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Wrocławskie Promocje Dobrych Książek

W dniach 3 – 6 grudnia 2009 roku już po raz 18 odbyły się Wroc-
ławskie Promocje Dobrych Książek, które zgromadziły blisko stu wy-
dawców. Ta cykliczna impreza stawia sobie za zadanie promocję czytel-
nictwa i czytania; umożliwia dyskusje o literaturze, a także o kondycji
rynku wydawniczego. Od pierwszej edycji imprezy, corocznie odbywa
się prestiżowy konkurs „Pióro Fredry”, mający na celu uhonorowanie
książek, które ukazały się w mijającym roku i nawiązują do Patrona.
Jury składające się z krytyków, naukowców i artystów ocenia wartości
literackie, edukacyjne, a także edytorskie publikacji. Zwycięzcy otrzy-
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mują dyplomy oraz nagrody, powstałe w pracowniach wrocławskich
artystów. 30 listopada jury oceniło 113 książek nadesłanych przez 44
wydawnictwa (po konkursie publikacje są przekazywane w darze naj-
bardziej potrzebującym bibliotekom i instytucjom). Spośród sześciu
wybranych publikacji, pięć otrzymało równorzędne wyróżnienie, a na-
grodę główną i tytuł Książki Roku 2009 przyznano Wydawnictwu
BOSZ za publikację Ach! Plakat filmowy w Polsce, wyróżnioną za wy-
smakowane edytorsko i kompozycyjnie wyraziste ukazanie jednego
z najważniejszych zjawisk współczesnej kultury polskiej.

Kolejną ważną imprezą było wręczenie Nagrody Księgarzy WITRYNA,
przyznawanej od 2003 roku. Służy ona wyróżnieniu najbardziej warto-
ściowych publikacji wydawanych w Polsce w danym roku. Ocenie podle-
gają zarówno wartości merytoryczne, jaki i edytorskie, z uwzględnieniem
opinii czytelników, wyrażanych przez liczbę sprzedanych egzemplarzy.
Nagrodę Główną Księgarzy – WITRYNA 2009 (rzeźbę Agaty Gwizd-Le-
szczyńskiej) otrzymało Wydawnictwo Dolnośląskie z Grupy Wydawniczej
Publicat S.A. za książkę Stephenie Meyer „Przed Świtem”. Uroczyste wrę-
czenie nagrody nastąpiło 3 grudnia 2009 roku podczas uroczystości Wie-
czoru Laureatów 18. Wrocławskich Promocji Dobrych Książek.

Inną nagrodą, która została przyznana była Literacka Nagroda
Europy Środkowej ANGELUS. Jej laureaci poruszają w swoich dzie-
łach tematy najistotniejsze dla współczesności, zmuszają do refleksji,
pogłębiają wiedzę o świecie innych kultur. Statuetka ANGELUS au-
torstwa Ewy Rossano za najlepszą książkę prozatorską opublikowaną
w Polsce w ubiegłym roku została przyznana Josefovi Škvoreckemu
za powieść Przypadki inżyniera ludzkich dusz. Nagrodę dla tłumacza
otrzymał Andrzej Jagodziński.

Program Promocji obfitował w wiele spotkań z autorami, wydawca-
mi, prelekcji i dyskusji na tematy związane z książką.

Kolejna edycja imprezy jest zaplanowana na 2-5 grudnia 2010 roku.

Źródło:
http://wpdk.pl/component/option,com_frontpage/Itemid,54/
lang,polish/; http://angelus.com.pl/main.php?fid=140&pg=21

Marta Kunicka

BIBLIOTHECA NOSTRA NR 3/4 (19) 2009118


