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Pokolenie, które
postanowiło coś
zrobić

Profesor Andrzej Friszke

26.10.2012

Laureatem 15. edycji Nagrody im. Jana
D∏ugosza zosta∏ wczoraj profesor Andrzej
Friszke
Uhonorowano go za ksià˝k´ Czas KOR-u. Jacek
Kuroƒ a geneza SolidarnoÊci wydanà przez Znak.
Podczas wczorajszej wieczornej gali w Teatrze
S∏owackiego prof. Andrzej Friszke odebra∏ statuetk´
d∏uta Bronis∏awa Chromego oraz nagrod´ pieni´˝nà
– 30 tysi´cy z∏otych – ufundowane przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana
Zdrojewskiego i Targi w Krakowie Sp.z o.o.
– W zesz∏ym roku w tym miejscu by∏a nagrodzona,
chocia˝ ju˝ nie mog∏a byç obecna, nie˝yjàca dziÊ
prof. Hanna Âwida-Ziemba z ksià˝kà o powojennych
pokoleniach m∏odzie˝y. Tak si´ sk∏ada, ˝e moja
ksià˝ka Czas KOR-u jest te˝ historià, opowieÊcià o
pewnym pokoleniu – stwierdził laureat podczas uroczystoÊci.
W uzasadnieniu wyboru jury prof. Jerzy Wyrozumski
podkreÊli∏, ˝e ksià˝ka Andrzeja Friszkego to wysokiej
klasy pozycja naukowa. – Niezwykle bogata w warstwie heurystycznej, zaleca si´ te˝ wyk∏adem przejrzystym i wnikliwym, prowadzonym sine ira et studio, a uwzgl´dniajàcym zawsze szeroki kontekst
okolicznoÊci i wydarzeƒ, towarzyszàcych wàtkowi
g∏ównemu, jaki stanowià dzieje KOR- u (od wrzeÊnia
1976 do wrzeÊnia 1981) i przywódcza rola w nim
Jacka Kuronia. Ksià˝ka ma szans´ znaleêç si´ wÊród
podstawowych dzie∏ s∏u˝àcych budowaniu naszej
ÊwiadomoÊci historycznej, z dala od tak cz´sto lansowanej dziÊ, a tràcàcej ideologià, polityki historycznej – powiedzia∏ w laudacji.
Czas KOR-u zosta∏ najwy˝ej oceniony spoÊród dziesi´ciu wydanych w ubieg∏ym roku ksià˝ek finalistek
Konkursu o Nagrod´ im. Jana D∏ugosza dla najlepszej polskiej ksià˝ki
humanistycznej przez
jury w sk∏adzie: prof.
W∏adys∏aw Stró˝ewski
(przewodniczàcy), prof.
Ryszard Nycz, prof. Jan
Ostrowski, prof. Leszek
Polony, prof. Jerzy
Wyrozumski oraz prof.
Piotr Sztompka.
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Katalog Âwietlica sztuki 2007-11 wydany przez
Centrum Sztuki Wspó∏czesnej „Kronika” w
Bytomiu zwyci´˝y∏ wczoraj w konkursie na
ksià˝k´ edytorsko doskona∏à EDYCJA, organizowanym od 1999 r. przez magazyn „Wydawca”.
Szat´ graficznà opracował Marcin Wysocki,
autorkà rysunku na ok∏adce jest 11-letnia Ró˝a
Adamas, a ksià˝k´ zredagowa∏a Agata Tecl.
Natomiast wyró˝nienie w ramach tegorocznej
EDYCJI otrzyma∏o Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Miko∏aja Kopernika w Toruniu za
Mechanika i ciep∏o, tom 1 Fizyki doÊwiadczalnej
Wolfganga Demtroedera. Sk∏ad przygotowano
w Niemczech.

Krakowski hejna∏ oraz wyst´p zespo∏u Jana
Zapytany o to, czy tytu∏ ambasadora Targów jest
Trebuni Tutki rozpocz´∏y 16. Targi Ksià˝ki w
wyró˝nieniem, tegoroczny laureat o. Leon Knabit
Krakowie. Wydawców, autorów i czytelników
powiedzia∏: – To stwierdzenie faktu. Dzi´ki
powitali
pozwoleniu
G r a ˝ y n a
prze∏o˝onego,
Grabowska –
mog´ z raprezes Targów
doÊcià pow Krakowie Sp.
Êwi´ciç swój
z o.o., Jacek
zakonny czas
Majchrowski,
na bycie tu
prezydent
przez ca∏y
Krakowa oraz
czas trwania
burmistrz
Targów
i
Zakopanego
wcià˝ spotyJ a n u s z
kam si´ z
Majcher, inauwyrazami
gurujàcy Salon
zadowolenia z
Ma∏e Ojczyzny.
m o i c h
Podczas otwar- Gra˝yna Grabowska i Leon Knabit z ambasadorskim glejtem
ksià˝ek i spocia po raz drugi
tkania ze
glejty ˝elazne z targowà piecz´cià odebrali
mnà. Nie wpadam tylko na chwil´, wi´c mam
ambasadorzy Targów Ksià˝ki w Krakowie.
czas na rozmow´ z ka˝dym, kto chce si´ ze mnà
Wyró˝nienie otrzymali: o. Leon Knabit, prof.
spotkaç. Porozmawiaç z ka˝dym.
Franciszek Ziejka, Grzegorz Boguta oraz wybraNa spotkanie z ojcem Knabitem nigdy nie brana g∏osami facebookowych fanów Targów pisarkuje ch´tnych, czego jednak zakonnik nie
ka Agnieszka Lingas-¸oniewska.
odbiera w kategoriach sukcesu, ale radoÊci.

Gaudeamus dla
Wydawnictwa AGH

Komu potrzebny jest
wydawca?

Statuetka Gaudeamus oraz stoisko ufundowane
przez Targi w Krakowie Sp. z o.o. – nagroda
g∏ówna w konkursie na najlepszy podr´cznik
i skrypt akademicki 2012 – trafi∏y do
Wydawnictwa Naukowego AGH za publikacj´
autorstwa Mariana Palucha Mechanika budowli.
Konkurs organizowany jest od 7 lat przez
Stowarzyszenie Wydawców Szkó∏ Wy˝szych i
Targi Ksià˝ki w Krakowie Sp.z o.o. W tym roku
dodatkowe dwie statuetki ufundowa∏ Rektor
Politechniki Krakowskiej.

Czy w dobie cyfrowej ksià˝ki i mo˝liwoÊci, jakie
stwarza autorowi Internet, wydawca wcià˝ jest
potrzebny? Jakie zadania przed nim stojà? Na
ten temat dyskutowali wczoraj: prof. Teresa
Walas, Henryk Woêniakowski, Krzysztof Varga,
Piotr Legutko i Wojciech Mazowiecki. Dewaluacja treÊci, marki i post´p techniki to zagro˝enia
wspó∏czesnego wydawcy, ale wieszczenie jego
koƒca jest przedwczesne zdaniem uczestników
panelu.
– W procesie wydawniczym wydawca wcià˝
powinien pe∏niç kluczowà rol´ okreÊlajàcà treÊci
i jakoÊç wydawanych pozycji. Mimo zapotrzebowania odbiorców na ksià˝ki darmowe – czemu
sprzyja wspó∏czesna technika – wcià˝ jest popyt
na dobre treÊci. Wydawca ma byç wi´c
stra˝nikiem treÊci wysokiej jakoÊci, niezb´dnym ogniwem w ∏aƒcuchu zwanym kultura
– okreÊli∏ prezes wydawnictwa Znak, Henryk
Woêniakowski.

Salon Książki
Przyrodniczej
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Towarzyszàcy 16. Targom Ksià˝ki Salon Ksià˝ki
Przyrodniczej odbywa si´ w Centrum Ksià˝ki
Przyrodniczej w budynku Instytutu Botaniki im.
W. Szafera PAN, gdzie dost´pne sà nie tylko
publikacje specjalistyczne. Ksi´garnia przy ul.
Lubicz 46 czynna jest dziÊ w g. 9-18 i jutro od
g. 10 do 14.
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Krakowiacy, górale i ambasadorzy

ANDRZEJ BIALIK

Książki doskonałe

Siedem lat „Książki
za książkę”
Zni˝kowe kupony do zrealizowania na stoiskach
wielu wydawców prezentujàcych si´ na Targach
dostaç mo˝na w zamian za przeczytane ju˝
ksià˝ki w ramach akcji „Ksià˝ka za Ksià˝k´”.
Agora i Targi w Krakowie organizujà jà ju˝ po raz
siódmy. Wystarczy przynieÊç u˝ywanà (ale nie
zniszczonà) ksià˝k´ na stoisko akcji przy wejÊciu
na Targi – za ka˝dy egzemplarz mo˝na otrzymaç
jeden kupon. Oprócz niego Publio.pl podaruje
ka˝demu uczestnikowi akcji kupon z kodem
umo˝liwiajàcym Êciàgni´cie bezp∏atnie dowolnego e-booka spoÊród kilkuset bestsellerów
dost´pnych w tej e-ksi´garni. Stoiska bioràcych
w akcji wydawców oznaczone sà jej logo.
Ksià˝ki elektroniczne mo˝na pobieraç podczas
Targów lub do koƒca listopada.
Do tej pory dzi´ki akcji „Ksià˝ka za ksià˝k´” do
ma∏opolskich bibliotek trafi∏o ponad 15 tysi´cy
ksià˝ek. Tylko podczas ubieg∏orocznych targów
zebrano ich 3361.

Dla moli książkowych i łowców autografów
twa WAB ksià˝k´ Zwyczajny
dzieƒ z doktorem Korczakiem
(A34, g. 12),

Spotkania, rozmowy, autografy i mnóstwo, mnóstwo
ksià˝ek. Tak zapowiada si´
piàtek na Targach Ksià˝ki

Znani i lubiani
¸owcy autografów nie powinni
natomiast przegapiç dziÊ stoisk,
przy których b´dà podpisywaç
ksià˝ki znani i lubiani: Wojciech
Cejrowski (g. 10.30 C10), ks.
Adam Boniecki (g. 16, C2),
Adam Bujak (g. 15.30 A20).
W∏adys∏aw Bartoszewski podpisuje dziÊ Wiosn´ jesienià
(g.12.30, A27 oraz g.14, A16),
Jan Nowicki na stoisku Bellony
promuje ksià˝k´ M´˝czyzna i
one (A11, g.16), o. Leon Knabit
– jak zawsze b´dzie si´ spotyka∏
z czytelnikami na kilku stoiskach (C16, g.10,
C12, g.11, C12, g.14, C22, g.16).
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Wielu z nas spotka dziÊ
cenionych autorów. Jeanette
Winterson – brytyjska pisarka odznaczona Orderem
Imperium Brytyjskiego
b´dzie podpisywaç niedawno prze∏o˝one Po co ci
szcz´Êcie, jeÊli mo˝esz byç
normalna? na stoisku
wydawnictwa Rebis (A28,
g.16.30), Robert Ostaszewski
i Violetta Sajkiewicz promowaç b´dà najnowszy wspólny krymina∏ Sierpniowe Władysław Bartoszewski
kumaki (A34, g. 16), Anna
Ficner-Ogonowska pojawi si´ na stoisku
wydawnictwa Znak (A27, g.14). Mieczys∏aw
Czuma i Leszek Mazan – autorzy popularnych

ksià˝ek o Krakowie i jego mieszkaƒcach
zagoszczà na stoisku B87(g.14). Katarzyna
Zimmerer podpisuje na stoisku wydawnic-

Jak co roku organizatorzy Targów przygotowali mnóstwo atrakcji dla dzieci. Najm∏odsi b´dà mogli zdobyç pierwszy w ˝yciu autograf i porozmawiaç z autorami swoich lektur. DziÊ na Targach b´dà: Wies∏aw
Drabik (g. 13, A49) – autor weso∏ych ksià˝eczek dla dzieci, Lidia MiÊ promujàca Odwiedzajàc czarownice na stoisku wydawnictwa Dreams (g. 10, B92). Przyjdà na Targi tak˝e Ewa Stadtmüller (A49,
g.11) oraz Sergiusz Pinkwart z ksià˝kà Tata reporter (B65, g.13). Na stoisku wydawnictwa Literatura
zasiàdzie Natalia Usenko (g.15). Oprócz spotkaƒ z autorami literatury dla dzieci, najm∏odsi b´dà mogli
wziàç udzia∏ w licznych zabawach i konkursach: wydawnictwo Zakamarki (B91) przez ca∏y dzieƒ prowadziç b´dzie warsztaty rysunkowe dla dzieci w wieku 5-10 lat wokó∏ ksià˝ki Moje szcz´Êliwe ˝ycie.
Na stoisku A9 odb´dzie si´ pokaz sk∏adania origami A9 (g.11). Na zabawy poetyckie dla dzieci w wieku
7-14 lat zaprasza portal CzasDzieci.pl (F13, g.13.30).
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Piątek dla dzieci

Nasza akcja: Nakręć się na czytanie!
Po˝egnanie z Afrykà (przy przejÊciu z
hali g∏ównej do sektora F), a filmy z
poszczególnych targowych dni b´dà
publikowane na kanale youtube
Targów.
ARCHIWUM

W 2010 roku uczestnicy Targów oraz
autorzy pisali ksià˝k´ razem z noblistkà
Hertà Müller, w 2011 czytali wiersz
Czes∏awa Mi∏osza na tysiàce g∏osów, a
w tym roku nakr´cà wspólnie film, w
którym opowiedzà przed kamerà, jak
interpretujà has∏o przewodnie 16. edy-
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cji Targów Ksià˝ki – Istniej´, po to, ˝eby czytaç
ksià˝ki. Kamer´ ustawiliÊmy przy kawiarni
Targi 2011. Miłosz w samo południe
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Targi 2010. Pierwsze zdanie Herty Müller

Czytanie nakr´ca
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Skądkolwiek wieje wiatr, zawsze ma zapach Tatr

DziÊ wieczorem podczas gali w Hotelu Starym
poznamy nazwiska tegorocznych zdobywców
PIKowego Lauru, nagrody Polskiej Izby Ksià˝ki
dla dziennikarzy propagujàcych czytelnictwo w
prasie oraz mediach elektronicznych. Nagroda,
wr´czana zawsze podczas Targów Ksià˝ki w
Krakowie, przyznana zostanie po raz siódmy. W
tym roku nominowani zostali Juliusz Kurkiewicz,
Jerzy Jarniewicz i Adriana Szymaƒska (za
popularyzacj´ literatury na ∏amach prasy),
Micha∏ NogaÊ, Robet Mirzyƒski i Anna
Gruszecka oraz twórcy kampanii spo∏ecznej „Nie
czytasz? Nie id´ z Tobà do ∏ó˝ka” (media elektroniczne).
Laureatami poprzednich edycji sà mi´dzy innymi Hanna Maria Giza, Krzysztof Mas∏oƒ,
Kazimiera Szczuka, Jerzy Kisielewski.

Ta fraszka Jana Sztudyngera to has∏o przewodnie
tegorocznego Salonu Ma∏ych Ojczyzn
poÊwi´conego kulturze i literaturze Podhala.

mów, ksià˝ek wspomnieniowych, historycznych
i beletrystki o tematyce tatrzaƒskiej i zakopiaƒskiej, pokaz mody inspirowanej góralskim
zdobnictwem.

O samym Janie Sztaudyngerze (jego ksià˝ki
mo˝na kupiç tak˝e na Targach) i ˝yciu rodziny

Książka, ale jaka?

Mi∏oÊników ebooków i audobooków zapraszamy
tak˝e na stoisko F 14, gdzie firma Virtualo we
wspó∏pracy z kilkoma najwi´kszymi wydawcami
stworzy∏a Ebook Fun Zone – to targowa nowoÊç.
B´dzie mo˝na porozmawiaç o cyfrowych
ksià˝kach, przetestowaç ich noÊniki, wziàç udzia∏
w zabawach edukacyjnych i konkursie, w którym
nagrodà jest najnowszy model czytnika
PocketBook.
Czytniki tekstów mo˝na równie˝ oglàdaç na stoiskach innych wystawców w sektorze F, gdzie
prezentujà swojà ofert´ m.in. dystrybutorzy
ksià˝ek cyfrowych.
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Papierowa czy elektroniczna? DziÊ o g. 13 w sali
1 b´dzie mo˝na wziàç udzia∏ w spotkaniu, podczas którego wydawcy spróbujà rozwiàzaç ten
dylemat, porównaç ksià˝ki tradycyjne i cyfrowe,
podkreÊliç ich zalety, wspomnieç o wadach.

pod Tatrami opowie dziÊ jego córka – Anna
Sztaudynger-Kaliszewicz (g.13, sala 4 i g.14, F
23).
Spotkanie z Podhalem potrwa zresztà ca∏y dzieƒ
– zapraszamy na stoiska F 21 i F 23 oraz do sali
4. W programie m.in. rozmowy o sztuce zakopiaƒskiej (g.11, sala 4), gwarze góralskiej wczoraj i dziÊ (g.15, sala 4), promocje albumów i fil-
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