskiej
książki, zarówno w kraju jak i za granicą, oczywiście z uwzględnieniem współpracy z Polonią. Współdziałanie ze środowiskiem
bibliotekarzy, drukarzy, księgarzy i edukatorów, a także z organizacjami i internetowymi portalami stawiającymi sobie za cel
upowszechnianie czytelnictwa i rozwój wiedzy o książce. Dbałość
o wartościową, ambitną książkę naukową, edukacyjną oraz dla
młodego czytelnika.
W trosce o należyty poziom edytorstwa PTWK kontynuować powinno swoją działalność szkoleniową, uwzględniając aktualne potrzeby środowiskowe, wynikające m.in. z nowych form i technik
edytorstwa elektronicznego, oraz nowych tematów i zjawisk intelektualnych i społecznych.
Szczególną uwagę PTWK winno zwracać na takie problemy jak:
► Ochrona własności intelektualnej i praw autorskich, kontynuując w tym zakresie współpracę ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS, Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska i Polską Izbą Książki.
► Ochrona języka polskiego – wobec istniejącego i niestety
rozwijającego się zjawiska wulgaryzacji i deprecjacji języka
ojczystego (w mowie i w piśmie!), a także powstawaniu neologizmów językowych „anglikanizmów” często niezgrabnych i nieuzasadnionych.
► Promocja polskiej książki w kraju i za granicą. Służą temu
m.in. Poznańskie Spotkania Targowe – Książka dla dzieci,
Młodzieży i Rodziców, Konkurs Najpiękniejsze Książki
Roku, wystawy i przeglądy nowości oraz promocje i spotkania autorskie, a także konkursy dla młodych czytelników.
► Promocja czytelnictwa, współpraca z bibliotekami publicznymi, szkolnymi i przyszpitalnymi, domami kultury,
stowarzyszeniami, księgarzami, instytucjami i mediami.
Dla realizacji powyższych celów PTWK powinno nawiązywać
współpracę z odpowiednimi instytucjami i placówkami działającymi w obszarze kultury na określonym terenie.
Zbliża się setna rocznica powstania PTWK. Należymy do stowarzyszeń najdłużej działających. Należy przygotować program
uczczenia tego faktu.
Dla zapewnienia PTWK właściwego rozwoju i działalności potrzebne jest pozyskiwanie nowych młodych członków (indywidualnych i instytucjonalnych). Istnieje potrzeba opracowania programu działań w tym zakresie.

3. CzłoNKoWIe WsPIeraJĄCy PTWK
Biblioteka Narodowa
Dom Wydawniczy BELLONA
F.H. SFINKS (Częstochowa)
Firma Księgarska Jacek Olesiejuk
Firma Murator EXPO
Galeria Sztuki Współczesnej BWA (Katowice)
GRUPAKULTURALNA.PL
Muzeum Sztuki w Łodzi
Narodowe Centrum Kultury
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Państwowy Instytut Wydawniczy
PETIT Skład – Druk – Oprawa (Lublin)
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Spółdzielnia Wydawnicza CZYTELNIK
Studio Wydawniczo-Poligraficzne PLONSKAPRESS
(Legionowo)
Warszawska Firma Wydawnicza Jan Majdecki,
Jarosław Wernik
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Wydawnictwo ALBUS Iwona Wierzba (Poznań)
Wydawnictwo ARKADY
Wydawnictwo BOSZ (Olszanica)
Wydawnictwo BUFFI (Bielsko-Biała)
Wydawnictwo 2 Kolory
Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN
Wydawnictwo ISKRY
Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Wydawnictwo Miejskie POSNANIA (Poznań)
Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydawnictwo Naukowe UAM (Poznań)
Wydawnictwo NOWA ERA
Wydawnictwo Poznańskie
Wydawnictwo Sejmowe
Wydawnictwo Szkolne PWN
Wydawnictwo Świętego Filipa Apostoła (Częstochowa)
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Wydawnictwo ZIELONA SOWA (Kraków)

Komisja zjazdowa
Aniela Topulos – przewodnicząca,
Irena Janowska Woźniak, Antoni Szperlich.
zespół Programowy i organizacyjny
Olcha Wierzbowska-Sikorska – przewodnicząca,
Maria Kuisz, Urszula Ciach.
zespół statutowy
Lidia Sadowska – przewodniczący,
Katarzyna Kamińska, Wojciech Łysek.
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LUDZIE KSIĄŻKI
biogramy

Ludzie Polskiej Książki
Dział po redakcją
Barbary Petrozolin-Skowrońskiej

Ponieważ głównym bohaterem tego numeru
„Wydawcy” jest – z okazji kolejnego Walnego
Zjazdu – Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, oczywiście w dziale Ludzie Polskiej Książki
znajdą się najważniejsze w PTWk osoby: Prezes
PTWK RAFAŁ SKĄPSKI, a także Pani Dyrektor
Biura PTWK MARIA KUISZ, która pełni także
funkcję Sekretarza Generalnego PTWK. W tym
roku mija czterdziestolecie jej pracy w Biurze
PTWK, zaczęła ją bowiem jako młoda absolwentka Liceum Księgarskiego w Warszawie, które wykształciło wielu oddanych książce profesjonalistów. Po latach pracy dla PTWK została pierwszą
panią Dyrektor Biura (do tej pory tradycyjnie to
stanowisko zajmowali panowie). Od 1993 roku
wraz ze swoim współpracowniczkami – Lidią
SADOWSKĄ, JolantĄ STRZAŁKOWSKĄ (księgowa) oraz Urszulą CIACH – wspomaga prace
Zarządu Głównego i Komisji PTWK, kieruje Studium PTWK, dba o informację o PTWK, prowadząc stronę internetową Towarzystwa. Bez niej
i całej sympatycznej załogi Biura nie mogłyby być
sprawnie realizowany Konkurs PTWK Najpiękniejsze Książki Roku czy Konkurs PTWK imienia
Leona Marszałka. Biuro wspomaga także ważną
doroczną imprezę PTWK i Międzynarodowych
Targów Poznańskich: Poznańskie Spotkania
Targowe Książka dla Dzieci Młodzieży i Rodziców. Sympatyczną tradycją przez wiele lat były
Spotkania Klubowe, coraz rzadsze niestety. Wiele
pracy wkłada załoga Biura w przygotowanie Zjazdów PTWK! Oczywiście nad wszystkim czuwa
i swym autorytetem wspiera RAFAŁ SKĄPSKI,
wybrany na szefa PTWK w 2005 roku (zwyciężył
wówczas w konkursie na dyrektora PIW), świetny
organizator i mówca!

RAFAŁ SKĄPSKI

Wydawca, prezes PTWK, prezes Zarządu „Targi Książki” sp. z o.o.; ur. 20 III 1951, Wrocław.
Studia: 1968-74 Uniwersytet Warszawski, wydział prawa (specjalizacja – prawo administracyjne), mgr prawa. Praca, kariera zawodowa:
po studiach kierownik oddziału warszawskiego Biura Podroży „Almatur”, następnie (1976-78) sekretarz Polskiego Związku Tenisa
Stołowego. 1978-82 naczelnik wydziału prawno-organizacyjnego
w gabinecie prezesa w centrali ZUS; 1982-83 w Ministerstwie Kultury (departament plastyki). Od 1983 w Narodowej Radzie Kultury,
początkowo jako doradca przewodniczącego, prof. Bogdana Suchodolskiego, następnie dyrektor Biura, a w latach 1987-90 członek Narodowej Rady Kultury i jej sekretarz generalny. W latach
1990-98 pracował w wydawnictwach prywatnych: redaktor naczelny wydawnictwa Andy Grafik (obecnie Ex Libris) – wydawało
wówczas głównie książki reporterskie i lektury dla szkół; 1991-93
pracował dla wydawnictwa BGW, zajmował się promocją książek,
kierował spółką MIGO zależną od BGW; jako dyrektor wydawniczy
tej spółki nawiązał kontakty z wieloma znanymi pisarkami (m.in.
Anna Bojarska, Krystyna Kofta) i pisarzami (m.in. Zygmunt Kałużyński, Józef Hen, Zygmunt Broniarek, Bogusław Kaczyński), którzy tu następnie publikowali. 1993-94 był prezesem Polskiego
Domu Wydawniczego (spółka założona przez DSP, warszawski
Dom Książki i Fundację Kultury Polskiej); tu publikowała swoje
książki najpopularniejsza polska autorka kryminałów – Joanna
Chmielewska; tu również ukazała się książka Marii Bojarskiej Król
Lir nie żyje (o Tadeuszu Łomnickim; napisana z inspiracji R.S.).
1994-96 pracował w wydawnictwie należącym do koncernu Universal (wydawnictwo opublikowało m.in. biografię Jackie Kennedy
i pamiętniki Borysa Jelcyna). W 1996 założył wraz z żoną Amelią
Skąpską Dom Wydawniczy ARS zajmujący się nie tylko działalnością wydawniczą lecz również dystrybucją książek (jako pierwsi
dostarczali książki do marketów BILLA); w ciągu dwóch lat działalności wydał m.in. wspomnienia prof. Franciszka Ryszki, Kwiaty
zła Baudelaire’a w przekładzie Jerzego Adamskiego, a także książkę Zygmunta Kałużyńskiego Buntownik – Bywalec (w plebiscycie
Klubu Księgarza Książka Roku 1998). W 1998 został wiceprezesem
Polskiego Radia; zajmował się tu m.in. obecnością literatury na
antenach PR. Wiceminister kultury 2001 (X) - 04 (II); nadzorował
m.in. Departament Książki (przeciwny był jego likwidacji); przyczynił się do powrotu polskiej książki na Międzynarodowe Targi
Książki w Moskwie i Międzynarodowy Salon Książki w Petersbur-
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gu oraz zintensyfikował kontakty wydawnicze z Litwą, przygotował polskie wystąpienie jako Gościa Honorowego na Międzynarodowych Targach Książki dla Dzieci w Bolonii. Od IV 2004 przez rok
współprowadził (z Tadeuszem Górnym) comiesięczną audycję
o książce w programie 1 PR. Od 1 II 2005 dyrektor PIW (wygrał
konkurs ogłoszony przez PIW na to stanowisko). Powstrzymał coroczny deficyt i przywrócił pozycję PIW na rynku wydawniczym.
Między innymi podjął decyzje o dokończeniu edycji Listów Sienkiewicza, dzieł Witkacego i Białoszewskiego; reaktywował serie:
„Biografie Sławnych Ludzi” oraz Ceramowską, opublikował dzieła
Leśmiana w nowym opracowaniu prof. Jacka Trznadla. Postulował
przekształcenie PIW w Instytucję Kultury podlegającą Ministerstwu Kultury. Instytut podlegał Ministerstwu Skarbu i od roku
2011 dążono do likwidacji tego ostatniego państwowego wydawnictwa w Polsce. W roku 2011, gdy na Warszawskich Targach
Książki trwała akcja protestacyjna przeciw likwidacji PIW-u, odwiedzający je ówczesny premier (D. Tusk) obiecał uratowanie wydawnictwa. Jednak PIW pomocy nie otrzymał i w lutym 2012
przedsiębiorstwo postawiono w stan likwidacji, wyznaczając dotychczasowego dyrektora na funkcję likwidatora. R.S. jako ,,likwidator” nie tylko wydawał nadal książki, ale też odzyskał dla
PIW kamienicę biurową, wartą ok 14 mln zł i zmniejszył zadłużenie
o ok. 80%. W marcu 2015 powstał społeczny ruch „Ratuj PIW”,
który zebrał ponad 5 tysięcy podpisów pod petycją w sprawie dalszego funkcjonowania wydawnictwa. W lipcu 2015 R.S. został odwołany z funkcji likwidatora i przestał kierować tym wydawnictwem. Nowy likwidator, a przede wszystkim urzędnicy Ministerstwa Skarbu, wspierani przez ówczesną minister kultury oraz
dyrektora Instytutu Książki postawili PIW w stan bankructwa,
co nie było zgodne ze stanem faktycznym. Po zmianach politycznych w kraju rozpoczęte zostały prace nad przekształceniem PIW
w podległą MKiDN instytucję kultury, o co R.S. wcześniej bezsku-

MARIA KUISZ

Dyrektor Biura PTWK, ur. 29 I 1956, Warszawa.
Wykształcenie: Liceum Księgarskie w Warszawie
(abs. 1977). Praca, kariera zawodowa: po ukończeniu Liceum Księgarskiego rozpoczęła pracę
w Biurze PTWK i całe swoje życie zawodowe związała z pracą dla tego Stowarzyszenia. Dyrektor
Biura PTWK od 1993; pełni również funkcję dyrektora Studium
PTWK; jest współtwórcą programów szkoleniowych dla poszczególnych kursów. Zajmowała się organizowaniem udziału PTWK
m.in. na: Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie, Krajowych Targach Książki, Krakowskich Targach Książki, I Warszawskim Salonie Książki, a obecnie na Warszawskich Targach
Książki. Współpracuje z niemieckim Stowarzyszeniem Stiftung
Buchkunst we Frankfurcie przygotowując dokumentację konkursu i książki na wystawę BOOK ART INTERNATIONAL odbywającą
się podczas Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie
oraz na konkurs BEST BOOK DESIGN FROM ALL OVER THE
WORLD w Lipsku. Zajmuje się koordynowaniem działalności
PTWK w skali ogólnokrajowej (Konkurs PTWK Najpiękniejsze
Książki Roku, Konkurs PTWK im. Leona Marszałka na najlepsze
prace poświęcone polskiemu edytorstwu). Odpowiada za informa-

tecznie zabiegał. Obecnie jest prezesem spółki z o.o. Targi Książki
(od 2013), wcześniej przez jedną kadencję przewodniczył Radzie
Nadzorczej tej firmy. R.S. ma też swój dorobek autorski: uprawia
publicystykę na tematy kultury, historii, genealogii itp. Jego teksty
ukazały się na łamach: „Twórczości”, „Zdania”, „Stolicy”, „Krakowa”, „Wyspy”, „Gazety Stołecznej”, „Sądeczanina” i in. Praca społeczna: w 1987 był współzałożycielem Fundacji Kultury Polskiej;
od początku członek Zarządu, od 1998 – prezes (Fundacja m.in.
stworzyła formalne i prawne warunki, które pozwoliły uratować
od likwidacji warszawski, zasłużony Klub Księgarza). Czł. ZAIKS
i PTWK; prezes PTWK od 2005. Z nominacji Kazimierza Ujazdowskiego był członkiem Rady pozarządowych organizacji kulturalnych przy ministrze kultury i dziedzictwa narodowego (2006-09).
R.S. bierze udział w pracach wielu organizacji przyznających nagrody branżowe: Nagrodę im. Andrzeja Drawicza przy Prezydencie
RP, Nagrodę Fundacji Kultury Polskiej „Złote Berło” (laureaci
m.in.: Jerzy Giedroyc, Stanisław Lem, Sławomir Mrożek), członek
jury Warszawskiej Premiery Literackiej, członek jury nagrody Teraz Polska (na jego wniosek tę nagrodę otrzymało Wydawnictwo
Dolnośląskie za serię „A to Polska właśnie”). Inicjator przywrócenia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy, od 2015 członek Jury tej
Nagrody. Odznaczenia: Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
1997, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski 2011, Krzyż
Komandorski Orderu Zasługi Republiki Litewskiej 2003, Order
Oficerski Sztuki i Literatury Republiki Francji 2015. Laureat
Nagród im. Jarosława Iwaszkiewicza, im. Witolda Hulewicza i im.
Władysława Orkana. Dwukrotnie otrzymał nagrodę specjalną ministra kultury i dziedzictwa narodowego (2009, 2011).
[Barbara Petrozolin-Skowrońska (jest to zaktualizowany tekst sylwetki
opublikowanej w „Wydawcy” nr 2/2005)]
Kontakt: ptwk@ptwk,pl; tel./fax 22 850 34 76

cję o PTWK. Współorganizatorka wystawy jubileuszowej PTWK i
SKP „W służbie książki” (2006, w Bibliotece Narodowej); w latach
1993-2014 członek Komisji Grafiki Książkowej PTWK; członek jury
konkursu rysunkowego „Lubię czytać” dla dzieci z poznańskich
szkół (towarzyszącemu Poznańskim Spotkaniom Targowym
„Książka dla Dzieci Młodzieży”); od 2007 roku członek Kapituły
Konkursu „Papierowy Ekran” na najlepszą stronę internetową o
książce. Członek zespołu redakcyjnego albumu Artyści polskiej
książki. 50 lat konkursu PTWK, wydanego w 2009 roku przez
PTWK z okazji jubileuszu konkursu Najpiękniejsze Książki Roku.
Praca społeczna: czł. PTWK, od 2008 roku członek Komitetu Porozumiewawczego Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców; od 2009
Sekretarz Generalny PTWK. Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi
(2002), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2011), Złoty
Medal za Długoletnią Służbę (2013), Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2008), Honorowa Odznaka PTWK (2005),
Medal Pamiątkowy PTWK (2006). Otrzymała nagrodę specjalną
ministra kultury i dziedzictwa narodowego (2009). (m)
Kontakt: ptwk@ptwk,pl; tel./fax 22 850 34 76
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Notki

notki nie plotki

NOTKI NIE PLOTKI
RÓŻNE

TOWARZYSTWO BIBLIOFILÓW
POLSKICH w WARSZAWIE
MA JUŻ 95 LAT

MUZEUM DRUKARSTWA
WARSZAWSKIEGO ZAPRASZA
Jednym z głównych elementów działalności Muzeum Drukarstwa Warszawskiego jest organizowanie spotkań, zajęć dla dzieci i młodzieży (dorośli też są mile widziani) przedstawiających zarówno zbiory placówki,
jak również w formie praktycznych
zajęć przybliżających historyczne techniki druku. A to co przygotowało
Muzeum na luty i marzec tego roku.
LUTY
11.02. warsztaty (godz. 12-16)
„Projektowanie książki”
Uczestnicy składają stronę tytułową
typograficznie używając czcionek metalowych lub drewnianych, oraz tzw.
stopkę – informację kto, gdzie i kiedy
wykonał projekt (piszą ręcznie lub na
komputerze.) Od strony technicznej
zajęcia te poprowadzi Andrzej Zaborowski doświadczony drukarz i zecer.
Prowadzący: Maria Biegańska, Andrzej Zaborowski.

Prezes TBP
w Warszawie
Edward Towpik
przyjmuje życzenia
„urodzinowe”

W Sali im. Marii Curie-Skłodowskiej
Pałacu Staszica Polskiej Akademii
Nauk w Warszawie w połowie listopada ubiegłego roku warszawscy bibliofile uroczyście obchodzili swoje
95-lecie.
Jubilatom gratulował m.in. dyr Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski,
przedstawiciele bratnich stowarzyszeń z całej Polski (Poznania, Lublina, Krakowa itd.) – nie obyło tu się
bez cennych pamiątek – bibliofilskich
rarytasów, które zasiliły pokaźne
zbiory Towarzystwa. Życzenia przyjmował prezes Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie Edward
Towpik. Z ciekawym referatem pt.
„Życie książki. ‘Od Rzeczypospolitej
literackiej do kultury popularnej’ ”
wystąpił dr hab. Tadeusz Cegielski
z Instytutu Historii i Instytutu Historii Sztuki UW.
Na zakończenie warszawscy bibliofile podjęli swych przyjaciół kolegów
z bratnich organizacji uroczystym
obiadem.
(info ap).

18.02. prezentacja zbiorów
(godz. 12-16)
„Podręczniki drukarskie ze zbiorów Muzeum Drukarstwa”
Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z przykładami podręczników
poświęconych różnym działom produkcji drukarskiej, od zecerstwa, poprzez obsługę maszyn drukarskich
i właściwy druk, różnych rodzajów
druku. Autorami tych dzieł byli znani
drukarze warszawscy i ludzie pracujący na polu drukarstwa, m.in. Henryk,
Piekarniak, Marian Drabczyński. Dla
zainteresowanych przygotowana będzie prezentacja multimedialna w formie pętli. Uczestnicy będą mogli wydrukować specjalnie przygotowany,
druk okolicznościowy.
Prowadzący: Michał T. Horoszewicz;
25.02. warsztaty (godz. 12-16)
„Projektowanie książki”
Uczestnicy malują lub rysują ilustrację
całostronicową i półstronicową łączoną z tekstem oraz stronę z tekstem.
Prowadząca: Maria Biegańska.

MARZEC
11.03. warsztaty (godz. 12-16)
„Projektowanie książki”
Uczestnicy projektują rozkładówkę
i stronę z ilustracjami śródtekstowymi.
Prowadząca: Maria Biegańska.
18.03. wykład (godz. 12:00)
„Najsłynniejsze drukarnie
warszawskie epoki stanisławowskiej (Mitzler de Kolof,
Piotr Dufour, Michał Gröll)”
Wykład, połączony z prezentacją multimedialną, zaprezentuje wybrane,
najsłynniejsze drukarnie warszawskie tego okresu, Wawrzyńca Mitzlera
de Kolof, Michała Grölla, Piotra Dufoura. Uczestnicy będą mogli wydrukować specjalnie przygotowany, złożony
typograficznie druk okolicznościowy.
Prowadzący: Michał T. Horoszewicz.
25.03. warsztaty (godz. 12:16)
„Projektowanie książki”
Uczestnicy wykonują makietę i zszywają książkę, doradzać i pomagać im
będzie pani Barbara Mazurek doświadczony introligator i fotografik.
Prowadząca: Maria Biegańska oraz
Barbara Mazurek.
(info organizatora)

W HAMBURGU AUTOBUSY
z REGAŁEM PEŁNYM KSIĄŻEK
W autobusach należacych do firmy
VHH z Hamburga instalowane są regały z książkami. Pozycje, które zaczniemy czytać można zabierać ze
sobą – książki są specjalnie oznakowane, odnieść je można do autobusu
lub wysłać do zaopatrującego regały
sklepu.
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cym rozmawiać ze zwierzętami; wraz
z kilkoma udaje się na poszukiwanie
porwanego księcia. Według wydawcy
historia porusza tematy szlachetności
i śmiałości w obliczu tyranii. Jest to jedyna bajka opowiadana przez pisarza
córkom zapisana na papierze.
16-stronicowy rękopis został opracowany graficznie przez małżeństwoilustratorów Philipa i Erin Stead.
Rękopis The Purloining of Prince Oleomargarine znaleziono w 2011 roku w
archiwum pisarza na uniwersytecie
Berkeley (stan Kalifornia). Bajkę Twain napisał w 1879 roku w Paryżu
(info wg The Guardian)

Projekt o nazwie „Buchhaltestellen”
(Książkowy przystanek) wystartował
w 2010 roku, kiedy to na miasto wyjechało pierwszych kilka autobusów z
książkami. Obecnie regały znajdują
się już w 150 pojazdach, ciesząc się
sporą popularnością wśród miłośników literatury. Książki dostarcza dom
towarowy Stilbruch. Każdego tygodnia pracownicy tej firmy dobierają
kolejne nowe lektury najlepiej nadające się do czytania podczas podróży.
W ciągu minionych siedmiu lat na półki autobusów trafiło prawie milion pozycji.
Czy taki pomysł ma szansę w Polsce?
Jak podaje portal Booklips kilka lat
temu z podobną inicjatywą wystartowały władze Gdańska, instalując w
tramwajach siatki na książki. Do obiegu trafiło wówczas 400 pozycji. Szybko jednak zrezygnowano z pomysłu,
gdyż książki wciąż znikały i miejscowa biblioteka nie nadążała z ich wymienianiem.
(info wg booklips)

NIEZNANA BAJKA
MARKA TWAINA
Nieznana i nigdy nie publikowana bajka Marka Twaina pt. The Purloining
of Prince Oleomargarine (Porwanie
księcia Oleomargarina) ukaże się w
wydawnictwoe Random House w 2017
roku. Okazją będzie 150-lecie wydania
książki O sławnej skaczącej żabie z
Calaveras – pierwszej książki autora.
Bajka opowiada o chłopcu, potrafią-

PROMOCJE

URODZINY GROCHOWIAKA
w MUZEUM LITERATURY
Urodziny Stanisława Grochowiaka
przygotowało 24 stycznia Muzeum Literatury (Warszawa, Rynek Starego
Miasta 20). W programie wieczoru
wystąpił Grzegorz Paczkowski i Aleksandra Sapieskia (gitara, śpiew) oraz
zespół Teatru Polonistyki UW w składzie: Adrianna Trefoń, Kasandra Zawal, Antonina Kaliciak, Aleksandra
Kucek, Adriana Sadowska, Aleksander Mazurek. Wieczór połączony był
z promocją wydanego z tej okazji tomiku wierszy Grochowiaka. Teksty,
dotąd niepublikowane, pochodzą ze
zbiorów Działu Rękopisów Muzeum
Literatury.
Grzegorz Paczkowski – autor i wykonawca poetyckich piosenek, do których sam komponuje muzykę, akompaniując sobie na gitarze, laureat m.
in. 51. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie; koncertuje od 2009 r.
Teatr Polonistyki UW im. Eligiusza
Szymanisa – studencki zespół teatralny, działający od 2009 roku przy
Wydziale Polonistyki Uniwersytetu
Warszawskiego.
Wieczór towarzyszył pokazowi rękopisów i rysunków Rozbieranie Grochowiaka.
(info Muzeum Literatury
im. Adama Mickiewicza w Warszawie)

ZJEDZ ŚNIADANIE
z KATARZYNĄ GEORGIOU!
22 styczna klub PROZA zaprosił wrocławian na kolejne Śniadanie Literackie – tym razem z Katarzyną Georgiou.
Katarzyny Georgiou zapoznała gości
ze swoją poezją z tomu Światy dwa
w pogoni za Leśnym Lichem poruszającą tematy związane z rytmem
codzienności, marzeniami, istotnymi
momentami życia. Autorce towarzyszyła grająca na gitarze pieśniarka
Magdalena Hałajda.
Na stole pojawiło się kilkanaście
smacznych, świeżych i przygotowywanych na miejscu potraw, doskonałych na późne niedzielne śniadanie lub
lunch. Całe menu inspirowane jest zawsze literaturą: opisami, postaciami,
czy tytułami książek. Mamy więc:
„poranek w Nawłoci”, „półmisek Sędziego, „nie zawsze musi być kawior”,
„sałatka selerowa hrabiego Berchtolda”, „malinowy chruśniak”, czy „deser Bilbo Bagginsa”. Na życzenie można było zamówić „jajecznicę kryminalną”. Warto było spróbować autorskiej przekąski klubu PROZA – „proziaków”, czyli wypiekanych codziennie na miejscu, małych pszennych lub
gryczanych placuszków podawanych
z ziołowym masłem i różnymi wytrawnymi pastami.
Natomiast w niedzielę 5 lutego na
Śniadanie literackie klub PROZA zaprosił dzieci (oczywiście z rodzicami)
Na małych gości czekało dziecięce
menu i warsztatowy kącik, w którym
zajęcia plastyczno-literackie wokół
tomiku własnych wierszy Strefa Bałaganu poprowadziła Katarzyna Georgiou. Dzieci miały okazję zapoznać
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się z formą poetycką, pracą pisarza
oraz stworzą ilustracje i kolaże z różnych materiałów plastycznych.
(info Wrocławski Dom Literatury)

SZKOLENIA

KURSY PTWK
A oto najbliższe kursy organizowane przez Studium Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek:
Redakcja merytoryczna
(22.02 - 10.05.2017;
(poniedziałki i środy
godz. 17:00-21:00)
Podstawowy kurs redakcji merytorycznej przeznaczony jest dla osób
rozpoczynających pracę w wydawnictwie, a także dla tych, którzy pragną
zdobyć nowe kwalifikacje lub poszerzyć dotychczasowe. Szkolenie ma
charakter praktyczno-zawodowy, a
program kursu obejmuje zarówno
zagadnienia ogólnowydawnicze, jak
i zajęcia warsztatowe.
W programie m.in.: podstawy edytorstwa, wybrane zagadnienia z poprawności językowej, korekta, redagowanie tekstów z różnych dziedzin (literatura piękna i popularnonaukowa,
przekłady, teksty matematyczne), indeksy, przypisy, bibliografia, redakcja
techniczna.
Zajęcia prowadzą: Wojciech Łysek
(podstawy edytorstwa), dr hab. Iwona Burkacka, dr Joanna Stankiewicz (poprawność językowa), Maria
Aleksandrow (korekta), Barbara
Kaczarowska (redagowanie tekstów), Teresa Woźniak (teksty matematyczne), Elżbieta Staśkiewicz
(indeksy, przypisy, bibliografia), Mieczysław Bancerowski (redakcja
techniczna).
Kurs korekty wydawniczej
25-26.02 i 4-5.03.2017
(20 godzin lekcyjnych)
W programie m.in.: narzędzia korektora (słowniki i inne źródła, znaki korektorskie); elementarne wiadomości
z redakcji technicznej; zasady pisowni
z dywizem, półpauzą, pauzą, ukośnikiem itd.; zasady zapisu liczb/cyfr,

w tym dat, jednostek, symboli i znaków matematycznych; wybrane zagadnienia z poprawności językowej –
teoria i ćwiczenia; prawidłowy zapis
bibliografii, tekstów cytowanych, indeksów i innych nietypowych fragmentów publikacji; etapy korekt.
Zajęcia prowadzi Maria Aleksandrow.
Kurs kultury języka polskiego
11-12.03.2017
(14 godzin lekcyjnych)
Szkolenie przeznaczone jest dla redaktorów merytorycznych książek
i stron internetowych, korektorów,
tłumaczy, pracowników wydawnictw
i czasopism, nauczycieli oraz wszystkich osób pragnących posługiwać się
poprawną polszczyzną.
W programie m.in.: przegląd najważniejszych zagadnień normatywnych;
tendencje w polskiej fleksji i najczęstsze wątpliwości fleksyjne Polaków;
polska ortografia w świetle zaleceń
i uchwał ortograficznych Rady Języka Polskiego; interpunkcja w teorii i
praktyce (wydawniczej); wybrane zagadnienia poprawności składniowej.
Podstawą pracy są materiały przygotowane przez prowadzącą dr hab.
Iwonę Burkacką.
Kurs kultury języka polskiego
dla zaawansowanych
„Praktyka czyni mistrza”
– czyli jak pisać poprawnie
i skutecznie.
Warsztaty językowe
1-2.04.2017
(14 godzin lekcyjnych)
Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, dla których język polski
jest podstawowym narzędziem pracy:
redaktorów, korektorów, dziennikarzy, tłumaczy, urzędników zajmujących się tworzeniem aktów prawnych,
trenerów, wykładowców itd.
Podczas kursu omówione zostaną najnowsze prawidła ortograficzne, trudniejsze formy gramatyczne, a także
zagadnienia związane z tworzeniem
tekstów oficjalnych.
W programie m.in.: poprawność ortograficzna w pismach urzędowych i
prawnych, interpunkcja, odmiana
imion i nazwisk – w pismach, budowa
zdań pojedynczych, budowa zdania

złożonego – gramatyka i logika zdania, leksyka współczesnych pism oficjalnych, logika wypowiedzi – zasady
stylistyczne w praktyce.
Szkolenie prowadzi dr Michał Wiśnicki – językoznawca.
Kurs dla redaktora prowadzącego
8-9.04 2017
(16 godzin lekcyjnych)
Szkolenie kierowane jest do redaktorów, szefów firm wydawniczych, pracowników działów wydawniczych
oraz innych osób zajmujących się pracami nad projektami wydawniczymi.
Zajęcia składać się będą z wykładu
i ćwiczeń warsztatowych; sprawdziany umiejętności efektywnej pracy nad
projektami wydawniczymi.
W programie kursu m.in.: zadania
i obowiązki redaktora prowadzącego;
przygotowanie publikacji do wprowadzenia do planu; budżetowanie tytułu
oraz pozyskiwanie funduszy na działalność wydawniczą; kolegium wydawnicze; praca z maszynopisem od
momentu złożenia pracy przez autora;
współpraca z redaktorami zewnętrznymi, redaktorem technicznym, grafikiem, ilustratorem i innymi osobami
pracującymi nad publikacją.
Zajęcia prowadzi red. Anna Kędziorek.
Kurs korekty wydawniczej
dla zaawansowanych
– warsztaty
6-7.05.2017
(12 godzin lekcyjnych)
Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób pragnących podwyższyć
swoje kwalifikacje zawodowe i dla
których korekta jest podstawowym
narzędziem pracy: korektorów, redaktorów itd.
W programie m.in.: pierwsza korekta
fragmentu książki, druga korekta ze
wskazaniem na błędy wynikające z łamania tekstu, uzupełnienie wiedzy z
zakresu redakcji technicznej książki,
wszystkie etapy korekty obejmujące
całą książkę na przykładzie jednego
rozdziału.
Zajęcia prowadzi Maria Aleksandrow.
Więcej informacji ma stronie :
www.ptwk.pl; tel. 22 850 34 76
(info PTWK)
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XVII KRAKOWSKA KONFERENCJA
z CYKLU NOWOCZESNE PRAWO
AUTORSKIE
Ośrodek Edukacyjny FORUM zaprasza na szkolenie pt. „Nowoczesne Prawo Autorskie” – 6-7 marca 2017 r.
(Kraków)
Prowadzący: prof. Ryszard Markiewicz (Katedra Prawa Własności Intelektualnej UJ, prof. Ewa Nowińska
(Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego),
mec. Piotr Łada, dr Marek Bukowski, Agnieszka Malczewska-Poteralska, Paweł Markiewicz.
W programie m.in.:
Ryszard Markiewicz: ABC czynności prawnych w prawie autorskim,
umowy licencyjne, umowy o przeniesienie prawa, sporne kwestie umów
prawa autorskiego, remiks a prawo
autorskie, autorskie prawa majątkowe
i dobra osobiste;
Ewa Nowińska: pułapki ochrony
prawnoautorskiej w zakresie architektonicznej i dokumentacji projektowej, ochrona opracowań z zakresu
wzornictwa przemysłowego;
Piotr Łada: relacje pomiędzy prawem autorskim a współczesnymi
działaniami artystycznymi, oryginał,
egzemplarz, kopia, reprodukcja, odtworzenie – analiza pojęcia oryginału
egzemplarza dzieła sztuki i jego twórcy w kontekście praw autorskic, droit
de suite, sztuka w przestrzeni publicznej (street art, graffiti) - problematyka
prawa własności i ochrony prawa autorskiego;
Marek Bukowski: dozwolony użytek w działalności naukowej i edukacyjnej, utwory niedostępne w obrocie
handlowym, prawo pokrewne wydawców prasowych, obowiązki i odpowiedzialność dostawców serwisów internetowych za przechowywanie i udostępniane treści przez użytkowników,
zasady udzielania licencji i inkasowania wynagrodzenia;
Agnieszka Malczewska-Poteralska: autorskie prawa majątkowe do utworu w zakresie obrotu oryginałem oraz egzemplarzami
utworu, użyczanie cyfrowych kopii
utworów przez biblioteki w świetle
orzeczenia TSUE z dnia 10 listopada
2016 roku. (C174/15) a tradycyjne ro-

zumienie „użyczenia” w prawie autorskim;
Paweł Markiewicz: uowy o dzieło
dotyczące prac naukowych, twórczych i artystycznych w postępowaniach kontrolnych ZUS, kryteria kwalifikacji umowy jako umowy o dzieło.
Więcej informacji:
www.szkolenia-forum.pl
(info Ośrodek Edukacyjny Forum)

osobach Artura Domosławskiego
czy Ewy Winnickiej. Podstawowym
kryterium wyboru autorów były istniejące już lub zapowiadane przekłady
na język angielski. Dodać też należy,
że niektórzy spośród naszych autorów
w ostatnich latach czy miesiącach doskonale radzili sobie na rynku brytyjskim (bardzo dobre recenzje książek
Zygmunta Miłoszewskiego oraz Mizielińskich).
(info wg Instytut Książki)

TA R G I , F E S T I WA L E

POLSCY PISARZE i TWÓRCY
KSIĄŻEK NA TARGACH
w LONDYNIE

RUSZYŁA SPRZEDAŻ BILETÓW
NA FESTIWAL FANTASTYKI
PYRKON

W marcu Polska będzie gościem honorowym The London Book Fair, największej tego typu imprezy w świecie
anglosaskim. Dokonując wspólnie z
British Council wyboru autorów, Instytut Książki stara się, by w Londynie
były obecne wszystkie nurty i gatunki
polskiej literatury. W dziedzinie książki dziecięcej reprezentować nas będą
Aleksandra i Daniel Mizielińscy,
twórcy uznanych już na świecie Map,
umieszczonych w zestawieniu 10 najlepszych książek „The New York Timesa” oraz utytułowana graficzka
Marta Ignerska. Nikomu nie trzeba chyba przedstawiać Olgi Tokarczuk, której powieści zdobywają najbardziej prestiżowe nagrody literackie na świecie. Pisarka ma coraz więcej godnych następców wśród prozaików młodego pokolenia, jednym
z nich jest Jacek Dehnel. Przeżywamy boom na kryminały i coraz częściej słyszymy, że Polska może być
drugą Skandynawią, czego dowodem
są na przykład międzynarodowe sukcesy Zygmunta Miłoszewskiego.
Do wspaniałej tradycji poetyckiej,
której symbolami są nobliści Czesław
Miłosz i Wisława Szymborska, nawiązuje twórczość Marzanny Bogumiły Kielar, a teksty Dariusza Karłowicza i Andrzeja Nowaka czerpią z najlepszych tradycji polskiego
eseju. Mamy świetną fantastykę, którą reprezentować będzie Jacek Dukaj, i nie gorszy reportaż – w tej dziedzinie pokolenie dawnych mistrzów
znajduje godnych kontynuatorów w

Pyrkon to festiwal dla miłośników
szeroko pojmowanej fantastyki organizowany w Poznaniu przez Klub Fantastyki „Druga Era”. Początkowo był
to niewielki konwent, jednak pomysł
okazał się strzałem w dziesiątkę i od
tego czasu Pyrkon nieustannie się rozwija – w 2016 roku odwiedziło go ponad 40 000 osób. Dziś jest to największy Festiwal Fantastyki w Polsce i jeden z największych w Europie! Od
2010 roku odbywa się on na terenie
Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Pyrkon 2017 roku – XVII już edycja –
odbędzie się w dniach 28-30.04.2017.
W tegoroczneej edycji Pyrkonu swój
udział zadeklarowali m.in. James Tynion IV (amerykański scenarzysta,
znany z pracy nad tytułami wydawanymi przez BOOM! Studios oraz DC
Comics. W chwili obecnej tworzy serię
„Detective Comics” – flagowy i najważniejszy tytuł z Batmanem oraz autorską miniserię „The Backstagers”),
pisarz fantasy Robert M. Wegner
(pięciokrotny laureat Nagrody im. Janusza A. Zajdla, laureat nagrody Europejskiego Stowarzyszenia Science Fiction dla najbardziej obiecującego młodego twórcy – Encouragement Award),
chorwacki rysownik i ilustrator Milivoj Ćeran.
Pyrkon 2017 to:
► 12 pawilonów ► 10 tys. m2 przestrzeni dla wystawców,
► 700 punktów programu (w tym 400
godzin prelekcji, spotkań z gośćmi
oraz warsztatów),
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odwiedzą w tym roku Sopot, poznamy
wkrótce.
(info wg booklips.pl)

► atrakcje rozmieszczone w ponad 30
dedykowanych salach,
► Games Room o powierzchni 4,5 tys.
m2 z grami planszowymi, karcianymi
i bitewnymi,
► 14 bloków tematycznych,
► ok. 50 tys. uczestników.
(info wg materiałów organizatora)

Znamy pierwszych gości
tegorocznej, hiszpańskiej
edycji Literackiego Sopotu
Szósta edycja festiwalu zaplanowana
jest w terminie od 17 do 20 sierpnia
2017. Znamy już nazwiska pierwszych
gości, którzy pojawią się w nadmorskim kurorcie.
Tematem tegorocznej edycji Literackiego Sopotu będzie literatura hiszpańskojęzyczna. Znamy już pierwszych gości – to Argentynka Claudia
Piñeiro i Katalończyk Javier Cercas.

Literacki Sopot to festiwal literatury
odbywający się w jednym z najpiękniejszych kurortów nad Bałtykiem.
Celem imprezy jest promocja literatury i czytelnictwa wśród mieszkańców
Trójmiasta oraz turystów odwiedzających Sopot. Na cztery dni miasto
zmienia się w prawdziwy literacki kurort, a najpiękniejsze zakątki Sopotu
tętnią rytmem literackich spotkań,
warsztatów i dyskusji. Festiwal to także wspólne czytanie literatury, projekcje filmów nią inspirowanych, targi
książki, a także działania z pogranicza literatury i innych dziedzin sztuki. Nazwiska kolejnych gości, którzy

PRZED NAMI 21. POZNAŃSKIE
TARGI KSIĄŻKI NAUKOWEJ
i POPULARNONAUKOWEJ
Wydawnictwo Naukowe UAM wraz
z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi zaprasza do udziału w 21.
edycji Poznańskich Targów Książki
Naukowej i Popularnonaukowej.
Uprzejmie przypominamy, że zmianie ulega termin i miejsce imprezy – targi będą odbywać się wiosną
(24-26.03.2017 r.) równolegle z największymi w Polsce Targami Edukacyjnymi, Targami Książki dla Dzieci,

Młodzieży i Rodziców oraz Targami
Technologii i Wyposażenia dla Edukacji EDUTEC na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Organizacja czterech tematycznie powiązanych spotkań targowych w tym
samym czasie istotnie zwiększa ich
powodzenie.
Targom, tak jak dotąd, będzie towarzyszyć bogaty program wydarzeń:
promocje książek, panele dyskusyjne
skierowane do różnych grup odbiorców, a także cykliczne spotkania
branżowe Forum Wydawców oraz aż
trzy konkursy przeznaczone dla wydawców książki naukowej i popularnonaukowej.
Targom, jak dotychczas, będą towarzyszyły 3 konkursy:
► Konkurs na Najlepszą Książkę Akademicką o Nagrodę Rektora UAM /
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/ Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
► Konkurs Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych o Nagrodę im.
księdza Edwarda Pudełki,
► Konkurs na Najlepszą Książkę Popularnonaukową o Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania.
Więcej informacji na stronie:
www.press.amu.edu.pl

Kontakt z organizatorami:
Wydawnictwo Naukowe UAM
Małgorzata Adamczak,
promwyd@amu.edu.pl, tel. 61 829 46 41;
Międzynarodowe Targi Poznańskie:
Zofia Strzyż – Dyrektor projektu,
zofia.strzyz@mtp.pl, tel. 61 869 21 93.
(info organizatora)

W Y S TAW Y

NA HERBATKĘ Z ALICJĄ
– WYSTAWA IT'S ALWAYS
TEA – TIME
W dniach 11 stycznia – 10 lutego
warszawski Teatr Lalka zaprasza na
wystawę It’s Always Tea – Time. Na
ekspozycji można będzie obejrzeć
prace 72 współczesnych ilustratorów
pochodzących z 16 krajów, którzy na
zaproszenie estońskiej ilustratorki
Viive Noor przygotowali plastyczne wersje przygód Alicji w krainie
czarów. Gościem wernisażu była
Konsul Ambasady Estonii Tina Tarkus i towarzysząca jej Magdalena
Chomiuk. Kuratorem wystawy jest
Joanna Rogacka.

WYSTAWA „POLSKA ILUSTRACJA
DLA DZIECI”
BWA Galeria Zamojska zaprasza na
wystawę p.t. „Polska ilustracja dla
dzieci”. Wystawa prezentuje prace
pochodzące z zamojskiej kolekcji ilustracji, zaliczanej do największych
w Polsce. Od ponad 30 lat Biuro Wystaw Artystycznych – Galeria Zamojska specjalizuje się w upowszechnianiu tej dyscypliny sztuki – organizując
wystawy, plenery oraz kolekcjonując
zbiory.
Na wystawie znajdziemy prace wielu
wybitnych ilustratorów, współtwórców tzw. „polskiej szkoły ilustracji”.
Są to artyści tej miary jak między innymi: W. Andrzejewski, A. Boratyński, T. Borowski, M. Bylina, B. Butenko, J. Flisak, E. Gaudasińska, S. Eidrigevicius, K. Michałowska, K. Mikulski, W. Majchrzak, E. i M. Murawscy,
Z. Rychlicki, O. Siemaszko, A. Stylo-Giner, J. Stanny, J. Wilkoń, Z. Witwicki i wielu innych.
Większość prac, które znajdą się na
wystawie pochodzą z lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku.
W związku z obchodami 140 rocznicy
urodzin Bolesława Leśmiana, na wystawie znalazły się również prace znakomitych ilustratorów – Antoniego
Boratyńskiego i Józefa Wilkonia, wykonane do twórczości poety.
Wystawa czynna od 1 lutego do końca
miesiąca.

Ilustracja Józefa Wilkonia do Baśni o rumaku
zaklętym B. Leśmiana

► Najlepsza książka szerząca wiedzę
techniczną,
► Najlepszy poradnik techniczny, wydawnictwo książkowe.
Wydawcy mogą zgłaszać po 5 tytułów
(do każdej kategorii ) w dwu egz. wydanych pd 2015 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 20 kwietnia 2017.
Podsumowanie Konkursu i wręczenie
nagród laureatom odbędzie się podczas uroczystego spotkania wydawców akademickich i naukowych na
Targach ACADEMIA na stadionie PGE
Narodowy w Warszawie.
Więcej informacji na stronie:
www.enot.pl
(info organizatora)

KADRY

(info BWA Galeria Zamojska)

PAWEŁ LEWANDOWSKI
WICEMINISTREM KULTURY
i DZIEDZICTWA NARODOWEGO

KONKURSY

Nowym Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego 9 stycznia 2016 roku został
Paweł Lewandowski.
Paweł Lewandowski urodził się 20
października 1986 roku w Warszawie.
Z zawodu jest politologiem i socjologiem. W MKiDN będzie zarządzał departamentami odpowiedzialnymi za
realizowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa podległymi ministerstwu, media, prawo
autorskie oraz legislację. Ukończył
politologię społeczną i gospodarczą
(2011 r.) oraz socjologię komunikacji
międzykulturowej (2012r.) na Uniwer-

(info Teatr Lalka)
Praca Joanny Concejo z wystawy It’s Always
Tea – Time

TECHNICUS 2017
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT zaprasza wydawców książek technicznych do udziału
w Konkursie TECHNICUS 2017.
Celem Konkursu jest wspieranie i promowanie wydawców oraz autorów,
których publikacje książkowe z zakresu techniki wyróżniają się wysokim
poziomem merytorycznym i edytorskim. Nagrody w Konkursie Technicus przyznawane są w dwóch kategoriach:
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sytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie pracuje
jako nauczyciel akademicki. W latach
2013-16 uczestniczył w seminarium
doktoranckim z zakresu najnowszej
historii politycznej Polski. W latach
2012-15 pracował w branży doradztwa
strategicznego, w latach 2015-16 był
doradcą wicepremiera prof. Piotra
Glińskiego w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, gdzie zajmował się przygotowaniem i promocją polskiej kandydatury do organizacji EXPO 2022
w Łodzi. Działacz ruchu republikańskiego.
(info wg PAP)

NOWY DYREKTOR PWM
Dr Daniel Cichy został dyrektorem
Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.
Nominację na to stanowisko dotychczasowy zastępca dyrektora i redaktor naczelny otrzymał 5 stycznia tego
roku z rąk wicepremiera, ministra
kultury i dziedzictwa narodowego
prof. Piotra Glińskiego.
Dr Daniel Cichy jest muzykologiem,
publicystą muzycznym. Studiował
muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Ruprecht-Karls-Universität w Heidelbergu.
Doktorat uzyskał na podstawie pracy
nt. życia i twórczości Witolda Szalonka, przygotowanej pod kierunkiem
prof. dr hab. Alicji Jarzębskiej w Instytucie Muzykologii UJ. Był asystentem
w Instytucie Muzyki Uniwersytetu
Śląskiego w Cieszynie, obecnie wykłada w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Od 2013 roku dr Daniel Cichy pełnił
funkcję redaktora naczelnego Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, a od
maja 2016 roku zastępcy dyrektora –
redaktora naczelnego. W dniu 7 stycznia 2017 roku objął stanowisko dyrektora, zachowując jednocześnie funkcję
redaktora naczelnego Polskiego Wydawnictwa Muzycznego.
(info PWM)

ODESZLI OD NAS

NIE ŻYJE WANDA ORLIŃSKA
Dnia 24 stycznia 2017r. odeszła od nas Wanda Orlińska – znakomita artystka malarka, ilustratorka, wspaniała i ciepła osobowość.
Wanda Orlińska urodziła się w 1942 roku w Stalowej Woli.
Studiowała na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w pracowni profesora Jana Marcina Szancera w 1967 roku. Zajmowała się ilustracją, grafiką wydawniczą a także malarstwem. Ilustrowała kilkadziesiąt książek dla dzieci i młodzieży, jak również liczne czasopisma. Jest autorką wielu
prac, powstałych w wyniku udziału w plenerach ilustratorów, organizowanych od lat przez zamojskie BWA.
Jej ilustracje dla młodszych odbiorców to zazwyczaj delikatne i pełne subtelnego humoru akwarele, dla starszych
– sugestywne szkice piórem i tuszem, które wyróżnia zamaszysta, dynamiczna kreska. Artystka szczególnie ceniła realistyczne środki wyrazu, a jej pogodne portrety dzieci i zwierząt należą do najbardziej rozpoznawalnych
w polskiej grafice wydawniczej. Zilustrowała kilkadziesiąt
książek, w tym wiele pozycji z serii „Poczytaj mi, mamo”
Naszej Księgarni.
Brała udział w wielu wystawach w kraju i za granicą, m.in.
w Berlinie, Stuttgarcie, Bratysławie, Belgradzie, Londynie.
Wraz z mężem Bogusławem, od 30 lat uczestniczyła w
plenerach ilustratorów organizowanych przez zamojskie
BWA, a także w warsztatach Krasnobrodzkiego Domu Kultury.

Praca Wandy Orlińskiej „Anioł”
(zbiory BWA Galeria Zamojska,
fot. J.Zimon)

(info wg BWA Galeria Zamojska, portal Naszej Księgarni)

P oligrafia

NOWA INSTALACJA
w DRUKARNI TOTEM
Drukarnia Totem.com.pl w grudniu
2016 roku zainstalowała nowy system
druku cyfrowego firmy Canon – VarioNowa maszyna w Totemie – VarioPrint i300

Print i300. To jedyna instalacja maszyny tego typu w Polsce i jednocześnie pierwsza w Europie ŚrodkowoWschodniej. VarioPrint i300 to wysokonakładowa maszyna atramentową,
drukującą na papierze arkuszowym.
VarioPrint i300 umożliwia efektywną

/38
kosztowo konsolidację druku kolorowego i czarno/białego na jednej platformie – łącząc sprawdzone zalety
drukarek atramentowych o wysokiej
wydajności z uniwersalnością i elastycznością mediów druku arkuszowego. Innowacyjny system atramentów zastosowany w VarioPrint i300
wykorzystuje wiele sprawdzonych
technologii firmy Canon, aby zapewnić wysoką jakość druku na szerokiej
gamie nośników, w tym na nośnikach
offsetowych oraz powlekanych o formatach do B3.
Podstawowe parametry techniczne
systemu i300: szybkość druku produkcyjnego na poziomie 300 obrazów
A4/min.; 8700 wydruków dwustronnych A4/godz.; zakres gramatur 60- 300 g/m2 nawet 6 różnych podłoży
na zadanie (możliwość komponowania składu pracy z różnych podłoży);
kontrola rozmiaru kropli umożliwia
drukowanie w rozdzielczości postrzeganej rzędu 1200 dpi przy rozdzielczości fizycznej 600 x 600 dpi.
Dzięki nowej maszynie drukarnia Totem uzyskała nie tylko świetną jakość
druków zarówno na papierach offsetowych, jak i powlekanych, ale także
dodatkowe możliwości w zakresie wykorzystania różnych mediów w jednej
pracy. VarioPrint i300 pozwala także
na druk jeszcze krótszych serii niż dotychczas, gdyż czas uruchamiania i
przyrządu maszyny jest wyjątkowo
krótki. Dodatkowym walorem instalacji jest możliwość druku proofów dla
klienta.
(info Totem)

DUPLO w DRUKARNI THERISMOS
Cięcie, bigowanie, perforacja w jednym przebiegu – dzięki inwestycji
w rozwiązanie Duplo DC 616Pro drukarnia Therismos z Wrocławia może
obecnie sprawniej realizować te procesy, zapewniając tym samym klientom szybszą obsługę zleceń.
Docucutter DC-616Pro zapewnia profesjonalne wykończenie prac przy jednoczesnej oszczędności czasu i kosztów produkcji. To kompaktowe, wielozadaniowe urządzenie, które umożliwia realizację 3 procesów introligatorskich: cięcia, bigowania i perforacji
w jednym przebiegu. Pełna automatyzacja ustawień gwarantuje najwyższą
szybkość oraz precyzję działania.
Urządzenie posiada 6 noży krążkowych do cięcia wzdłużnego, gilotynę
do cięcia poprzecznego, belkę bigującą oraz 2 noże krążkowe do perforacji,
co sprawia, że doskonale nadaje się
ono do produkcji różnorodnych aplikacji. Funkcja zmiany głębokości bigu
(Crease Depth Adjustment) pozwala
na wybór 3 rodzajów bigowania w zależności od rodzaju i gramatury pa-

pieru, co znacznie ułatwia falcowanie
oraz zwiększa estetykę prac.
Therismos to działająca od wielu lat
drukarnia, realizująca produkcję zarówno w technologii druku offsetowej,
jak cyfrowego. Ta ostatnia stała się
dominująca, podobnie jak książki,
które drukarnia Therismos produkuje
w coraz większym zakresie dla klientów nie tylko z Polski, ale także z zagranicy (m.in. dla wydawnictw z Holandii, Niemiec, Hiszpanii, Włoch),
realizując przy tym również prace z
szeroko pojętego akcydensu.
Nowa maszyna rozpoczęła pracę kilka
miesięcy temu. „Docucutter DC 616Pro
znacząco przyspieszył nasz proces
produkcyjny” – mówi Marcin Pisula (odpowiada w zakładzie za marketing).
Przed drukarnią Therismos stoją
nowe plany i wyzwania. „Z pewnością,
do głównego nurtu w roku 2017 zaliczymy produkcję książek, którą już
realizujemy z dużym powodzeniem, a
w której to dziedzinie jeszcze bardziej
zamierzamy się rozwinąć. Oczywiście
nadal pozostajemy aktywni w obszarze innych produktów z szeroko pojętego akcydensu, jakie zlecają nam
klienci, zarówno w niskich i wysokich
nakładach – sprzęt jaki posiadamy
umożliwia nam bowiem sprawne realizowanie prac z różnych grup produktowych, a fakt, że przybywa nam
klientów i wracają oni do nas jest dla
nas najlepszą rekomendacją” – podsumowuje Marcin Pisula.
(info wg PrintinPoland.com)

Urządzenie Duplo DC 616Pro
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2016

produkt wielobarwny w oprawie prostej
Drukarnia Lotos Poligrafia Sp. z o.o.

czasopismo wielobarwne
Quad/Graphics Europe Sp. z o.o.

produkt wielobarwny w oprawie złożonej
Drukarnia Skleniarz Włodzimierz Skleniarz

opakowanie z nadrukiem
TAKT Sp. z o.o.

produkt jedno lub dwubarwny w oprawie prostej
Drukarnia POZKAL Sp. z o.o.

kalendarz
Usługi Poligraficzno-Reklamowe „PASJA” Jacek Stencel

produkt jedno- lub dwubarwny w oprawie złożonej
EDICA Sp.zo.o.

etykieta
Drukarnia WL Sp. z o.o.

produkt informacyjno-reklamowy
TAKT Sp. z o.o.

