
Laureaci Konkursu Mądra Książka Roku 2015 
 
Fundacja Euklidesa wytypowała 10 książek dla dorosłych i 5 dla młodych czytelników, które nie tylko 

były popularne w ubiegłym roku, ale przede wszystkim spełniają najwyższe standardy literatury 

popularnonaukowej i stanowią ważne pozycje dla wszystkich miłośników nauki i wiedzy o 

otaczającym nas świecie. 

 

Zaproszone Jury obradowało w składzie: 

 

prof. dr hab. Stanisław Kistryn – fizyk, 

 dr Agnieszka Mączyńska – archeolog,  

dr Rafał Toczko – filozof, filolog klasyczny,   

 dr inż. Michał Wasilewski – geolog, archeolog,   

dr Piotr Żabicki – socjolog, popularyzator nauki,   
dr hab. Anita Szczepanek – antropolog, archeolog. 

 

Spośród nominacji członkowie Jury wybrali w każdej kategorii po jednej.  

 

 

Główną nagrodę w kategorii książek dla dorosłych zdobyła książka 

 

  Neandertalczyk. W poszukiwaniu zaginionych genomów, Svante Pääbo,  

Wydawnictwo Prószyński i S-ka 

 

Główną nagrodę w kategorii książki dla dzieci przyznano książce 

Jak zdobyć Nagrodę Nobla?, Katarzyna Radziwiłł,  

Wydawnictwo Muchomor 

 

Dodatkowo zostały przyznane dwie specjalne nagrody:  

 

Małpa w każdym z nas.  

Dlaczego seks, przemoc i życzliwość są częścią natury człowieka?, Frans de Waal,  
Wydawnictwo CCPress 

 

 

   Informacja jest piękna, David McCandless,  
Wydawnictwo Naukowe PWN  

http://madreksiazki.org/kategorie/fizyka-i-wszechswiat/informacja-jest-piekna/


 

Zwycięzcy otrzymali statuetki autorstwa Anna Sołtysik, wykonane w pracowni Jakuba Maciąga  

oraz tytuł Mądrej Książki Roku 2015. 

 

 

 

*   *   *   * 
*   *   * 

 

 

Konkurs Mądre Książki Roku 2015 – Nominacje! 
 

 
Ubiegły rok był bardzo dobry dla polskojęzycznej literatury popularnonaukowej. Ukazało 

się wiele interesujących pozycji, zarówno autorów polskich, jak i tłumaczeń publikacji 

zagranicznych. Widać wyraźnie, że nasze wydawnictwa zaczynają dostrzegać potencjał 
literatury popularnonaukowej i dbać o jej poziom. 

 

 

Aktywiści Fundacji Euklidesa wytypowali 10 książek dla dorosłych i 5 dla młodych czytelników, 

które nie tylko były popularne w ubiegłym roku, ale przede wszystkim spełniają najwyższe standardy 

literatury popularnonaukowej i stanowią ważne pozycje dla wszystkich miłośników nauki i wiedzy o 

otaczającym nas świecie. Spośród tych nominacji zaproszeni członkowie Jury wybiorą w każdej 

kategorii po jednej. Zwycięzcy otrzymają tytuł Mądrej Książki Roku 2015. 
 



 

Uroczystość przyznania nagród i wręczenia statuetek wybranym przez Jury zwycięzcom 

odbędzie się 19 kwietnia 2016, w Narodowym Centrum Promieniowania 

Synchrotronowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konkurs organizują Uniwersytet 

Jagielloński i Fundacja Popularyzacji Nauki im. Euklidesa. 
 

Partnerami konkursu są: Świat Nauki, Noc Książki, Spotlab, Stowarzyszenie Bibliotekarzy 

Polskich, Fundacja Traditio Europae, Egiptologia.pl, Dziennik Internautów, Fundacja dla AGH, Polskie 

Towarzystwo Wydawców Książek, Popularna Nauka i Radio Kraków. 
 
 

Nominowane książki dla dorosłych 

 

 

1.  Człowiek. Biografia,Robin Dunbar, Wydawnictwo CCPress 
2. Neandertalczyk. W poszukiwaniu zaginionych genomów, Svante Pääbo, Wydawnictwo Prószyński 

i S-ka 
3. Małpa w każdym z nas. Dlaczego seks, przemoc i życzliwość są częścią natury człowieka?, Frans de 

Waal, Wydawnictwo CCPress 
4. Świat rzymski w IV wieku, red. P. Filipczak, R. Kosiński, Wydawnictwo Historia Iagiellonica 
5. Matematyczna bombonierka, Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda, Wydawnictwo DEMART 
6. Księga matematycznych tajemnic, Ian Stewart, Wydawnictwo Literackie 
7. What it? A co gdyby?,Randall Munroe, Wydawnictwo Czarna Owca 

8. Informacja jest piękna, David McCandless, Wydawnictwo Naukowe PWN 
9. Teoretyczne minimum. Co musisz wiedzieć, żeby zacząć zajmować się fizyką, Leonard 

Susskind, Wydawnictwo Prószyński i S-ka 
10. Wilki, Adam Wajrak, Wydawnictwo Agora 

  

Nominowane książki dla dzieci i młodzieży 

 

 

1.  Dlaczego oczy kota świecą w nocy? I inne sekrety świata zwierząt, Dorota Sumińska, 

Wydawnictwo Literackie 
2. Pod Ziemią, pod wodą, Aleksandra i Daniel Mizielińscy, Wydawnictwo Dwie Siostry 
3. Ilustrowany inwentarz drzew, Aladjidi Virginie, Wydawnictwo Zakamarki 
4. Pszczoły, Piotr Socha, Wydawnictwo Dwie Siostry 
5. Jak zdobyć Nagrodę Nobla?, Katarzyna Radziwiłł, Wydawnictwo Muchomor 

 

Więcej o książkach nominowanych na stronie: http://madraksiazkaroku.pl/nominacje/ 

 

*   *   *   * 

*   *   *   
 

 

 Konkurs MĄDRA KSIĄŻKA ROKU 2015 – Honorowy Patronat PTWK  

 
 
Z przyjemnością informujemy, że Polskie towarzystwo Wydawców Książek objęło honorowym patronatem KONKURS MĄDRA 
KSIĄŻKA ROKU 2015 NA NAJLEPSZĄ KSIĄŻKĘ POPULARNONAUKOWĄ. 
 
Życzymy organizatorom Konkursu, by spełnił on zakładane przez nich cele. Mamy nadzieję, że dzięki tej inicjatywie wydawcy i 
autorzy wyniosą polską książkę popularnonaukową na najwyższy poziom merytoryczny i edytorski a statuetka Euklidesa 
będzie drogowskazem dla czytelników. 

http://www.synchrotron.uj.edu.pl/
http://www.synchrotron.uj.edu.pl/
http://madreksiazki.org/kategorie/biologia-i-chemia/czlowiek-biografia/
http://madreksiazki.org/kategorie/biologia-i-chemia/dlaczego-oczy-kota-swieca-nocy-inne-sekrety-swiata-zwierzat/
http://madraksiazkaroku.pl/nominacje/


 

 

Fundacja Popularyzacji Nauki im. Euklidesa oraz Uniwersytet Jagielloński ustanawiają wspólnie specjalną nagrodę dla 

najlepszych książek popularnonaukowych wydanych w roku 2015. 

 

Celem konkursu MĄDRA KSIĄŻKA ROKU, w ramach którego zostanie przyznana nagroda, jest promowanie książek 

opowiadających o nauce, których poziom merytoryczny i edytorski może być wzorem dla autorów i wydawców tego typu 

literatury. Patronat nad nagrodą objął prof. Wojciech Nowak, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

Choć w ostatnich latach półki naszych księgarni zapełniły się książkami popularnonaukowymi lub takimi, które do tego miana 

pretendują, to ich bardzo zróżnicowany poziom utrudnia przeciętnemu czytelnikowi wybór wartościowych pozycji. Niełatwe 

zadanie czeka również rodziców i nauczycieli, którzy przy pomocy literatury popularnonaukowej pragną rozwijać u dzieci ich 

zainteresowania i rozbudzać w nich pierwsze pasje. Publikacje zawierające błędy lub pseudonaukowe teorie mogą pozostawić 

w umysłach czytelników błędną wiedzę o świecie. Z kolei te nieatrakcyjne pod względem edytorskim już na wstępie odpychają 

i zrażają, zwłaszcza najmłodsze pokolenie. 

 

Uczelnie wyższe i naukowcy powinni wkładać dużo wysiłku w popularyzowanie wiedzy naukowej na wszystkich możliwych 

poziomach. Tymczasem, pomimo bardzo ważnej roli jaką odgrywają publikacje popularnonaukowe, ich rola jest często 

marginalizowana, a na pierwszy plan wysuwane są centra nauki i różnego typu imprezy interaktywne. Pozytywny przykład 

daje Uniwersytet Jagielloński, który rozumiejąc rolę popularyzacji nauki, prowadzi szereg działań z nią związanych, np. stronę 

www.nauka.uj.edu.pl. 

 

Przejawem aktywności popularyzatorskiej jest też współpraca z Fundacją Euklidesa, która prowadzi portal Mądre Książki, zaś 

owocem tej współpracy jest organizacja Konkursu Mądra Książka Roku oraz ustanowienie nagrody, która w zamierzeniu 

autorów projektu ma być silnym motywatorem do kreowania rynku wydawniczego na najwyższym poziomie. 

 

Konkurs będzie odbywał się co roku. 

 

W pierwszej edycji nominacji dokona redakcja portalu Mądre Książki wraz z zaproszonymi przedstawicielami Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. 

 

Wybranych zostanie kilkanaście książek popularnonaukowych, które ukazały się w roku 2015. Komisja konkursowa, 

składająca się z naukowców i popularyzatorów nauki przyzna nagrody, w kategorii najlepszej książki popularnonaukowej roku 

i najlepszej książki popularnonaukowej dla dzieci w marcu. 

 

Uroczyste wręczenie statuetek nastąpi w kwietniu 2016 roku i odbędzie się w Narodowym Centrum Promieniowania 

Synchrotronowego SOLARIS Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

 

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu oraz na stronie poświęconej konkursowi: 

www.madraksiazkaroku.org. 

 

Sekretariat konkursu: 

ul. Dietla 63/4, 31-054 Kraków 

+48 664 483 999 

info@fundacjaeuklidesa.org 

 

http://www.nauka.uj.edu.pl/
http://www.madraksiazkaroku.org/
mailto:info@fundacjaeuklidesa.org


 

 

 

 

 

 

 


