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Ludzie ró»nych kultur, wyzna«, pogl¡dów i ideologii od zarania dziejów realizuj¡ zapis

swoich my±li i przekona« w formie gra�cznej. Od wieków przyjmuje on posta¢ kodeksu,

a wspóªcze±nie tak»e posta¢ ksi¡»ki mówionej1 (ksi¡»ka audio, audiobook), i ksi¡»ki

elektronicznej2 (e-book). Ju» r¦kopisy byªy narz¦dziem przekazu informacji, utrwalaªy

pami¦¢ i sªu»yªy komunikacji, a wynalezienie druku przyczyniªo si¦ do zwi¦kszenia do-

st¦pno±ci utrwalonej tre±ci.

Ksi¡»ka drukowana w Polsce pojawiªa si¦ w drugiej poªowie XV wieku. Pierwszymi

drukami, jak podaje Barbara Bie«kowska3 byªy: kalendarz na rok 1474 i trzy niewielkie

pisma wydane w Krakowie przez Kaspra Straube, kazania papie»a Leona i i inne popu-

larne utwory religijne, które ukazaªy si¦ w Cheªmnie oraz druki o charakterze religijnym

� wydrukowane we Wrocªawiu przez Kaspra Elyana. Znakomita wi¦kszo±¢ ówczesnych

polskich o�cyn publikowaªa dzieªa o tematyce religijnej, a w literaturze chrze±cija«skiej

maj¡ pocz¡tki dzieje polskiej kultury. Jak dowodz¡ badania repertuaru wydawniczego,

do poªowy XIX wieku ksi¡»ki o tematyce religijnej znajdowaªy si¦ na czele produkcji

wydawniczej w Polsce4, a w drugiej poªowie XIX wieku cho¢ utraciªy pierwsze«stwo,

zajmowaªy - zwªaszcza w okresach historycznych przeªomów - niezwykle wa»n¡ pozycj¦

ze wzgl¦du na liczb¦ druków5 . �wiadomo±¢ tych procesów byªa zal¡»kiem niniejszej

pracy.
1Pierwsze ksi¡»ki mówione pojawiªy si¦ z my±l¡ o niewidomych odbiorcach w Stanach Zjednoczonych w 1932

r. W Polsce w poªowie lat 30. �rma pªytowa Orpheon nagraªa bajki Adama Mickiewicza czytane przez aktora

i malarza Mariusza Maszy«skiego. Od lat 60. XX wieku ksi¡»ki mówione nagrywano na ta±mach magnetofo-

nowych na potrzeby czytelników Biblioteki Polskiego Zwi¡zku Niewidomych.
2Za narodziny e-ksi¡»ki uwa»a si¦ Project Gutenberg zaªo»ony przez Michael'a Hart'a w 1971 roku.
3B. Bie«kowska: Ksi¡»ka na przestrzeni dziejów. Warszawa 2005, s. 87-88.
4B. Kosmanowa: Ksi¡»ka i jej czytelnicy w dawnej Polsce. Warszawa 1981, K. Maleczy«ska: Historia

ksi¡»ki i jej funkcji spoªecznej. Wrocªaw 1987.
5K. Maleczy«ska: Ksi¡»ki i biblioteki w Polsce okresu zaborów. Wrocªaw 1987, s.18-19, 26.
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Problematyka rynku wydawniczego sytuuje si¦ w obszarze bada« bibliologicznych nad

szeroko poj¦t¡ kultur¡ ksi¡»ki. Paul Otlet rozumiaª bibliologi¦ w kontek±cie dokumen-

tologii, jako wielk¡, uniwersaln¡ nauk¦, zajmuj¡c¡ si¦ badaniem wszelkich dokumentów

i ich funkcjonowaniem6. Proces bibliologiczny obejmuje produkcj¦, obieg i konsumpcj¦

oraz wpªywa na ksztaªtowanie ideologii i ±wiadomo±ci spoªecznej, upowszechnianie wie-

dzy, dostarczanie rozrywki, przekazywanie warto±ci kulturalnych czy literackich7.

Starano si¦ ustali¢, czy istniej¡ wyró»niki, charakterystyczne tylko dla ksi¡»ki kato-

lickiej, opisuj¡ce j¡ jako odr¦bny system ksi¡»ki. Zaobserwowano, »e publikacje konfesyj-

ne posiadaj¡ wydawców o wyra¹nie okre±lonym pro�lu, odr¦bne ±rodowiska odbiorców,

wªasne kanaªy dystrybucyjne i instytucje upowszechniaj¡ce. Oczywi±cie nie brakuje sy-

tuacji, kiedy pewne zale»no±ci si¦ przenikaj¡: ksi¡»ka katolicka jest rozprowadzana przez

wªasne specjalistyczne ksi¦garnie lub kioski para�alne, a zarazem korzysta z ogólnoasor-

tymentowych sieci sprzeda»y; ukazuje si¦ w wydawnictwach o pro�lu ±ci±le katolickim,

ale i w±ród o�cyn o innym charakterze pojawiaj¡ si¦ tytuªy bezsprzecznie katolickie.

Wa»nym problemem badawczym byªo zde�niowanie, czym jest ksi¡»ka katolicka, co j¡

okre±la, jakie posiada cechy i funkcje, czy i jak tworzy odr¦bny system rynku wydaw-

niczego, a zwªaszcza swoisty system komunikacji spoªeczno-kulturowej.

Kiedy podj¦to prób¦ okre±lenia i nazwania powy»szych zjawisk, naturaln¡ konse-

kwencj¡ byªo opisanie narz¦dzi komunikacyjnych sªu»¡cych upowszechnianiu ksi¡»ki

katolickiej. Wydawnictwa konfesyjne korzystaj¡ z wszystkich mo»liwych form dost¦p-

nych w zakresie marketingu ksi¡»ki. Z upªywem lat wzbogaciªy si¦ o wªasn¡ imprez¦

wystawiennicz¡ oraz nagrod¦ literack¡. Uczestnicz¡ tak»e w zorganizowanych struktu-

rach Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, które wspiera m.in. ich dziaªania.

Zakres chronologiczny rozprawy umownie wyznacza rok 1989, kiedy to polski ry-

nek ksi¡»ki uzyskaª niezale»no±¢. Dokªadnie wiosn¡ tego roku zawarto porozumienie

okr¡gªego stoªu, a czerwcowe wybory do Sejmu i Senatu zako«czyªy si¦ sukcesem Soli-

darno±ci. Wydarzenia te przyczyniªy si¦ do stworzenia formalnych i faktycznych zasad

funkcjonowania wolnego rynku, co sprzyjaªo przeobra»eniom w bran»y wydawniczej

i ksi¦garskiej. Na pocz¡tku 1990 roku zniesiono reglamentacj¦ papieru i wprowadzono

wewn¦trzn¡ wymienialno±¢ zªotówki. Natomiast w czerwcu 1990 roku weszªa w »ycie
6K. Migo«: Bibliologia w±ród innych nauk. Koncepcje, realizacje, perspektywy. W: Bibliologia: problemy

badawcze nauk humanistycznych. Red. D. Ku¹mina. Warszawa 2007, s. 22-24.
7M. Antczak: Metoda bibliogra�czna, statystyczna i porównawcza w badaniach bibliologicznych na przykªa-

dzie bada« wªasnych. W: Bibliologia: problemy badawcze nauk humanistycznych. Red. D. Ku¹mina. Warszawa

2007, s. 26.
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ustawa znosz¡ca cenzur¦8. Interesuj¡ce dla badacza staªo si¦ to, jak o�cyny instytucjo-

nalnie i ideologicznie zwi¡zane z Ko±cioªem katolickim funkcjonowaªy w rzeczywisto±ci

kapitalistycznej. Jak zmieniaª si¦ repertuar i funkcje tego typu publikacji we wspóªcze-

snej kulturze. Czy powstawaªy nowe wydawnictwa o takim pro�lu i jak si¦ rozwijaªy?

W miar¦ gromadzenia informacji zauwa»ono wzrost liczby edytorów, a zamieszczona

w aneksie baza wydawców zaskakuje liczb¡ dziaªaj¡cych podmiotów. Owszem, niektóre

z nich wydaj¡ po kilka tytuªów rocznie, ale znakomita cz¦±¢ pr¦»nie si¦ rozwija, wnosi

znacz¡cy wkªad w kultur¦ ksi¡»ki, dociera do szerokich kr¦gów odbiorców, nie stroni

od popularnych form promocji.

Niektóre wydawnictwa posiadaj¡ bogat¡ histori¦, si¦gaj¡c¡ korzeniami czasów sprzed

transformacji politycznej. Analizuj¡c poszczególne lata dziaªalno±ci drukarni zakonnych

oraz pierwszych wydawców zwi¡zanych z uczelniami teologicznymi i diecezjami, starano

si¦ nakre±li¢ tak»e tªo historyczne. Kontekst ten pozwala zaobserwowa¢ zale»no±¢ po-

mi¦dzy tradycyjnym podej±ciem do sprzeda»y, a powolnym otwieraniem si¦ edytorów

w kierunku nowoczesnego marketingu nastawionego na aktywn¡ sprzeda».

Dotychczas opublikowano pi¦¢ Raportów o ksi¡»ce katolickiej Kuby Froªowa9. Zawie-

raj¡ one ogóln¡ charakterystyk¦ wydawców ksi¡»ki katolickiej, oraz ich oferty wydawni-

czej, opis dziaªa« marketingowych i katalog wybranych o�cyn. Prezentowane tam dane

liczbowe opieraªy si¦ na wynikach odesªanych ankiet. Próba badawcza obejmowaªa jed-

nak stosunkowo niewiele podmiotów, poniewa» ankiety byªy kierowane do najwi¦kszych

i najpr¦»niej dziaªaj¡cych o�cyn: nie wszyscy odsyªali formularze, nie zawsze odpowia-

dano na peªn¡ ankiet¦.

Niniejsza praca w relacji do raportów stara si¦ ukaza¢ ksi¡»k¦ katolick¡ w szerokim

uj¦ciu bibliologicznym, d¡»¡c do mo»liwie peªnej charakterystyki systemu ksi¡»ki wy-

dawców religijnych. Autorka pragn¦ªa pokaza¢ specy�czne miejsce, jakie zajmuje ksi¡»-

ka religijna na polskim rynku wydawniczym. Po pierwsze, literatura konfesyjna dopiero

po 1989 roku miaªa mo»liwo±¢ zaistnienia poza �drugim obiegiem�, do którego zepchn¦-

ªy j¡ uwarunkowania historyczno-polityczne. Po drugie, to wychodzenie odbywaªo si¦

powoli ze wzgl¦du na przyzwyczajenia czytelników. Jeszcze w pierwszej dekadzie XXI

wieku wi¦kszo±¢ osób poszukiwaªa ksi¡»ek religijnych w specjalistycznych ksi¦garniach

katolickich. Cz¦±ciowo mogªo to wynika¢ z tego, »e przekonania religijne s¡ w naszej
8M. Tobera: Pocz¡tki transformacji polskiego rynku ksi¡»ki. Rekonstrukcja najwa»niejszych wydarze« z lat

1989-1995 (cz¦±¢ pierwsza). �Przegl¡d Biblioteczny� 2010, z. 3, s. 288, 293-294.
9Raporty o ksi¡»ce katolickiej ukazuj¡ si¦ co dwa lata, pocz¡wszy od roku 2001. Wydano pi¦¢ tego typu

publikacji. Autorem wszystkich jest Jakub Froªow, a trzech ostatnich we wspóªpracy z Jerzym Wolakiem. Na

ksi¡»kach wydanych od 2005 roku widnieje nazwisko Kuba Froªow. Obaj autorzy s¡ publicystami �Biblioteki

Analiz�.
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kulturze traktowane jako sfera prywatna ka»dego czªowieka, dlatego te» pytanie o mo-

dlitewnik w du»ej ksi¦garni ogólnoasortymentowej nie nale»aªo do zwyczajnych zacho-

wa« czytelniczych. Sytuacja zacz¦ªa si¦ zmienia¢ wraz z coraz wi¦ksz¡ popularno±ci¡

sprzeda»y wysyªkowej i internetowej. Po trzecie, specy�czna sytuacja literatury religij-

nej wi¡»e si¦ ze swoist¡ funkcj¡, jak¡ peªniªa ona dla obiegu czytelniczym. Odbiorca

szuka ksi¡»ki katolickiej, bo odpowiada ona na jego potrzeby religijne (meta�zyczne ale

i codzienne), a celem wydawcy i autora jest szerzenie warto±ci ewangelicznych. Genero-

wanie zysku ma oczywi±cie znaczenie, ale nie jest najwa»niejszym warunkiem ukazania

si¦ tytuªu, jak w przypadku wydawnictwa ±wieckiego. Po czwarte, wydawcy, ksi¦garze

i instytucje promuj¡ce ksi¡»k¦ katolick¡ korzystaj¡ z repertuaru dziaªa« dost¦pnych na

rynku, dostosowuj¡c je do swojej specy�ki.

Zagadnienia wydawnicze i ksi¦garskie skupione wokóª ksi¡»ki o tematyce religijnej,

a ±ci±le � katolickiej, znajdowaªy si¦ w sferze bada« i opracowa« statystycznych, któ-

re s¡ dost¦pne dla szerokiego kr¦gu odbiorców. Przy ustalaniu terminologii ¹ródªami

istotnymi byªy prace Czesªawa Ryszki10, monogra�a Jerzego Plisa11 oraz opracowa-

nia Biblioteki Analiz12. Dane statystyczne uzyskano z publikacji Biblioteki Narodowej

�Ruch Wydawniczy w Liczbach� oraz korespondencji z Zakªadem Statystyki Wydaw-

nictw tej»e ksi¡»nicy. Charakterystyk¦ wybranych edytorów oraz kanaªów dystrybucji

wykonano na podstawie obszernych artykuªów zamieszczonych w poszczególnych to-

mach Encyklopedii katolickiej oraz wybranych edycji Rynek ksi¡»ki w Polsce �ukasza

Goª¦biewskiego. Dane wzbogacono dokumentacj¡ wedªug prac: Mariana Piro»y«skiego

i Stanisªawa Szcz¦cha13, Adama Bromberga14, Witolda Zdaniewicza15, Jerzego Góra-

la16. Wymienione ¹ródªa i ich analiza porównawcza pozwoliªy scali¢ wyniki zebrane

przez poszczególnych badaczy i ukaza¢ mo»liwie kompletny obraz rynku wydawców ka-
10C. Ryszka:Milcz¡cy obecny. I inne szkice o pisarzach katolickich. Katowice 1984.; C. Ryszka: Na tropach

Boga. Przygoda z literatur¡ XX wieku. Kraków 1999.
11J. Plis: Ko±cióª katolicki w Polsce a prasa, radio i �lm 1918-1939. Lublin 2001.
12Biblioteka Analiz � �rma wydawnicza specjalizuj¡ca si¦ w badaniach rynku wydawniczo-ksi¦garskiego, cza-

sopisma: dwutygodnik �Biblioteka Analiz�, miesi¦cznik �Magazyn Literacki KSI��KI�, kwartalnik �Wiadomo±ci

Ksi¦garskie�, kwartalnik �Wyspa�, miesi¦cznik �Notes Wydawniczy�; publikacje fachowe: rocznik �Rynek ksi¡»ki

w Polsce�, od 2007 roku wydawany w czterech tomach (�Wydawnictwa�, �Dystrybucja�, �Poligra�a� i �Who is

who�); Raporty o ksi¡»ce katolickiej autorstwa Kuby Froªowa, ukazuj¡ce si¦ dla roczników: 2001, 2003, 2005,

2007, 2009.
13M. Piro»y«ski, S. Szcz¦ch: Rocznik statystyczny Ko±cioªa katolickiego w Polsce. Rok pierwszy 1937.

Lublin 1938.
14A. Bromberg: Ksi¡»ki i wydawcy. Ruch wydawniczy w Polsce Ludowej w latach 1944-1964.

Warszawa 1966.
15Ko±cióª katolicki w Polsce 1945-1982. Red. W. Zdaniewicz. Pozna« [i in.] 1982.
16J. Góral:Wydawnictwa i prasa katolicka. W: Ko±cióª katolicki w Polsce 1918-1990. Rocznik statystyczny.

Red. L. Adamczuk, W. Zdaniewicz. Warszawa 1991.
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tolickich przed transformacj¡ polityczno-gospodarcz¡. Od roku 1990 obserwujemy du»¡

dynamik¦ w dziaªalno±ci edytorskiej, dotyczy to równie» przekazu tre±ci religijnych.

Bardzo wiele o�cyn bez przeszkód mogªo rozpocz¡¢ dziaªalno±¢, jednak odbyªo si¦ to

z ró»nym skutkiem: niektóre nie wytrzymaªy praw rynkowych, inne znakomicie wyko-

rzystaªy swój potencjaª i zapotrzebowanie odbiorców. Do uatrakcyjnienia i rozszerzenia

oferty wydawniczej w du»ej mierze przyczyniª si¦ rosn¡cy w pierwszym dziesi¦cioleciu

XXI wieku popyt na publikacje zwi¡zane z osob¡ papie»a Jana Pawªa II. Tzw. ofer-

ta papieska po dzi± dzie« cieszy si¦ szerokim zainteresowaniem odbiorców ze wzgl¦du

na bie»¡ce wydarzenia w Watykanie i procesy beaty�kacyjny oraz kanonizacyjny Ojca

�wi¦tego z Polski.

Informacje o poszczególnych wydawcach oraz materiaª do tworzonej bazy edytorów

katolickich czerpano tak»e ze stron WWW poszczególnych o�cyn oraz serwisów po±wi¦-

conych ksi¡»kom, rynkowi wydawniczemu, kulturze, religii katolickiej, bran»y ksi¦gar-

skiej. Obserwacje pochodz¡ z autopsji: uczestnictwo w imprezach po±wi¦conych ksi¡»ce

konfesyjnej (targi ksi¡»ki, spotkania autorskie), oraz prowadzenie wywiadów i korespon-

dencji elektronicznej z osobami zajmuj¡cymi si¦ marketingiem publikacji katolickich.

Kwestie terminologiczne zostaªy poruszone we wst¦pie. W pierwszym rozdziale ksi¡»-

k¦ katolick¡ scharakteryzowano pod wzgl¦dem statystycznym od roku 1990, jako od-

r¦bny system ksi¡»ki, który posiada wªasnych wydawców, dystrybutorów i promocj¦.

Historia, dziaªalno±¢ oraz budowanie oferty tytuªowej o�cyn znalazªy si¦ w rozdziale

drugim. Trzeci¡ cz¦±¢ rozprawy po±wi¦cono rozlegªej i ró»norodnej sieci dystrybucyjnej.

Natomiast w czwartym i ostatnim rozdziale omówiono narz¦dzia komunikacji promo-

cyjnej rynku ksi¡»ki katolickiej. Te ostatnie zagadnienia wydaj¡ si¦ szczególnie istotne,

gdy» w nich tkwi specy�ka i klucz sukcesu rozwoju rynku ksi¡»ki katolickiej w Polsce.

Na wyró»nienie zasªuguje repertuar wydawniczy. Wydawcy katoliccy stworzyli wªa-

sny system komunikacji i promocji. Z pocz¡tkiem XXI wieku polski rynek wydawniczy

ulega coraz wiekszej homogenizacji. Dotyczy to tak»e o�cyn religijnych, czego przeja-

wem jest fakt, »e wspóªcze±nie mo»na poszukiwa¢ wielu tytuªów z oferty konfesyjnej

w dowolnych ksi¦garniach i sklepach internetowych. Nie spowodowaªo to jednak zaniku

specjalistycznych domów ksi¡»ki czy sklepów-portali z ksi¡»k¡ katolick¡: czytelnik mo-

»e wybiera¢ miejsce zakupu lektury o tematyce katolickiej. Jego decyzja cz¦sto b¦dzie

podyktowana najkorzystniejsz¡ cen¡ lub stosunkiem rabatu w sieci internet do kosztów

przesyªki, które klient musi ponie±¢. Repertuar czytelniczy jest bogaty, a z roku na rok

dost¦p i wiedza o ofercie mo»e by¢ peªniejsza. �atwiejszy jest tak»e dost¦p do informacji

o bie»¡cej propozycji tytuªowej poszczególnych edytorów. Kanaªami tych wiadomo±ci

s¡: Internet (portale, blogi, recenzje w ksi¦garniach i sklepach wirtualnych), prasa kato-
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licka (recenzje, reklamy, listy bestsellerów i rankingi) oraz wydarzenia kulturalne (targi

ksi¡»ki, spotkania autorskie, konferencje).

Odr¦bnym problemem spoªeczno-kulturowym i zarazem badawczym jest prasa katolic-

ka i jej powi¡zania z systemem ksi¡»ki katolickiej. Problem interesuj¡cy ze wzgl¦du na

zmieniaj¡c¡ si¦ rol¦ mediów, nowe podej±cie do reklamy wykreowane przez �rmy dziaªa-

j¡ce w sieci (AdSense, AdWords �rmy Google), zamykanie drukowanych wersji tytuªów

czasopism lub przechodzenie przez wydawców na wersje elektroniczne dost¦pne on-line

cz¦sto bezpªatne. Podobna sytuacja dotyczy recenzji. Obok tekstów publikowanych na

ªamach gazet i magazynów, du»¡ popularno±ci¡ ciesz¡ si¦ blogi po±wi¦cone lekturom,

recenzje pozostawiane przez kupuj¡cych w ksi¦garniach internetowych. Zbadanie jej

wykracza poza zakres tematyczny rozprawy, dlatego nie uj¦to jej, cho¢ zwracano uwag¦

na samo zjawisko prasowe.

Poj¦cie �ksi¡»ka katolicka� jako �ksi¡»ka wydawców katolickich� funkcjonuje od daw-

na w ±rodowisku ludzi zajmuj¡cych si¦ rynkiem wydawniczym i bran»¡ ksi¦garsk¡. Inne

okre±lenia, którymi niekiedy posªuguj¡ si¦ czytelnicy, wydawcy, ksi¦garze i biblioteka-

rze to ksi¡»ka religijna, literatura konfesyjna. Podobnie rzecz ma si¦ w odniesieniu do

sformuªowa«: �wydawcy katoliccy�, czy �rynek ksi¡»ki katolickiej�. Zamieszanie termi-

nologiczne mo»e powodowa¢ fakt, »e niektórzy wydawcy, nazwijmy ich dla odró»nienia

� ±wieckimi, w ofercie równie» maj¡ tytuªy katolickie. Najcz¦±ciej jednak mówi¡c o tym

sektorze bran»owym, przy rzeczownikach: ksi¡»ka, literatura, rynek, wydawcy stawia

si¦ naprzemiennie przymiotniki � katolicki, konfesyjny, religijny.

Dla sprecyzowania terminu �ksi¡»ka katolicka� si¦gni¦to do prac Marii Jasi«skiej-

Wojtkowskiej, Czesªawa Ryszki, Jerzego Plisa. Wspóªredaktorka publikacji Sacrum w li-

teraturze omówiªa problemy identy�kacji religijno±ci dzieªa literackiego17. Dokonaªa pró-

by de�nicji poj¦cia utwór religijny. Jej rozwa»ania i tezy badawcze wskazuj¡ proste

trudno±ci terminologiczne dotycz¡ce nazwy �literatura religijna�. Wi¡»e si¦ to z ró»-

nymi dyscyplinami naukowymi. Badaczka tworz¡c podstaw¦ metodologiczn¡, oparªa

si¦ na trzech elementach: �religiologii jako teorii sacrum i religii, semiologii jako wie-

dzy o systemie znaków kultury okre±lonych ±rodowisk w ramach ró»nych momentów

historycznych oraz literaturoznawstwa (poetyki, teorii literatury i metodologii bada«

literackich)�18. Odniesienie do religiologii pozwala na rozwa»enie problemu �literatura

a sacrum�, �literatura a religia�. Dalej autorka rozpatruje jeszcze znaczenie religii jako
17M. Jasi«ska-Wojtkowska: Problemy identy�kacji religijno±ci dzieªa literackiego. W: Sacrum w litera-

turze. Red. J. Gotfryd, M. Jasi«ska-Wojtkowska, S. Sawicki. Lublin 1983, s. 53-64.
18Ibidem, s. 54.
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wyznania, historycznego zjawiska kulturowego czy nawi¡zania do tradycji, a na koniec

podsumowuje: �Uogólniaj¡c � religijno±¢ to poj¦cie wieloznaczne i stopniowalne; tak»e

i w odniesieniu do utworu religijnego. A zatem jest to poj¦cie typologiczne, semantyzu-

j¡ce, a nie klasy�kacyjne.�19 I dalej stwierdza: �religijno±¢ utworu to nie tylko kwestia

tematyki czy sªownictwa, ile totalnego odniesienia jego semantycznej wymowy do sfery

sacrum�20.

Na podstawie powy»szych rozwa»a« wida¢ skal¦ niejednoznaczno±ci terminologicz-

nych, a trudno±ci wi¡»¡ce si¦ ze zde�niowaniem poj¦cia �literatury religijnej� nie brak

równie» w przypadku w¦»szego terminu, jakim jest - �literatura katolicka�. Rok pó¹-

niej ni» szkic Marii Jasi«skiej-Wojtkowskiej ukazaªa si¦ publikacja Czesªawa Ryszki21,

w której autor szuka odpowiedzi na pytanie, czy istnieje literatura katolicka, podejmu-

j¡c si¦ tym samym wywodu o jej genezie. Dowodzi, »e korzenie si¦gaj¡ pocz¡tku XX

wieku, kiedy staªa si¦ ona nowym zjawiskiem w literaturze i kulturze. Poj¦cie to wi¡zaªo

si¦ z nazwiskami konkretnych twórców i ich utworów, w których prezentowano katolicki

punkt widzenia. Wyznanie za± byªo wyznacznikiem katolicko±ci w odbiorze czytelniczym

i ª¡czyªo dzieªo z »yciem osobistym autora. Religijny wymiar twórczo±ci byª elementem,

który konstruowaª dzieªo oraz peªniª wielorakie funkcje dla jego kompozycji i ±wiata

przedstawionego. Pod koniec lat 90. ukazaªa si¦ kolejna ksi¡»ka22 tego autora, w której

odnosi si¦ on do de�nicji �literatury katolickiej� z perspektywy upªywu czasu i zmian,

jakie dokonaªy si¦ na rynku ksi¦garskim. Termin ten funkcjonowaª jeszcze w Polsce

powojennej ze wzgl¦du na specy�czne warunki polityczne, gdy przynale»no±¢ pisarza

do jednej ze skrajnych frakcji (katolicka lub marksistowska), determinowaªa jego zwi¡-

zek z okre±lonymi ±rodowiskami twórczymi, ale na ±wiecie wychodziª ju» z u»ycia. Na

pocz¡tku lat 70. Stefan Sawicki23 zastanawia si¦ nad schyªkiem literatury katolickiej,

poddaje w w¡tpliwo±¢ zasadno±¢ istnienia samego zjawiska �literatury katolickiej�. Te

zawiªo±ci terminologiczne towarzysz¡ wydawcom ksi¡»ek katolickiej literatury, a uzy-

skanie jednoznacznej odpowiedzi wydaje si¦ by¢ niemo»liwe.

Na polskim gruncie literatura, krytyka a dalej teksty katolickie byªy ±ci±le powi¡zane

z dokonuj¡c¡ si¦ stopniowo odnow¡ kultury katolickiej. Ta z kolei mogªa rozkwita¢ w

okresie mi¦dzywojennym dzi¦ki prasie religijnej24 oraz dziaªalno±ci Akcji Katolickiej25,
19Ibidem, s. 58.
20Ibidem, s. 60.
21C. Ryszka: Milcz¡cy obecny. . .
22C. Ryszka: Na tropach Boga. . .
23S. Sawicki: Z pogranicza literatury i religii. Lublin 1978.
24J. Plis: Ko±cióª katolicki w Polsce. . .
25Utworzona w 1919 roku w Gnie¹nie na nadzwyczajnym zje¹dzie episkopatu. Dziaªalno±¢ rozpocz¦ªa dwa

lata pó¹niej. Por. J. Plis: Ko±cióª katolicki w Polsce. . . , s. 3; N. Romuald: Akcja Katolicka. W: Encyklopedia
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która prowadziªa chrze±cija«skie szkolnictwo, organizowaªa warsztat pisarski twórców

katolickich, wydawaªa pras¦ sªu»¡c¡ Ko±cioªowi oraz liczne serie ksi¡»kowe.

Przymiotnik katolicki funkcjonuje tak»e w nazwach wªasnych instytucji zwi¡zanych

z ksi¡»k¡: 1. Stowarzyszenie Pisarzy Katolickich26, 2. Katolickie Towarzystwo Wy-

dawnicze27, 3. Stowarzyszenie Wydawców Katolickich28 (SWK). Ponadto na pocz¡tku

XX wieku mówiªo si¦ o katolickim ruchu wydawniczym29 w kontek±cie oferty wydaw-

niczej o�cyn katolickich ±ci±le zwi¡zanych z Ko±cioªem, natomiast od poªowy lat 90.

odbywaj¡ si¦ Targi Wydawców Katolickich. Powy»sze przykªady nie tylko dowodz¡, »e

istnieje zjawisko ksi¡»ki katolickiej, ale i ugruntowuj¡ je w powszechnej ±wiadomo±ci

spoªecznej.

Wracaj¡c do de�nicji ksi¡»ki katolickiej, trudno o peªn¡ analiz¦ tego poj¦cia, tak w pi-

±miennictwie dotycz¡cym rynku ksi¡»ki, jak i w publikacjach teologicznych czy katolic-

kich. Najszerzej problem uj¦to w raportach dotycz¡cych ksi¡»ki katolickiej wydawanych

przez Bibliotek¦ Analiz. Nale»aªo wi¦c podj¡¢ prób¦ sformuªowania takiego terminu. Au-

torka niniejszej rozprawy rozumie poj¦cie ksi¡»ki katolickiej jako zapis my±li ludzkiej,

w postaci publikacji drukowanej lub elektronicznej, który: 1. pod wzgl¦dem formalnym:

opublikowaªo wydawnictwo katolickie, posiada imprimatur; 2. pod wzgl¦dem peªnionych

funkcji: szerzy sªowo Bo»e, informuje o sprawach i o osobisto±ciach Ko±cioªa katolickie-

go, edukuje w zakresie wiary i praktyki katolickiej, ksztaªtuje kultur¦, tre±ci i warto±ci

chrze±cija«skie, opisuje problemy wiary i moralno±ci katolickiej, a rzeczywisto±¢ poprzez

pryzmat katolickiego ±wiatopogl¡du, stanowi pomoc w liturgii, modlitwie i katechizacji.

Nie wszystkie wyznaczniki wyst¦puj¡ ª¡cznie. Podstawowymi kryteriami s¡: fakt publi-

kacji ksi¡»ki w wydawnictwie katolickim, jej tematyka i peªnione funkcje.

Przyjrzyjmy si¦ uwa»niej kryteriom formalnym. Za wydawnictwo katolickie uwa»a si¦

takie, które jest zale»ne od instytucji katolickich: diecezji, zakonu, organizacji czy stowa-

rzyszenia katolickiego. Ponadto jest grupa wydawców prywatnych, niedziaªaj¡cych przy

»adnej instytucji ko±cielnej, a publikuj¡cych ksi¡»ki o charakterze katolickim. W oparciu

katolicka. T. 1. Lublin 1973, kol. 228-234.
26Stowarzyszenie Pisarzy Katolickich � zaªo»one w 1930 roku na Kongresie Eucharystycznym w Poznaniu.
27Katolickie Towarzystwo Wydawnicze � dziaªaªo w Krakowie w latach 1936-1939; Por. K. �wi¦s: Katolickie

Towarzystwo Wydawnicze. W: Encyklopedia katolicka. T. 8. Lublin 2000, kol. 1136.
28Stowarzyszenie Wydawców Katolickich � powstaªo w 1996 roku w Warszawie, organizuje Targi Wydaw-

ców Katolickich w Warszawie, Kiermasz Wydawców Katolickich w Lublinie i Katowicach, przyznaje Nagrod¦

Wydawców Katolickich FENIKS.
29J. Szmigielski: Prasa i wydawnictwa (kilka uwag o katolickim ruchu wydawniczym). �Polski Przewodnik

Katolicki� 1927, R. 1, s. 285-396.
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o analizy Jakuba Froªowa30 oraz podziaª o�cyn zaprezentowany na katolickim portalu

internetowym Opoka31 dokonano nast¦puj¡cej typologii wydawnictw katolickich:

I. Wydawnictwa diecezjalne i seminaryjne � takie, które dziaªaj¡ przy odpo-

wiednich jednostkach administracyjnych Ko±cioªa katolickiego w Polsce, np.: Wy-

dawnictwo Archidiecezji �ódzkiej, Wydawnictwo Archidiecezji Pozna«skiej �Dru-

karnia i Ksi¦garnia �wi¦tego Wojciecha�, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej

�Gaudium�, Wydawnictwo Archidiecezji Katowickiej �Ksi¦garnia ±w. Jacka�, Wy-

dawnictwo Diecezji Pelpli«skiej �Bernardinum�, Wydawnictwo Diecezji Tarnow-

skiej �Biblos�, Wydawnictwo Diecezji Kieleckiej Jedno±¢.

II. Wydawnictwa zakonne � edytorzy publikuj¡cy przy zakonach i zgromadzeniach

zakonnych m¦skich i »e«skich, np.: Wydawnictwo Zgromadzenia Paulistów �Edycja

�wi¦tego Pawªa�, Wydawnictwo Misjonarzy Krwi Chrystusa �Pomoc�, Wydawnic-

two Ksi¦»y Pallotynów �Apostolicum�, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Zakonu

Pijarów �eSPe�, Wydawnictwo OO. Franciszkanów �Bratni Zew�, Wydawnictwo

Warszawskiej Prowincji Redemptorystów �Homo Dei�, Wydawnictwo Ksi¦»y Ma-

rianów, Wydawnictwo Zgromadzenia Michalitów �Michalineum�.

III. Wydawnictwa katolickich instytucji naukowych � o�cyny dziaªaj¡ce przy

katolickich uczelniach wy»szych i innych placówkach naukowych, np.: Wydawnic-

two Wydziaªu Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Wydawnictwo Katolickiego

Uniwersytetu Lubelskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Ja-

na Pawªa II w Krakowie.

IV. Wydawnictwa instytucji ko±cielnych, stowarzysze«, ruchów i fundacji �

takie, które dziaªaj¡ przy organizacjach katolickich, fundacjach, ruchach religij-

nych, np.: Wydawnictwo Towarzystwa Biblijnego w Polsce, Instytut My±li Józefa

Tischnera, O�cyna Wydawnicza w Misji.

V. Wydawnictwa zwi¡zane z katolickimi tytuªami prasowymi � edytorzy od-

powiedzialni za wydawanie tytuªu prasowego, których nakªadem ukazuj¡ si¦ rów-

nie» pozycje zwarte, np.: Towarzystwo Wi¦¹, Biblioteka �Niedzieli�.
30J. Froªow: Wydawnictwa katolickie w Polsce. Warszawa 2003, s. 7.; A. Kowalewska: Wydawnictwa

katolickie PRL. Warszawa IINiSB UW.; Cyt. za: J. Froªow: Wydawnictwa katolickie w Polsce. Warszawa

2003, s. 7.
31Portal Opoka.org.pl jest najwi¦kszym serwisem katolickim Polsce. Jednym z jego licznych dziaªa« jest

promocja ksi¡»ki i prasy katolickiej w Polsce.
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VI. Wydawnictwa niezale»ne � o�cyny wydaj¡ce ksi¡»ki o tematyce religijnej, któ-

rych wªa±cicielami s¡ osoby prywatne, np.: Biaªy Kruk, Wydawnictwo M, Dom

Wydawniczy Rafael (dalej Rafael), PAX.

Drugim kryterium formalnym jest wpisanie w wydane dzieªo formuªy imprimatur32.

Zgodnie z de�nicj¡ zawart¡ w encyklopedii religii33, imprimatur oznacza z ªac. �niech

b¦dzie drukowane�, �wolno drukowa¢�. W Ko±ciele katolickim jest to formuªa u»ywana

przez wªadz¦ ko±cieln¡, pozwalaj¡ca na druk i rozpowszechnianie dzieªa, które dotyczy

tematyki religijnej lub moralnej. Zwykle bywa opatrzone dat¡ i podpisem oraz dodat-

kowym zwrotem �nihil obstat�, czyli �nie ma przeszkód�. Pocz¡tki tej praktyki si¦gaj¡

VI w., kiedy to papie»e po±wiadczali zgodno±¢ dzieª pisarzy katolickich z nauczaniem

Ko±cioªa, a obowi¡zuje od XVI w34.

Szczegóªowo na temat wspóªczesnego podej±cia do nadawania imprimatur pisaª

ks. Adam Boniecki na ªamach �Tygodnika Powszechnego�35, powoªuj¡c si¦ na Instrukcj¦
32J. Wróbel: Rola i znaczenie imprimatur w procesie wydawniczym ksi¡»ki katolickiej � wybrane problemy.

�Biuletyn EBIB� 2007, Nr 10 (91). Dost¦pny w Internecie: http://www.nowyebib.info/2007/91/a.php?wrobel

[data dost¦pu: 18.06.2013].
33Religia. Encyklopedia PWN. Tom 4. Red. T. Gadacz, B. Milerski. Warszawa 2001, kol. 513.
34Podobn¡ de�nicj¦ podaje Encyklopedia wiedzy o ksi¡»ce: �formuªa (wraz z dat¡ i podpisem) zezwolenia

wªadz ko±cielnych na druk ksi¡»ki, zwykle religijnej; cz¦sto pod ni¡ umieszczano formuª¦ �Nihil obstat� (dosª.

�nic nie stoi na przeszkodzie�), równie» z dat¡ i podpisem, b¦d¡c¡ zezwoleniem cenzury ko±cielnej�. Na pod-

stawie: Encyklopedia wiedzy o ksi¡»ce. Red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski. Wrocªaw

1971, kol. 989.;

Imprimatur jest wa»nym elementem, chroni¡cym nauczanie Ko±cioªa przed bª¦dami i naleciaªo±ciami niezgod-

nymi z jego liturgi¡ i wiar¡. Powinno na nim zale»e¢ przede wszystkim ±wieckim edytorom chc¡cym opublikowa¢

ksi¡»k¦ religijn¡. W przypadku wydawców katolickich, kurie cz¦sto nie udzielaj¡ specjalnego imprimatur na

ksi¡»ki wydawnictw zakonnych, wychodz¡c z zaªo»enia, »e zarz¡dzaj¡ nimi dyrektorzy, którzy s¡ ksi¦»mi, np.:

Wydawnictwo Salwator (ksi¦»y salwatorianów), Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze (oj-

ców dominikanów, dalej "W drodze"), Wydawnictwo �Bratni Zew� (ojców franciszkanów), itd. Wystarczy tutaj

zastosowa¢ jedynie �nihil obstat�* lub �imprimi potest�**. Zezwolenia na druk udziela kuria za po±rednictwem

biskupa. Ksi¡»ka jest czytana przez wyznaczonego cenzora i zatwierdzona przez Komisj¦, której cz¦sto prze-

wodniczy komisja liturgiczna kurii diecezjalnej. Aprobaty mo»e udzieli¢ kuria diecezjalna (metropolitarna) na

terenie, której znajduje si¦ wydawnictwo lub autor. Nierzadkie s¡ sytuacje, gdy autor pochodzi z innej diecezji

ni» edytor publikuj¡cy jego ksi¡»k¦. Na podstawie: P. Piotrowski: Temat: Udzielanie imprimatur [on-line].

Do J. Wróbel. 21.08.2007 [cytowany 20 wrze±nia 2007]. Korespondencja osobista.;

*Nihil obstat (ªac. nic nie przeszkadza) � oznacza, i» publikacja zostaªa sprawdzona i zatwierdzona przez cen-

zora diecezji, który okre±liª j¡ jako woln¡ od bª¦dów doktrynalnych i moralnych; cenzor jest wyznaczany przez

biskupa i wspóªpracuje z autorem w celu usuni¦cia ewentualnych bª¦dów.;

**Imprimi potest (ªac. nadaje si¦ do druku) � nadawane dla publikacji pisanych przez zakonników; oznacza, »e

dzieªo zostaªo sprawdzone i zaaprobowane przez kanonicznego przeªo»onego autora, lub przeªo»onego zakonu

(generaªa, prowincjaªa).
35Ks. A. Boniecki: �Imprimatur� watyka«ska Instrukcja o zasadach i procedurze udzielania aprobaty ko-

±cielnej w ±rodkach przekazu. �Tygodnik Powszechny� 1992, nr 28, s. 2.
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o niektórych aspektach posªugiwania si¦ ±rodkami spoªecznego przekazu w promowaniu

nauki i wiary autorstwa kardynaªa Ratzingera. Ks. Boniecki pisze, »e wielu wydawców

coraz cz¦±ciej rezygnuje z wymaganych prawem kanonicznym procedur, nakazuj¡cych

przedkªadanie wªadzom ko±cielnym swoich publikacji do oceny, a Ko±cióª milcz¡c, jak-

by zgadzaª si¦ z tym stanem rzeczy. Powodem mo»e by¢ ch¦¢ unikni¦cia mimowolnej

reklamy dla niezaaprobowanych tekstów i zwi¡zanych z tym kªopotów. Stosowane s¡

równie» ±rodki zast¦pcze w postaci wst¦pu napisanego przez wa»n¡ osobisto±¢, która

nie budziªaby »adnych w¡tpliwo±ci lub noty �za zezwoleniem wªadzy ko±cielnej�. Wspo-

mniana instrukcja liczy 16 stron, a jej ukazanie si¦ w marcu 1992 roku sprowokowaªo

do ponownej dyskusji na temat stosowania imprimatur.

Ju» w samym wprowadzeniu do tego dokumentu jest zasygnalizowane, »e chodzi

o �przekazywanie wiary w formie czystej i integralnej�, aby wierni wiedzieli, co jest

nauk¡ Ko±cioªa, a co ni¡ nie jest. Za± osoby zajmuj¡ce si¦ tematyk¡ religijn¡ w instytu-

cjach zwi¡zanych ze ±rodkami masowego przekazu maj¡ prawo do czytelnych kryteriów.

Formalnie instrukcja ma charakter dyscyplinarny i skªada si¦ z czterech rozdziaªów.

Dla celów niniejszej pracy warto zwróci¢ szczególn¡ uwag¦ na rozdziaª drugi, który do-

tyczy aprobaty ko±cielnej i zezwole« na publikacje ró»nego typu, oraz rozdziaª trzeci

zatytuªowany Apostolat wiernych na polu wydawniczym, szczególnie w odniesieniu do

wydawnictw katolickich. Oto kilka istotnych przepisów w instrukcji:

1. Dla niektórych publikacji aprobata ko±cielna jest wymagana �w sposób szczególny�,

s¡ to:

� wydania Pisma �wi¦tego, w tym jego przekªady na j¦zyki wspóªczesne,

� katechizmy i pisma katechetyczne,

� teksty przeznaczone dla szkóª wszystkich typów, w tym uczelni wy»szych,

je±li dotycz¡ dyscyplin naukowych zwi¡zanych z wiar¡ i moralno±ci¡.

2. Wspóªpraca w przygotowywaniu i publikowaniu przez katolików i braci odª¡czo-

nych:

� przekªadów Pisma �wi¦tego,

� modlitewników, tak»e na prywatny u»ytek,

� zbiorów dekretów lub aktów wªadzy ko±cielnej,

� publikacje czªonków zgromadze« zakonnych i innych osób duchownych.

3. Uprzedniej ocenie miejscowego ordynariusza powinny by¢ poddawane równie»

ksi¡»ki, niemaj¡ce charakteru podr¦czników, je±li traktuj¡ o:
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� Pi±mie �wi¦tym,

� teologii,

� prawie kanonicznym,

� historii Ko±cioªa.

4. Aprobat¡ oryginaªu nie s¡ obj¦te dalsze wydania ani przekªady.

5. Od decyzji ordynariusza mo»na si¦ odwoªa¢ do Stolicy Apostolskiej lub poprosi¢

o aprobat¦ innego biskupa, zaznaczaj¡c jednak wcze±niejsz¡ odmow¦.

6. Biskupi s¡ zobowi¡zani si¦ga¢ po pomoc specjalistów.

7. Odmow¦ aprobaty nale»y uzasadni¢ na pi±mie.

8. Fakt uzyskania ko±cielnej aprobaty nale»y zaznaczy¢ poprzez podanie nazwiska

biskupa, który udzieliª zgody oraz daty i miejsca.

9. Wydawnictwa katolickie nie mog¡ publikowa¢ bez zgody Ko±cioªa niczego, co takiej

aprobaty wymaga.

Od ukazania si¦ instrukcji min¦ªo ponad 20 lat, a samo imprimatur jest stosowa-

ne co najmniej od VI w. Praktyka dzisiejszych wydawnictw w stosowaniu tej formuªy

wci¡» jest powszechna i nie nale»y si¦ obawia¢ jej zaniechania. Mo»na zatem uzna¢, »e

imprimatur jako kryterium de�niuj¡ce ksi¡»k¦ katolick¡ jest elementem istotnym.

A wracaj¡c do wspóªczesnego znaczenia imprimatur, nale»y zauwa»y¢, »e w kraju

gospodarki wolnorynkowej ka»dy mo»e wyda¢ modlitewnik, ma do tego prawo wydaw-

nictwo diecezjalne, zakonne lub ±wieckie. U klienta � czytelnika, pragn¡cego zakupi¢

modlitewnik rodzi si¦ pytanie, jaka jest wiarygodno±¢ tej publikacji w przypadku, gdy

wydaje j¡ edytor nieko±cielny? Je±li nie ma imprimatur, pojawia si¦ podejrzenie co do

jego wiarygodno±ci i pochodzenia. Je±li jest aprobata � klient ma gwarancj¦, »e modli-

tewnik mo»e by¢ u»ywany w Ko±ciele katolickim. W praktyce imprimatur powinny mie¢

wszystkie modlitewniki, podr¦czniki do nauczania religii, rozwa»ania wykorzystywane

w liturgii oraz nabo»e«stwach liturgicznych (ró»aniec, droga krzy»owa itd.)36

Odnosz¡c si¦ do funkcji, za pomoc¡ których staramy si¦ de�niowa¢ ksi¡»k¦ katolic-

k¡, mo»na wzi¡¢ pod uwag¦ tematyk¦ publikacji: 1. Ksi¡»ki traktuj¡ce o osobisto±ciach

Ko±cioªa katolickiego b¦d¡ dotyczyªy biogra�i osób duchownych, hagiogra�i, opisów
36P. Piotrowski: Temat: Udzielanie imprimatur [on-line]. Do J. Wróbel. 21.08.2007 [cytowany 20 wrze±nia

2007]. Korespondencja osobista.
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kultu osób i miejsc ±wi¦tych. 2. Pozycje poruszaj¡ce problemy wiary i moralno±ci kato-

lickiej: ±wiadectwa, ró»ne kategorie duchowo±ci (np. maryjna). 3. Publikacje opisuj¡ce

rzeczywisto±¢ poprzez pryzmat katolickiego ±wiatopogl¡du, dotycz¡ce takich sfer, jak:

teologia, �lozo�a, historia, rodzina, maª»e«stwo, wychowanie, psychologia, formacje ka-

pªa«skie i zakonne, encykliki papieskie, dokumenty ko±cielne i inne. 4. Dzieªa stanowi¡ce

pomoc w liturgii, modlitwie i katechizacji: Pismo �wi¦te, materiaªy homiletyczne, mo-

dlitewniki, ksi¡»eczki do nabo»e«stwa, encyklopedie, sªowniki, leksykony, katechizmy,

podr¦czniki metodyczne i pomoce do katechizacji, my±li i rozwa»ania, aforystyka, ±piew-

niki. Ponadto istniej¡ liczne i popularne na rynku wydawniczym ksi¡»ki ksztaªtuj¡ce

styl »ycia wedªug chrze±cija«skich warto±ci, np.: poradniki kulinarne, publikacje doty-

cz¡ce demonologii, sekt, innych religii, uzale»nie«, poradniki duchowe. Funkcj¦ t¦ peªni

tak»e literatura pi¦kna i ksi¡»ki dla dzieci i mªodzie»y.37.

W kontek±cie imprimatur uwag¦ zwraca wypowied¹ prezesa Katolickiej Agencji In-

formacyjnej (KAI) � Marcina Przeciszewskiego, który mówi¡c o mediach, w pewnym

sensie odniósª si¦ równie» do ksi¡»ki: Media Katolickie to � z formalnego punktu widze-

nia � ±rodki przekazu b¦d¡ce wªasno±ci¡ Ko±cioªa: Konferencji Episkopatu, diecezji b¡d¹

zakonów, lub te» media pozostaj¡ce w r¦kach okre±lonych ±rodowisk laikatu, lecz utrzy-

muj¡ce instytucjonalny zwi¡zek z Ko±cioªem i maj¡ce jego aprobat¦ w zakresie przekazy-

wania nauki i doktryny Ko±cioªa. �adne ±rodowisko nie ma zatem prawa do okre±lania

swego ±rodka przekazu mianem �katolickiego� bez zgody wªadzy ko±cielnej. (. . . ) wspólna

dla wszystkich mediów katolickich jest sªu»ba Prawdzie i promocja okre±lonych warto-

±ci38. Zgodnie ze sªowami prezesa KAI, pozwolenie na u»ywanie przymiotnika �katolicki�

pozostaje w ±cisªym zwi¡zku z o�cjaln¡ aprobat¡ Ko±cioªa hierarchicznego.

Renek Mendru« z Biblioteki Analiz uwa»a, »e nie ma dobrej de�nicji ksi¡»ki kato-

lickiej, u»ywa takich okre±le«, jak39: �o�cyny bliskie my±li chrze±cija«skiej, warto±ciom

wypªywaj¡cym z Pisma �wi¦tego, (. . . ) zgodne z doktryn¡ Ko±cioªa katolickiego� oraz

zauwa»a, »e �wi¦kszo±¢ tytuªów katolickich dost¦pnych jest niemal wyª¡cznie w spe-

cjalistycznych ksi¦garniach�. Zwraca te» uwag¦ na relacj¦ pomi¦dzy poj¦ciem ksi¡»ki

katolickiej a religijnej. Pierwsze z nich jest w¦»sze i cho¢ obecnie na Zachodzie obser-

wuje si¦ boom na ksi¡»k¦ religijn¡, to w Polsce jednak pierwsze«stwo maj¡ pozycje

katolickie. Szczegóªowo to zagadnienie b¦dzie omówione w dalszej cz¦±ci pracy.

Nale»y zaznaczy¢, »e problemy z terminologi¡ nie pojawiªy si¦ nagle w przeci¡gu

ostatniego dziesi¦ciolecia. Podczas Warmi«skich Dni Duszpasterskich w Olsztynie w ro-
37Szczegóªowo tematyka publikacji zostaªa omówiona w Rozdziale 2. Ksztaªtowanie oferty tytuªowej przez

wydawców ksi¡»ki katolickiej.
38Po co s¡ media katolickie? �Go±¢ Niedzielny� 2002, nr 9, dodatek: Azymut 2002, nr 3, s. 3.
39R. Mendru«: Biblia bestsellerem wszechczasów. �Magazyn Literacki Ksi¡»ki� 2002, nr 3, s. 5-7.
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ku 1987, po±wi¦conych prasie i ksi¡»ce religijnej, w wielu wyst¡pieniach autorzy próbo-

wali wyj±¢ od wyja±nienia poj¦cia katolicko±ci publikacji drukowanych40. Oto przykªad

wypowiedzi ks. Stanisªawa Opieli: �Sugerowaªem zatem, by jednak nie zatrzymywa¢ si¦

zbyt dªugo, w sumie [nad] akademickim roztrz¡saniem problemu, na podstawie jakich

kryteriów mo»na co± uzna¢ za katolick¡ pras¦ i ksi¡»k¦. Przynajmniej niektórzy z nas

pami¦taj¡ jeszcze dyskusj¦ na temat �katolickiej literatury�. Niewiele z niej byªo po»yt-

ku i to nie dlatego, »e dyskusja byªa zªa, tylko dlatego, i» wyró»niki okazaªy si¦ maªo

ostre, pªynne, niejednoznaczne, zale»ne w jakim± nieokre±lonym stopniu i od autora

i od stworzonego dzieªa. W ostateczno±ci nie przes¡dza nic, »e katolicki autor napisze

�niekatolick¡� ksi¡»k¦ i odwrotnie41.

Przytoczony fragment ilustruje trudno±ci dotycz¡ce ustalenia ostrych ram dla de�-

nicji ksi¡»ki katolickiej, z jakimi do tej pory zainteresowani w peªni si¦ nie zmierzyli.

De�nicja proponowana przez autork¦ ma na celu zmian¦ tego stanu rzeczy.

W pracy starano si¦ stosowa¢ szeroki punkt widzenia. Metoda bibliologiczna po-

zwala spojrze¢ na system ksi¡»ki caªo±ciowo, nie tylko z punktu widzenia instytucji

wydawniczych czy ekonomii. Celem pracy jest wyodr¦bnienie systemu ksi¡»ki religij-

nej z caªego rynku oraz ukazanie jego niezale»no±ci i specy�ki. Autorka obserwowaªa

t¦ odr¦bno±¢ podczas analizy: repertuaru, informacji zebranych od wydawców, opra-

cowa« bibliogra�cznych, a tak»e poprzez czynne uczestnictwo w Targach Wydawców

Katolickich i krytyczne podej±cie do niepeªnych danych ekonomicznych. Typologia wy-

dawnictw katolickich bierze swój pocz¡tek w propozycji Kuby Froªowa oraz serwisu

Opoka, poddano j¡ jednak analizie, a jej ostateczny ksztaªt zostaª nadany przy próbie

sformuªowania de�nicji ksi¡»ki wydawców katolickich. Nast¦pnie na tej podstawie stwo-

rzono katalog wydawców katolickich i ta swoista baza stanowi aneks do rozprawy.

Podczas klasy�kacji niektórych podmiotów wyst¡piªy problemy metodologiczne. Do-

tycz¡ one zdywersy�kowanej oferty tych edytorów, którzy w pocz¡tkach swojej dzia-

ªalno±ci wydawali publikacje stricte konfesyjne. Przy okazji 50-lecia Spoªecznego Insty-

tutu Wydawniczego Znak (dalej Znak), jego prezes, Henryk Wojciechowski, mówiª o

to»samo±ci o�cyny42: Znak przez pierwsze 30-lecie byª wydawc¡ katolickim, znanym z

eseistyki, teologii, �lozo�i � zdecydowanie mniej z literatury pi¦knej, i nie wchodz¡cym
40Prasa i ksi¡»ka religijna: materiaªy z IV Warmi«skich Dni Duszpasterskich: Olsztyn 1987.08.27-29. Olsztyn

1990.
41Ks. S. Opiela: Funkcja informacyjna prasy i ksi¡»ki katolickiej. W: Prasa i ksi¡»ka religijna. . . , s. 154.
42K. Froªow: Z konieczno±ci czyni¢ cnot¦: Rozmowa z Danut¡ Skór¡ � dyrektor i czªonkiem zarz¡du oraz

Henrykiem Wo¹niakowskim � prezesem Spoªecznego Instytutu Wydawniczego Znak. �Biblioteka Analiz� 2009, Nr

243. Dost¦pny w Internecie: http://rynek-ksiazki.pl/-biblioteka-analiz_1/wydanie_203/z-koniecznosci-czynic-

cnote_19465.html [data dost¦pu: 07.01.2014].
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w inne dziedziny. Od pocz¡tku lat 90. postawili±my na wzrost i wej±cie na nowe tere-

ny, nie rezygnuj¡c z ksi¡»ek dotychczasowego naszego gªównego nurtu. Ale nie ma si¦

co oszukiwa¢, nie byªy to decyzje ªatwe i bezkon�iktowe. Najlepszy dowód, »e w latach

90. powstaª imprint Signum, w ramach którego ukazywaªy si¦ m.in. ksi¡»ki dla dzieci,

poradniki biznesowe. (...) ksi¡»ka par excellence katolicka jest nadal jednym z wa»nych

kierunków, moim zdaniem, harmonijnie wpisuj¡cych si¦ w caªo±¢ produkcji Znaku.

O�cyna Znak nie jest jedyn¡, która sprawia problemy natury metodologicznej. Zró»-

nicowan¡ ofert¦ posiadaj¡ m.in. Wydawnictwo Jedno±¢ i Wydawnictwo Diecezjalne

i Drukarnia w Sandomierzu oferuj¡ce liczne tytuªy dla najmªodszych. Cz¦±¢ tych pro-

pozycji jest oczywi±cie katolicka, ale nie brakuje ksi¡»ek edukacyjnych. Wydawnictwo

M niejednokrotnie wprowadzaªo do obiegu publikacje zwi¡zane z polityk¡ (np. o Janie

Marii Rokicie, o braciach Kaczy«skich). Wydawcy katoliccy eksperymentuj¡ i wzbo-

gacaj¡ oferty na ró»ne sposoby, natomiast w±ród o�cyn ±wieckich w ostatnich latach

tak»e zdarzyªo si¦ kilka bestsellerowych tytuªów: album Jan Paweª Wielki 1920-2005

(�wiat Ksi¡»ki), Cuda Jana Pawªa II Pawªa Zuchniewicza (Prószy«ski i S-ka), �wiadec-

two kard. Stanisªawa Dziwisza (TBA Komunikacja Marketingowa). Powy»sze kwestie

sprawiaj¡, »e opisanie systemu ksi¡»ki katolickiej nie jest proste, a sytuacja literatury

konfesyjnej po roku 1989 ulega ci¡gªym przeobra»eniom.

Ksi¡»ka jako medium, no±nik tre±ci o szerokim oddziaªywaniu spoªecznym, funkcjonuje

w ±cisªym powi¡zaniu z instytucjami odpowiedzialnymi za jej dystrybucj¦ i udost¦p-

nianie, a za po±rednictwem tych»e z czytelnikiem43. Relacje, które zachodz¡ pomi¦dzy

ksi¡»k¡ a wymienionymi ogniwami odnosz¡ si¦ tak»e do publikacji wydawanych przez

edytorów katolickich. Mo»emy wymieni¢ kilka czynników, które pozwalaj¡ wyodr¦bni¢

podsystem ksi¡»ki wydawców katolickich, b¦d¡cy integraln¡ cz¦±ci¡ wspóªczesnego sys-

temu ksi¡»ki. Pierwszym z nich jest istnienie grupy wydawców o wyra¹nie okre±lonym

pro�lu. Charakterystyka edytorów proponuj¡cych swoim odbiorcom ksi¡»k¦ katolick¡

zostaªa zaprezentowana we wst¦pie, nale»¡ do nich wydawnictwa: diecezjalne i semina-

ryjne; zakonne; katolickich instytucji naukowych; instytucji ko±cielnych, stowarzysze«,

ruchów i fundacji; edytorzy zwi¡zani z tytuªami prasowymi oraz katolickie wydawnic-

twa niezale»ne.

Drugim czynnikiem ±wiadcz¡cym o funkcjonowaniu takiego systemu jest fakt ist-

nienia odr¦bnych instytucji upowszechniaj¡cych ksi¡»k¦ wydawców katolickich. Mo»na

je podzieli¢ na trzy grupy, gdy» w zale»no±ci od charakteru s¡ odpowiedzialne za in-

ne aspekty upowszechniania. Ksi¦garnie, hurtownie i ksi¦garnie internetowe o pro�lu
43M. Czerwi«ski: System ksi¡»ki. Warszawa 1976, s. 24.
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katolickim odpowiadaj¡ za dystrybucj¦. Biblioteki teologiczne, ko±cielne i para�alne

udost¦pniaj¡ ksi¡»k¦ katolick¡ zainteresowanym czytelnikom nieodpªatnie. Organizacje

i serwisy informacyjne po±wi¦cone ksi¡»ce wydawców katolickich (np. Stowarzyszenie

Wydawców Katolickich) i serwisy informacyjne (np. Opoka, Katolik), promuj¡c ksi¡»k¦

wydawców katolickich, sªu»¡ informowaniu potencjalnych odbiorców i wszystkich zain-

teresowanych o nowych b¡d¹ interesuj¡cych publikacjach.

Kolejny element tego systemu stanowi publiczno±¢ o wyra¹nym pro�lu, która nada-

je ksi¡»ce katolickiej swoist¡ funkcj¦ i ujawnia specy�k¦ odbioru. Mo»na tutaj wymie-

ni¢ osoby duchowne, studentów katolickich uczelni wy»szych, osoby ±wieckie zawodowo

zwi¡zane z instytucjami ko±cielnymi, osoby poszukuj¡ce okre±lonej tematyki lektury44,

osoby ±wiadome wªasnej wiary i pragn¡ce j¡ pogª¦bia¢.

Ostatnim komponentem s¡ instytucje, akcje i przedsi¦wzi¦cia promuj¡ce ksi¡»k¦ wy-

dawców katolickich. Nale»¡ do nich Targi Wydawców Katolickich, Kluby Ksi¡»ki Kato-

lickiej, Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, serwisy internetowe, m.in.: Jeremiasz.pl,

Katolicka Agencja Informacyjna45, chrze±cija«ski serwis Mateusz oraz narz¦dzia marke-

tingowe, takie jak spotkania autorskie, wystawy ksi¡»ek katolickich, konferencje, impre-

zy cykliczne, listy bestsellerów katolickich ksi¦garni, nagrody literackie i wiele innych.

44Podczas precyzowania terminu ksi¡»ki wydawców katolickich zostaªa poruszona tak»e jej tematyka: teolo-

giczna, �lozo�czna, historyczna, dotycz¡ca rodziny, maª»e«stwa, wychowania, formacji kapªa«skie i zakonne,

ró»nych kategorii duchowo±ci i innych.
45eKAI: Kultura. Dost¦pny w Internecie: http://ekai.pl/kultura/ksiazki/ [data dost¦pu: 18.06.2013].
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Rozdziaª 1

Rozwój ksi¡»ki katolickiej w ±wietle statystyki

Biblioteki Narodowej po roku 1990

Pocz¡tki polskiej statystyki wydawnictw si¦gaj¡ dziaªa« podj¦tych przez Wªadysªawa

Bie«kowskiego (ówczesnego dyrektora Biblioteki Narodowej), które przyczyniªy si¦ do

decyzji Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Gªównego Urz¦du Statystycznego o utworze-

niu w Instytucie Bibliogra�cznym Biblioteki Narodowej Pracowni Statystyki Wydaw-

nictw. Nast¡piªo to 1 marca 1955 roku. Do zada« tej komórki narodowej ksi¡»nicy nale»y

gromadzenie danych dotycz¡cych produkcji wydawniczej (wydawnictwa zwarte i ci¡gªe)

i opracowywanie ich dla Gªównego Urz¦du Statystycznego, Wojewódzkich Urz¦dów Sta-

tystycznych i UNESCO. Dyrektor biblioteki uznaª, »e wyniki opracowa« statystycznych

powinny by¢ dost¦pne szerszemu gronu odbiorców, równie» mediom i osobom prywat-

nym, dlatego od samego pocz¡tku s¡ one publikowane w roczniku �Ruch Wydawniczy

w Liczbach�. Ka»dy tom poprzedzaj¡ uwagi wst¦pne, zawieraj¡ce omówienie zasad opra-

cowania statystycznego wydawnictw i zachodz¡ce w nim zmiany. Zazwyczaj ukazuje si¦

on pó¹n¡ jesieni¡ i prezentuje dane za rok poprzedni1.

Podstaw¦ informacji stanowi nadsyªany do Biblioteki Narodowej egzemplarz obo-

wi¡zkowy druków, opublikowanych przez wydawców maj¡cych swoj¡ siedzib¦ na tere-

nie kraju. Zestawienia ujmuj¡ wydawnictwa nieperiodyczne, zarejestrowane w bie»¡cej

bibliogra�i narodowej � Przewodniku Bibliogra�cznym, Urz¦dowym Wykazie Druków
1K. Ba«kowska-Bober: Statystyka wydawnictw w Polsce. Historia, metodyka i organizacja. War-

szawa 2006, s. 7-8, 32-35; Rocznik od roku 2004 jest dost¦pny w wersji elektronicznej pod adresem:

http://www.bn.org.pl/zasoby-cyfrowe-i-linki/elektroniczne-publikacje-bn/ruch-wydawniczy-w-liczbach, a od

2010 zrezygnowano z jego wersji drukowanej.
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Wydanych w RP. Z kolei wydawnictwa periodyczne (gazety i czasopisma) opracowy-

wane s¡ na podstawie kolejnych zeszytów nadsyªanych jako egzemplarz obowi¡zkowy.

Przyj¦ty w roczniku podziaª na wydawnictwa nieperiodyczne i periodyczne stosowany

jest zgodnie z zaleceniami UNESCO dotycz¡cymi statystyki wydawnictw oraz z norm¡

europejsk¡ ISO/FDIS 9707:2008.

Problemem wspóªczesnej statystyki wydawniczej s¡ narastaj¡ce trudno±ci w uzyska-

niu informacji od samych wydawców. Nie wszyscy dostarczaj¡ do Biblioteki Narodowej

druki oraz dodatkowe dane, co uniemo»liwia podawanie rzetelnych opracowa« niektó-

rych bada« statystycznych. Przyczyn tej sytuacji jest kilka. Od roku 1989, a zwªaszcza

po likwidacji Gªównego Urz¦du Kontroli Publikacji i Widowisk (czerwiec 1990 roku)

polski rynek wydawniczy poddaª si¦ licznym zmianom. Po pierwsze, gwaªtownie wzro-

sªa liczba o�cyn. Po drugie, nowe warunki gospodarczo-ekonomiczne spowodowaªy, »e

ksi¡»ka staªa si¦ zwykªym towarem, a nie jak dot¡d �dobrem kultury�. W dalszej ko-

lejno±ci, szefowie wielu nowych wydawnictw nie znali prawa o egzemplarzu obowi¡zko-

wym, bo nikt te» tej znajomo±ci od nich nie wymagaª. Nast¦pn¡ kwesti¡ jest ¹le poj¦ta

ochrona przed konkurencj¡, co zaowocowaªo utajnianiem informacji o nakªadach oraz

swoboda dotycz¡ca ustalania cen � niedrukowanie tej informacji na ksi¡»kach przez nie-

które o�cyny2.

Pewne wnioski dotycz¡ce polskiej statystyki wydawniczej nasuwaj¡ si¦ równie», je-

±li porównamy dane Biblioteki Narodowej z tymi podawanymi w mediach, m.in. przez

�ukasza Goª¦biewskiego w �Rzeczpospolitej�, gdzie od 1996 roku publikuje on rankin-

gi wydawców i oceny rynku wydawniczego w Polsce. Od roku 1998 ukazuj¡ si¦ tak»e

kolejne edycje Rynku ksi¡»ki w Polsce w postaci zwartych tomów omawiaj¡cych, rów-

nie» w sposób liczbowy, sektor wydawniczy, ksi¦garstwo hurtowe i detaliczne, biblioteki

i czytelnictwo. Porównuj¡c opracowania Pracowni Statystyki Wydawnictw Instytutu

Bibliogra�cznego Biblioteki Narodowej, z tymi prowadzonymi przez �ukasza Goª¦biew-

skiego, zauwa»ymy spore rozbie»no±ci. Krystyna Ba«kowska-Bober podaje dla przy-

kªadu nast¦puj¡ce dane: W roku 1996 zarejestrowali±my (BN) 14 234 tytuªy ksi¡»ek,

�Rzeczpospolita� na podstawie odpowiedzi na ankiet¦ skierowan¡ do wydawców informo-

waªa o liczbie 19 000; w roku 1997 odpowiednio byªo to � 16 315 i 21 000; w 1998 �

16 597 i 25 000 i w roku 1999 � 19 480 i 24 500 3. Jako powód tak du»ych ró»nic autor-

ka wskazuje stosowan¡ w Bibliotece Narodowej selekcj¦ materiaªu (co uwa»a za mniej

znacz¡ce), oraz nierozró»nianie przez wydawców poj¦¢ dotycz¡cych kolejnych wyda«
2K. Ba«kowska-Bober: Statystyka produkcji wydawniczej. �Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej�

2000, nr 1/2, s. 26-30.
3Ibidem, s. 28.
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i dodruków. Ta druga przyczyna zostaªa przez ni¡ dobrze zilustrowana przykªadami.

Oto jeden z nich: ...z danych �Rzeczpospolitej� wynika, »e o�cyna Didasko (w 1999 roku)

wydaªa 65 tytuªów, z których zarejestrowali±my 5 � po telefonie do wydawcy i szczegó-

ªowej analizie wszystkich pozycji okazaªo si¦, »e tak naprawd¦ tytuªów byªo 14, a 65

znajduje si¦ w ich handlowej ofercie4.

Wiarygodno±¢ danych prezentowanych w polskiej statystyce wydawnictw jest wi¦c

uwarunkowana elementami wewn¦trznie zale»nymi od Biblioteki Narodowej oraz ze-

wn¦trznymi zwi¡zanymi z podej±ciem samych wydawców, sytuacj¡ na rynku ksi¡»ki

i rzetelno±ci¡ w wywi¡zywaniu si¦ z ustawy o egzemplarzu obowi¡zkowym.

Na potrzeby rozprawy Zakªad Statystyki Wydawnictw Biblioteki Narodowej spo-

rz¡dziª wykaz wszystkich wydawców katolickich, którzy przysªali swoje pozycje z infor-

macj¡ o ilo±ci tych publikacji. Zestawienie dotyczyªo roku 2010, a lista obejmowaªa 99

podmiotów. Anna Seroka z Biblioteki Narodowej stwierdza: wydawcy wydaj¡cy ksi¡»k¦

katolick¡, którzy s¡ umieszczeni w pierwszej tablicy, to ci którzy przysªali do Bibliote-

ki Narodowej najwi¦ksz¡ ilo±¢ pozycji (speªniaj¡ kryterium ilo±ciowe, np. od 45 pozycji

zarejestrowanych przez statystyk¦). Trudno odpowiedzi¢ na pytanie czy to 100% wy-

danej literatury w danym roku. Nie zawsze, ksi¡»ki przysªane w ko«cu roku cz¦sto s¡

rejestrowne ju» w nast¦pnym roku. Nie mo»emy te» dokªadnie okre±li¢ jaki procent wy-

dawców �katolickich� wywi¡zuje si¦ z przysyªania egzemplarza obowi¡zkowego5. Podj¦to

prób¦ wery�kacji statystyki danymi uzyskanymi bezpo±rednio od wydawców. Jednak

nie we wszystkich okoliczno±ciach byªo to mo»liwe, gdy» edytorzy niech¦tnie podaj¡

liczby dotycz¡ce nakªadów.

Analiza obecno±ci ksi¡»ki katolickiej na rynku wydawniczym w oparciu o sta-

tystyk¦ Biblioteki Narodowej

Rocznik �Ruch Wydawniczy w Liczbach� skªada si¦ z trzech cz¦±ci: wydawnictwa

zwarte, wydawnictwa ci¡gªe i zestawienia retrospektywne. Tablice pocz¡tkowe dwóch

pierwszych cz¦±ci przedstawiaj¡ dane dotycz¡ce wszystkich wydanych tytuªów, m.in.

wedªug wydawców i miejsca wydania. W dalszych tablicach znajduj¡ si¦ szczegóªowe

informacje na temat poszczególnych typów wydawnictw. Dla ksi¡»ki katolickiej wyselek-

cjonowaªam informacje za lata 1997-2011 i zestawiªam w celu porównania. Omówiªam

wybrane tablice z zachowaniem ich numeracji stosowanej przez ksi¡»nic¦ narodow¡,

a nast¦pnie odniosªam si¦ do liczb powi¡zanych z publikacjami wydawców katolickich.
4Ibidem, s. 28.
5A. Seroka: Temat: Ksi¡»ki wydawców religijnych/gªównie katolickich/ [on-line]. Do Joanna Wróbel.

19.09.2011 [cytowany 09 stycze« 2014]. Korespondencja osobista.
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Statystyka Biblioteki Narodowej nie opracowuje odr¦bnie ksi¡»ek wydawców katolic-

kich. Podczas prac nad niniejsz¡ analiz¡ korzystano z danych dotycz¡cych religii i re-

ligioznawstwa oraz teologii. S¡ to poj¦cia szersze, gdy» uwzgl¦dniaj¡ tak»e publikacje

innych wyzna« ni» katolicyzm. Zdecydowano si¦ na takie rozwi¡zanie ze wzgl¦du na

fakt, »e wyznanie katolickie jest w Polsce dominuj¡cym, podobnie jak liczba o�cyn zaj-

muj¡cych si¦ t¡ tematyk¡.

Tabl. 3. Ksi¡»ki wedªug tre±ci � tytuªy

Zestawienie to prezentuje ksi¡»ki wedªug tre±ci i typów w podziale na tytuªy, ar-

kusze druku i nakªad. Podziaª wedªug tre±ci stosowany jest w roczniku od 1955 roku

i obecnie obowi¡zuje w nim klasy�kacja wedªug 25 grup UNESCO. Taka analiza po-

zwala stwierdzi¢, które kierunki wiedzy si¦ rozwijaj¡ i jak szybko ten rozwój post¦puje.

Na przestrzeni kilkudziesi¦ciu lat obserwowano wielokrotny wzrost liczby tytuªów, jaki

dokonaª si¦ m.in. dla ksi¡»ek z zakresu religii i religioznawstwa. Kryterium tre±ci ksi¡-

»ek zostaªo skrzy»owane z typami odzwierciedlaj¡cymi ich przeznaczenie czytelnicze,

co umo»liwia okre±lenie adresatów prezentowanej produkcji. Dzi¦ki temu mo»na odpo-

wiedzie¢ sobie na pytanie, czy byªy to publikacje zwi¡zane z rozwojem danej dziedziny

nauki, czy raczej byªa to reakcja na zapotrzebowanie popularyzacji tej dziedziny.

Tabela 1. Ksi¡»ki wedªug tre±ci: Religia. Teologia � Tytuªy

�ródªo: Opracowanie wªasne na podstawie roczników �Ruch Wydawniczy w Liczbach�

z lat 1997-2011.
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Z tabeli 1. wynika, »e najwi¦cej tytuªów z dziedziny religii i teologii ukazaªo si¦

w 2009 roku � 2 418. W tym i nast¦pnym roku wydano równie» wi¦cej ni» w pozosta-

ªych latach ksi¡»ek naukowych � 717 tyt. i publikacji popularnych � 1 356 tyt. (2009).

Analogicznie podr¦czniki dla szkóª wy»szych przewa»aªy w roku 2000 � 26 tyt. i pod-

r¦czniki szkolne � 45 tyt., a zawodowe w 2001 � 84 tyt. Ka»dego roku z dziedziny

religii i teologii dominowaªy ksi¡»ki popularne ogólne, co oznacza, »e wydawcy katolic-

cy buduj¡c swoj¡ ofert¦ staraj¡ si¦ przede wszystkim popularyzowa¢ literatur¦ religijn¡

w polskim spoªecze«stwie. Na wysokim poziomie utrzymuje si¦ tak»e oferta tytuªowa

publikacji o charakterze naukowym, co ma zwi¡zek z pr¦»nie dziaªaj¡cymi o±rodkami

ksztaªcenia teologów i duchownych oraz faktem, »e poza o�cynami katolickich uczelni

wy»szych w kraju dziaªaj¡ jeszcze inne o�cyny o takim charakterze, m.in6: Chrze±cija«-

ski Instytut Biblijny (1984), Polskie Towarzystwo Tomasz z Akwinu (1998), Centrum

My±li Jana Pawªa II (2006), Instytut Papie»a Jana Pawªa II (2006), Instytut Dialogu

Mi¦dzykulturowego im. Jana Pawªa II w Krakowie (2009).

Wykres 1. Ksi¡»ki wedªug tre±ci: Religia. Teologia � Tytuªy

�ródªo: Opracowanie wªasne na podstawie roczników �Ruch Wydawniczy w Liczbach�

z lat 1997-2011.

6W nawiasach podano rok powstania wydawnictwa.
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W wykresie 1. przedstawiono, jak w badanym okresie ksztaªtowaªa si¦ liczba tytu-

ªów � ª¡cznie dla wszystkich kategorii (linia przerywana) oraz dla ka»dej z nich osobno.

Na przestrzeni ostatnich lat rynek wydawniczy ksi¡»ki religijnej odpowiada gªównie za-

potrzebowaniu na popularyzacj¦ wiedzy z dziedziny teologii i religii (ksi¡»ki popularne

ogólne � 18 551 tyt.), a w dalszej kolejno±ci wi¡»e si¦ z rozwojem nauki (ksi¡»ki nauko-

we � 7 027 tyt.). Wymienione kategorie rejestruj¡ najwi¦cej tytuªów ka»dego roku oraz

wykazuj¡ tendencj¦ wzrostow¡ (czerwona linia trendu), pomimo niewielkich spadków,

m.in. w latach 1998, 2001, 2005, 2010.

Tabl. 3. Ksi¡»ki wedªug tre±ci � egzemplarze w tysi¡cach

Zestawienie, w którym wyodr¦bniono liczb¦ egzemplarzy, w niezmienionym ksztaªcie

ukazuje si¦ od 1967 roku. Taka analizapozwala na wyci¡ganie wniosków dotycz¡cych

rozwoju nauki i kultury, co jest zale»ne od decyzji administracji pa«stwowej uwarun-

kowanej sytuacj¡ polityczn¡ i spoªeczn¡. Po 1989 roku obserwujemy gwaªtowny wzrost

liczby tytuªów przy jednoczesnym spadku nakªadów, dotyczy to tak»e wydawców kato-

lickich.

Tabela 2. Ksi¡»ki wedªug tre±ci: Religia. Teologia �eEgzemplarze w tysi¡cach

�ródªo: Opracowanie wªasne na podstawie roczników �Ruch Wydawniczy w Liczbach�

z lat 1997-2011.

Jak wynika z Tabeli 2., dla ksi¡»ek z zakresu religii i teologii pod wzgl¦dem wysoko±ci

nakªadu zdecydowanie najlepszy byª rok 2000 � 6 575,3 tys. egz. Jedynie podr¦czniki

szkolne uzyskaªy najwi¦ksz¡ liczb¦ egzemplarzy w 2004 roku � 750,5 tys. egz., a na-
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ukowe w 2010 � 368,5 tys. egz. Analizuj¡c to zestawienie caªo±ciowo, obserwujemy, »e

najwi¦ksze nakªady na przestrzeni ostatnich lat osi¡gn¦ªy ksi¡»ki popularne ogólne � 52

974,6 tys. egz., a w nast¦pnej kolejno±ci podr¦czniki szkolne � 5 804,3 tys. egz. Nale»y

zwróci¢ uwag¦, »e publikacje popularne o charakterze ogólnym przy najwi¦kszej liczbie

tytuªów osi¡gaj¡ równie» najwi¦ksze nakªady. Zupeªnie inaczej wygl¡da kwestia pozy-

cji naukowych, gdzie przy stosunkowo wysokiej liczbie tytuªów odnotowuje si¦ niskie

nakªady, oraz podr¦czników szkolnych � du»e nakªady dla niewielkiej liczby tytuªów

(podr¦czniki i pomoce katechetyczne). Sytuacja ta w du»ym uproszczeniu jest uzasad-

niona powszechno±ci¡ nauczania religii w szkoªach oraz zdecydowanie mniejszym w skali

kraju zapotrzebowaniem na liczb¦ egzemplarzy ksi¡»ek dla studentów, kadry naukowej,

teologów.

Tabl. 8. Ksi¡»ki wedªug kraju pochodzenia

W tablicy ósmej prezentowane s¡ ksi¡»ki wedªug kraju pochodzenia oryginaªu utwo-

ru oraz wedªug tre±ci, w osobnych zestawieniach dla tytuªów, arkuszy druku i wysoko±ci

nakªadów. Po raz pierwszy opublikowano j¡ w roku 1977. Tablica ta obrazuje, jakich

dziedzin wiedzy dotycz¡ dzieªa pochodz¡ce z danego kraju i jak ukªadaj¡ si¦ proporcje

z poszczególnych dziedzin pomi¦dzy tªumaczeniami literatury pi¦knej a pozycjami z za-

kresu pi±miennictwa naukowego. Dane zebrano w Tabeli 3 i 4 (odpowiednio dla liczby

tytuªów i egzemplarzy w tysi¡cach).

Tabela 3. Ksi¡»ki wedªug kraju pochodzenia: Religia. Teologia � Tytuªy

�ródªo: Opracowanie wªasne na podstawie roczników �Ruch Wydawniczy w Liczbach�

z lat 1997-2011.
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Tabela 4. Ksi¡»ki wedªug kraju pochodzenia: Religia. Teologia � egzemplarze w tysi¡-

cach

�ródªo: Opracowanie wªasne na podstawie roczników �Ruch Wydawniczy w Liczbach�

z lat 1997-2011.

Z dziedziny religii i teologii oryginaªy ukazuj¡cych si¦ publikacji najcz¦±ciej pocho-

dz¡ z Polski � 18 254 tyt. (tabela 3). Przewa»aj¡ te» pod wzgl¦dem wysoko±ci nakªadów

� 39 033,4 tys. egz. (tabela 4). W dalszej kolejno±ci, je±li chodzi o liczb¦ tytuªów, znaj-

duj¡ si¦ Wªochy � 1 384 tyt., Stany Zjednoczone � 1324 tyt., Niemcy � 964 tyt., Francja

� 963 tyt., Polska i inny kraj � 835 tyt., Wielka Brytania � 600 tyt., Watykan � 280 tyt.,

Hiszpania � 269 tyt. i pozostaªe. Natomiast wysoko±ci nakªadów ró»ni¡ si¦ nieco od po-

wy»szego rankingu, przyjmuj¡c nast¦puj¡c¡ kolejno±¢: Wªochy � 3 854,6 tys. egz., Stany

Zjednoczone � 3 477,2 tys. egz., Niemcy � 2 331,0 tys. egz., Francja � 2 181,7 tys. egz.,

Wielka Brytania � 1 967,5 tys. egz., Watykan � 1 853,7 tys. egz., Polska i inny kraj �

1 436,8 tys. egz. i pozostaªe. Zestawienie nie uwzgl¦dnia wszystkich krajów odnotowa-

nych przez �Ruch Wydawniczy w Liczbach� ze wzgl¦dów praktycznych.

Tabl. 9. Ksi¡»ki z podziaªem na oryginalne i tªumaczenia

Tablica 9 otwiera grup¦ tzw. tablic j¦zykowych, opracowano j¡ w 1962 roku, ale do-

piero od 1973 uwzgl¦dnia wysoko±ci nakªadów, gdy» pierwotnie prezentowaªa tylko dane

ze wzgl¦du na tre±¢. Jej obecny ukªad pozwala na analiz¦ proporcji pomi¦dzy liczb¡ pu-

blikowanych oryginalnych polskich wydawnictw naukowych, zawodowych, popularnych

i literatury pi¦knej w stosunku do prac tªumaczonych.
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Tabela 5. Ksi¡»ki z podziaªem na oryginalne i tªumaczenia: Religia. Teologia � tytuªy

i egzemplarze w tysi¡cach

�ródªo: Opracowanie wªasne na podstawie roczników �Ruch Wydawniczy w Liczbach�

z lat 1997-2011.

Ka»dego roku pod wzgl¦dem liczby tytuªów i wysoko±ci nakªadu przewa»aj¡ ksi¡»ki

z kategorii religia i teologia, wydane w j¦zyku polskim b¦d¡cym j¦zykiem oryginalnym

(tabela 5). Najwi¦cej pozycji wydanych w j¦zyku oryginaªu (polskim i obcym) odno-

towano w 2010 roku � 62 tys. w nakªadzie 29,8 tys. egz. Dla ksi¡»ek wydanych tylko

w j¦zyku obcym najlepszy byª rok 2008 � 28 tytuªów, jednak najwy»szy nakªad uzyska-

no w roku 2001 � 16,3 tys. egz. Wysok¡ liczb¦ tªumacze« odnotowano w 2000 � 879 tyt.

o ª¡cznym nakªadzie 3 518,5 tys. egz. i w 2009 roku � 848 tyt. i 1969,4 tys. egz.

Z tablic¡ 9 zwi¡zane s¡ trzy kolejne: Tablica 10 � dotycz¡ca ksi¡»ek wydanych w ob-

cym j¦zyku oryginaªu; Tablica 11 � dotycz¡ca tªumacze« na j¦zyk polski; Tablica 12 �

prezentuj¡ca tªumaczenia na j¦zyki obce. Aby mie¢ peªen obraz warto porównywa¢ ze

sob¡ dane zamieszczone we wszystkich tzw. tablicach j¦zykowych.

W tabeli 6. zawarto dane dotycz¡ce ksi¡»ek tªumaczonych na j¦zyk polski.
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Tabela 6. Tªumaczenia na j¦zyk polski: Religia. Teologia � tytuªy

�ródªo: Opracowanie wªasne na podstawie roczników �Ruch Wydawniczy w Liczbach�

z lat 1997-2011.

W przypadku tªumacze« na j¦zyk polski w badanym okresie wydawcy publikuj¡cy

ksi¡»ki z dziedziny religii i teologii najcz¦±ciej rozpowszechniali przekªady z j¦zyka an-

gielskiego � 2 364 tyt., j¦zyka wªoskiego � 1 631 tyt., j¦zyka niemieckiego � 1 165 tyt.

i j¦zyka francuskiego � 1 081 tyt. Najwi¦cej przekªadów ksi¡»ek wydawców katolickich

ukazaªo si¦ w roku 2000 � 847 tyt. ogóªem. Wtedy te» dla wi¦kszo±ci j¦zyków, z wyj¡t-

kiem hiszpa«skiego i ªaci«skiego, odnotowano wzrost liczby tytuªów.

Tabl. 13. Ksi¡»ki naukowe wedªug tre±ci

Ksi¡»ki naukowe ze wzgl¦du na tre±¢ dzielone s¡ wedªug przeznaczenia czytelni-

czego na cztery grupy wydawnictw: teoretyczno-badawcze (wyniki bada« naukowych,

prace doktorskie i habilitacyjne, monogra�e, materiaªy konferencyjne i in.), ksztaªcenia

i doskonalenia podyplomowego (kompendia i podr¦czniki), podr¦czniki szkóª wy»szych

(skrypty uczelniane, zbiory tekstów obcoj¦zycznych) i wydawnictwa informacyjne (en-

cyklopedie, sªowniki, bibliogra�e itp.).

W±ród wszystkich publikacji naukowych wedªug tre±ci religijnych i teologicznych

(tabela 7) najwi¦cej tytuªów ukazuje si¦ dla prac teoretyczno-badawczych � 5 842 tyt.

Od 2006 roku obserwujemy wzrost liczby tytuªów naukowych gªównie teoretycznych

i z zakresu ksztaªcenia podyplomowego. Podr¦czniki i wydawnictwa informacyjnie w ba-

danym okresie utrzymuj¡ si¦ na tym samym poziomie - ok. 11-20 tytuªów na rok.
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Tabela 7. Ksi¡»ki naukowe wedªug tre±ci: Religia. Teologia � tytuªy i egzemplarze

w tysi¡cach

�ródªo: Opracowanie wªasne na podstawie roczników �Ruch Wydawniczy w Liczbach�

z lat 1997-2011.

Tabl. 22. Ksi¡»ki popularne ogólne wedªug tre±ci7

Zawarto±¢ publikacji podzielono bardzo szczegóªowo na osiem podgrup: literatura

faktu; wydawnictwa popularnonaukowe; wydawnictwa dla dzieci i mªodzie»y; encyklo-

pedie, sªowniki, rozmówki; przewodniki; poradniki; Biblia, modlitewniki; wydawnictwa

okoliczno±ciowe. Dane zestawiono w tabeli 8 i przedstawiono gra�cznie na wykresie 2.

Tabela 8. Ksi¡»ki popularne ogólne wedªug tre±ci: Religia. Teologia � tytuªy

�ródªo: Opracowanie wªasne na podstawie roczników �Ruch Wydawniczy w Liczbach�

z lat 1997-2011.

7Inna numeracja w latach 2010 � Tablica 19, 2011 � Tablica 18.
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Wykres 2. Ksi¡»ki popularne ogólne wedªug tre±ci: Religia. Teologia � tytuªy

�ródªo: Opracowanie wªasne na podstawie roczników �Ruch Wydawniczy w Liczbach�

z lat 1997-2011.

Najwy»sze warto±ci odnotowano dla podgrupy Biblia, modlitewniki, ich tre±ci s¡

dedykowane osobom o ±wiatopogl¡dzie religijnym. Wykres 3. ilustruje, jak w poszcze-

gólnych latach ksztaªtowaªa si¦ liczba tytuªów dla tego typu wydawnictw. Pomimo

spadków w latach 1998, 2002, 2005 czy 2010 obserwujemy wzrost liczby wyda«. W roku

2011 Biblioteka Narodowa odnotowaªa 945 tytuªów zwi¡zanych z biblistyk¡ i modlitw¡,

uzyskuj¡c najwy»szy wynik w badanym okresie.

Wykres 3. Liczba tytuªów w podgrupie Biblia, modlitewniki w latach 1997-2011

�ródªo: Opracowanie wªasne na podstawie roczników �Ruch Wydawniczy w Liczbach�

z lat 1997-2011.
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Kolejne pod wzgl¦dem popularno±ci s¡ publikacje opatrzone etykiet¡ literatura faktu.

W tym przypadku równie» utrzymuje si¦ trend wzrostowy, jednak przebiega on mniej

dynamicznie, a najwy»szy wska¹nik odnotowano w 2008 roku � 405 tytuªów. Nale»y pa-

mi¦ta¢, »e literatura faktu, podobnie jak wydawnictwa popularnonaukowe, adresowana

jest do szerokiego kr¦gu odbiorców. Ksi¡»ki o charakterze popularnym utrzymuj¡ si¦

na podobnym poziomie, a liczba tytuªów waha si¦ od 68 (2005 rok) do 155 (2009 rok).

Ciekawie prezentuj¡ si¦ wyniki dla ksi¡»ek skierowanych dla dzieci i mªodzie»y do

lat czternastu. W latach 1997-2002 liczba tytuªów ukazuj¡cych si¦ w ci¡gu roku nie

przekraczaªa 32. Dopiero od 2003 roku obserwujemy ponad 100% wzrost tego typu wy-

dawnictw. I tak w kolejnych latach pocz¡wszy od roku 2003 ich liczba utrzymuje si¦

pomi¦dzy warto±ci¡ 65 tyt. (2005 rok) a 119 (2009 rok). Rzeczywi±cie oferta wydawców

katolickich dla mªodego odbiorcy z roku na rok staje si¦ coraz bogatsza, a niektóre

o�cyny wyspecjalizowaªy si¦ w literaturze dzieci¦cej, m.in. Wydawnictwo Diecezjalne

i Drukarnia w Sandomierzu, Jedno±¢. Bogat¡ ofert¦ ma równie» WAM, Wydawnictwo

�wi¦ty Wojciech, Edycja �wi¦tego Pawªa, Rafael.

Kolejne dwie podgrupy wydawnictw to encyklopedie, sªowniki i rozmówki oraz prze-

wodniki. Wedªug danych statystycznych ksi¡»nicy narodowej ukazuje si¦ niewiele tytu-

ªów. W przypadku przewodników s¡ to dosªownie pojedyncze pozycje, a w niektórych

latach nie odnotowano »adnej. Je±li idzie o popularnonaukowe encyklopedie i sªowniki

to w caªym pi¦tnastoleciu obj¦tym badaniem ukazaªo si¦ 268 tytuªów.

Zaskakuj¡ce mog¡ si¦ wydawa¢ dane dotycz¡ce literatury poradnikowej. W pierw-

szych pi¦ciu latach uj¦to pojedyncze tytuªy, od roku 2002 ich liczba zdecydowanie ro±nie,

a w ostatnich sze±ciu latach waha si¦ od 25 do 44 tytuªów. Wydaje si¦ jednak, »e poda-

ne liczby nie odpowiadaj¡ rzeczywisto±ci. Wystarczy wej±¢ do ksi¦garni katolickiej lub

wybra¢ si¦ na targi ksi¡»ki, by zobaczy¢, jak du»¡ cz¦±¢ poradniki zajmuj¡ w ofercie wy-

dawców. Dlaczego wi¦c tak maªo tytuªów odnotowaªa Biblioteka Narodowa? Powodów

mo»e by¢ kilka: 1. egzemplarz obowi¡zkowy, 2. liczne wznowienia i dodruki tego samego

tytuªu w kolejnych latach, 3. zakwali�kowanie ksi¡»ki, która jest zarazem poradnikiem,

do innej podgrupy ksi¡»ek o charakterze popularnym. Podobnie rzecz ma si¦ z ksi¡»k¡

okoliczno±ciow¡, wydawan¡ przy okazji rocznic, jubileuszy, uroczysto±ci (chrzest ±w.,

komunia ±w.). Publikacje te s¡ przeznaczone zazwyczaj do okre±lonego i cz¦sto w¡skie-

go kr¦gu osób. Statystyka pokazuje, »e warto±ci w badanym okresie wahaj¡ si¦ od 14

(2002, 2003) do 36 tytuªów (2001). Obserwacja oferty wydawców katolickich pozwala

wyci¡ga¢ wnioski, »e dane wydaj¡ si¦ zani»one. Jednak tutaj jeszcze silniej wyst¦pu-

je zjawisko dodruków i wznowie«, obejmuj¡cych jedynie zmiany kosmetyczne warstwy

ilustracyjnej, np. liczne wydania tytuªu Pami¡tka pierwszej komunii ±wi¦tej.
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Edytorzy katoliccy publikuj¡ zdecydowan¡ wi¦kszo±¢ ukazuj¡cych si¦ na polskim

rynku wydawniczym ksi¡»ek o tematyce religijnej i teologicznej. Dane gromadzone przez

Pracowni¦ Statystyki Wydawnictw Biblioteki Narodowej zasªuguj¡ na uwag¦ ±rodowiska

naukowego i bran»owego z dwóch powodów. Po pierwsze, na podstawie otrzymywanych

materiaªów od samych zainteresowanych, powinny by¢ wiarygodne. O powodach wyst¦-

powania rozbie»no±ci z informacjami publikowanymi w mediach byªa mowa na pocz¡tku

analizy. Po drugie, s¡ gromadzone i zestawiane od ponad 50 lat, zgodnie z przyj¦t¡ me-

todologi¡, co jako punkt wyj±cia dla bada« ma zasadnicze znaczenie.

Rynek wydawnictw katolickich nie jest ªatwy do opisania, oszacowania i zaprezento-

wania, a zainteresowanie ±rodowiska wydawców, ksi¦garzy i samych czytelników z roku

na rok wzrasta. Jest to spowodowane coraz wi¦ksz¡ popularno±ci¡ ksi¡»ki katolickiej,

wychodzeniem jej z niszy para�alnego obiegu sprzeda»y, poszukiwaniem przez spoªe-

cze«stwo warto±ciowej literatury w tym zakresie oraz sukcesem wydawnictw poradni-

kowych (m.in. bestsellerowe ksi¡»ki kucharskie), czy edycji po±wi¦conych papie»om:

Janowi Pawªowi II i Benedyktowi XVI, Franciszkowi. Na uwag¦ zasªuguj¡ tak»e wy-

dawnictwa albumowe. Faktem jest, »e po ksi¡»k¦ o tematyce religijnej czy teologicznej

coraz cz¦±ciej si¦gaj¡ równie» osoby niewierz¡ce. Zmienia si¦ sposób my±lenia i ju» tak

stereotypowo nie postrzega si¦ tych publikacji, jako skierowanych do ludzi starszego

pokolenia czy osób duchownych.

O tym, »e sytuacja na polskim rynku ksi¡»ki si¦ zmienia i publikacje katolickie coraz

wyra¹niej zaznaczaj¡ swój udziaª w caªej bran»y wydawniczej, ±wiadczy równie» fakt, »e

pozycje o tematyce religijnej pojawiaj¡ si¦ coraz cz¦±ciej w ofercie ±wieckich edytorów,

którzy do niedawna nie byli zainteresowani wydawaniem podobnych tytuªów.
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Pierwsze o�cyny wydawnicze zwi¡zane z Ko±cioªem katolickim byªy zakªadane i pro-

wadzone przez zakony i zgromadzenia zakonne lub podlegªe im instytucje. Drukarnie

zakonne1 rozpocz¦ªy dziaªalno±¢ wraz z przybyciem jezuitów i zaanga»owaniem si¦ ich

w reform¦ katolick¡. Miaªy one na celu upowszechnianie doktryny katolickiej w ramach

walki z innowiercami oraz zaspokajanie wªasnych potrzeb zakonu. Publikowano wi¦c

broszury, pisma i ksi¡»ki, a tak»e podr¦czniki i pomoce szkolne dla mªodzie»y zakonnej

i ±wieckiej, druki administracyjne, dzieªa teologiczne, ascetyczne i hagiogra�czne.

W XVI-XVIII wieku najwi¦cej drukar« nale»aªo do zakonu jezuitów; Krystyna Koro-

tajowa wymieniªa: Wilno � Drukarnia Akademii Wile«skiej (1586?-1773), Kalisz (1636-

1773), Lwów (1642-1773), Pozna« (1677-1773), Lublin (1683-1773), Braniewo (1697-

1773), Sandomierz (1716-1773), Warszawa (1716-1773), Wrocªaw (1726-1777), Pi«sk

(1729?-1743?), Nie±wie» (1751-1773), Przemy±l (1759-1773), Poªock (1787-1820). Po ka-

sacie zakonu wi¦kszo±¢ o�cyn przej¦ªa Komisja Edukacji Narodowej2. Na Kresach wªa-

sne drukarnie zakªadali bazylianie, aby broni¢ si¦ przed unitami i prawosªawiem: Wilno

(1628-1839), Supra±l (1695?-1804), Poczajów (1735-1918), Uniów (1648-1770, z prze-

rwami), Lwów (1700-1708), Mi«sk (1790-1793), �yrowice k. Sªonima (koniec XVIII wie-

ku). Karmelici równie» otwierali o�cyny na pograniczach ojczyzny: Biaªynicze, fundacja

Lwa Sapiechy (1638-1653?), Berdyczów � Drukarnia Fortecy NMP Karmelitów Bosych

(1758-1884). Placówki wydawnicze franciszkanów znajdowaªy si¦ w Wilnie (1671-1781)

i we Lwowie (1769-1774). W Prusach swoj¡ dziaªalno±¢ edytorsk¡ prowadzili cystersi.

O�cyna w Oliwie istniaªa w latach 1672-1744. Drukarnie pijarów znajdowaªy si¦ w: War-
1K. Korotajowa: Drukarnie zakonne. W: Encyklopedia katolicka. Red. R. �ukaszczyk. Lublin 1983, kol.

234-235.
2Ibidem, kol. 233.
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szawie (1683-1830?), Wilnie (1754-1840), Piotrkowie Trybunalskim (1792-1799), Poªoc-

ku (1820-1833). Poligra�a zakonu paulinów na Jasnej Górze zostaªa zaªo»ona w 1693

roku, a jej nakªadem ukazywaªy si¦ liczne publikacje dewocyjne: modlitwy, koronki i lita-

nie (wielokrotnie wznawiane i rozprowadzane masowo). Swoje o�cyny prowadzili tak»e

dominikanie � w Sªonimiu (1777-1831), Misjonarze ±w. Wincenta a Paulo � w Warsza-

wie (1780-1860?), trynitarze � w Lublinie (1781-1818). Produkcja wydawnicza zakonów

w okresie staropolskim byªa uzale»niona od zasobno±ci i poªo»enia poszczególnych klasz-

torów, a dodatkowo od ogólnej sytuacji politycznej i gospodarczej kraju. Odnotowano

ponad 11 000 pozycji wydanych nakªadem tych o�cyn, co wskazuje na ich znaczenie dla

kultury polskiej i umacniania wiary katolickiej.

W XIX wieku3 drukarnie zakonne istniaªy jedynie w zaborze austriackim. Prowadzili

je jezuici przy kolegium w Starej Wsi k. Brzozowa (1889-1894) i dominikanie we Lwowie

(1830-1839).

Wiek XX4 to m.in. powstanie nowoczesnej Drukarni Zakonu Jezuitów w Krakowie

(1920), dziaªaj¡cej dla Wydawnictwa Apostolstwa Modlitwy (obecnie WAM). W 1935

roku jezuici zaªo»yli te» drukarni¦ w Warszawie. Maksymilian Kolbe, franciszkanin,

zorganizowaª placówk¦ w Grodnie w 1922 roku, a w 1927 przeniósª j¡ do Niepokalano-

wa, gdzie istnieje do dzisiaj (oczywi±cie odnotowaªa przerwy w dziaªalno±ci). Wªasne

drukarnie posiadali tak»e michaelici w Miejscu Piastowym k. Krosna (1910-1939) i w

Krakowie (1928-1939), misjonarze �w. Rodziny w Górce Klasztornej k. Zªotowa (1923-

1939), salezjanie w Warszawie (1923-1949), orioni±ci w Zdu«skiej Woli (1928-1947),

werbi±ci w Górnej Grupie k. Grudzi¡dza (1931-1939), chrystusowcy w Potulicach k. Na-

kªa (1932-1939), albertyni w Warszawie (1935-1947) i Krakowie (1936-1939), pallotyni

w Warszawie (1935-1940). Na �l¡sku drukarni¦ zakonn¡ zaªo»yli w 1936 roku (Miko-

ªów) salwatorianie, a w 1939 roku przenie±li j¡ do Trzebini-Sierszy (k. Krakowa), dopiero

w 1950 roku przej¦ªo j¡ pa«stwo. O�cyny zakonne zakªadaªy tak»e zgromadzenia »e«-

skie: sercanki w Kielcach (1922-1947), klawerianki w Kro±nie (1932-1940) oraz loretanki

w Warszawie (1920 � nadal). Po II wojnie ±wiatowej zdecydowan¡ wi¦kszo±¢ zakonnych

domów wydawniczych przej¦ªo pa«stwo.

Korotajowa w swoim wykazie nie podaje peªnego stanu istniej¡cych w czasach nowo-

»ytnych drukar« zakonnych, o czym mo»na si¦ przekona¢ przegl¡daj¡c wybrane strony

po±wi¦cone historii aktywnych dzisiaj wydawców. Bez w¡tpienia jednak dostarcza cen-

nych informacji o dziaªalno±ci drukar« nale»¡cych do katolickich zakonów.

3Ibidem, kol. 235.
4Ibidem, kol. 235.
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W �Polskim Przewodniku Katolickim� z okresu dwudziestolecia mi¦dzywojennego

mo»na znale¹¢ artykuªy po±wi¦cone katolickiemu rynkowi wydawniczemu. Jeden z nich

wymienia wydawców, którzy w tym czasie wyró»niali si¦ aktywno±ci¡ edytorsk¡5: Ksi¦-

garnia i Drukarnia ±w. Wojciecha w Poznaniu (od 1898), Wydawnictwo Ksi¦»y Je-

zuitów w Krakowie, Biblioteka Religijna we Lwowie, Ksi¦garnia �Kroniki Rodzinnej�

w Warszawie (poª¡czona w 1925 roku z nowo powstaªym Katolickim Towarzystwem

Wydawniczym), Ksi¦garnia �Polaka-Katolika� w Warszawie (w 1926 roku przeszªa pod

zarz¡d Archidiecezji Warszawskiej), Drukarnia Niemiry w Warszawie, Ksi¦»a Misjo-

narze w Krakowie na Kleparzu, Ojcowie Dominikanie oraz Ksi¦»a Zmartwychwsta«cy

w Krakowie, Ksi¦garnia Katolicka równie» w Krakowie (od 1874), Wydawnictwo Karo-

la Miarki w Mikoªowie, Ksi¦garnia Powszechna we Wªocªawku, Ksi¦garnia Krakowska

(od 1924), Ksi¦garnia i Drukarnia Katolicka w Katowicach, Liga Katolicka i Ksi¦»a

Salezjanie w Poznaniu. Odr¦bnie wyliczono o�cyny specjalizuj¡ce si¦ w druku ksi¡»ek

do nabo»e«stwa: Katolik w Bytomiu, T. Nagªowski w Cz¦stochowie (od 1892), Józef

Angrabajtis w Krakowie (od 1895), Kasprzykiewicz i Szmakfefer oraz Wªadysªaw Pasz-

kowski w Warszawie.

W±ród najwa»niejszych i najwi¦kszych wydawnictw katolickich okresu mi¦dzywo-

jennego wymieniani s¡ w innym ¹ródle6: ±w. Wojciech w Poznaniu, Ksi¦»a Jezuici

w Krakowie, Ksi¦»a Pallotyni w Warszawie, Katolicki Uniwersytet w Lublinie, Naczel-

ny Instytut Akcji Katolickiej w Poznaniu. W tym czasie du»o mówiªo si¦ o roli prasy

i ksi¡»ki katolickiej. Kªadziono szczególny nacisk na trzy funkcje dziaªalno±ci wydawni-

czej: 1. szerzenie i pogª¦bianie zasad wiary oraz zwyczajów katolickich, 2. ksztaªtowanie

katolickiej opinii w spoªecze«stwie, 3. polemizowanie z tre±ciami propagowanymi przez

przeciwny obóz polityczny7.

Korzystne warunki panuj¡ce w Polsce mi¦dzywojennej dla rozwoju o�cyn publikuj¡-

cych ksi¡»ki o tematyce religijnej wynikaªy zatem z przychylnego nastawienia Ko±cioªa

do ksi¡»ek, jako przekazu wspomagaj¡cego prac¦ duszpastersk¡, co zaowocowaªo po-

wstaniem wielu nowych wydawnictw katolickich diecezjalnych i zakonnych. Na szcze-

góln¡ uwag¦ zasªuguj¡: 1. Wydawnictwo Ksi¦»y Jezuitów, którego nakªadem ukazywaªy

si¦ dzieªa na wysokim poziomie typogra�cznym i merytorycznym, w tym dysertacje na-

ukowe, przekªady, powie±ci i masowe wydania Pisma �wi¦tego; 2. Wydawnictwo Ksi¦-
5A.L.S.: Wydawcy dzieª katolickich. �Polski Przewodnik Katolicki� 1927, R. 1, s. 409-411.
6L. Dyczewski: Dziaªalno±¢ wydawnicza Ko±cioªa katolickiego w Polsce mi¦dzywojennej. �Homo Dei� 1927,

R. 41, s. 294.
7J. Plis: Ko±cióª katolicki w Polsce a prasa, radio i �lm 1918-1939. Lublin 2001; B. Warz¡chowska:

Ksi¡»ka, prasa i biblioteka w dziaªalno±ci Ko±cioªa katolickiego w województwie ±l¡skim (1922-1939). Katowice

2012.
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»y Pallotynów � wydaj¡ce popularne broszury i rozprawy naukowe; 3. Wydawnictwo

�Michalineum� (Zgromadzenia ±w. Michaªa Archanioªa), publikuj¡ce broszury o cha-

rakterze dewocyjnym, dzieªa ascetyczne, literackie i kaznodziejskie; 4. Wydawnictwo

Salezja«skie; 5. Wydawnictwo Misjonarzy w Krakowie; 6. Wydawnictwo Redemptory-

stów w Krakowie; 7. Wydawnictwo Dominikanów we Lwowie. Dla dalszego rozwoju

wydawnictw katolickich ogromne znaczenie miaªa rozwini¦ta i dobrze wyposa»ona sie¢

ko±cielnych zakªadów poligra�cznych. Jerzy Góral podaje za o. Marianem Piro»y«skim,

»e w 1937 roku dziaªaªo co najmniej 31 placówek: 12 diecezjalnych i 19 zakonnych8.

W pierwszych latach PRL-u Ko±cióª katolicki d¡»yª do odtworzenia zniszczonych

w czasie okupacji wydawnictw i zakªadów poligra�cznych. Trudno±ci w rozwoju tych

o�cyn wynikaªy z administracyjnych ogranicze« w wydawaniu koncesji wydawniczych

i przydziaªu papieru oraz dziaªania cenzury. Zaraz po zako«czeniu II wojny ±wiatowej

dziaªalno±¢ wydawnicz¡ prowadzono w konspiracji, a nowo powstaªe wydawnictwa miaªy

charakter o�cyn uspoªecznionych9. Barbara Bie«kowska zwróciªa uwag¦ na szczególn¡

sytuacj¦ edytorów katolickich � kiedy doszªo do koncentracji produkcji wydawniczej,

powstaªy du»e �rmy nale»¡ce do pa«stwa lub spóªdzielni, a niezale»ne wydawnictwa

religijne stanowiªy w±ród nich odr¦bn¡ grup¦. Ze wzgl¦du na misj¦ ewangelizacyjn¡

musiaªy boryka¢ si¦ z jeszcze wi¦kszymi trudno±ciami cenzorskimi i ekonomicznymi ni»

inni przedstawiciele bran»y10.

Jako jeden z pierwszych zacz¡ª dziaªalno±¢ w 1949 roku, istniej¡cy do dzi±, Instytut

Wydawniczy Pax, zaªo»ony przez stowarzyszenie o tej samej nazwie. Historia wydaw-

nictwa jest niezwykle skomplikowana. Zaªo»yciele Pax-u stawiali sobie za cel wª¡czenie

katolików w proces wprowadzania w Polsce ideologii socjalizmu, a Ko±cióª przez caªy

okres PRL zabraniaª ksi¦»om i zakonnikom publikowania w tej o�cynie. Dopiero na po-

cz¡tku lat 90. zmieniono program i przeorganizowano struktury instytucji. W 1997 roku

dokonano rozliczenia i przyznano si¦ do popierania inicjatyw rz¡dowych przeciwnych

Ko±cioªowi katolickiemu11. Pax w czasie komunizmu publikowaª gªównie wspóªczesn¡

literatur¦ polsk¡: Zo�a Kossak-Szczucka (Szatkowska), Jan Dobraczy«ski, Antoni Go-

ªubiew, Hanna Malewska i in., a z przekªadów wznowienia powie±ci Georgesa Berna-
8J. Góral:Wydawnictwa i prasa katolicka. W: Ko±cióª katolicki w Polsce 1918-1990. Rocznik statystyczny.

Red. L. Adamczuk, W. Zdaniewicz. Warszawa 1991, s. 288-289; M. Piro»y«ski, S. Szcz¦ch: Rocznik

statystyczny Ko±cioªa katolickiego w Polsce. Rok pierwszy 1937. Lublin 1938, s. 86.
9S. Kondek:Wªadza i wydawcy. Polityczne uwarunkowania produkcji ksi¡»ek w Polsce w latach 1944-1949.

Warszawa 1993.
10B. Bie«kowska: Ksi¡»ka na przestrzeni dziejów. Warszawa 2005, s. 248.
11P. Janowski: Pax. W: Encyklopedia katolicka. T. 15. Lublin 2011, kol. 167-170; Komu sªu»yª PAX. Ma-

teriaªy z sympozjum �Od PAXu do Civitas Christiana� 30-31 stycznia 2008 roku. Red. S. Bober. Warszawa

2008.

36



Rozdziaª 2. Wydawcy

nosa, Archibalda Cronina, Gilberta Keitha Chestertona, Grahama Greene'a, Bruce'a

Marshalla, Françoisa Mauriaca, Sigrid Undset. Nakªadem IW Pax ukazywaªy si¦ tak»e

prace naukowe z zakresu teologii, �lozo�i, slawistyki, historii oraz podr¦czniki, wydania

Pisma �wi¦tego, modlitewniki i ±piewniki12.

Autorzy Rynku ksi¡»ki w Polsce 1944-1989 podaj¡, »e w latach 1945-1949 literatu-

ra religijna ob�cie ukazywaªa si¦ pod szyldem ró»norodnych wydawnictw ko±cielnych

i zakonnych, a z najbardziej aktywnych wymieniaj¡: pozna«sk¡ Ksi¦garni¦ ±w. Woj-

ciecha, Wydawnictwo SS Loretanek-Benedyktynek w Warszawie, Wydawnictwo Milicji

Niepokalanej w Niepokalanowie, Wydawnictwo Przegl¡du Homiletycznego w Kielcach,

krakowskie Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy � Ksi¦»a Jezuici, Wydawnictwo Oj-

ców Redemptorystów we Wrocªawiu, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Katolickiego

Uniwersytetu Lubelskiego, Wydawnictwo Mariackie w Krakowie i Wydawnictwo �wi¦te-

go Krzy»a w Opolu. Natomiast po umocnieniu wªadzy komunistycznej i wprowadzeniu

socrealizmu nast¡piªo znaczne ograniczenie w publikacjach katolickich. Mimo wszyst-

ko jednak w latach 1949-1954 mo»liwo±ci wydawnicze polskich o�cyn ko±cielnych byªy

znacznie wi¦ksze ni» w innych krajach tzw. demokracji ludowych13.

Nieco odmienne stanowisko na ten temat przedstawiª Jerzy Góral. Podaje on, »e tyl-

ko kilku wydawców zasilaªo rynek we wªasne publikacje, zreszt¡ o niewielkich nakªadach,

z przewag¡ modlitewników i katechizmów. Dla przykªadu wymieniª trzech wydawców:

�Michalineum� (zamkni¦te przez wªadze w 1950 roku), Pallottinum i Wydawnictwo Sa-

lezja«skie14, których nie podali Kitrasiewicz i Goª¦biewski.

W pierwszej poªowie lat 50. zacz¦ªa narasta¢ centralizacja ruchu wydawniczego

i upa«stwowienie dystrybucji, powstaª Centralny Urz¡d Wydawnictw, Przemysªu Gra-

�cznego i Ksi¦garstwa oraz rozpocz¦ªa dziaªalno±¢ Centrala Obrotu Ksi¦garskiego �Dom

Ksi¡»ki Polskiej�. Chocia» o�cjalnie �Dom Ksi¡»ki� obj¡ª caª¡ produkcj¦ wydawnicz¡

w kraju, to wªadze przychylniej patrzyªy na istnienie innych kanaªów kolporta»owych

ni» ksi¦garnie. Dotyczyªo to zwªaszcza o�cyn ko±cielnych, które rozprowadzaªy publika-

cje w punktach para�alnych. W tym czasie najwi¦cej publikowaª Instytut Wydawniczy

Pax (Listy Nikodema Jana Dobraczy«skiego oraz inne pozycje tego autora, wielokrotnie

wznawianego przez caªy okres komunizmu) i Ksi¦garnia �w. Wojciecha (serie: �Pisma

Ojców Ko±cioªa�, �Sprawy Biblijne�, �Staro»ytna My±l Chrze±cija«ska�, �Teksty Pisma

�wi¦tego�). Od roku 1948 rozpocz¦ªa dziaªalno±¢ o�cyna Pallottinum, wydaj¡ca gªównie

dzieªa z teologii i �lozo�i katolickiej w ramach nast¦puj¡cych serii: �Biblioteka Pomocy
12A. Bromberg: Ksi¡»ki i wydawcy. . . , s. 32-34.
13P. Kitrasiewicz, �. Goª¦biewski: Rynek ksi¡»ki w Polsce 1944-1989. Warszawa 2005, s. 25.
14J. Góral: Wydawnictwa i prasa katolicka. . . , s. 289.
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Seminaryjnych�, �Komentarz Pisma �wi¦tego Starego Testamentu�, �Komentarz Pisma

�wi¦tego Nowego Testamentu�. Natomiast utworzona w 1951 roku Ars Christiana pu-

blikowaªa seri¦ �Sztuka Sakralna w Polsce�15.

Adam Bromberg16 w±ród czoªowych o�cyn katolickich dziaªaj¡cych w latach

1944-1955, wymienia nast¦puj¡cych wydawców: Instytut Wydawniczy Stowarzyszenia

PAX � Warszawa, Wydawnictwo OO. Jezuitów � Warszawa, Wydawnictwo �Apostol-

stwa Modlitwy� � Kraków (od 1994 znane jako WAM), Wydawnictwo �wi¦ty Woj-

ciech (�Albertinum�) � Pozna«, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego �

Lublin, Wydawnictwo Ksi¦»y Pallotynów � Oªtarzew i Pozna«, Ksi¦garnia �wi¦tego

Jacka � Katowice, Wydawnictwo Ksi¦»y Franciszkanów � Niepokalanów, Wydawnic-

two �w. Krzy»a � Opole, Verbum i Ksi¦garnia �Jedno±¢� � Kielce, Wydawnictwo Oj-

ców Karmelitów Bosych � Kraków, Ksi¦garnia Krakowska � Kraków, Wydawnictwo

Mariackie � Kraków. W spisie zamieszcza te» Wydawnictwo Ars Christiana �

Warszawa (zaªo»one w 1954 roku) i Wydawnictwo Literatury Religijnej (utworzone

w 1961 roku).

Po wydarzeniach z pa¹dziernika 1956 roku o�cyny odzyskaªy pewn¡ sprawno±¢ wy-

dawnicz¡, dodatkowo reaktywowano Polskie Towarzystwo Wydawców Ksi¡»ek. Z punk-

tu widzenia ksi¡»ki katolickiej istotne byªo odzyskanie prawa do wydawania publikacji

przez szkoªy wy»sze oraz stowarzyszenia. Na fali �odwil»y� w roku 1959 powstaª Spoªecz-

ny Instytut Wydawniczy Znak. O�cyna ta publikowaªa literatur¦ religijn¡, a zwªaszcza

dzieªa �lozo�czne, teologiczne i ±wiatopogl¡dowe, jak równie» poezj¦ i proz¦. W pierw-

szym roku dziaªalno±ci ukazaªa si¦ m.in. Droga krzy»owa kardynaªa Stefana Wyszy«skie-

go i trzy tomy My±li ±w. Teresy z Lisieux. W tym samym czasie Wydawnictwo Katolic-

kiego Uniwersytetu Lubelskiego opublikowaªo studia Karola Wojtyªy: Ocena mo»liwo±ci

zbudowania etyki chrze±cija«skiej przy zaªo»eniach systemu Maxa Schelera oraz Miªo±¢

i odpowiedzialno±¢. Za± nakªadem Wydawnictwa oo. Palotynów Pallotinum ukazaª si¦

tomik poezji ks. Jana Twardowskiego Wiersze17.

Praca Anny Kowalewskiej Wydawnictwa katolickie w PRL, napisana w roku 1984

w ówczesnym Instytucie Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego18, zawiera

m.in. dane liczbowe dotycz¡ce liczby tytuªów i wysoko±ci nakªadów publikacji katolic-

kich (tabela 9).

15P. Kitrasiewicz, �. Goª¦biewski: Rynek ksi¡»ki w Polsce. . . , s. 55-56.
16A. Bromberg: Ksi¡»ki i wydawcy. . . , s. 31-32.
17P. Kitrasiewicz, �. Goª¦biewski: Rynek ksi¡»ki w Polsce. . . , s. 103.
18J. Froªow: Raport o ksi¡»ce katolickiej. Warszawa 2001, s. 25.
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Zestawienie dobrze ilustruje ówczesn¡ sytuacj¦. W pierwszych latach po II wojnie

±wiatowej (okres 1946-1949) o�cyny katolickie cechowaªa jeszcze znaczna aktywno±¢

wydawnicza � 200, 300 tytuªów rocznie, podczas gdy w kolejnej dekadzie (1950-1960)

znacznie spadªa (okoªo 30-90 tytuªów na rok). Praca wydawnictw zwi¡zanych z Ko±cio-

ªem katolickim byªa nara»ona na coraz wi¦ksze ograniczenia, co owocowaªo mniejszymi

nakªadami.

Tabela 9. Liczba i nakªady tytuªów w latach 1944-1961

�ródªo: A. Kowalewska. Wydawnictwa katolickie w PRL. Cyt. za: J. Froªow.

Raport o ksi¡»ce katolickiej. Warszawa 2001, s. 25.

Okres 1961-1970 to czas wzgl¦dnej stabilizacji gospodarczej i ekonomicznej kraju.

Stosunkowo du»o w tych latach publikowaªy Instytut Wydawniczy Pax i Spoªeczny In-

stytut Wydawniczy Znak. Pierwszy z nich wydawaª wiersze, powie±ci i opowiadania

wspóªczesnych polskich autorów, m.in. Romana Brandstaettera, a w cyklu, który pre-

zentowaª pogl¡dy �lozo�czne i teologiczne chrze±cija«skich my±licieli ukazaªy si¦ teksty

±w. Grzegorza z Nyssy, ±w. Ambro»ego z Mediolanu, ±w. Grzegorza z Nazjanzu, ±w. Ja-

na Damasce«skiego i innych. Z kolei Spoªeczny Instytut Wydawniczy Znak publikowaª

rozprawy i zbiory my±li hierarchów ko±cielnych: papie»a Jana XXIII, prymasa Stefana
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Wyszy«skiego, ówczesnego biskupa Krakowa Karola Wojtyªy. Ukazywaªy si¦ te» roz-

wa»ania osób ±wieckich i duchowych, monogra�e teologów i �lozofów chrze±cija«skich,

zbiory esejów i literatura pi¦kna19.

Nast¦pne dziesi¦ciolecie obejmuj¡ce lata 1971-1980 to okres w którym dziaªaª Na-

czelny Zarz¡d Wydawnictw, istniej¡cy od 1970 roku. Cz¦±¢ o�cyn zostaªa bezpo±rednio

uzale»niona od tej instytucji, inne musiaªy uzyska¢ jej akceptacj¦20. Nowo powstaªemu

urz¦dowi nie podlegaªy jednak wydawnictwa katolickie, pozostaj¡ce pod bezpo±rednim

nadzorem ministra kultury i sztuki, m.in.: Wydawnictwo Stowarzyszenia Apostolstwa

Katolickiego Pallottinum, Ars Christiana, Ksi¦garnia ±w. Wojciecha, Spoªeczny Insty-

tut Wydawniczy Znak, Instytut Wydawniczy Pax. W tym czasie znowu najaktywniejsze

wydawniczo byªy dwie ostatnie z wymienionych wy»ej o�cyn. Nakªadem Pax-u ukazy-

waªo si¦ wiele tekstów ±wieckich o walorach publicystycznych, proza i poezja oraz dzieªa

religijne, m.in. Ko±cióª a kultury. Antropologia stosowana na u»ytek misjonarzy J. Lo-

uisa Luzbetaka, O Bogu � Czªowieku i apostoªach Wojciecha B¡ka. Za po±rednictwem

Znaku wydano ksi¡»ki kardynaªa Josepha Ratzingera, ks. Mieczysªawa Mali«skiego, ks.

Adama Bonieckiego, ks. Jana Twardowskiego i innych autorów. Po wyborze Karola

Wojtyªy na papie»a przyst¡piono do edycji jego tekstów teologicznych i publicystycz-

nych, utworów literackich oraz kaza« z caªej drogi kapªa«skiej. Natomiast po pierwszej

pielgrzymce opublikowano Przemówienia. Homilie. Polska 2 VI � 10 VI 1979. Kalen-

darium pobytu Jana Pawªa II w Polsce21.

O�cyny katolickie podlegaj¡ce powoªanej w 1957 roku Komisji Episkopatu Polski

dla Spraw Wydawnictw Katolickich staraªy si¦ prowadzi¢ wspóln¡ polityk¦ wydawnicz¡.

Ich dziaªania miaªy na celu promocj¦ najbardziej potrzebnej i warto±ciowej literatury

religijnej. Autorzy monogra�i po±wi¦conej Wydawnictwu WAM22, podaj¡c zestawienie

planów wydawniczych na rok 1977 wymieniaj¡: osiem wydawnictw diecezjalnych (Kato-

wice, Kraków, Olsztyn, Opole, Pªock, Pozna«, Sandomierz, Wrocªaw), pi¦¢ wydawnictw

zakonnych (franciszkanie konwentualni, jezuici, karmelici bosi, loretanki, pallotyni), dwa

wydawnictwa zwi¡zane z o±rodkami akademickimi (KUL, Wydawnictwo Akademii Teo-

logii Katolickiej w Warszawie), oraz Znak.

Pomimo trudno±ci liczba wydawców ksi¡»ek katolickich wci¡» rosªa; w publikacji

Statystyka Ko±cioªa rzymskokatolickiego w Polsce podano, »e w roku 1982 funkcjono-

waªo 29 o�cyn. O±rodki wydawnicze znajdowaªy si¦ w caªym kraju: Pozna«, Katowice,
19P. Kitrasiewicz, �. Goª¦biewski: Rynek ksi¡»ki w Polsce. . . , s. 156-157.
20J. Bªa»ejowa: Papierowa rewolucja. Z dziejów drugiego obiegu w Polsce 1976-1989/1990.Warszawa 2010.
21Tam»e, s. 178, 209-212.
22Wydawnictwo WAM 1972-1997. Historia, bibliogra�a. Red. Z. Wilkosz, L. Grzebie« SJ. Kraków 1997,

s. 18.
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Kraków, Warszawa, Niepokalanów, Olsztyn, Opole, Pªock, Sandomierz, Wrocªaw, �ód¹,

Lublin, Cz¦stochowa i in. W±ród nich wi¦kszo±¢ stanowili edytorzy zwi¡zani z diecezjami

i zakonami23. Lata 80. dla polskiego ruchu wydawniczego byªy bardzo trudne. Upadek

gospodarki miaª znaczny wpªyw na jako±¢, nakªady i ceny ksi¡»ek. Brakowaªo funduszy

na tªumaczenia. W czasie stanu wojennego dziaªaªy trzy organizacje, których zadaniem

byªo wspieranie rynku wydawniczego: Porozumienie Wydawców, Zrzeszenie Ksi¦gar-

stwa i Zrzeszenie Pa«stwowych Przedsi¦biorstw Przemysªu Poligra�cznego �Poligra�a�.

Po roku 1980 Ko±cióª katolicki uzyskaª zezwolenie na wydawanie nowych tytuªów oraz

na zwi¦kszenie nakªadów. Nadal jednak istniaªy w tej sferze znaczne ograniczenia24.

W tym czasie wznowiªy dziaªalno±¢ zamkni¦te wcze±niej przez wªadze PRL-u, dwie

o�cyny � Wydawnictwo �Michalineum� i Wydawnictwo Salezja«skie, oraz powstaªy

zupeªnie nowe, m.in.: O�cyna Przegl¡du Powszechnego, Wydawnictwo Archidiecezji

Warszawskiej, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego KUL, Wydawnictwo Ksi¦»y Ma-

rianów, Wydawnictwo �Verbinum�. Wedªug rocznika statystycznego Ko±cióª katolicki

w Polsce 1918-1990, w roku 1987 dziaªaªo 32 wydawców katolickich z planem tytuªo-

wym na 407 publikacji zwartych. W latach 1987-1990 odnotowano wi¦ksz¡ obecno±¢

ksi¡»ki katolickiej na rodzimym rynku ksi¦garskim. Rozwijaªa si¦ ko±cielna sie¢ ksi¦-

garska, ale ksi¡»ki wydawców katolickich zaczynaªy pojawia¢ si¦ tak»e w ksi¦garniach

publicznych, natomiast wydawcy odnotowali wzrost nakªadów i liczby tytuªów. Powo-

li zmieniaª si¦ równie» pro�l i tematyka publikowanych ksi¡»ek. Nadal ukazywaªy si¦

modlitewniki, katechizmy i ksi¡»ki z literatury teologicznej, ale wzrastaªa te» liczba ty-

tuªów popularnych, publikacji encyklopedycznych, literatury dla dzieci i mªodzie»y25.

Warto przywoªa¢ zestawienia statystyczne prezentuj¡ce liczb¦ tytuªów i wielko±¢

nakªadu dla wybranych wydawców katolickich w latach 1980-1989 (tabela 10.) oraz ro-

dzaje ksi¡»ek opublikowanych w roku 1989 przez niektóre o�cyny (tabela 11.).

Z wydawnictw wymienionych w tabeli 10. najwi¦cej tytuªów publikowaªo Wydawnic-

two Towarzystwa Naukowego KUL, przy stosunkowo niewielkich nakªadach. Na uwag¦

zasªuguj¡ te»: Wydawnictwo Pallottinum, Wydawnictwo Salezja«skie, Spoªeczny Insty-

tut Wydawniczy Znak i Wydawnictwo UNUM � w o�cynach tych dla podanego okresu

wyra¹nie ro±nie liczba wydawanych tytuªów.

23Ko±cióª katolicki w Polsce. . . , s. 93.
24J. Maria«ski: Ko±cióª katolicki w Polsce a ±rodki spoªecznego przekazu. W: Ko±cióª i religijno±¢ Polaków

1945-1999. Red. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski. Warszawa, s. 46-47.
25J. Góral: Wydawnictwa i prasa katolicka. . . , s. 290-291.

41



Rozdziaª 2. Wydawcy

Tabela 10. Dziaªalno±¢ wydawnicza wybranych wydawnictw katolickich (1980-1989)

�ródªo: J. Góral:Wydawnictwa i prasa katolicka. W:Ko±cióª katolicki w Polsce 1918-

1990. Rocznik statystyczny. Red. L. Adamczuk, W. Zdaniewicz. Warszawa 1991, s. 296.

Tabela 11. Ksi¡»ki wydane przez 5 wybranych wydawnictw katolickich w 1989 r.

wedªug rodzajów

�ródªo: J. Góral:Wydawnictwa i prasa katolicka. W:Ko±cióª katolicki w Polsce 1918-

1990. Rocznik statystyczny. Red. L. Adamczuk, W. Zdaniewicz. Warszawa 1991, s. 296.
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Analizuj¡c dane prezentowane w tabeli 11., nasuwaj¡ si¦ pewne wnioski: 1. Wydaw-

nictwo Znak � je±li we¹miemy pod uwag¦ wysoko±¢ nakªadów � znacznie ró»ni si¦ od

pozostaªych. 2. Propozycje katolickiej literatury dla dzieci i mªodzie»y oraz wydawnictw

encyklopedycznych byªy nadal nieliczne, chocia» po 1989 roku niektóre o�cyny uczyni-

ªy z tych publikacji specy�k¦ wªasnej dziaªalno±ci. S¡ to istotne przesªanki ±wiadcz¡ce

o potencjale, jaki tkwiª w sektorze rynku ksi¡»ki religijnej.

Autorzy Biblioteki Analiz przytoczyli niektóre tytuªy znajduj¡ce si¦ w tym czasie

w ofercie wydawnictw katolickich26. Prym wiódª Pax, wydaj¡c powie±ci Jana Dobra-

czy«skiego i Romana Brandstaettera, encykliki papieskie Jana XXIII, Pawªa VI, Jana

Pawªa II, teksty teologiczne i ¹ródªowe oraz Znak, publikuj¡c ksi¡»ki takich autorów,

jak kardynaª Stefan Wyszy«ski, ks. Józef Tischner, Czesªaw Miªosz, Josif Brodski, Cli-

ve Staples Lewis. Inni edytorzy katoliccy nie pozostawali w tyle. Wydawnictwo Polskiej

Prowincji Dominikanów �W Drodze� swój asortyment wydawniczy opieraªo na twór-

czo±ci Anny Kamie«skiej: Notatnik 1965-1972, Notatnik 1973-1979, Ojcze nasz, 8 x

rado±¢, Dwie ciemno±ci, Na progu sªowa, Do ¹ródeª. Psalmy i inne przekªady poetyc-

kie, wydaj¡c równie» powie±ci i poezje Romana Brandstaettera, Listy ±w. Katarzyny

z Sieny, Dominikanie � szkice z dziejów zakonu. Nakªadem o�cyny �Pallottinum� ukazaª

si¦ Sªownik obrazów i symboli biblijnych Manfreda Lurkera, ksi¡»ki ks. Wªodzimierza

Sedlaka, ks. Eugeniusza Weronia, poezje ks. Janusza Stanisªawa Pasierba, ks. Jana

Twardowskiego i innych twórców. Ksi¦garnia ±w. Wojciecha opublikowaªa m.in. Papie-

stwo i papie»e dwóch ostatnich wieków Zygmunta Zieli«skiego, Czªowiek wobec proble-

mu wiary ks. Wªadysªawa Koski, Droga krzy»owa. Czterna±cie przystanków smutnych

pod jednym wesoªym ks. Jana Twardowskiego. Spo±ród publikacji Ksi¦garni ±w. Jac-

ka warto wymieni¢ kilka: Dzieje chrze±cija«stwa w zarysie ks. Daniela Olszewskiego,

Apokryfy Nowego Testamentu i Sªownik biblijny Hugolina Langkammera OFM, Bóg na

moich droga Romana E. Rogowskiego. Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej wy-

daªo z kolei m.in.: Wiersze wybrane ks. Janusza Stanisªawa Pasierba, Nie przyszedªem

pana nawraca¢. Wiersze 1937-1985, Zapisane w brulionie rozmy±lania, Sumienie ru-

szyªo, Patyki i patyczki. Utwory dla dzieci ks. Jana Twardowskiego. We Wrocªawskiej

Ksi¦garni Archidiecezjalnej ukazaªy si¦ Dwie wizyty Jana Pawªa II w kraju, O was i za

was. Trzecia wizyta Jana Pawªa II w kraju ks. Mieczysªawa Mali«skiego. Natomiast

o�cyna SS Loretanki wydaªa m.in. Miniatury ewangeliczne ks. Wiesªawa Aleksandra

Niew¦gªowskiego, a Wydawnictwo Ksi¦»y Marianów np. Najwi¦ksza jest miªo±¢ ks. Sta-

nisªawa Klimaszewskiego.

26P. Kitrasiewicz, �. Goª¦biewski: Rynek ksi¡»ki w Polsce. . . , s. 255-256, 271-273.
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Sytuacja na rynku ksi¡»ki katolickiej tu» przed transformacj¡ gospodarcz¡ kraju

wskazywaªa na wci¡» rosn¡c¡ liczb¦ o�cyn katolickich. W 1987 roku byªy to 32 wy-

dawnictwa, dwa lata pó¹niej dziaªaªo ich ju» 46, m.in.: Prymasowskie Wydawnictwo

�Gaudentinum� (Gniezno), Wydawnictwo oo. Bernardynów �Calvarianum� (Kalwaria

Zebrzydowska), Wydawnictwo Jedno±¢ (Kielce), Wydawnictwo �Michalineum� (Marki

k/Warszawy), Wydawnictwo Diecezjalne (Pelplin), Wydawnictwo �Hlondianum� Towa-

rzystwa Chrystusowego (Pozna«), Wydawnictwo �Ottonianum� (Szczecin), Biblioteka

�Wi¦zi�(Warszawa), Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej (Warszawa). W±ród

o�cyn w dalszym ci¡gu dominuj¡ instytucje zale»ne od diecezji czy zgromadze« zakon-

nych, ale przybywa edytorów w o±rodkach naukowych i zwi¡zanych z pras¡ katolick¡27.

Jednak to dopiero po roku 1989 obserwujemy znacz¡cy wzrost liczby edytorów konfe-

syjnych oraz wydawanych tytuªów. Przed transformacj¡ gospodarcz¡ istniaªo niewielu

wydawców, repertuar tytuªowy byª ograniczony, nakªady maªe i niskie przychody ze

sprzeda»y. Ewolucja repertuarowa w tym okresie obejmowaªa na pocz¡tku gªównie mo-

dlitewniki i katechizmy. Z czasem zacz¦ªy pojawia¢ si¦ opracowania dotycz¡ce Starego

i Nowego Testamentu oraz staro»ytnej my±li chrze±cija«skiej i wreszcie wielokrotnie

wznawiane powie±ci pisarzy chrze±cija«skich. W relacji do czasów wspóªczesnych dobór

tre±ci byª bardzo tradycyjny, nie stwierdzono te» widocznej ró»nicy pomi¦dzy poszcze-

gólnymi podmiotami. Ich oferta byªa w miar¦ podobna a nakªady niewielkie. Czytelnik

musiaª si¦ wi¦c bardzo postara¢, aby naby¢ okre±lone publikacje. Omówione wydawnic-

twa katolickie dziaªaªy na polskim rynku w czasach PRL o�cjalnie. Niektóre z o�cyn

odniosªy spory sukces w Polsce po transformacji gospodarczej, zarówno te bezpo±rednio

zwi¡zane z Ko±cioªem katolickim, jak Ksi¦garnia ±w. Wojciecha, Pallottinum, Wydaw-

nictwo Apostolstwa Modlitwy, czy znajduj¡ce si¦ w r¦kach osób prywatnych, jak Spo-

ªeczny Instytut Wydawniczy Znak. Inne zupeªnie nie sprostaªy warunkom panuj¡cym

w nowej rzeczywisto±ci ekonomicznej.

Po roku 1989 polski rynek ksi¡»ki zacz¡ª funkcjonowa¢ w nowych realiach spoªeczno-

gospodarczych. Przestaªa te» istnie¢ Komisja Episkopatu do spraw Wydawnictw Kato-

lickich, maj¡ca na celu powoªywanie do istnienia nowych o�cyn. Ju» w 1988 roku, gdy

nast¡piªa liberalizacja przepisów dotycz¡cych prowadzenia dziaªalno±ci gospodarczej,

zaczynaj¡ powstawa¢ nowe o�cyny, w tym tak»e specjalizuj¡ce si¦ w tematyce religii

katolickiej. Po czasie izolacji, cenzury i licznych ogranicze« ze strony wªadz komunistycz-

nych edytorzy bardzo sprawnie zareagowali na zmiany, co doprowadziªo do szybkiego

rozkwitu tego sektora rynku ksi¡»ki w Polsce.

27J. Góral: Wydawnictwa i prasa katolicka. . . , s. 302-303.
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Kolporta»em ksi¡»ek o�cyn katolickich w okresie PRL zajmowaªo si¦ Katolickie

Zrzeszenie Veritas oraz sieci ksi¦gar« ±w. Jacka i ±w. Wojciecha. Najcz¦±ciej jednak

sprzedawano je w kioskach i ksi¦garenkach para�alnych. Cz¦sto rozprowadzaniu ksi¡»ek

o tematyce religijnej towarzyszyªa dystrybucja publikacji z drugiego obiegu. W wielu

przypadkach Ko±cióª wspieraª te inicjatywy, a nawet zdarzaªo si¦, »e sami ksi¦»a po

niedzielnych nabo»e«stwa rozprowadzali cz¦±¢ tytuªów. Ta sytuacja miaªa wpªyw na

kolporta» w latach 90. i przyczyniªa si¦ do niepotrzebnego ograniczenia dost¦pu do

ksi¡»ek katolickich. Równie wa»n¡ drog¡ docierania do czytelników byªa sprzeda» wy-

syªkowa za pomoc¡ Poczty Polskiej.

W poªowie lat 90. powstaªo Stowarzyszenie Wydawców Katolickich (SWK)28, któ-

re zrzesza wydawców katolickich i wspiera ich przedsi¦wzi¦cia edytorskie. Organizacja

nawi¡zuje do tradycji katolickiej mi¦dzywojennego ruchu wydawniczego, w tym m.in.

do dziaªalno±ci Katolickiego Towarzystwa Wydawniczego29. Statut Stowarzyszenia Wy-

dawców Katolickich w � 5 mówi o dziaªalno±ci na rzecz misji ewangelizacyjnej Ko±cioªa

katolickiego: w szczególno±ci poprzez ruch wydawniczy, ksztaªtowanie katolickiego ±ro-

dowiska wydawniczego oraz umacnianie wspóªpracy mi¦dzy wydawcami katolickimi30.

Zadania te wyliczono w � 6, jako:

inspirowanie kierunków dziaªalno±ci wydawniczej,

trosk¦ o dobór wªa±ciwej tematyki publikacji oraz o ich poziom merytoryczny,

naukowy i edytorski,

inicjowanie bada«, analiz i innych opracowa« na temat dziaªalno±ci wydaw-

niczej, rynku ksi¦garskiego i stanu czytelnictwa,

formuªowanie ocen, wniosków i postulatów dotycz¡cych katolickiego ruchu

wydawniczego oraz przedkªadanie ich Konferencji Episkopatu Polski,

wyst¦powanie do wªadz pa«stwowych, urz¦dów, organizacji w sprawach doty-

cz¡cych ruchu wydawniczego,

gromadzenie, opracowywanie i publikowanie informacji o kierunkach i pla-

nach wydawniczych,
28Z. Skwierczy«ski: Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. W: Encyklopedia katolicka. T. 8. Lublin 2000,

kol. 1135-1136.; J. Froªow: Raport o ksi¡»ce katolickiej. Warszawa: 2001, s. 71-73.; Statut Stowarzyszenia

Wydawców Katolickich (stan na 10 pa¹dziernika 2005) [Dokument elektroniczny]. Dost¦pny w Internecie:

http://swk.pl/stowarzyszenie/statut [data dost¦pu: 21.04.2010]. K.R. Ja±kiewicz: Sponsorzy z alergi¡ na

sªowo katolicki. Rozmowa z ks. Markiem Otolskim �Notes Wydawniczy� 2004, nr 4, s. 16-22.
29Katolickie Towarzystwo Wydawnicze � dziaªaªo w Krakowie w latach 1936-1939. K. �wi¦s: Katolickie

Towarzystwo Wydawnicze. W: Encyklopedia katolicka. T. 8. Lublin 2000, kol. 1136.
30Statut Stowarzyszenia Wydawców Katolickich (stan na 10 pa¹dziernika 2005) [Dokument elektroniczny].

Dost¦pny w Internecie: http://swk.pl/stowarzyszenie/statut/ [Data dost¦pu: 21.04.2010].
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organizowanie rekolekcji, dni skupienia i innych spotka« formacyjnych,

organizowanie konferencji, seminariów i kursów specjalistycznych na temat

dziaªalno±ci wydawniczej,

inicjowanie i organizowanie konkursów, wystaw, targów i kierma-

szy wydawców katolickich oraz wspóªprac¦ z hurtowniami, ksi¦gar-

niami i innymi dystrybutorami,

organizowanie i wspóªuczestnictwo w innych krajowych i zagranicz-

nych imprezach wydawców,

promocj¦ wydawców, autorów, zakªadów poligra�cznych, �rm ksi¦-

garskich oraz ksi¡»ek i elektronicznych no±ników multimedialnych,

gromadzenie informacji i doradztwo w zakresie zagadnie« prawno-�nansowych

i edytorskich.

Z punktu widzenia dziaªalno±ci marketingowej najistotniejsze s¡ trzy wyró»nione

punkty. Pierwszy dotyczy wystaw, konkursów, targów i kiermaszy wydawców katolic-

kich oraz wspóªpracy tych»e z dystrybutorami31. Stowarzyszenie speªnia to zadanie

statutowe patronuj¡c i organizuje Targi Wydawców Katolickich w Warszawie, Kier-

masze Wydawców Katolickich w Lublinie i w Katowicach. Drugi wyró»niony punkt

mówi o uczestnictwie w innych krajowych i zagranicznych imprezach wydawców, co

ma odzwierciedlenie m.in. podczas Mi¦dzynarodowych Targów Ksi¡»ki w Warszawie

czy Targów Ksi¡»ki w Krakowie, gdzie od wielu lat wydawcy konfesyjni skupieni s¡

w odr¦bnym sektorze. Stowarzyszenie odpowiada tak»e za prezentacj¦ polskich ksi¡-

»ek katolickich poza granicami kraju. Zaznaczyªo swoj¡ obecno±¢ na Targach Ksi¡»ki

we Frankfurcie nad Menem, a tak»e na Mi¦dzynarodowych Targach Ksi¡»ki Dzieci¦cej

w Bolonii i Salonie Ksi¡»ki w Pary»u. Trzeci punkt odnosi si¦ do faktu promowania

wydawców, autorów, zakªadów poligra�cznych, �rm ksi¦garskich oraz ksi¡»ek i elektro-

nicznych no±ników multimedialnych, w czym stowarzyszenie wspiera zrzeszone o�cyny.

Do SWK mog¡ nale»e¢ osoby aktywne zawodowo w ruchu wydawniczym, a zwªasz-

cza zajmuj¡ce stanowiska kierownicze w wydawnictwach katolickich oraz osoby zaj-

muj¡ce si¦ dystrybucj¡ i promocj¡ ksi¡»ek. Czªonkowie s¡ zobowi¡zani do czynnego

uczestnictwa w pracach instytucji. O przyj¦ciu decyduje zarz¡d rozpatruj¡c pisemn¡

deklaracj¦ kandydata i pisemne poparcie dwóch czªonków zwyczajnych. Niektóre osoby

mog¡ otrzyma¢ status czªonka honorowego za niekwestionowane zasªugi dla katolickiego

ruchu wydawniczego. Osobn¡ grup¦ stanowi¡ czªonkowie wspieraj¡cy, którzy nie bior¡

bezpo±redniego udziaªu w pracach stowarzyszenia, ale wspomagaj¡ je materialnie.
31Kwesti¦ dystrybucji i jej znaczenie dla promocji szeroko omówiono w rozdziale trzecim rozprawy.
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Od 2008 roku prezesem Stowarzyszenia Wydawców Katolickich jest ks. Roman Szpa-

kowski SDB, który obj¡ª t¦ funkcj¦ po ks. Marku Otolskim MIC32. Stowarzyszenie

utrzymuje si¦ ze skªadek czªonkowskich, z dotacji, darowizn, spadków i zapisów, ze zbió-

rek i o�ar publicznych, dochodów z maj¡tku Stowarzyszenia, z dotacji i subwencji insty-

tucji pa«stwowych i ko±cielnych, z dochodów z prowadzonej dziaªalno±ci gospodarczej,

z dochodów z praw autorskich33.

Stowarzyszenie Wydawców Katolickich sprzyja konsolidacji dziaªaj¡cych na rynku

podmiotów oraz przeªamuje stereotypy w prowadzeniu aktywno±ci wydawniczej tego

sektora. Czªonkowie mogli wielokrotnie korzysta¢ z kursów marketingowych prowadzo-

nych m.in. przez �rm¦ konsultingow¡ z Krakowa � Book Marketing Research. Ciekaw¡

inicjatyw¡ stowarzyszenia byª powoªany w 1998 roku Salon Wydawców Katolickich, po-

legaj¡cy na cotygodniowych spotkaniach przedstawicieli o�cyn z mediami. Promowano

wtedy nowe tytuªy, cz¦sto z udziaªem samych autorów. Spotkania prowadziªa ówczesna

rzeczniczka prasowa Targów Wydawców Katolickich � Marzanna Gra�-Oszczepali«ska.

32Ks. Marek Otolski MIC jest zaªo»ycielem Stowarzyszenia.
33Statut Stowarzyszenia Wydawców Katolickich (stan na 10 pa¹dziernika 2005): � 20 [Dokument elektronicz-

ny]. Dost¦pny w Internecie: http://swk.pl/stowarzyszenie/statut/ [Data dost¦pu: 08.04.2013].
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2.1 Typologia wydawców ksi¡»ki katolickiej

Gªównym determinantem wyznaczaj¡cym de�nicj¦ ksi¡»ki katolickiej jest fakt opubli-

kowania jej przez wydawc¦ katolickiego. Wst¦pnie kwestia o�cyn katolickich zostaªa

ju» nakre±lona, ale konieczna jest peªniejsza analiza. Poj¦cia ksi¡»ka katolicka i wy-

dawnictwo katolickie s¡ ze sob¡ w ±cisªej korelacji i nale»y je omawia¢ obok siebie.

Desygnowanie o�cyn o charakterze katolickim to zjawisko skomplikowane oraz trudne

do uchwycenia, o czym mo»na si¦ przekona¢ ±ledz¡c poszczególne etapy tworzenia spisu

tych»e wydawców34.

Punktem wyj±cia dla opracowanej przeze mnie bazy wydawców byª �Katalog wy-

dawnictw� zamieszczany we wszystkich edycjach Raportu o ksi¡»ce katolickiej Kuby

Froªowa i Jerzego Wolaka, zawieraj¡cy nazw¦ wydawnictwa, rok zaªo»enia35, dane ad-

resowe i krótk¡ charakterystyk¦ o�cyny36. Etap pierwszy tworzenia spisu wydawców na

potrzeby dysertacji polegaª na wypisaniu - po uprzedniej wery�kacji - tych edytorów,

którzy znale¹li si¦ w wymienionych wy»ej publikacjach oraz na uaktualnieniu podanych

stron WWW.

Kolejnym ¹ródªem istotnym w tworzeniu listy wydawców katolickich byª serwis Opo-

ka37, którego katalog ma charakter komercyjny i sªu»y do znalezienia informacji adre-

sowej. W innym miejscu serwis Opoka zamieszcza jeszcze jeden wykaz wydawnictw,

który sªu»y gromadzeniu informacji, a tak»e systematyzowaniu ich wedªug okre±lonego

klucza38. Portal w±ród �mediów katolickich w Polsce� umie±ciª równie» o�cyny. Podzielo-

no je na: wydawnictwa diecezjalne (uszeregowane wedªug miejscowo±ci), wydawnictwa

zakonne (ukªad alfabetyczny, wedªug nazwy zakonu), i inne wydawnictwa katolickie

(ukªad alfabetyczny).

34Baza wydawców ksi¡»ki katolickiej znajduje si¦ w Aneksie.
35Pocz¡wszy od Raportu z roku 2003.
36Autorzy raportów zamie±cili w wykazie tych edytorów, którzy w poszczególnych latach wypeªnili ankiety

i zostali uwzgl¦dnieni w badaniach.
37Ze strony gªównej www.opoka.org.pl, z menu po lewej stronie, wybieramy w zakªadk¦ Katalog adresów

internetowych. Nast¦pnie z dziaªu Media i informacje wzbieramy link Wydawnictwa. Zamieszczon¡ w serwisie

baz¦ mo»na przeszukiwa¢, za pomoc¡ wyszukiwarki, po nazwie wydawcy (wyszukiwarka u góry strony) lub po

linku witryny internetowej wydawcy (wyszukiwarka u doªu strony). W centralnym panelu strony wy±wietla si¦

katalog wydawnictw, który zawiera: nazw¦ o�cyny, adres jego witryny WWW i krótki opis charakteryzuj¡cy

jej dziaªalno±¢. Je±li nie korzystamy z wyszukiwarki to dane s¡ wy±wietlane alfabetycznie lub w kolejno±ci

dodawania � w zale»no±ci od wybranego typu sortowania.
38Ze strony gªównej www.opoka.org.pl, z menu po lewej stronie, wybieramy zakªadk¦ Dane nt. Ko±cioªa.

Z ukazuj¡cej si¦ podstrony wybieramy odno±nik Media.
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Nast¦pnie porównano stan dotychczas utworzonej listy z materiaªem nadesªanym

przez Zakªad Statystyki Wydawnictw Biblioteki Narodowej39. Dane w postaci tabeli,

opracowanej na podstawie rocznika �Ruch Wydawniczy w Liczbach�40, zawieraªy wykaz

wszystkich wydawców katolickich, którzy wysªali egzemplarz obowi¡zkowy do ksi¡»nicy

narodowej do roku 2010 wª¡cznie.

W ko«cowym etapie pracy zaktualizowano i uzupeªniono baz¦ o wydawnictwa, z któ-

rymi wspóªpracuj¡ dwaj najwi¦ksi dystrybutorzy tej cz¦±ci bran»y: Hurtownia Ksi¡»ek

Katolickich Rhema oraz Ksi¦garnia Internetowa Gloria24. Do bazy wprowadzono tak-

»e o�cyny, które zaistniaªy na rynku w trakcie caªej pracy badawczej. Zdarzaªo si¦, »e

przy okazji poszukiwania danych adresowych jednego edytora napotykano na wzmiank¦

o innej katolickiej o�cynie. Rysunek 1. prezentuje w postaci gra�cznej wszystkie ¹ródªa,

na podstawie których powstaªa baza wydawców katolickich, zamieszczona w Aneksie

do niniejszej pracy.

Rysunek 1. �ródªa do bazy wydawców ksi¡»ki katolickiej

�ródªo: Opracowanie wªasne.

39A. Seroka: Temat: Ksi¡»ki wydawców religijnych/gªównie katolickich/ [on-line]. Do Joanna Wróbel.

19.09.2011 [cytowany 09 marzec 2013]. Korespondencja osobista.
40Rocznik ukazuj¡cy si¦ od 1955 roku, opracowywany przez Bibliotek¦ Narodow¡ na podstawie egzemplarza

obowi¡zkowego druków, opublikowanych przez wydawców maj¡cych swoj¡ siedzib¦ na terenie Polski.

49



Rozdziaª 2. Wydawcy

Podziaª wydawnictw ze wzgl¦du na form¦ wªasno±ci

Kryterium wªasno±ci jest gªównym, najbardziej czytelnym i najcz¦±ciej stosowanym

podziaªem oferentów tej bran»y rynku wydawniczego. Za pierwsze o�cyny katolickie

nale»y uzna¢ drukarnie zakonne41, które pojawiªy si¦ w Polsce w XVI w. i po prze-

ksztaªceniach w �rmy wydawnicze, dzisiaj nadal stanowi¡ prawie 1/4 rynku. Nast¦pnie

dzi¦ki dziaªalno±ci Akcji Katolickiej w Polsce o±rodki wydawnicze zacz¦ªy powstawa¢

przy diecezjach. W analizach statystycznych dotycz¡cych Ko±cioªa katolickiego z roku

193742 dane byªy zaprezentowane z uwzgl¦dnieniem podziaªu na drukarnie ko±cielne:

1. Diecezjalne, 2. Zakonne. Poni»ej zaprezentowano ró»ne warianty typologii wydaw-

nictw katolickich.

Typologia stosowana przez redaktorów Biblioteki Analiz. Pierwszy Raport

o ksi¡»ce katolickiej 43 powoªuje si¦ na prac¦ magistersk¡ Anny Kowalewskiej Wydaw-

nictwa katolickie w PRL, która przypisaªa o�cyny do nast¦puj¡cych grup pod wzgl¦dem

przynale»no±ci:

Grupa I � Wydawnictwa diecezjalne.

Grupa II � Wydawnictwa zakonów i zgromadze« zakonnych.

Grupa III � Wydawnictwa wy»szych uczelni katolickich.

Grupa IV � Wydawnictwa spoªeczne.

Grupa V � Wydawnictwa stowarzysze« i organizacji zwi¡zanych z Ko±cioªem.

Grupa VI � Wydawnictwa przy redakcjach czasopism.

Dalej autor upraszcza ten podziaª nadal odnosz¡c si¦ do pracy Anny Kowalewskiej44.

Jest to podziaª ilo±ciowy ze wzgl¦du na form¦ wªasno±ci:

Grupa I � Wydawnictwa zwi¡zane z dziaªalno±ci¡ wy»szych uczelni.

Grupa II � Wydawnictwa zwi¡zane z dziaªalno±ci¡ instytucji i stowarzysze« katolickich.

Grupa III � Wydawnictwa diecezjalne i zakonne.

Grupa IV � Wydawnictwa prywatne.

W kolejnej publikacji Jakub Froªow45 nieznacznie mody�kuje przyj¦ty w 2001 roku

podziaª:

Grupa I � Wydawnictwa diecezjalne i zakonne.

Grupa II � Wydawnictwa prywatne.

Grupa III � Wydawnictwa organizacji i stowarzysze« zwi¡zanych z Ko±cioªem.

Grupa IV � Wydawnictwa uczelniane.
41K. Korotajowa: Drukarnie zakonne. . . , kol. 233-236.
42M. Piro»y«ski, S. Szcz¦ch: Rocznik statystyczny Ko±cioªa. . . , s. 86.
43J. Froªow: Raport o ksi¡»ce katolickiej. . . , s. 29.
44Ibidem, s. 35.
45J. Froªow: Wydawnictwa katolickie w Polsce 2003, s. 7.
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Typologia stosowana w serwisie Opoka. Redaktorzy serwisu Opoka uporz¡d-

kowali katalog wydawnictw katolickich wedªug nast¦puj¡cych kategorii:

1. Wydawnictwa diecezjalne.

2. Wydawnictwa zakonne.

3. Inne wydawnictwa katolickie:

� Zwi¡zane z instytucjami naukowymi.

� Zwi¡zane z instytucjami ko±cielnymi, stowarzyszeniami, ruchami i fundacjami.

� Zwi¡zane z periodykami lub innymi mediami.

� Wydawnictwa niezale»ne.

Punktem wyj±cia do stworzonej typologii wydawców katolickich w niniejszej pracy staª

si¦ podziaª zastosowany na stronach Opoki:

I. Wydawnictwa diecezjalne i seminaryjne.

II. Wydawnictwa zakonne.

III. Wydawnictwa zwi¡zane z instytucjami naukowymi.

IV. Wydawnictwa zwi¡zane z instytucjami ko±cielnymi, stowarzyszeniami, ruchami

i fundacjami.

V. Wydawnictwa zwi¡zane z periodykami lub innymi mediami.

VI. Wydawnictwa niezale»ne.

Podziaª wydawnictw ze wzgl¦du na wielko±¢ o�cyny

Wpªyw transformacji na rynek wydawniczy znakomicie wida¢ z perspektywy wzro-

stu liczby o�cyn oraz zró»nicowania wydawców pod wzgl¦dem wielko±ci. W latach 90.

zarysowaª si¦ wyra¹ny podziaª na du»ych edytorów, wydaj¡cych wiele tytuªów, którzy

dystrybuuj¡ je w skali ogólnokrajowej oraz na mniejsze o�cyny, publikuj¡ce mniej i roz-

prowadzaj¡ce swoje tytuªy lokalnie. Wydawcy coraz cz¦±ciej traktuj¡ sprzeda» w sposób

profesjonalny, prowadz¡c na szerok¡ skal¦ dziaªalno±¢ marketingow¡. Wci¡» nie jest to

jednak zjawisko powszechne, obejmuj¡ce wszystkich uczestników tego rynku. Dominuj¡

sytuacje, gdzie wi¦ksi wydawcy kªad¡ nacisk na promocj¦, a mali cz¦sto ograniczaj¡

si¦ do opublikowania tytuªu i na tym ich rola si¦ ko«czy. Problemy te zostan¡ szerzej

omówione w cz¦±ci rozprawy dotycz¡cej promocji ksi¡»ki katolickiej.
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Pierwszy Raport o ksi¡»ce katolickiej wyodr¦bnia grupy wydawnictw katolickich pod

wzgl¦dem wielko±ci obrotu w 2000 roku46: 1. wydawnictwa du»e o obrotach powy»ej 5

mln zª, 2. wydawnictwa ±rednie o obrotach pomi¦dzy 1 a 5 mln zª, 3. wydawnictwa

maªe o obrotach ni»szych ni» 1 mln zª.

W kolejnym opracowaniu, w uj¦ciu wysoko±ci obrotów uzyskanych w 2002 roku,

wyró»niono cztery grupy47: 1. wydawnictwa o obrotach rocznych powy»ej 10 mln zª,

2. wydawnictwa o obrotach rocznych od 2 do 10 mln zª, 3. wydawnictwa o obrotach

rocznych poni»ej 2 mln zª do 1 mln zª, 4. wydawnictwa o obrotach rocznych poni»ej

1 mln zª.

W trzecim Raporcie... typologia wydawnictw tak»e si¦ zmienia48: 1. wydawnictwa

du»e o obrotach rocznych powy»ej 10 mln zª, 2. wydawnictwa ±rednie o obrotach rocz-

nych od 5 do 10 mln zª, 3. wydawnictwa maªe o obrotach rocznych poni»ej 5 mln zª do

1 mln zª, 4. wydawnictwa drobne o obrotach rocznych poni»ej 1 mln zª.

Raport... z 2007 roku znowu nieco inaczej podaje podziaª wydawców katolickich

w ±wietle przychodów ze sprzeda»y z 2006 roku49: 1. wydawnictwa du»e o obrotach

rocznych powy»ej 9 mln zª, 2. wydawnictwa ±rednie o obrotach rocznych od 2 do 9 mln

zª, 3. wydawnictwa maªe o obrotach rocznych poni»ej 2 mln zª.

Raport... z 2009 roku przyjmuje taki podziaª wydawców50: 1. wydawnictwa du»e

o obrotach rocznych powy»ej 10 mln zª, 2. wydawnictwa ±rednie o obrotach rocznych

od 5 do 10 mln zª, 3. wydawnictwa maªe o obrotach rocznych od 2 do 5 mln zª, 4. wy-

dawnictwa bardzo maªe o obrotach rocznych poni»ej 2 mln zª.

Zmiany zakresów liczbowych dla grup wydawców s¡ spowodowane dynamicznym

rozwojem �nansowym bran»y wydawniczej, który w wybranych latach wykazywaª ten-

dencje wzrostowe. Sytuacj¦ dobrze ilustruje tabela 12, prezentuj¡ca powy»sze liczby

w postaci zestawienia.

46J. Froªow: Raport o ksi¡»ce katolickiej. . . , s. 38-41.
47J. Froªow: Wydawnictwa katolickie w Polsce 2003, s. 12-15.
48K. Froªow, J. Wolak: Raport o ksi¡»ce katolickiej. Edycja 2005. Warszawa 2005, s. 30-42.
49K. Froªow, J. Wolak: Raport o ksi¡»ce katolickiej. Edycja 2007. Warszawa 2007, s. 49-56.
50K. Froªow, J. Wolak: Raport o ksi¡»ce katolickiej. Edycja 2009. Warszawa 2009., s. 44-45. Przedziaªy

zostaªy ustalone na podstawie danych przytoczonych przez k. Froªowa, gdy» autor przyjmuje dwa stanowiska

w zale»no±ci od uwzgl¦dnionej oferty.
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Tabela 12. Podziaª pod wzgl¦dem wielko±ci obrotów wydawnictw katolickich

w wybranych latach

�ródªo: Opracowano na podstawie danych uj¦tych w raportach o ksi¡»ce katolickiej

Biblioteki Analiz.
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2.2 Ksztaªtowanie oferty tytuªowej przez wydawców ksi¡»ki katolickiej

Komunikacyjne uj¦cie ksi¡»ki jako no±nika tre±ci zakªada, »e powinna ona zaspoko-

i¢ potrzeby emocjonalne, poznawcze, rozrywkowe itp. potencjalnych odbiorców. Jest

wi¦c wydawana po to, by znale¹¢ swojego czytelnika. Ksztaªtowanie, ukierunkowanej

na adresatów, oferty wydawniczej nazywamy segmentacj¡ rynku. Ta z kolei wynika

z zapotrzebowania (popytu) na okre±lony typ publikacji oraz mo»liwo±ci dziaªania edy-

tora. Mo»na wyró»ni¢ sze±¢ du»ych segmentów na rynku ksi¡»ki51: rynek nauki, rynek

informacji, rynek dydaktyki, rynek lektur spontanicznych (rynek lektur czasu wolnego,

rynek emocji), rynek wiary, zespóª rynków �niszowych�. Powy»szy ogólny podziaª wy-

znaczaj¡ nie tylko zró»nicowanie oferty i potrzeb adresatów, ale tak»e odmienne kanaªy

dystrybucji, cele i reguªy zarz¡dzania polityk¡ wydawnicz¡, zasady ustalania wysoko±ci

nakªadów i kalkulacji cen. Ka»dy segment ma wªasn¡ infrastruktur¦ w postaci insty-

tucji, nagród literackich, targów ksi¡»ki, ksi¦garni, klubów czytelniczych itp. Ponadto

dany tytuª mo»e wyst¦powa¢ na kilku rynkach, a sam u»ytkownik mo»e by¢ czytelni-

kiem ksi¡»ek oferowanych przez ró»ne segmenty.

Segmentacja rynku ksi¡»ki, dokonywana ze wzgl¦du na cele merkantylne wydaw-

nictwa, wspóªistnieje z tzw. koncepcj¡ obiegów literatury, która obejmuje wszystkich

uczestników procesów komunikacyjnych � odbiorców, po±redników i autorów. Stefan

�óªkiewski, badaj¡c polsk¡ kultur¦ literack¡ pierwszej poªowy XX w., wyró»niª pi¦¢

obiegów: wysokoartystyczny, popularny, brukowy, �dla ludu� i jarmarczny. Ka»dy z nich

miaª swoich czytelników, pisarzy, teksty i instytucje. Wspóªcze±nie mo»emy wyró»ni¢

trzy: wysoki, popularny i okoliczno±ciowy.

Wydawcy katoliccy, podobnie jak caªa bran»a edytorska, podejmuj¡c dziaªania ma-

j¡ce na celu zaspokajanie potrzeb czytelniczych odbiorców, korzystaj¡ ze znajomo±ci

segmentacji rynku i obiegów czytelniczych. Jednak, aby wypracowa¢ mocn¡ pozycj¦

na rynku, nie wystarczy skupi¢ si¦ tylko na pokryciu popytu. Konfesyjne domy wy-

dawnicze wiedz¡ o tym doskonale, czego przykªadem jest kreowanie przez nich wzo-

rów zachowa« czytelniczych. Sªu»¡ temu komunikaty nadawane przez edytora, które

towarzysz¡ wprowadzaniu tytuªu na rynek. W systemie ksi¡»ki religijnej mo»na wyró»-

ni¢ trzy wzory zachowa« czytelniczych, dla literatury wysokiej, literatury popularnej

i nurtu literatury okoliczno±ciowej. Wymienione wzory wskazuj¡ na wysok¡ polaryzacj¦

krajowej literatury katolickiej, gdy» w wi¦kszo±ci funkcjonuje ona równolegle w obiegu

wysokoartystycznym i popularnym. Dla uczestników pierwszego z nich wydawcy przy-
51A.S. Kondek: Zagadnienia wydawnicze i ksi¦garskie. Warszawa 2010, s. 109.

54



Rozdziaª 2. Wydawcy

gotowuj¡ edycje specjalne, tak pod wzgl¦dem edytorskim � szata gra�czna, ilustracje,

jak tre±ciowym � dzieªa teologiczne, �lozo�czne, literatura pi¦kna. Publikacje popularne

odpowiadaj¡ na potrzeby odbiorców o innych wymaganiach i ni»szych kompetencjach

czytelniczych, a sam kontakt zachodzi w specy�cznej sytuacji komunikacyjnej, na któr¡

cz¦sto wpªywaj¡ czynniki pozaliterackie. Mog¡ to by¢ m.in. spoªecznie praktykowane

sposoby sp¦dzania czasu wolnego, realizowane w aspekcie wypoczynku i rozrywki. Je±li

analizujemy wymienione wcze±niej cz¦±ci skªadowe ogólnego rynku wydawniczego, to

w pierwszym momencie zauwa»ymy, »e pozycje katolickie znajduj¡ wªasne miejsce na

rynku wiary, który oferuje publikacje o tre±ciach religijnych ró»nych wyzna«, chrze±ci-

ja«skich i niechrze±cija«skich. Nie zamyka si¦ ona jednak tylko w tym sektorze, swobod-

nie przekraczaj¡c ramy rynku lektur spontanicznych, nauki, dydaktyki czy informacji,

wkracza tak»e na tzw. rynki �niszowe�.

Ksztaªtowanie oferty tytuªowej przez wydawców ksi¡»ki katolickiej odbywa si¦ w opar-

ciu o segmentacj¦ rynku, znajomo±¢ obiegów czytelniczych i kreowanie wzorów zacho-

wa« odbiorców. Ten zespóª narz¦dzi czerpie z caªej palety czynników, które wyst¦puj¡

na rynku publikacji i ulegaj¡ ci¡gªym zmianom. Nale»¡ do nich m.in.: motywy kieruj¡ce

czytelnikami podczas zakupów w ksi¦garni, mody czytelnicze, trendy czytelnicze, zna-

cz¡ce wydarzenia w »yciu spoªecznym i kulturalnym, które kreuj¡ popyt na tematyk¦

dzieª oraz gatunki i tre±ci charakterystyczne dla literatury konfesyjnej.

Motywy kupowania ksi¡»ek � s¡ to �powody okre±lonego zachowania si¦ ludzi wyni-

kaj¡ce z potrzeb, odczu¢, skªonno±ci i cech charakteru�52. Ksi¡»ki mog¡ by¢ ±rodkiem

do osi¡gni¦cia wyznaczonego celu lub kontynuowania podj¦tych dziaªa«, sªu»¡ temu

podr¦czniki szkolne (np. do nauki religii, pomoce katechetyczne), i akademickie (np.

publikacje teologiczne, podr¦czniki uniwersyteckie), ksi¡»ki sªu»¡ce doskonaleniu profe-

sjonalnemu (tytuªy skierowane dla ksi¦»y i kaznodziejów, animatorów grup modlitew-

nych i in.), poradniki (duchowe, psychologiczne), oraz ksi¡»ki przydatne do rozwijania

pasji i uprawiania zaj¦¢ amatorskich. Innym czynnikiem skªaniaj¡cym do zakupu s¡ in-

dywidualne zainteresowania czytelnika. Zaspokaja je literatura pi¦kna oraz te pozycje

naukowe i popularnonaukowe, które nale»¡ do tzw. swobodnego wyboru czytelniczego.

Klient ksi¦garni mo»e mie¢ wªasn¡ trwaª¡ struktur¦ motywacyjn¡, która wynika z jego

osobowo±ci i aspiracji poznawczo-kulturalnych lub zachowywa¢ si¦ pod wpªywem dzia-

ªaj¡cych bod¹ców. Ten drugi aspekt jest wykorzystywany przez domy ksi¡»ki, gdzie

wysyªane s¡ komunikaty promocyjne oddziaªuj¡ce na pod±wiadomo±¢. Skala powodów,

dla których czytelnik decyduje si¦ na zakup b¡d¹ obcowanie z wybranym tytuªem roz-

ci¡ga si¦ od potrzeby rozrywki do potrzeb naukowych, a wzory zachowa« czytelniczych
52Wspóªczesne polskie ksi¦garstwo. Wrocªaw 1981, s. 140-142.
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s¡ z nimi ±ci±le zwi¡zane.

Wydawcy literatury konfesyjnej, obserwuj¡c zmieniaj¡ce si¦ na rynku mody spoªecz-

ne, zauwa»yli silny zwrot cywilizacji zachodu w kierunku ±wiadomego od»ywiania si¦.

Wprowadzaj¡c na rynek liczne publikacje dotycz¡ce zdrowego »ywienia, zaspokajaj¡ po-

pyt i realizuj¡ cele merkantylne. Edytorzy ±wiadomie nasycaj¡ rynek publikacjami, m.in.

±w. Hildegardy z Bingen53 lub dzieªami wspóªczesnych twórców traktuj¡cych o meto-

dach »ywienia, co z kolei wpªywa na wzrost popularno±ci mistyczki. Tego typu pozycje

w ofercie maj¡ m.in.: Wydawnictwo Esprit (Wighard Strehlow � �wi¦ta Hildegarda

z Bingen. Medycyna na ka»dy dzie«, Paul Ferris � Z apteki ±w. Hildegardy. Skarbnica

±redniowiecznej wiedzy leczniczej, Jany Fournier-Rosset � Z kuchni ±wi¦tej Hildegardy.

Potrawy dla zdrowia i rado±ci), Wydawnictwo Pax (Petra Hirscher � Leczymy si¦ i go-

tujemy ze ±w. Hildegard¡. Receptury i recepty ze ±redniowiecznego klasztoru, Reinhard

Schiller � Zioªa z apteki ±wi¦tej Hildegardy). Wydawnictwo Jedno±¢ (Kluge Heidelore �

Wielka ksi¦ga Hildegardy z Bingen. Tajemnice zdrowego »ycia). Wi¦ksz¡ liczb¡ tytuªów

±redniowiecznej uzdrowicielki mo»e pochwali¢ si¦ Wydawnictwo M: Przyrodolecznictwo

i Zioªa ±w. Hildegardy autorstwa mistyczki oraz trzy ksi¡»ki Brigitte Schmidle i Bri-

gitte Pregenzer: Kuchnia ±w. Hildegardy, Leczenie chorób. �w. Hildegarda z Bingen,

Praktyczny poradnik zdrowego »ycia. �w. Hildegarda z Bingen. W tre±ci dotycz¡ce dba-

ªo±ci o zdrowie ob�tuje równie» caªa seria �Biblia leczy� autorstwa dr. Don Colberta

ukazuj¡ca si¦ nakªadem Wydawnictwa M. Cykl liczy kilkana±cie tomów, np. : choroby

skóry, alergie, rak, zaburzenia snu, choroby serca.

W±ród odwiedzaj¡cych ksi¦garnie spora grupa osób poszukuje ksi¡»ek kulinarnych.

O�cyny katolickie, zwªaszcza zakonne, proponuj¡ czytelnikom coraz to nowe tytuªy pre-

zentuj¡ce przepisy i zdradzaj¡ce zakonne receptury. Wszystko to bardzo cz¦sto w ana-

logii do zdrowego i warto±ciowego »ywienia. Asortyment w tej kategorii jest niezwykle

bogaty i szeroki, a staªe dodruki i wznowienia ±wiadcz¡ o rosn¡cym zainteresowaniu po-

dobn¡ literatur¡. Na rynku dost¦pne s¡ pozycje ogólne, np. Zdrowe od»ywianie wedªug

recept klasztornych Petry Altmann (Ksi¦garnia ±w. Wojciecha), Tajemnice Klasztornych

Specjaªów (Jedno±¢), Receptury klasztorne. Dla duszy i ciaªa Jacka Kowalskiego (Klub

Ksi¡»ki Katolickiej), ale nie brak tak»e typowych zbiorów przepisów, np.: Gotujemy ze

±wi¦tymi. Ilustrowana skarbnica autentycznych przepisów (Ksi¦garnia ±w. Wojciecha).

Niektórzy wydawcy konkuruj¡ ze sob¡ na kulinarne interpretacje da« i wypieków we-

dªug sióstr: Jarska kuchnia siostry Anieli � s. Aniela Garecka (Salwator), Kuchnia sióstr

Sercanek (Wydawnictwo AA), 173 Specjaªy siostry Anastazji � s. Anastazja Pustelnik

(WAM), Ciasta siostry Leonilli � s. Leonilla (Wydawnictwo Sióstr Loretanek, obecnie
53�w. Hildegarda z Bingen (1098�1179) � mistyczka, uczona, pisarka i kompozytorka muzyki sakralnej.
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Fundacja �Nasza Przyszªo±¢�), Kuchnia siostry Filomeny � s. Filomena (Wydawnic-

two M). Wi¦kszo±¢ wyda« ksi¡»ek kucharskich z nazwiskami zakonnic osi¡ga wysokie

nakªady i cieszy si¦ ogromn¡ sympati¡ czytelników, co obserwujemy podczas imprez

targowych, gdzie na stoiskach wydawców mo»na spróbowa¢ da« przygotowanych przez

autorki, otrzyma¢ autograf i zasi¦gn¡¢ fachowej porady. O niezwykªej popularno±ci go-

tuj¡cych sióstr ±wiadcz¡ tak»e wysokie nakªady: ksi¡»ki s. Anastazji ª¡cznie sprzedaªy

si¦ w milionie egzemplarzy54 oraz zaistnieniem zakonnic w mediach � s. Aniela prowadzi

wªasny program na kanale Religia.tv, a s. Leonilla spotyka si¦ ze sªuchaczami w Radiu

Maryja.

Panuj¡ca od wielu lat moda na literatur¦ poradnikow¡ i motywacyjn¡ nie omin¦ªa

tak»e sektora wydawców katolickich. Najcz¦±ciej kupowane s¡ publikacje o tematyce

psychologicznej i rodzinnej: Jak zmieni¢ swoje »ycie, Jak kocha¢ po ±lubie. Niezwykle

bogat¡ ofert¡ dysponuje Wydawnictwo �W drodze�. Oto kilka wybranych tytuªów z ak-

tualnej oferty: O sensie melancholii, Oswoi¢ l¦k, Ksi¡»eczka o dobrym »yciu, M¦»czy¹-

ni i ich sekrety. Ogromnym zainteresowaniem ciesz¡ si¦ ksi¡»ki o. Ksawerego Knotza

OFMCap. � Seks, jakiego nie znacie (Edycja �wi¦tego Pawªa), Nie bój si¦ seksu, czyli

kochaj i rób, co chcesz (Esprit), Puzzle maª»e«skie (Znak). Wysok¡ sprzeda»¡ zwraca

tak»e uwag¦ publikacja Maª»e«stwo i rodzina: 50 pyta«. Maªy poradnik rodziny chrze-

±cija«skiej (Instytut Edukacji Spoªecznej i Religijnej im. ks. Piotra Skargi). Poradniki

psychologiczno-duchowe ciesz¡ si¦ powodzeniem u czytelników i wielu wydawców stara

si¦ mie¢ tytuªy z tego zakresu w swojej ofercie (Wam, Rafael, �W drodze�, eSPe). Pod¡-

»anie za potrzebami nabywców ±wiadczy o tym, »e rynek literatury konfesyjnej nad¡»a

za panuj¡cymi trendami i dobrze sobie radzi w bran»y wydawniczej.

Wymieniona powy»ej literatura poradnikowa (w tym kulinarna) oraz publikacje

zgodne z oczekiwaniami czytelników, którzy pod¡»aj¡ za trendami czytelniczymi, naj-

cz¦±ciej wpisuj¡ si¦ w nurt literatury popularnej. Wydawcy konfesyjni, dobieraj¡c tytuªy

do swojej oferty, staraj¡ si¦ tak»e wykorzystywa¢ sytuacje sprzyjaj¡ce kupowaniu ksi¡-

»ek, jakimi s¡ ró»ne okoliczno±ci »yciowe. Kreuj¡ w ten sposób odbiorców literatury

okazjonalnej. Wydawnictwa okoliczno±ciowe to tytuªy zwi¡zane z celebracj¡ wydarze«

rodzinnych, np. narodzin, ±lubu, pogrzebu, przyst¡pienia do sakramentów ±wi¦tych,

dotycz¡ce wa»nych wydarze« publicznych z punktu widzenia katolików, np. jubileusz,

±mier¢ gªowy Ko±cioªa, wybór nowego papie»a, oraz ksi¡»ki zwyczajowo kupowane na

prezent (poradniki, zbiory przepisów, albumy). Du»¡ popularno±ci¡ ciesz¡ si¦ pami¡t-

ki z okazji chrztu ±w., i komunii �wi¦tej, bierzmowania, ±lubu i rocznic ±lubnych oraz

wszelkiego rodzaju zbiorki zªotych my±li. Bardzo bogat¡ ofert¡ maªych ksi¡»eczek upo-
54K. Froªow, J. Wolak: Raport o ksi¡»ce katolickiej. Edycja 2009. . . , s. 20.
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minków, b¦d¡cych tomikami aforyzmów i rozwa»a« dysponuje Edycja �wi¦tego Pawªa.

Nie brak ich te» u innych wydawców: Salwator, Wydawnictwo �wi¦ty Wojciech, Ber-

nardinum, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu. Szczególnym czasem,

gdy sprzedaj¡ si¦ wysokie nakªady dzieci¦cych edycji Pisma �wi¦tego jest okres komu-

nii ±wi¦tych w kwietniu i maju. Biblia jest te» cz¦sto prezentem nabywanym z okazji

zawarcia sakramentu maª»e«stwa, natomiast Katechizm Ko±cioªa Katolickiego z okazji

bierzmowania. Cz¦±¢ literatury okazjonalnej ukazuje si¦ w postaci albumów. Najszer-

sz¡ ofert¡ pi¦knie i bogato ilustrowanych dzieª dysponuje Wydawnictwo Biaªy Kruk,

które uczyniªo z tej formy publikacji swój pro�l. W±ród innych edytorów publikacji

tego typu mo»na wymieni¢ m.in: �Michalineum�, O�cyn¦ Wydawniczo-Poligra�czn¡ i

Reklamowo-Handlow¡ �ADAM� (dalej �Adam�), Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolni-

ków, Edycj¦ ±w. Pawªa, Rafael, Apostolicum, Jedno±¢, Paulinianum, Biblos, eSPe.

Wprowadzaniu tytuªów okazjonalnych na rynek towarzysz¡ specjalne komunikaty

i zabiegi wydawcy oraz dystrybutorów, m.in. eksponowanie okoliczno±ciowych tytu-

ªów w oknach wystawienniczych, w wybranych miejscach w ksi¦garni, umieszczanie ich

w odr¦bnych kategoriach e-ksi¦garni, ekspansywne rozszerzenie sprzeda»y na ksi¦garnie

ogólnoasortymentowe, kioski prasowe, stoiska na miejskich targowiskach, super- i hiper-

markety. Niektóre tytuªy s¡ przygotowywane specjalnie na targi ksi¡»ki oraz zgªaszane

do konkursów.

Nie mniej wa»nym determinantem branym pod uwag¦ przy ksztaªtowaniu oferty

wydawniczej literatury okoliczno±ciowej s¡ wydarzenia i fakty maj¡ce wpªyw na »ycie

konsumentów, a wi¦c i odbiorców ksi¡»ek katolickich. Cz¦±¢ tych doniosªych wydarze«

ma bezpo±redni zwi¡zek ze Stolic¡ Piotrow¡ i jej namiestnikiem. Wszystkie pielgrzymki

Jana Pawªa II do ojczyzny owocowaªy spor¡ poda»¡ ksi¡»ek po±wi¦conych Ojcu �wi¦te-

mu oraz samemu wydarzeniu. Byªy to antologie homilii, albumy fotogra�czne (bogata

oferta Wydawnictwa Biaªy Kruk) oraz tzw. wydawnictwa popielgrzymkowe sprzedaj¡ce

si¦ w bardzo wysokich nakªadach. Edytorzy katoliccy dokumentowali równie» podró»e

apostolskie Benedykta XVI, np. do Polski i do Bawarii w 2006 roku. Podobnego trendu

nale»y si¦ spodziewa¢ w odniesieniu do papie»a Franciszka.

�mier¢ Jana Pawªa II byªa wydarzeniem niezwykªym i wa»nym w ka»dym wymia-

rze: oddziaªaªa tak»e silnie na rodzim¡ bran»¦ wydawnicz¡. Ju» nie tylko o�cyny kon-

fesyjne publikuj¡ dzieªa zwi¡zane z osob¡ Ojca �wi¦tego, ale i spora cz¦±¢ wydawców

tzw. ±wieckich stara si¦ wprowadzi¢ na rynek wªasne tytuªy. Dokonaªo si¦ te» wi¦k-

sze otwarcie ksi¦garstwa na ofert¦ wydawnictw religijnych. Wiele tytuªów sprzedaªo si¦

w ogromnych nakªadach, np. Pami¦¢ i to»samo±¢ (Znak) � ok. 1 mln. egz., Wsta«cie,

chod¹my (Wydawnictwo ±w. Stanisªawa BM Archidiecezji Krakowskiej, dalej Wydaw-
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nictwo ±w. Stanisªawa BM) � 150 tys. czytelników, Testament (Wydawnictwo M/KAI),

Jan Paweª II poza protokoªem i �ladami Jana Pawªa II (Rafael/Arti), Kwiatki Jana

Pawªa II (Znak), Droga do ±wi¦to±ci. Jan Paweª Wielki ks. Mieczysªawa Mali«skie-

go (Wydawnictwo M), Jan Paweª II dzie« po dniu. Ilustrowane kalendarium wielkiego

ponty�katu 1978-2005 (Biaªy Kruk). Wymienione tytuªy sprzedaªy si¦ w nakªadach po-

wy»ej stu tysi¦cy egzemplarzy. Podobny sukces odniosªo dwóch edytorów ±wieckich -

Prószy«ski i S-ka (Cuda Jana Pawªa II ), i Wydawnictwo Literackie (Autobiogra�a Jana

Pawªa II ). Warto zauwa»y¢, »e na rynku pojawiª si¦ modlitewnik za wstawiennictwem

Jana Pawªa II (Rafael) i nowenna o beaty�kacj¦ (WAM). Sporym powodzeniem ciesz¡

si¦ albumy zwi¡zane z osob¡ zmarªego Papie»a � ksi¡»k¦ Rok po odej±ciu Wydawnic-

two Rafael sprzedaªo w 44 tys. egz., natomiast Dzieje Wielkiego Ponty�katu (Biaªy

Kruk) licz¡ 27 tomów. Gdyby spojrze¢ na ofert¦ papiesk¡ poprzez aktywno±¢ tema-

tyczn¡ poszczególnych edytorów, to kilku wydawców szczególnie zasªuguje na uwag¦55:

wymieniany ju» wcze±niej Rafael (m.in. seria Jan Paweª II poza protokoªem), Wydaw-

nictwo ±w. Stanisªawa BM (m.in. publikacja wydana na trzeci¡ rocznic¦ ±mierci - Cuda.

Z archiwum procesu beaty�kacyjnego i kanonizacyjnego Ojca �wi¦tego Jana Pawªa II ),

Wydawnictwo M (seria �Dzieªa zebrane Jana Pawªa II�56).

Przeªomy ponty�katów sprzyjaªy zainteresowaniu Polaków sprawami Watykanu, co

zaowocowaªo popularno±ci¡ niektórych tytuªów: Historia wyboru papie»y, Konklawe XX

wieku (Wydawnictwo M), Konklawe. Historia wyboru papie»a (Ksi¦garnia ±w. Wojcie-

cha), Jak wybierano papie»y (Niedziela), Habemus papam oraz Ochroniarze papie»a

(Rafael).

Wybór na Stolic¦ Piotrow¡ kardynaªa Ratzingera, który jako prefekt Kongregacji

Wiary i tak byª w Polsce cz¦sto publikowany, spowodowaª »e wydawcy ch¦tnie si¦gn¦li

po twórczo±¢ tego autora. Kilka o�cyn katolickich szczególnie przyczyniªo si¦ do propa-

gowania jego dzieª. Wydawnictwo M wznowiªo drukowan¡ wcze±niej ksi¡»k¦: Ko±cióª.

Pielgrzymuj¡ca wspólnota wiary, Prawda w teologii, Czas przemian w Europie, Euchary-

stia. Bóg blisko nas. Krakowski Salwator regularnie publikowaª homilie, wykªady, medy-

tacje i re�eksje Benedykta XVI: Demokracja w Ko±ciele, Przesªanie Zmartwychwstania,

Chrze±cija«skie braterstwo. Inni edytorzy to m.in.: Klub Ksi¡»ki Katolickiej, �Micha-

lineum�, Alleluja, Wydawnictwo AA, Wydawnictwo �wi¦ty Wojciech, Esprit, Polwen,
55Ibidem, s. 13-15.
56Zespoªowi redakcyjnemu przewodniczyª ksi¡dz praªat Paweª Ptasznik � kierownik Polskiej Sekcji Sekreta-

riatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Edycja jest adresowana do naukowców i dla zwykªych czytelników. Zaplanowa-

no XVI tomów. Wydawnictwo przygotowaªo specjaln¡ witryn¦ po±wi¦con¡ projektowi: www.dzielazebrane.pl.

Poszczególne woluminy s¡ formatu A4, po tysi¡c stron ka»dy, oprawne w skór¦ ze zªoceniami, ze zªoconym

brzegiem stron oraz zakªadk¡.
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Rafael, Wydawnictwo ±w. Stanisªawa BM, eSPe, �W drodze�, Edycja �wi¦tego Pawªa,

Homo Dei, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Wydawnictwo Kato-

lickiego Uniwersytetu Lubelskiego (dalej Wydawnictwo KUL), Wydawnictwo Diecezji

Tarnowskiej �Biblos�. Bardzo du»y sukces komercyjny odniosªa pierwsza publikacja Be-

nedykta XVI Jezus z Nazaretu (Wydawnictwo M). Na specjaln¡ uwag¦ zasªuguj¡ jeszcze

pozycje Biaªego Kruka � Apostoªowie oraz Paweª i pierwsi ±wiadkowie Chrystusa, które

ukazaªy si¦ w ramach cyklu Nowa seria watyka«ska. Ka»dy tom jest kwintesencj¡ na-

uczania Ojca �wi¦tego z pi¦knymi reprodukcjami malarstwa Giotta, Rafaela, Tycjana,

Memlinga, Leonarda, Caravaggia i innych artystów.

Po rezygnacji Benedykta XVI z posªugi biskupa Rzymu i kolejnym konklawe, gdy

papie»em zostaª kardynaª Jorge Mario Bergoglio, przyjmuj¡c imi¦ Franciszek, polscy

wydawcy katoliccy bardzo sprawnie zareagowali no to nowe powoªanie i przygotowuj¡c

pierwsze tytuªy: Chciaªbym Ko±cioªa ubogiego dla ubogich oraz Ojciec �wi¦ty Fran-

ciszek. U progu ponty�katu (Wydawnictwo M), Habemus papam Franciszek (Rafael),

Franciszek. Papie» wielkiej nadziei (Znak).

Tre±ci papieskie s¡ nadal eksploatowane przez o�cyny katolickie, czego przykªadem

jest imponuj¡ca liczba tytuªów przygotowana na XVII Targi Wydawców Katolickich

pod hasªem �Bªogosªawiony Jan Paweª II � Osoba � �ycie � Dziaªalno±¢ � �wiadec-

two�. Bogata oferta papieska nawi¡zywaªa do beaty�kacji Jana Pawªa II, która odbyªa

si¦ 1 maja 2011 roku w Watykanie. Niektórzy analitycy rynku obawiali si¦, »e tak

intensywne zainteresowanie literatur¡ papiesk¡ b¦dzie zjawiskiem incydentalnym i po

nasyceniu zapotrzebowania oraz spadku emocji zacznie prezentowa¢ tendencj¦ malej¡c¡

ze wszystkimi negatywnymi skutkami57. Tak si¦ jednak nie staªo. Co prawda czytelnicy

ju» nie s¡ zainteresowani ka»d¡ pozycj¡ po±wi¦con¡ zmarªemu Papie»owi, ale wybrane

tytuªy nadal sprzedaj¡ si¦ w wysokich nakªadach. Natomiast w ogólnej ocenie obroty

wydawców maj¡ tendencj¦ zwy»kow¡, ro±nie liczba czytelników, a oferta wydawnicza

jest niezwykle bogata. Z kolei ró»norodno±¢ tytuªowa przekªada si¦ na staªy wzrost

w sektorze ksi¡»ki katolickiej. Kuba Froªow prognozuje, »e najbli»sze lata mog¡ by¢

trudniejsze dla o�cyn, poniewa» zapotrzebowanie na pozycje papieskie osi¡gnie poziom

nasycenia. Wydawcy powinni w umiej¦tny sposób kreowa¢ swoj¡ ofert¦, wi¦c zrozumia-

ªe jest, »e nie mog¡ jej opiera¢ wyª¡cznie o tytuªy zwi¡zane z Janem Pawªem II.

Komponuj¡c ofert¦ wydawnicz¡ edytorzy konfesyjni nawi¡zuj¡ do obchodów jubi-

leuszowych. Zalicza si¦ do nich Rok Jubileuszowy58. Na okoliczno±¢ roku ±w. Pawªa
57K. Froªow, J. Wolak: Raport o ksi¡»ce katolickiej. Edycja 2009. . . , s. 12-13.
58Rok Jubileuszowy (Rok �wi¦ty) � w tradycji judeochrze±cija«skiej rok szczególnej ªaski, przypominaj¡cy

pochodzenie czªowieka od Boga, obchodzony cyklicznie, ogªaszany przez papie»a; ostatni Rok �wi¦ty przy-
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powstaªy specjalne portale informuj¡ce o »yciu, dziaªalno±ci i pielgrzymowaniu aposto-

ªa59, a wydawcy zadbali o liczne propozycje ksi¡»kowe dla wiernych. Czytelnicy ch¦tnie

kupuj¡ opracowania biogra�czne: Uczniowie i wspóªpracownicy ±w. Pawªa (Wydawnic-

two M), Sªowa ±w. Pawªa (Bernardinum), �w. Paweª z Tarsu (Bratni Zew), Nawrócenie

Apostoªa (Salwator), �wi¦ty Paweª � Apostoª Narodów (eSPe), �wi¦ty Paweª. Reporter

na tropach Apostoªa i Paweª z Tarsu. Pierwszy teolog chrze±cija«stwa (Edycja �wi¦tego

Pawªa), Apostoª Paweª od nawrócenia a» po Rzym (Wydawnictwo KUL). Powodzeniem

ciesz¡ si¦ te» publikacje zwi¡zane z kultem �wi¦tego: Katechezy o ±w. Pawle autor-

stwa Benedykta XVI (eSPe), Modlitwy do ±w. Pawªa Apostoªa (Wydawnictwo M), Rok

±wi¦tego Pawªa (Rafael), Dobrego dnia ze ±w. Pawªem (Edycja �wi¦tego Pawªa) oraz

pozycje po±wi¦cone nauczaniu ±w. Pawªa zawieraj¡cych liczne edycje Listów ±w. Paw-

ªa wraz z komentarzami. Te ostatnie opublikowane gªównie przez Wydawnictwo KUL,

WAM, Ksi¦garni¦ ±w. Wojciecha i Edycj¦ ±w. Pawªa.

Na okoliczno±¢ Roku Kapªa«skiego Wierno±¢ Chrystusa, wierno±¢ kapªana ±w. Ja-

na Marii Vianney60 wydawcy katoliccy równie» zareagowali bogat¡ ofert¡ tytuªów: Jan

Maria Vianney. Ciche »ycie proboszcza z Ars (Ksi¦garnia ±w. Wojciecha), Zapiski z Ars.

Notatki naocznego ±wiadka kaza«, homilii i rozmów ±w. Jana Marii Vianneya (Wydaw-

nictwo Ksi¦»y Marianów), �w. Jan Maria Vianney. My±li na ka»dy dzie«, Drogowskazy

dla grzeszników i Kazania proboszcza z Ars autorstwa ±w. Jana Marii Vianneya (Wy-

dawnictwo AA), Ró»aniec ze ±wi¦tym Janem Mari¡ Vianneyem (eSPe), �wi¦ty i diabeª

(Wydawnictwo Karmelitów Bosych), �w. Proboszcz z Ars (Wydawnictwo Diecezjalne

i Drukarnia w Sandomierzu), �wi¦ty Jan Vianney (WAM).

1 stycznia 2010 roku rozpocz¡ª si¦ Rok Jubileuszowy w sanktuarium ±w. Jakuba

w Santiago de Compostela61. Obchody stanowiªy inspiracj¦ dla szerszych przedsi¦wzi¦¢

wydawniczych na ten temat: Drogami ±w. Jakuba. Duchowa pielgrzymka (Wydawnictwo

M), Santiago de Compostela. Pielgrzymim krokiem (WAM) i in.

padª w 2000 roku ogªoszony 29 listopada 1998 przez Jana Pawªa II jako Wielki Jubileusz dwóch tysi¦cy lat

chrze±cija«stwa; Kolejny cykliczny jubileusz powinien przypada¢ w 2025 r.; Rok �wi¦ty ogªasza si¦ równie» na

okoliczno±¢ specjalnych okazji poza wyznaczonymi okresami; Benedykt XVI ogªosiª taki specjalny Rok Jubile-

uszowy: 28 czerwiec 2008 � 29 czerwiec 2009 jako Rok ±w. Pawªa w drugie millenium od narodzin ±w. Pawªa

oraz 19 czerwiec 2009 � 11 czerwiec 2010 jako Rok Kapªa«ski zwi¡zany z postaci¡ ±w. Jana Marii Vianneya.
59�wi¦ty Paweª Apostoª. Dost¦pny w Internecie: http://www.swietypawel.pl [Data dost¦pu: 23.05.2011]; Rok

�wi¦tego Pawªa. Dost¦pny w Internecie: http://swpawel.niedziela.pl [Data dost¦pu: 23.05.2011].
60Rok kapªa«ski. Dost¦pny w Internecie: http://rokkaplanski.niedziela.pl [Data dost¦pu: 23.05.2011].
61Jubileuszowy Rok �wi¦ty ogªasza si¦ w Santiago de Compostela we wszystkich latach, w których ±wi¦to

apostoªa Jakuba (25 lipca) przypada w niedziel¦. Poprzedni obchodzono w 2004 r., a nast¦pny b¦dzie dopiero

w 2021 r.
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Edytorzy akcentuj¡ równie» jubileusze wa»ne dla Ko±cioªa w Polsce. W 2004 roku

byªa obchodzona dwudziesta rocznica m¦cze«skiej ±mierci ks. Jerzego Popieªuszki, co

zaowocowaªo publikacjami po±wi¦conymi duchownemu, m.in. ukazaª si¦ album Ksi¡dz

Jerzy Popieªuszko � Sªuga Bo»y, patriota, m¦czennik (Biaªy Kruk), Popieªuszko. Wol-

no±¢ jest w nas (Rafael), Bªogosªawiony Jerzy Popieªuszko. Zapiski, listy i wywiady

Ks. Jerzego Popieªuszki 1967-1984 wraz z pªyt¡ CD (�Adam�).

Specy�czne dla oferty wydawców katolickich s¡ tak»e dokumenty ko±cielne, niektóre

gatunki i tematy, proponowane w ofercie tytuªowej o�cyn katolickich. Nie znaczy to, »e

wydawcy ±wieccy nie drukuj¡ tego typu publikacji. Rynek ksi¡»ki jest niezwykle bogaty

i ró»norodny, jednak modlitewniki, katechizmy i proza religijna najcz¦±ciej ukazuj¡ si¦

w katolickich domach wydawniczych. Ponadto dla wielu wierz¡cych z punktu widzenia

jako±ci, rzetelno±ci oraz zgodno±ci z wyznaniem jest istotne czy poszukiwany tytuª uka-

zaª si¦ u katolickiego edytora. Tutaj te» zaobserwujemy wyra¹n¡ polaryzacj¦ odbiorców,

w zale»no±ci od warstwy merytorycznej przygotowanych dzieª i szaty gra�cznej, z rów-

nolegªym komponowaniem oferty dla czytelnika okazjonalnego � niektóre edycje Biblii,

»ywotów ±wi¦tych czy serii powie±ciowych.

Biblia

Biblia jest publikowana od wieków w najró»niejszych wydaniach, przekªadach i for-

matach. Najbardziej popularna w Polsce jest Biblia Tysi¡clecia Pauli«skiego Wydaw-

nictwa Ksi¦»y Pallotynów. Oferta tego edytora jest niezwykle bogata, bo zawiera blisko

pi¦¢dziesi¡t pozycji w kategorii Biblia � Pismo �wi¦te. Projektem zakrojonym na szero-

k¡ skal¦ jest przedsi¦wzi¦cie O�cyny Wydawniczej Vocatio, w której ukazuje si¦ �Pryma-

sowska Seria Biblijna� pod redakcj¡ naukow¡ ks. Waldemara Chrostowskiego. Oto kilka

tytuªów wchodz¡cych w jej skªad: Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinear-

ne z kodami gramatycznymi,Wielki sªownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie

z peªn¡ lokalizacj¡ greckich haseª, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasow-

nikowych, Konkordacja biblijna do Pisma �wi¦tego Starego i Nowego Testamentu Biblii

Tysi¡clecia, Wielki atlas biblijny, Sªownik wiedzy biblijnej, Synopsa czterech Ewangelii,

Encyklopedia biblijna,Wielkie wydarzenia czasów biblijnych. Za t¦ seri¦ wydawnicz¡ Vo-

catio otrzymaªo nagrod¦ Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2006. Zupeª-

nie odmienna jest propozycja Wydawnictwa Diecezjalnego i Drukarni w Sandomierzu,

które proponuje czytelnikom Pismo �wi¦te Starego i Nowego Testamentu w formacie

maªych tomików. Seria �Zgª¦bia¢ Bibli¦� krakowskiego Salwatora to bardzo estetyczne

opracowanie z bogatym komentarzem autorstwa wªoskiego biblisty Gianfranco Ravasi.

Bardzo dobrym przyj¦ciem cieszyªy si¦ te» wszystkie publikacje znanej polskiej biblistki

Anny �widerkówny, ukazuj¡ce si¦ za po±rednictwem Wydawnictwa Tyniec (Bóg Trój-
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jedyny w »yciu czªowieka), Znaku (Biblia a czªowiek wspóªczesny), O�cyny �Adam�

(Nie tylko o Biblii). Inni polscy komentatorzy Biblii to Waldemar Chrostowski (Bóg,

Biblia, Mesjasz ; Fronda) i ks. prof. Edward Staniek (seria �Wró¢my do Ewangelii�, al-

bum Z narodzeniem Jezusa byªo tak... i inne; Rafael). O bogactwie oferty i intensywnej

dziaªalno±ci edytorów konfesyjnych w tym zakresie ±wiadczy m.in. zawarto±¢ kategorii

�Biblia i biblistyka� w internetowej ksi¦garni Gloria24.pl, gdzie wyró»niono nast¦puj¡ce

podkategorie: Archeologia biblijna, Biblia, Komentarze do Biblii, Medytacje i rozwa-

»ania biblijne, Wokóª Biblii, Wydania ekskluzywne Biblii. Zainteresowani czytelnicy

mog¡ tak»e nabywa¢ dzieªa apokry�czne, których teksty wraz z komentarzami ukazaªy

si¦ nakªadem Wydawnictwa M (Zaginiona ewangelia Judasza. Fakty i �kcje), WAM

(woluminy pod red. ks. Marka Starowieyskiego), Wydawnictwa Jedno±¢ (Judasz Iska-

riota), Vocatio (Apokryfy Starego Testamentu w prymasowskiej seri biblijnej) i wielu

innych.

Religijna literatura pi¦kna

Poezja tworzona przez znanych ksi¦»y wydawana jest w wielu o�cynach. Najcz¦±ciej

czytanym jest ks. Jan Twardowski (m.in.: Ksi¦garnia ±w. Wojciecha, Bernardinum,

Edycja �wi¦tego Pawªa, Gaudium, PAX, Pallottinum), ale Polacy ch¦tnie kupuj¡ tak»e

tomiki ks. Mali«skiego (Znak), Karola Wojtyªy (PAX) i ks. prof. Jerzego Szymika (Em-

manuel, Ksi¦garnia ±w. Jacka). Mniej znani, ale w±ród zainteresowanych ciesz¡cy si¦

powodzeniem, to Anna Kamie«ska (PAX), ks. Bogdan Król (Wydawnictwo Diecezjalne

i Drukarnia w Sandomierzu), ks. Tadeusz Waldemar Kraus (Wydawnictwo Diecezjalne

i Drukarnia w Sandomierzu), Andrzej Sikorski (Ksi¦garnia ±w. Wojciecha), Krzysztof

Lisowski (WAM), Jan Kasper (W drodze), ks. Karol Antoniewicz (PAX), Zbigniew Jan-

kowski (PAX), Ernest Bryll (Gaudium, PAX), ks. Jan Socho« (PAX, Bernardinum),

Stanisªaw Kobielus SAC (Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec), Zbigniew Jankowski

(Bernardinum), Janusz St. Pasierb (Bernardinum), ks. Wiesªaw Rodzewicz (Ksi¦garnia

±w. Wojciecha), Wojciech Wencel (Apostolicum).

Powie±¢ religijna62, na któr¡ w czasie komunizmu byª stale rosn¡cy popyt, w la-

tach 90. nie prze»ywaªa takiego rozkwitu, gªównie z powodu braku tytuªów, tak ro-

dzimych, jak i zagranicznych autorów. Jednak od kilu lat obserwujemy coraz wi¦ksz¡

aktywno±¢ w tym zakresie. Wydawnictwo PAX publikuje znane od lat ksi¡»ki Zo�i Kos-

sak (równie» Edycja �wi¦tego Pawªa i Prodoks), Jana Dobraczy«skiego, Giovannino

Guareschiego (seria o proboszczu Don Camillo) oraz Lloyda C. Douglasa (wznowienia

� Szata, Wielki Rybak, nowo±¢ � Wspaniaªa obsesja). Nakªadem tego edytora ukazaªy
62Oprac. m.in. na podstawie: K. Froªow, J. Wolak: Raport o ksi¡»ce katolickiej. Edycja 2005. . . , s. 15-17;

K. Froªow, J. Wolak: Raport o ksi¡»ce katolickiej. Edycja 2007. . . , s. 24-26.
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si¦ tak»e powie±ci: Boski Neron (Alma Johanna Koenig), Cezar pªaci denara, Czas mi-

n¡ª imperatorze (Jerzy Piechowski), Czarnoksi¦»nik (William E. Barrett), Czego chce

dziewczyna (Kristin Billerbeck), Ogród Leoty (Francine Rivers), Imperium kobiet (Ra-

chel Billington), Kochanka Piªata (Gisbert Haefes). Warto w tym miejscu zwróci¢ uwag¦

na brzmienie tytuªów. Wydawcy staraj¡ si¦ nimi przyci¡gn¡¢ czytelnika, zaintrygowa¢,

wskaza¢ na w¡tek sensacyjny. S¡ to zabiegi, które przed okresem transformacji nie byªy

stosowane.

Wydawnictwo M wznowiªo powie±ci Romana Brandstaettera. O�cyna Fronda przy-

pomniaªa polskim czytelnikom twórczo±¢ Gilberta Keitha Chestertona: Heretycy, Obro-

na ±wiata, Czªowiek, który byª Czwartkiem,Kula i krzy»,Ortodoksja,Wiekuisty czªowiek.

Dobrych polskich autorów drukuje Polwen, maj¡c w swojej ofercie Halin¦ Popªaw-

sk¡ (Hiszpa«ska romanca, Kwiat lilii we krwi, Szkaplerz wandejski) i Teodora Jeske-

Choi«skiego (Gasn¡ce sªo«ce, Bªyskawice). Wi¦kszo±¢ wymienionych nazwisk jest do-

skonale znana polskiemu czytelnikowi, a znikaj¡ce z póªek nakªady kolejnych wyda« po-

kazuj¡, jak ogromny potencjaª tkwi w powie±ci adresowanej do odbiorców

prozy religijnej.

Du»y sukces odniósª Jan Grzegorczyk � autor ksi¡»ek o duchowo±ci i wierze, m.in.

bestsellerowego cyklu o przypadkach ksi¦dza Grosera, który ukazaª si¦ w ±wieckim Wy-

dawnictwie Zysk i S-ka. Sukces wydawniczy powie±ci Adieu, Tru�i i Cudzego Pola

zaowocowaª nowymi tytuªami: O bogatym mªodzie«cu, który nie odszedª zasmucony.

Bªogosªawiony Michaª Czartoryski (1897-1944) (Znak), Dziurawy kajak i Bo»e Miªo-

sierdzie (Wydawnictwo �W drodze�). Ten drugi edytor zapoznaª czytelników z Davidem

Torkingtonem � autorem trylogii Peter Calvay. Pustelnik, Peter Calvay. Prorok, Pe-

ter Calvay. Mistyk oraz Tedem Dekkerem � Trzy, Bªysk. Z polskich autorów wymieni¢

nale»y debiutuj¡cych ostatnio i ciesz¡cych si¦ dobrym przyj¦ciem: Lidi¦ Ew¦ Witek �

Wybór Marty, Jan z wyspy Patmos i Katarzyn¦ Matejek � Wybór �ukasza (Wydawnic-

two Ksi¦»y Marianów), Piotra Heszena � Chodz¡c po Krakowie na czworakach (Rafael)

oraz Maryn¦ Miklaszewsk¡ � Wojtek z Armii Andersa i Mariusza Paska � Paragraf 13

(Fronda). Opublikowany przez Jedno±¢ powie±ciowy debiut 7 km od Jerozolimy w roku

wej±cia na rynek sprzedaª si¦ w 10 tys. egz., co jest wynikiem bardzo dobrze zorga-

nizowanej promocji. Niezwykle warto±ciowe s¡ równie» przekªady francuskich autorów

Jeana Raspaila i Vladimira Volko�a (Klub Ksi¡»ki Katolickiej). Na polskim rynku uka-

zaªy si¦ te» tªumaczenia Michaela O'Briena, porównywanego na ±wiecie z Dostojewskim

i Toªstojem: Ojciec Eliasz (Wydawnictwo M), Dziennik zarazy i Dom Sophii (Znak).

Wydawnictwo Salwator poszukuje dobrych tytuªów na rynku niemieckim i wydaªo ju»

powie±ci Hermanna Mulhaupta � Strach diabªa i Tajemnica mnicha oraz Markusa Her-
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rmanna � Kamerdyner papie»a. Ciekawe serie wydawnicze ostatnich lat to: �Biogra�e

�wi¦tych� � powie±ci autorstwa Louis de Wohl (Wydawnictwo Diecezjalne i Drukar-

nia w Sandomierzu), �Powie±¢ z blach¡� (Wydawnictwo M), �Powie±ci z dusz¡� (Znak),

�Labirynty� (WAM) i �Powie±ci z krzy»ykiem� (Fronda). �redni nakªad powie±ci ka-

tolickich to 3 000 - 6 000 egz., ale zdarzaj¡ si¦ bestsellery znacznie przekraczaj¡ce te

liczby. Wszystko w du»ej mierze zale»y od rozpowszechnienia informacji o ksi¡»ce, czyli

dziaªa« marketingowych wydawcy i dystrybutorów.

Z bogatej oferty prozy katolickiej wyró»ni¢ nale»y zbeletryzowane biogra�e ±wi¦-

tych. S¡ to ksi¡»ki na tyle popularne, »e ka»da ksi¦garnia katolicka (tradycyjna i wir-

tualna) posiada osobny dziaª po±wi¦cony tematyce ±wi¦tych i bªogosªawionych. Liczb¡

tytuªów w ramach serii �Biogra�e �wi¦tych� zaskakuje Wydawnictwo Diecezjalne i Dru-

karnia w Sandomierzu. Zacz¦ªo si¦ od popularyzacji twórczo±ci Louisa de Wohl, którego

ksi¡»ki o katolickich ±wi¦tych staªy si¦ mi¦dzynarodowymi bestselerami. Oto niektóre

tytuªy: �agodne ±wiatªo. Powie±¢ o ±w. Tomaszu z Akwinu, �w. Katarzyna ze Sieny.

Obl¦»enie niebios, �w.Joanna d'Arc. Bo»a wojowniczka. Do serii weszªy tak»e powie-

±ci innych twórców, min.: Susan Helen Wallace FSP �w. Teresa z Lisieux. Z wiar¡ i

miªo±ci¡, ks. Norman B. Pelletier SSS �w. Piotr Julian Eymard. Jutro b¦dzie za pó¹-

no. Poza opracowaniami beletrystycznymi niezwykª¡ popularno±ci¡ w±ród czytelników

ciesz¡ si¦ dzieªa hagiogra�czne. Historie osób wyniesionych na oªtarze od zarania dzie-

jów cieszyªy si¦ zainteresowaniem Ko±cioªa, przyci¡gaj¡ nadal wiernych (i nie tylko).

Prawie ka»dy edytor katolicki oferuje przynajmniej kilka opowie±ci o bªogosªawionych

i ±wi¦tych, a cz¦sto s¡ to obszerne antologie. Wielu Polaków uwa»a, »e oprócz Bi-

blii warto mie¢ w domu równie» »ywoty ±wi¦tych. Poza tradycyjnymi zbiorami historii

o ±wi¦tych, nieustaj¡cym powodzeniem ciesz¡ si¦ wszelkie publikacje dotycz¡ce Ojca Pio

(Edycja �wi¦tego Pawªa, Sera�n, Rafael, Wydawnictwo M, Wydawnictwo Ksi¦»y Ma-

rianów, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, WAM, Salwator, eSPe,

Jedno±¢), siostry Faustyny Kowalskiej (Znak, Wydawnictwo AA, WAM, Salwator, Gau-

dium, Wydawnictwo Ksi¦»y Marianów, KUL, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, eSPe,

Rafael), Matki Teresy (Znak, PAX, Edycja �wi¦tego Pawªa, Niedziela, Wydawnictwo

Ksi¦»y Marianów, Ksi¦garnia ±w. Wojciecha, Salwator, WAM, eSPe) oraz Charlesa de

Foucauld, ±w. Franciszka z Asy»u, Jana Marii Vianney'a, Joanny Beretty Molla, Teresy

od Dzieci¡tka Jezus i innych. W ostatnich latach coraz wi¦ksz¡ popularno±ci¡ w naszym

kraju ciesz¡ si¦ �wi¦ta Rita (eSPe, PROMIC Wydawnictwo Ksi¦»y Marianów, WAM,

Wydawnictwo Instytut Teologiczny Ksi¦»y Misjonarzy, Rafael, Edycja �wi¦tego Pawªa,

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu) i mistyczka �wi¦ta Hildegarda

z Bingen (Rafael, eSPe, Wydawnictwo AA, WAM).
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Modlitewniki

Wielu wydawców zbudowaªo swoj¡ ofert¦ w oparciu o publikacje modlitewne, s¡ to

ksi¡»ki o modlitwie i »yciu wewn¦trznym, litanie, modlitewniki, nabo»e«stwa, nowenny,

rozwa»ania. Czytelnik ma tak du»y wybór w tej tematyce, »e niejednokrotnie b¦dzie

mu trudno podj¡¢ decyzj¦. Bogactwo edycji ksi¡»eczek do nabo»e«stwa i tomików mo-

dlitewnych jest szerokie i skierowane do ró»nych odbiorców: dla dzieci � Mój malutki

mszalik (Edycja �wi¦tego Pawªa), dla mªodzie»y � Modlitwa psalmami (eSPe), dla

osób dojrzaªych � Modlitewnik seniora (Rafael), dla matek � Modlitwy dla matek ocze-

kuj¡cych potomstwa (Wydawnictwo M) i wiele innych. Ksi¦garnia internetowa Gloria24

w kategorii modlitewniki wyodr¦bnia tytuªy dla dzieci, od tych dla dorosªego odbior-

cy. Pomimo niezwykle du»ego wyboru nie jest ªatwo o dobry modlitewnik dla dzieci.

Warstwa merytoryczna jest zazwyczaj satysfakcjonuj¡ca, ale znaczny problem stanowi¡

ilustracje. Cz¦sto s¡ one infantylne lub schematyczne. Warto aby wydawcy katoliccy,

zwªaszcza ci z szerok¡ ofert¡ dla dzieci, przekroczyli próg stereotypowych przedstawie«

elementów liturgii i wizualizacji modlitwy codziennej.

Katechizmy i materiaªy do nauki religii

Wiod¡cym wydawnictwem katolickim, które ma bogat¡ ofert¦ katechetyczn¡, jest

WAM. Przygotowaªo ono dla odbiorców specjalny serwis katechetyczny63, w którym

znajduje si¦ szczegóªowy wykaz podr¦czników, mo»na te» zamówi¢ aktualny katalog

katechetyczny i skorzysta¢ z Niezb¦dnika katechety (m.in. plany wynikowe, klucze do

kartkówek, oferta edukacyjna), oraz dziaªu Informacje, gdzie na bie»¡co pokazuj¡ si¦ no-

tatki wa»ne dla nauczycieli religii. Poza podr¦cznikami szkolnymi wydawnictwo oferuje

podr¦czniki metodyczne, materiaªy pomocnicze i podr¦czniki do katechezy para�al-

nej. Przygotowane serie s¡ adresowane do przedszkolaków, uczniów szkoªy podstawo-

wej, gimnazjalistów, uczniów szkoªy zawodowej oraz licealistów i uczniów technikum.

Wszystkie tytuªy maj¡ odpowiedniki w postaci podr¦cznika metodycznego dla nauczy-

cieli. Dziaª materiaªów pomocniczych zawiera dokumenty katechetyczne, pomoce kate-

chetyczne (dodatkowe scenariusze, atlasy biblijne), materiaªy okoªokatechetyczne, jak

ksi¡»ki do wykorzystania podczas lekcji religii lub do pogª¦bienia wiedzy i literatur¦

naukow¡.

Kolejn¡ o�cyn¡ specjalizuj¡c¡ si¦ wwydawaniu podr¦czników do katechezy jest kie-

leckie Wydawnictwo Jedno±¢. Przygotowana w nim seria dla przedszkolaków nosi tytuª

�W rado±ci dzieci Bo»ych� i oprócz podr¦czników zawiera równie» pªyty CD z piosen-

kami i opowiadaniami. Oferta dla szkóª równie» podzielona jest na cykle: �W rodzinie
63Serwis katechetyczny Wydawnictwa WAM. Dost¦pny w Internecie: http://katecheza.wydawnictwowam.pl

[Data dost¦pu: 23.05.2011].
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dzieci Bo»ych� (I-III) i �W przyja¹ni z Bogiem� (IV-VI) � szkoªa podstawowa, �W drodze

do Ojca� � gimnazjum, ��y¢, aby wierzy¢ i kocha¢� � liceum i technikum. Materiaªy do

bierzmowania nosz¡ wspólny tytuª �Otrzymacie Jego moc�. Oferta Jedno±ci obejmuje te»

dwa podr¦czniki skierowane dla uczniów szkoªy specjalnej. Tytuªy poszczególnych serii

otrzymaªy wsparcie w postaci podr¦cznika metodycznego dla nauczyciela, a dodatko-

wo dziaª pomocy katechetycznych zawiera blisko osiemdziesi¡t dodatkowych publikacji

ze scenariuszami lekcji i przedstawie«, metodami pracy, opowiadaniami, propozycjami

nabo»e«stw itp.

Komplet podr¦czników do nauki religii posiada tak»e Wydawnictwo �wi¦ty Woj-

ciech. Na stronie internetowej o�cyny dost¦pny jest specjalny serwis64, gdzie mo»na

skorzysta¢ z planów wynikowych, zasad oceniania, pozycji wydawniczych, wykazu pro-

gramów i podr¦czników, bezpªatnego katalogu katechetycznego, prenumeraty miesi¦cz-

nika �Katecheta� oraz newslettera z nowo±ciami. Przygotowano odr¦bne serie dla po-

szczególnych poziomów nauczania: przedszkole, szkoªa podstawowa, gimnazjum, szkoªa

ponadgimnazjalna i nadprogramowo dla uczniów niesªysz¡cych (gimnazjum). Wydaw-

ca udost¦pnia peªn¡ ofert¦ metodyczn¡ dla nauczycieli oraz do prowadzenia katechezy

para�alnej, a dodatkowo szereg pomocy katechetycznych (scenariusze, statystyki, opra-

cowania, plansze edukacyjne, atlas biblijny, dodatkowe konspekty itp.)

W swojej ofercie pomoce duszpasterskie i katechetyczne ma równie» Wydawnictwo

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu. Nale»¡ do nich m.in. broszury

zwi¡zane z sakramentami ±wi¦tymi (Namaszczenie chorych, Pokuta i pojednanie, Bierz-

mowanie, Eucharystia, Chrzest), materiaªy do powielania � Katecheza eucharystyczna

w szkole i w para�i, podr¦czniki dla przedszkolaków � Elementarz katechetyczny czte-

rolatka, Elementarz katechetyczny pi¦ciolatka.

S¡ te» wydawnictwa konfesyjne, które nie maj¡ peªnej propozycji podr¦cznikowej,

ale opracowaªy bogate i ró»norodne materiaªy wspieraj¡ce nauczanie religii, prowa-

dzenie grup mªodzie»owych (ministranci, oaza, Dzieci Maryi), i pracy dydaktycznej

z mªodzie»¡. Na uwag¦ zasªuguje seria �Odkrywa¢ prawd¦� wydawnictwa eSPe. Jest

to publikacja trzytomowa z pªytami CD, która sªu»y pomoc¡ duszpastersk¡ moderato-

rom, katechetom i animatorom mªodzie»y. O�cyna eSPe wydaje te» zbiorki scenariuszy

lekcji i teatrzyków, np. Nasz teatrzyk. Scenariusze dla przedszkolaków oraz inne tytu-

ªy sªu»¡ce pracy katechetycznej. Interesuj¡c¡ propozycj¦ ma Wydawnictwo ±w. Stani-

sªawa BM, m.in. rozwa»ania katechizmowe autorstwa ks. Edwarda Sta«ka: Bogactwo

i pi¦kno ±wiata dobra, Bogactwo i pi¦kno objawionej prawdy, Bogactwo i pi¦kno ±wiata
64Wydawnictwo �wi¦ty Wojciech: Dla katechetów Dost¦pny w Internecie:

http://www.ksw.com.pl/pl/dla_katechetow.html [Data dost¦pu: 23.05.2011].
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ªaski, Bogactwo i pi¦kno ±wiata miªo±ci, opracowania do wykorzystania na lekcjach reli-

gii w ci¡gu caªego roku: Nie bójcie si¦ marzy¢. Nabo»e«stwa i katechezy okoliczno±ciowe,

100 pomysªów dla katechetów � Phyllis vos Wezeman, oraz materiaªy przygotowuj¡ce

do bierzmowania: Wypªy« na gª¦bi¦...

Homiletyka

Zainteresowanie w±ród czytelników wzbudza tak»e literatura homiletyczna. Znaczna

jej sprzeda» ±wiadczy o tym, »e si¦gaj¡ po ni¡ nie tylko duchowni i kapªani przygoto-

wuj¡cy kazania, ale i osoby ±wieckie. Popularno±ci¡ ciesz¡ si¦ ksi¡»ki: o. Raniero Can-

talamessay OFMCap. (Salwator, Sera�n, eSPe), ks. Bronisªawa Mokrzyckiego (WAM),

ks. Bogusªawa Nadolskiego TChr. (WAM), Tomá²a �pidlika (Bratni Zew), Wacªawa

Hryniewicza OMI (Verbinum), ks. Tadeusza Dajczera (Edycja �wi¦tego Pawªa, Fidei),

Augustyna Pelanowskiego OSPPE (Wydawnictwo w Misji, Wydawnictwo Misjonarzy

Krwi Chrystusa Pomoc), Krzysztofa Wonsa SDS (Salwator). A to tylko nieliczni au-

torzy, po których rozwa»ania nad Ewangeli¡, »yciem i sprawami ostatecznymi si¦gaj¡

czytelnicy literatury katolickiej.

W ostatnich latach coraz wi¦cej osób si¦ga tak»e po rekolekcje i rozwa»ania Pisma

�wi¦tego swoich ulubionych duchownych. Niezwykª¡ popularno±ci¡, zwªaszcza w±ród

mªodzie»y i osób rozpoczynaj¡cych swoj¡ drog¦ »yciow¡ po zako«czeniu edukacji, cie-

szy si¦ dominikanin o. Adam Szustak OP. Zapis gªoszonego przez ojca sªowa Bo»ego jest

dost¦pny w ró»nych formatach. Jego ksi¡»ki ukazuj¡ si¦ nakªadem Wydawnictwa Fides:

Osioª w raju, Ewangelia dla nienormalnych, Upojeni Bogiem, Postne smaki. Wszystkie

cztery pozycje to spisane gªoszone rekolekcje, referaty z konferencji, my±li publikowane

w Internecie. Niektóre z nich s¡ dost¦pne jedynie w formie audio inne poszerzono o pliki

MP3 i video, np. Placki z rodzynkami (CD mp3; �W drodze�), Nocny Zªodziej. Mocne

Sªowo dla czekaj¡cych na ±wit (ksi¡»ka + CD mp3 i DVD; Wydawnictwo Gloria24.pl).

Poniewa» adresatami publikacji o. Szustaka s¡ przede wszystkim ludzie mªodzi, wi¦c

gªoszone przez niego sªowo ukazuje si¦ w pierwszej kolejno±ci w Internecie65, a dopiero

pó¹niej niektóre projekty s¡ przekazywane do druku lub nagra« rozpowszechnianych

w postaci �zycznego zapisu na pªycie. Projekt Langusta Na Palmie jest przykªadem

wspóªistnienia ksi¡»ki katolickiej z innymi formami rozpowszechniania tre±ci ewangeli-

zacyjnych.

65Portal Langusta Na Palmie � aktualizowany na bie»¡co zbiór homilii, rekolekcji, konferencji gªoszonych

przez dominikanina o. Adama Szustaka, dost¦pny w postaci tekstów elektronicznych, plików MP3 i video.

Równolegle ze stron¡ internetow¡ prowadzony jest pro�l na facebooku: Facebook: Langusta Na Palmie. Do-

st¦pny w Internecie: http://www.facebook.com/LangustaNaPalmie [Data dost¦pu: 23.05.2013].
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Tre±¢ wielu ksi¡»ek publikowanych przez wydawców konfesyjnych odnosi si¦ do spraw

wiary i duchowo±ci, �lozo�i, teologii, historii Ko±cioªa, tematyki maryjnej, ró»a«cowej,

eucharystycznej. Wa»nym elementem produkcji wydawniczej s¡ dokumenty Ko±cioªa:

adhortacje, encykliki, katechezy papieskie, listy, pisma soborowe. Ukazuj¡ si¦ tak»e

kompendia wiedzy, leksykony i encyklopedie. Niektóre dzieªa s¡ planowane w dªu»-

szej perspektywie wydawniczej, m.in. dwudziestotomowa Encyklopedia Biaªych Plam

Polskiego Wydawnictwa Encyklopedycznego Polwen. Spora liczba wydawców posiada

w swojej ofercie tak»e literatur¦ dla dzieci (m.in. Wydawnictwo Diecezjalne i Drukar-

nia w Sandomierzu, Edycja �wi¦tego Pawªa, WAM). Niesªabn¡cym zainteresowaniem

cieszy si¦ problematyka cudów i zagro»e« duchowych.

Publikacje naukowe stanowi¡ poka¹ny zbiór i bezsprzecznie s¡ zaliczane do literatury

wysokiej. Grup¦ odbiorców stanowi¡ pracownicy uczelni, studenci, duchowni, zakonni-

cy oraz osoby zainteresowane zgª¦bianiem wiedzy z tego zakresu. Przegl¡daj¡c katalog

tematyczny ksi¦garni Gloria24.pl dla dziaªu Religioznawstwo otrzymamy mo»liwo±¢ wy-

brania jednej z podkategorii: Chrze±cija«stwo, Grecja i Rzym, Islam, Judaizm, Religie

Wschodu, Sekty i zagro»enia. Dominuj¡ tutaj ksi¡»ki takich wydawców, jak: Wydaw-

nictwo �wi¦ty Wojciech (Ojcowie religii), WAM (Anioªy i demony w ró»nych religiach

±wiata), �W drodze� (Bóg, czªowiek, spoªecze«stwo), Salwator (Ikona w »yciu, w wierze

i w teologii Ko±cioªa), Wydawnictwo KUL (Jeruzalem, Jerozolima. Starotestamento-

we i hellenistyczne korzenie �ukaszowego obrazu ±wi¦tego miasta w ±wietle onomastyki

greckiej ).

Dziaª Filozo�a posiada zdecydowanie wi¦cej publikacji, a ponadto zawiera podkate-

gori¦ Etyka licz¡c¡ kilkana±cie tytuªów. Przewa»aj¡ pozycje Wydawnictwa KUL, Znaku,

Wydawnictwa Petrus, WAMu i PAXu, ale znajdziemy te» ksi¡»ki wydane przez Homo

Dei, eSPe, Tyniec, Wydawnictwo M, Frond¦, Salwatora i Bratni Zew. Bardzo podobnie

sytuacja przedstawia si¦, je±li przegl¡damy dziaª Teologia. Dominuje tam Wydawnic-

two KUL, pojawiªo si¦ Centrum My±li Jana Pawªa II a pozostaªe powtarzaj¡ si¦ jak

w powy»szych sekcjach. Dla kategorii Dokumenty Ko±cioªa warto wyró»ni¢ o�cyny: Pal-

lottinum, WAM, Wydawnictwo �wi¦ty Wojciech, Wydawnictwo KUL i Wydawnictwo

Niedziela.

Powy»ej zaprezentowano bie»¡c¡ ofert¦ wydawnicz¡ charakterystyczn¡ dla wydaw-

ców ksi¡»ki katolickiej, która wyznacza obiegi czytelnicze i segmentacj¦ rynku. W kon-

tek±cie wzorów zachowa« czytelniczych ªatwo zauwa»y¢ dwubiegunowo±¢ odbiorców,

literatury wysokiej i popularnej, ale równocze±nie wyra¹nie zaznacza si¦ nurt litera-

tury okoliczno±ciowej stanowi¡c obszern¡ cz¦±¢ caªej oferty66. Poni»ej dla przykªadu
66Przygotowuj¡c przegl¡d bie»¡cych propozycji wydawniczych korzystano z prac prowadzonych przez publi-
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zamieszczono rozkªad oferty wedªug dziaªów ksi¦garni katolickiej Rhema (Rysunek 2).

Rysunek 2. Oferta wedªug dziaªów ksi¦garni katolickiej Rhema

�ródªo: Rhema. Dost¦pny w Internecie: http://www.rhema.pl/.

[Data dost¦pu: 10.04.2013]

Katalog jest bardzo zró»nicowany i obejmuje charakterystyczne dla wyda« katolic-

kich tematy, formy, kategorie wydarze« i okoliczno±ci. Zwªaszcza te ostatnie zwracaj¡

uwag¦ swoj¡ wielorako±ci¡ i ob�to±ci¡, co pokazuje, jak wielki nacisk kªad¡ edytorzy

na wyeksponowanie tytuªów okazjonalnych.

Transformacji ulegªa tak»e szata gra�czna publikacji. W okresie PRL-u poziom po-

ligra�i byª bardzo niski, dzisiaj ksi¡»ki katolickie bior¡ udziaª w konkursach równie»

pod wzgl¦dem estetycznym. Niektóre z nich s¡ pi¦knie wydanymi dzieªami typogra-

�cznymi o przemy±lanej i dokªadnie dopracowanej szacie edytorskiej, gdzie od u»ytego

cystów Biblioteki Analiz, katalogów ksi¦garni internetowych (m.in. Glorii24.pl, Rhemy), aktualnych drukowa-

nych katalogów wydawniczych i obserwacji poczynionych w lokalnych ksi¦garniach na �l¡sku.

70



Rozdziaª 2. Wydawcy

papieru po harmoni¦ tekstu i gra�ki ksi¡»ka stanowi obiekt estetyczny. Przykªady67:

Modlitewnik ojca Leona Knabita (Znak), Raj utracony (WAM), Anioª. Do±wiadczenie

Bo»ej obecno±ci (Jedno±¢), Skarby Archidiecezji Lubelskiej (Wydawnictwo Archidiecezji

Lubelskiej GAUDIUM).

Na zako«czenie warto zwróci¢ uwag¦ na stabiln¡ pozycj¦ wydawców ksi¡»ki ka-

tolickiej w bran»y edytorskiej. W latach 90. ta cz¦±¢ rynku byªa jeszcze stosunkowo

hermetyczna, co wida¢ zwªaszcza w ówczesnych procesach dystrybucji, ale te» stale si¦

rozwijaªa. Ostatnie dziesi¦ciolecie pokazuje skal¦ przeobra»enia, a mo»emy to obserwo-

wa¢ na kilku pªaszczyznach: rozszerzenie si¦ repertuaru, zró»nicowanie i wzbogacenie

oferty, komercjalizacja oraz wª¡czenie w ogólnopolski rynek ksi¡»ki, zwªaszcza je±li cho-

dzi o dystrybucj¦ i dost¦pno±¢ katolickich tytuªów. Zauwa»amy te» wyra¹ne spopulary-

zowanie repertuaru wydawniczego. W czasach PRL dominowaª nurt wysoki, dalej oko-

liczno±ciowy i na ko«cu popularny. Obieg wysoki stanowi¡ dzieªa �lozofów i my±licieli,

ksi¡»ki o duchowo±ci, mistycyzmie, naukowe opracowania Biblii, prace Ojców Ko±cioªa.

Rozwój segmentu okoliczno±ciowego zamyka si¦ w dwóch obszarach: wydarzenia w Ko-

±ciele i »ycie religijne (praktyka »ycia rodzinnego). Obserwujemy wtargni¦cie obiegu

popularnego do literatury katolickiej, ksi¡»ka konfesyjna staªa si¦ popularna i masowa.

Pocz¡tkowo byªo to zwi¡zane z »ywotami ±wi¦tych, pó¹niej ze stylem »ycia i trenda-

mi w kulturze. Na przykªad mamy du»¡ poda» na publikacje po±wi¦cone demonologii.

Bardzo intensywnie rozszerza si¦ segment poradnikowy, który przed 1989 rokiem prak-

tycznie nie istniaª. Dzisiaj edytorzy katoliccy maj¡ w swojej ofercie publikacje dotycz¡ce

min. »ycia rodzinnego, seksualnego, gotowania, wychowywania dzieci. �ywoty �wi¦tych

od zawsze funkcjonowaªy równolegle w kulturze wysokiej i niskiej. Obecnie reprezentuj¡

zdecydowanie tzw. nurt wtórny (popularny) jednak nie brakuje naukowych opracowa«

po±wi¦conych biogra�om ±wi¦tych (pojawiaj¡ si¦ r¦kopisy autobiogra�czne, serie wy-

dawnicze prezentuj¡ce my±li ±wi¦tych). Wspóªcze±nie repertuar wydawniczy ksztaªtuje

si¦ nast¦puj¡co: nurt okoliczno±ciowy, dalej popularny i na ko«cu wysoki.

67Ksi¡»ki wyró»nione przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickiech w kategorii Edytorstwo Nagrody FE-

NIKS. Wi¦cej na temat nagród w rozdziale 4.
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Dystrybucja

Mówi¡c o dystrybucji produktów konsumpcyjnych1, do których zaliczamy ksi¡»ki, trze-

ba zwróci¢ uwage na aspekt funkcjonalny lub podmiotow¡ struktur¦ podziaªu. Je±li idzie

o aspekt funkcjonalny to istotna tu jest kolejno±¢ poª¡cze« w jakiej wyst¦puj¡ instytucje

po±rednicz¡ce przy przepªywie jednego lub kilku strumieni dystrybucyjnych. Mog¡ one

mie¢ charakter informacyjny, je±li s¡ zwi¡zane z komunikowaniem si¦ poszczególnych

uczestników kanaªu lub rzeczowy, gdy dotycz¡ kwestii �zycznych � prawa wªasno±ci,

przepªywu �nansów i produktów oraz utrzymywania zapasów. Natomiast podmioto-

wa struktura podziaªu dotyczy zale»no±ci pomi¦dzy organizacjami wspóªuczestnicz¡cy-

mi w procesie dostarczenia produktu konsumentowi. Ze wzgl¦du na peªnione funkcje

uczestników tego przedsi¦wzi¦cia mo»na podzieli¢ na grupy.

1. Sprzedaj¡cy i kupuj¡cy produkty, maj¡cy prawo wªasno±ci: producenci, hurtowni-

cy, detali±ci, nabywcy indywidualni i instytucjonalni (trzon kanaªów dystrybucji).

2. Uczestnicy wspomagaj¡cy proces, bez prawa wªasno±ci: agenci, brokerzy.

3. Instytucje wspomagaj¡ce dziaªania pozostaªych uczestników kanaªu i ±wiadcz¡ce

usªugi na ich rzecz: wywiadownie handlowe, banki, �rmy ubezpieczeniowe, agencje

reklamowe, spedytorzy, przewo¹nicy.

1Z. Spyra: Kanaªy dystrybucji. Ksztaªtowanie relacji. Warszawa 2008, s. 13-19.
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A oto przykªady ró»nych rozwi¡za« kanaªów dystrybucji na rynku produktów konsump-

cyjnych:

1. Producent → �nalny odbiorca.

2. Producent → akwizytorzy → �nalny odbiorca.

3. Producent → hurtownicy → detali±ci → �nalny odbiorca.

4. Producent → detali±ci → �nalny odbiorca.

5. Producent → agenci → hurtownicy → detali±ci → �nalny odbiorca.

6. Producent → agenci → detali±ci → �nalny odbiorca.

Na podstawie ró»nych wariantów kanaªów dystrybucji mo»emy je podzieli¢ na bezpo-

±rednie i po±rednie. Pierwsze charakteryzuj¡ si¦ nieobecno±ci¡ niezale»nego po±rednika

pomi¦dzy producentem a �nalnym odbiorc¡ (opcja 1), i w dobie handlu elektroniczne-

go zyskuj¡ na popularno±ci (zamówienia na stronie WWW wydawcy). Zdecydowanie

cz¦±ciej wyst¦puj¡ sytuacje, gdzie do procesu handlowego zostaj¡ wª¡czone po±red-

nie ogniwa (opcje 2-6). Sami po±rednicy peªni¡ trzy zasadnicze funkcje w przebiegu

sprzeda»y2:

� transakcyjne: zawieraj¡ transakcje kupna-sprzeda»y, negocjuj¡ umowy, przejmuj¡

ryzyko oraz przenosz¡ tytuª wªasno±ci,

� logistyczne: zamawiaj¡ produkty, a nast¦pnie przechowuj¡, sortuj¡, transportuj¡

i organizuj¡ dostawy,

� pomocnicze: badaj¡ popyt, �nansuj¡, kredytuj¡ i rozliczaj¡ transakcje, zbieraj¡

i przekazuj¡ informacje rynkowe.

Zadaniem systemu dystrybucji jest takie rozprowadzenie produktu, aby byª ªatwo

dost¦pny dla klienta, który dysponuje ograniczonym czasem wolnym i d¡»y do szybkie-

go i nieskomplikowanego zaspokojenia potrzeby czytelniczej. Do obowi¡zku wydawcy

nale»y podj¦cie decyzji o liczbie po±redników, sposobie ekspozycji tytuªów w punkcie

sprzeda»y oraz negocjowanie warunków i terminów dostarczania publikacji. Na rynku

ksi¡»ki dominuj¡cymi kanaªami s¡ hurtownie i ksi¦garnie o ró»nym stopniu specjalizacji,

zakresie przyjmowanego ryzyka i jako±ci obsªugi. Powy»sze wprowadzenie jest jedynie

ogólnym zarysem dotykaj¡cym zªo»onego zjawiska dystrybuowania produktów, w tym
2Ibidem.
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publikacji ksi¡»kowych.

Dystrybucja ksi¡»ek o pro�lu katolickim charakteryzuje si¦ pewn¡ specy�k¡, wyni-

kaj¡c¡ z kilku czynników3. Pierwszy z nich to fakt, »e literatura konfesyjna po 1989 roku

powoli zacz¦ªa wychodzi¢ z tzw. drugiego obiegu istniej¡cego w warunkach historyczno-

politycznych okresu komunizmu. Odgórnie sterowana produkcja i kolporta» zostawiªy

jednak istotny ±lad w strukturach dystrybucji, nawykach sprzedawców i czytelników.

Edytorzy starali si¦ przezwyci¦»a¢ te problemy i poszerza¢ udziaª kanaªów ±wieckich

w propagowaniu wªasnych ofert. Dla zmiany tej sytuacji du»e znaczenie miaª ponty-

�kat Jana Pawªa II. Jego ksi¡»ki oraz opracowania o Nim i albumy ukazywaªy si¦

z wykorzystaniem wszystkich kanaªów dystrybucji oraz pokazaªy mo»liwo±ci rynkowe

literatury religijnej.

Drugim czynnikiem maj¡cym bezpo±redni wpªyw na sposób rozprowadzania publi-

kacji katolickich s¡ przyzwyczajenia czytelników. W ksi¦garniach ogólnoasortymento-

wych poszukuj¡ oni gªównie albumów, pami¡tek pierwszej komunii ±wi¦tej i pozycji

papieskich. Natomiast po bogat¡ i specjalistyczn¡ ofert¦ wybieraj¡ si¦ do ksi¦garni ka-

tolickich, punktów sprzeda»y w miejscach pielgrzymkowych, para�ach i sanktuariach.

Mo»e to wynika¢ z przekonania, »e sprawy wiary s¡ czym± prywatnym, intymnym i dla-

tego pytania o modlitewnik na dziale z ksi¡»kami w supermarkecie nie nale»¡ do zwy-

czajnych zachowa«. Gdyby jednak ±wiadomo±¢ i oczekiwania czytelników zmieniªy si¦,

gdyby swobodnie poszukiwali interesuj¡cej ich publikacji traktuj¡cej o wierze w EM-

PIKu i w osiedlowej ksi¦garni, wtedy sprzedawcy musieliby sprosta¢ ich oczekiwaniom,

a ksi¡»ka katolicka na szerok¡ skal¦ zago±ciªaby we wszystkich kanaªach kolporta»u.

Tak¡ tendencj¦ bardzo dobrze wida¢ na przykªadzie sprzeda»y wysyªkowej, a w ostat-

nich latach i internetowej (wzrasta liczba wirtualnych domów ksi¡»ki z coraz peªniejsz¡

ofert¡ tytuªow¡).

Jest jeszcze trzeci czynnik, który ±wiadczy o specy�ce tego rynku i ma wpªyw na

organizowanie sprzeda»y: swoist¡ funkcj¡ literatury konfesyjnej jest szerzenie warto±ci

katolickich, st¡d u niektórych wydawców pojawia si¦ kon�ikt pomi¦dzy ekonomi¡ (po-

trzeba zwrotu kosztów druku), a potrzeb¡ gªoszenia Ewangelii. Jednak - jak zauwa»ono

we wcze±niejszych rozwa»aniach - trudno jest szerzy¢ sªowo Bo»e poprzez dziaªalno±¢

edytorsk¡, je±li informacja o ofercie tytuªowej nie jest dost¦pna jak najszerszemu gronu

odbiorców. Funkcja ewangelizacyjna w warunkach du»ej konkurencji na rynku jest wi¦c

w ±cisªym zwi¡zku z promocj¡ i dystrybucj¡.

3K. Froªow, J. Wolak: Raport o ksi¡»ce katolickiej. Edycja 2009. . . , s. 8-9.
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Ksi¦garstwo hurtowe

Po±rednictwo hurtowe w dystrybucji literatury konfesyjnej jest tym wi¦ksze, im sil-

niejszy jest wydawca. Form¦ t¦ preferuj¡ m.in.: Znak, Wydawnictwo Ksi¦»y Marianów,

Apostolicum, Biaªy Kruk, �W drodze�, Vocatio czy Instytut Wydawniczy PAX. Ten

ostatni 95% produkcji lokuje w du»ych magazynach (z czego 70% u partnerów ±wiec-

kich, a 30% u religijnych), korzystaj¡c prawdopodobnie z metod handlu wypracowa-

nych przez dªugie lata dziaªalno±ci. Wydawcy ksi¡»ki katolickiej korzystaj¡ z ró»nych

rodzajów hurtowni: ogólnoasortymentowych (tzw. ±wieckich), edukacyjnych i katolic-

kich. W pierwszej grupie wymieniani s¡ najcz¦±ciej: Ogólnopolski System Dystrybucji

Wydawnictw Azymut, Wolumen, Matras, Platon, Firma Ksi¦garska braci Olesiejuków.

Tytuªów katolickich sprzedawanych przez du»ych ogólnopolskich hurtowników przyby-

wa, wybieraj¡ oni pozycje, które szybko si¦ sprzedaj¡, co skªania wydawców do takiego

konstruowania swojej oferty, aby znalazªy si¦ w niej publikacje wychodz¡ce naprzeciw

oczekiwaniom czytelników. St¡d cz¦sto o�cyny poszerzaj¡ oferty o ksi¡»ki z pogranicza

wspóªczesnej psychologii i duchowo±ci czy publikacje poradnikowe. Ksi¡»ki wydawców

katolickich sprzedawane w sieci EMPIK i w hipermarketach w zdecydowanej wi¦kszo-

±ci dostarczane s¡ przez Firm¦ Ksi¦garsk¡ Jacek Olesiejuk4. Z po±rednictwa hurtowni

edukacyjnych (Wikr, Wkra, Super Siódemka), korzystaj¡ gªównie o�cyny które wydaj¡

tytuªy katechetyczne, m.in. WAM, Wydawnictwo �wi¦ty Wojciech, Jedno±¢, Wydawnic-

two Archidiecezji Warszawskiej. Ze wzgl¦du na szerok¡ ofert¦ tytuªow¡ nie brakuje na

rynku równie» hurtowni specjalistycznych dla ksi¡»ek katolickich. Ich powstanie znacz-

nie usprawniªo sprzeda» tych publikacji. Nie s¡ to �rmy nastawione wyª¡cznie na be-

stsellery, ale na konsekwentne kompletowanie mo»liwie najszerszej oferty. Do polskich

hurtowni o pro�lu katolickim zaliczaj¡ si¦: Rhema (Kraków), Notus (Kielce), �ródªo

(Kraków), Emmanuel (Katowice), Exodus (Lublin), Quo Vadis (Kraków), Dystrybucja

Ksi¡»ek AA (Kraków), Arka.

Hurtownia Rhema jest inicjatyw¡ prywatn¡, powstaªa na pocz¡tku lat 90. Jej wªa-

±cicielem jest Adam Karkowski. Zaczynaªa swoj¡ dziaªalno±¢ jako ksi¦garnia wysyªkowa

ksi¡»ek turystycznych, potem katolickich a» przeksztaªciªa si¦ w hurtowni¦. Prowadzi

wspóªprac¦ z okoªo dwustoma dostawcami i ponad trzystoma odbiorcami. Liczba tytu-

ªów w ofercie to blisko 11 000.5 Firma cieszy si¦ opini¡, »e sprowadzi odbiorcy ka»d¡

ksi¡»k¦, chocia» czasem trzeba dªu»ej poczeka¢ na towar. Rhema prowadzi sprzeda» hur-

tow¡, gªównie ksi¦garniom katolickim, katechetom i punktom para�alnym. Obsªuguje
4Firma jest jednym z najwa»niejszych partnerów handlowych EMPIKu oraz gªównym w Polsce dostawc¡

do hipermarketów. �. Goª¦biewski: Rynek ksi¡»ki w Polsce 2007. Dystrybucja. Warszawa 2007, s. 56-59.
5Rhema. Dost¦pny w Internecie: http://www.rhema.pl/ [Data dost¦pu: 10.04.2013].
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równie» detalicznych klientów, wysyªaj¡c ksi¡»ki zamówione za po±rednictwem witryny

WWW, poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej, telefonicznie lub faxem. Na stronie

internetowej podane s¡ ceny detaliczne. Tytuªy prezentowane on-line mo»na tak»e kupi¢

w siedzibie ksi¦garni w Krakowie. Ponadto �rma jest samodzielnym edytorem wªasnych

publikacji, cho¢ niektóre tytuªy ukazuj¡ si¦ w koedycji z innymi wydawcami. Publikuje

ksi¡»ki dla dzieci oraz tytuªy znanych autorów: Mieczysªaw Mali«ski, Jan Twardowski6.

Hurtownie katolickie borykaj¡ si¦ jednak z pewnymi problemami, na przykªad wªa±ci-

ciel Rhemy zauwa»a tendencj¦ do ograniczania sprzeda»y w hurcie �katolickim�, gdy»

du»e i ±rednie o�cyny coraz cz¦±ciej handluj¡ bezpo±rednio z ksi¦garniami. W pewien

sposób s¡ to dziaªania konkurencyjne wzgl¦dem hurtowni katolickich, poniewa» ksi¦ga-

rze otrzymuj¡ lepsze warunki. Dodatkowo wprowadza to chaos na rynku, bo hurtownia

nie wie, czy warto wzi¡¢ tytuª do sprzeda»y7.

Hurtownia �ródªo & �ródeªko istnieje na rynku od kwietnia 1993 roku. W roku 1997

powstaªo �ródeªko, co zaowocowaªo nieformalnym podziaªem �rmy na ksi¡»ki katolickie

(�ródªo) oraz artykuªy sakralne (�ródeªko). Hurtownia wspóªpracuje przede wszystkim

z wydawcami katolickimi (ponad stu edytorów), dystrybuuj¡c ich publikacje do ksi¦gar-

ni katolickich, ±wieckich i kiosków para�alnych. Zaopatruje gªównie Polsk¦ poªudnio-

w¡, ale wysyªa te» ksi¡»ki do Warszawy, Wrocªawia, Poznania i Lublina. Wªa±ciciel

hurtowni, podobnie jak przedsi¦biorca Rhemy, zwraca uwag¦ na problem dziaªalno±ci

przedstawicieli wydawnictw, którzy kolportuj¡c ksi¡»ki udzielaj¡ ksi¦garzom rabatów

na poziomie hurtowni8. Hurtownie Rema i �ródªo & �ródeªko zaªo»yªy Stowarzyszenie

Wydawców i Dystrybutorów Ksi¡»ki Katolickiej Werbum9. Jego zadaniem jest wspar-

cie w zdobywaniu klientów, walczenie o swoje prawa na rynku oraz prowadzeniu akcji

promocyjnych.

Hurtownia Emmanuel10 powstaªa w 1994 roku w ramach wspóªpracy wspólnoty

�Emmanuel� � Oazy Dorosªych w Ruchu �wiatªo-�ycie przy para�i Wniebowzi¦cia NMP

w Katowicach. Jej oferta zawiera publikacje ró»nych wydawców o tematyce religijnej,
6M. Wªodarczyk: Jak zaistnie¢ i rozwin¡¢ skrzydªa na hermetycznym rynku ksi¡»ek katolic-

kich? [Dokument elektroniczny]. Dost¦pny w Internecie: http://wirtualnywydawca.pl/a/showitem/id/15614/

/cat/RZRP.html [Data dost¦pu: 22.09.2009].
7K. Froªow, J. Wolak: Raport o ksi¡»ce katolickiej. Edycja 2007. . . , s. 64.
8M. Wªodarczyk: Hurtownia �ródªo � ju» 12 lat dziaªalno±ci. [Dokument elektroniczny]. Dost¦pny w In-

ternecie: http://wirtualnywydawca.pl/a/showitem/id/15788/cat/RZRP.html [Data dost¦pu: 23.09.2009].
9A. Kubica: Hurtownia ksi¡»ek katolickich �ródªo. Rozmowa z Andrzejem Grzybem [Dokument elektro-

niczny]. Dost¦pny w Internecie: http://wirtualnywydawca.pl/a/showitem/id/11303/cat/RZRP.html [Data do-

st¦pu: 23.09.2009].
10Emmanuel: Hurtownia Ksi¡»ek Katolickich. Dost¦pny w Internecie: http://www.emmanuel.pl/

/hurtownia.php [Data dost¦pu: 19.10.2009].
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m.in. modlitewniki, skarbce, albumy, ksi¡»ki medytacyjne, beletrystyczne i dydaktycz-

ne oraz tytuªy skierowane dla dzieci. Hurtownia zajmuje si¦ równie» dystrybucj¡ kaset

video i audio, pªyt z muzyk¡ chrze±cija«sk¡, modlitwami i ±piewami liturgicznymi oraz

dewocjonaliami. W lokalu hurtowni, który mie±ci si¦ w Katowicach � Szopienicach, za-

stosowano system sprzeda»y samoobsªugowej. Mo»na te» korzysta¢ z opcji sprzeda»y

wysyªkowej za po±rednictwem sklepu internetowego11.

Ksi¦garstwo detaliczne

Internet i tanie usªugi telekomunikacyjne przekªadaj¡ si¦ na szybki rozwój sprzeda»y

wysyªkowej, co sprzyja dotarciu do klienta ko«cowego z pomini¦ciem ksi¦garni. Dodat-

kowo tempo »ycia wzmacnia przewag¦ du»ych sieci (Empik) i �rm niespecjalizuj¡cych

si¦ w dystrybucji ksi¡»ek - hipermarkety, salony kolporta»u prasy - nad tradycyjnymi

domami ksi¡»ki. Dla stacjonarnych ksi¦gar« ogólnoasortymentowych Internet jest cz¦-

sto zagro»eniem a nie szans¡ na rozwój. Aby przyci¡gn¡¢ klienta w sieci, �rma musi

zaoferowa¢ szybk¡ obsªug¦, liczne promocje i wysokie rabaty, a na to mog¡ sobie pozwo-

li¢ tylko najwi¦ksi (Merlin, Empik) lub ksi¦garnie specjalistyczne, w których wªa±nie

nietypowa oferta zach¦ca do poszukiwania w sieci.

Oferta wydawców ksi¡»ek katolickich jest dost¦pna i widoczna na póªkach du»ych

salonów ksi¦garskich, takich jak EMPIK i Matras. W mniejszych ksi¦garniach ±wieckich

jest to uzale»nione od pro�lu punktu sprzeda»y, wielko±ci pomieszcze« i woli ksi¦garzy.

Najcz¦±ciej literatura konfesyjna znajduje si¦ na póªkach w dziale religia, katechizmy

w±ród podr¦czników, publikacje katolickie dzieci¦ce w±ród innych tytuªów dla najmªod-

szych, poradniki w psychologii, a ksi¡»ki kucharskie znanych sióstr zakonnych w dzia-

ªach kulinarnych. W tradycyjnych ksi¦garniach brakuje miejsca na ekspozycj¦, wi¦c je±li

szukamy ksi¡»ek nie b¦d¡cych pozycjami bestselerowymi, lepiej wybra¢ si¦ do ksi¦garni

katolickiej ni» ogólnej. Wspóªpraca z sieci¡ salonów EMPIK12 wygl¡daªa sªabo w latach

90. i na przeªomie XX i XXI w. Stanowiªa margines obrotów wydawców ksi¡»ki kato-

lickiej. Jednak od poªowy pierwszego dziesi¦ciolecia XXI w. wida¢ wyra¹n¡ popraw¦.

Za po±rednictwem tego detalisty rozprowadzane s¡ gªównie takie bestsellery, jak Jana

Pawªa II Pami¦¢ i to»samo±¢13. Niektóre o�cyny docieraj¡ ze swoj¡ ofert¡ do EMPIKu

za po±rednictwem Firmy Ksi¦garskiej Olesiejuk (AA, Bernardinum, Znak, Salwator)

lub PW Pakt (AA, PAX, Rafael, ±w. Stanisªaw, Wydawnictwo �wi¦ty Wojciech, Ver-

binum, Wydawnictwo Ksi¦»y Marianów, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w San-
11Emmanuel: Sklep Internetowy. Dost¦pny Internecie: sklep.emmanuel.pl [Data dost¦pu: 10.04.2013].
12Spóªka, w której udziaªy ma holendersko-belgijska grupa kapitaªowa Eastbridge. Geneza �rmy si¦ga dzia-

ªaj¡cych w Polsce od 1948 roku Klubów Mi¦dzynarodowej Prasy i Ksi¡»ki (KMPiK).
13As EMPIKU za 2005 rok.
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domierzu). Ksi¦garnie �rmowe �wiat Ksi¡»ki14, których obecnie jest w Polsce okoªo

40, dziaªaj¡ m.in. w Biaªymstoku, Bielsku-Biaªej, Cz¦stochowie, Gda«sku, Katowicach,

Krakowie, Lublinie, �odzi, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Warsza-

wie. Do sierpnia 2005 roku zakupy w tych placówkach mogli robi¢ wyª¡cznie czªonkowie

klubu �wiat Ksi¡»ki. Obecnie s¡ one dost¦pne dla wszystkich, mo»na równie» zamówi¢

ksi¡»ki przez Internet i odebra¢ w wybranej placówce. Znajduj¡ si¦ w nich równie» licz-

ne publikacje wydawców ksi¡»ki katolickiej. W caªym kraju nie brakuje jednak ksi¦gar«

katolickich. Charakterystyk¦ wybranych domów ksi¡»ki podano w rozdziale czwartym.

Szczególnym przykªadem ksi¦garstwa detalicznego a zarazem charakterystycznym

dla dystrybucji ksi¡»ek katolickich s¡ kioski para�alne. Prymasowskie Wydawnictwo

Gaudentinum z Gniezna ponad poªow¦ swoich obrotów realizuje przez ten kanaª dys-

trybucji. Wedªug szacunków �ukasza Goª¦biewskiego liczba kiosków para�alnych mo»e

wynosi¢ nawet kilka tysi¦cy15. Najcz¦±ciej s¡ to maªe punkty handlowe mieszcz¡ce si¦

w pomieszczeniach nale»¡cych do para�i lub stoiska rozstawiane w dni ±wi¡teczne. Ich

zadaniem jest dotarcie z ksi¡»k¡ katolick¡ do wiernych uczestnicz¡cych w nabo»e«-

stwach. Jeszcze kilka lat temu informacji o tej formie sprzeda»y nie mo»na byªo znale¹¢

na stronach para�alnych. Mo»liwe »e dla wiernych i duchownych byªo oczywiste, »e takie

miejsce dziaªa i nie potrzebuje specjalnej reklamy. Dzisiaj w witrynach poszczególnych

para�i znajduj¡ si¦ krótkie informacje o godzinach otwarcia i ofercie, a na niektórych

zorganizowano odr¦bne podstrony zawieraj¡ce charakterystyk¦ kiosku. Z dziaªów aktu-

alno±ci wynika równie», »e ci¡gle powstaj¡ nowe punkty sprzeda»y. Kioski para�alne

znajduj¡ si¦ m.in. przy Para�i Matki Bo»ej Wspomo»ycielki Wiernych i Para�i pw. ±w.

Michaªa Archanioªa i Wniebowzi¦cia NMP w Warszawie, Para�i ±w. Józefa i Sanktu-

arium Matki Bo»ej Nieustaj¡cej Pomocy w Toruniu.

Nieco kontrowersyjnym miejscem sprzeda»y ksi¡»ek s¡ hipermarkety. Sklepy wiel-

kopowierzchniowe staªy si¦ znacz¡cym partnerem dla hurtowników i wydawców dopiero

od 1997 roku, gdy zacz¦ªy powstawa¢ w Polsce du»e sieci Real, Makro, Auchan, Geant,

Carrefour, a pó¹niej Tesco. Dla wielu wydawców jest to bardzo wa»ny kanaª dystry-

bucji. Najlepiej sprzedaje si¦ literatura dzieci¦ca, albumy, przewodniki, mapy, poradni-

ki, beletrystyka (bestsellery), sªowniki i encyklopedie. Niektórzy edytorzy bezpo±rednio

wspóªpracuj¡ z hipermarketami, inni ª¡cza si¦ w grupy. Od 1999 roku gªównym dostaw-

c¡ ksi¡»ek do sklepów wielkopowierzchniowych jest Firma Ksi¦garska Jacek Olesiejuk.
14�. Goª¦biewski: Rynek ksi¡»ki w Polsce 2007. . . , s. 196-197; Sklepy nale»aªy do spóªki Bertelsmann

Media Sp. z o.o., która rozpocz¦ªa dziaªalno±¢ w Polce w 1994 roku, a pierwsz¡ ksi¦garni¦ �rmow¡ otwarªa

w 1997. 1.04.2011 Grupa Wydawnicza Weltbild przej¦ªa od koncernu medialnego DirectGroup Bertelsmann

polski klub ksi¡»ki i wydawnictwo �wiat Ksi¡»ki.
15�. Goª¦biewski: Rynek ksi¡»ki w Polsce 2002. Warszawa 2002.
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Konkuruje ona gªównie z hurtowni¡ Platon. Hipermarkety s¡ atrakcyjnym, ale bardzo

wymagaj¡cym partnerem handlowym. Dostawca zazwyczaj jest zobowi¡zany opªaci¢

miejsce na póªkach, ogªoszenia w gazetkach promocyjnych, ekspozycj¦ w widocznym

miejscu. Dodatkowo musi zgodzi¢ si¦ na wydªu»one do stu dwudziestu i wi¦cej dni ter-

miny pªatno±ci. Jest to jednak skompensowane zwi¦kszonym bezpiecze«stwem obrotu

handlowego. W dªu»szej perspektywie czasowej znaczenie hipermarketów wzrasta, po-

niewa» ich ilo±¢ w Polsce ci¡gle si¦ zwi¦ksza, oraz dlatego, »e na zakupy wybieraj¡ si¦

caªe rodziny. Edytorzy katoliccy w dotarciu ze swoj¡ ofert¡ do tych punktów sprzeda»y

najcz¦±ciej korzystaj¡ z po±rednictwa Firmy Ksi¦garskiej Jacek Olesiejuk. Przykªadem

mo»e by¢ Wydawnictwo M, które z publikacji dostarczonych do supermarketów w 2006

roku uzyskaªo 6,6% przychodów16. Biaªy Kruk ze wzgl¦du na specy�czn¡ ofert¦ za po-

±rednictwem du»ych sklepów powierzchniowych generuje a» 15% przychodów. S¡ to

jednak nieliczne wyj¡tki, gdy» na dzie« dzisiejszy ksi¡»ka katolicka jest w hipermarke-

tach prawie nieobecna z wyj¡tkiem pozycji bestselerowych, albumowych oraz literatury

dla dzieci i mªodzie»y.

Sprzeda» bezpo±rednia obejmuje realizacj¦ zamówie« klientów przez wydawców,

sprzeda» klubow¡ oraz dziaªalno±¢ przedstawicieli handlowych zatrudnionych przez wy-

dawc¦ lub zaanga»owanych przez wyspecjalizowan¡ �rm¦. Istotne jest �nalne dotarcie

do ostatecznego klienta, jakim jest czytelnik, biblioteka, szkoªa lub inna instytucja,

z wyj¡tkiem punktu sprzeda»y detalicznej (ksi¦garnie, hipermarkety).

Sprzeda» wysyªkowa i klubowa rozwijaªa si¦ jeszcze przed II wojn¡ ±wiatow¡. W okre-

sie Polski Ludowej sªu»yªa gªównie zaopatrzeniu bibliotek, instytucji naukowych i regio-

nalnych o±rodków kultury, w niewielkim stopniu dotyczyªa odbiorców indywidualnych.

W przewa»aj¡cej mierze byªa to sprzeda» scentralizowana, a wydawcy sporadycznie

realizowali zamówienia czytelników. Wyró»niamy pi¦¢ modeli sprzeda»y wysyªkowej17.

Pierwszym jest sprzeda» bezpo±rednia konkretnych tytuªów wªasnej produkcji. Na naj-

wi¦ksz¡ skal¦ dziaªa w ten sposób w Polsce Wydawnictwo Reader's Digest. Drukuje ono

ogromn¡ liczb¦ folderów, korzysta z mailingu, funduje nagrody dla kupuj¡cych. Jest to

kosztowne przedsi¦wzi¦cie, ale bardzo skuteczne w dotarciu do klienta, chocia» rocznie

pozwala na sprzeda» tylko kilkunastu tytuªów. Sporadycznie w ofercie Reader's Digest

pojawiaj¡ si¦ tytuªy katolickie, np.: Niestrudzony Pielgrzym miªo±ci � publikacja po-

±wi¦cona Ojcu �wi¦temu Janowi Pawªowi II czy Ilustrowany przewodnik po Biblii.

Drugi model obejmuje sprzeda» z katalogów ksi¦garni wysyªkowych. Wydawnictwa

katolickie do niedawna korzystaªy z usªug Klubu Ksi¡»ki Ksi¦garni Krajowej i Klubu
16K. Froªow, J. Wolak: Raport o ksi¡»ce katolickiej. Edycja 2007. . . , s. 66.
17�. Goª¦biewski: Rynek ksi¡»ki w Polsce 2007. . . , s. 275.
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dla Ciebie. Oba podmioty po licznych przeksztaªceniach i przej¦ciach zako«czyªy swoj¡

pierwotn¡ dziaªalno±¢ klubow¡. Poza nimi funkcjonuj¡ jeszcze Klub Ksi¡»ki Katolickiej

i Prodoks (Promotor Dobrej Ksi¡»ki), specjalizuj¡ce si¦ w ofercie edytorów literatu-

ry konfesyjnej. Firmy te proponowaªy ofert¦ szybko rotuj¡c¡, bo miejsce w katalogach

drukowanych w setkach tysi¡cach egzemplarzy byªo znacznie dro»sze ni» np. na serwe-

rach ksi¦garni internetowych. Do pewnego momentu byªo to przedsi¦wzi¦cie opªacalne,

o czym mo»e ±wiadczy¢ sprzeda» broszury Rachunek sumienia wydawnictwa Rafael,

która w 2006 roku rozeszªa si¦ w nakªadzie 200 tys. egz.

Firma Prodoks � Promotor Dobrej Ksi¡»ki18, specjalizuj¡ca si¦ w ksi¡»ce katolickiej,

dziaªa od 2001 roku, a jej zaªo»ycielem jest znany polski przedsi¦biorca Roman Kluska.

Pierwszy katalog ukazaª si¦ 14 wrze±nia 2001 roku, zawieraª 24 strony, a jego nakªad

wynosiª 1 mln 300 tys. egz. 2001 roku na pocz¡tku pa¹dziernika rozpocz¦ªa dziaªal-

no±¢ witryna internetowa, gdzie zainteresowani równie» mog¡ robi¢ zakupy. W ci¡gu

roku ukazywaªo si¦ dziesi¦¢ edycji katalogu w ±rednim nakªadzie 200 tys. egz. w ro-

ku 2001 i na pocz¡tku 2002. Pierwsze katalogi w ramach promocji byªy doª¡czane

do �Gazety Wyborczej�, �Rzeczpospolitej�, �Polityki�, �Go±cia Niedzielnego� i licznych

dzienników regionalnych. Celem przedsi¦wzi¦cia byªo promowanie ksi¡»ek odwoªuj¡-

cych si¦ do tradycyjnych warto±ci, szczególnie chrze±cija«skich. Przez cztery lata �rma

docieraªa do klientów za pomoc¡ katalogów wysyªkowych oraz poprzez stron¦ interneto-

w¡ www.prodoks.pl. Czytelnicy mieli dost¦p do najwa»niejszych tytuªów ksi¡»kowych,

�lmowych i multimedialnych, wydawanych przede wszystkim przez wydawnictwa kato-

lickie. W roku 2005 Prodoks zacz¡ª wydawa¢ �Dobry Magazyn�, b¦d¡cy poª¡czeniem

katalogu oraz pisma skierowanego do osób szukaj¡cych warto±ci chrze±cija«skich. Twór-

cy chcieli, aby wiedza zdobyta podczas lektury magazynu zach¦caªa do pogª¦biania jej

w ksi¡»kach promowanych na stronach pisma. Spowodowaªo to, »e relacja pomi¦dzy ka-

talogiem a cz¦±ci¡ publicystyczn¡ byªa bardzo pªynna i dziaªaªa w obie strony. Zmiana

formuªy katalogu zaowocowaªa znacznym zmniejszeniem liczby oferowanych tytuªów.

Pomimo generowanych przychodów w styczniu 2008 roku �rm¦ przej¦ªa grupa Glo-

ria24.pl. Zawarto porozumienie, na mocy którego ksi¦garnia internetowa Prodoks.pl

doª¡czyªa do sieci sklepów Gloria24.pl, a kupuj¡cy uzyskaª prawo do wydawania wysyª-
18Prodoks. Dost¦pny w Internecie: http://prodoks.pl/ [Data dost¦pu: 10.04.2013]; �. Goª¦biewski: Rynek

ksi¡»ki w Polsce 2007. . . , s. 280.; J. Wªodarczyk:Wkrótce ta �rma b¦dzie wiod¡c¡ na rynku [Dokument elek-

troniczny]. Dost¦pny w Internecie: http://wirtualnywydawca.pl/a/showitem/id/15608/cat/RZRP.html

[Data dost¦pu: 15.10.2009]; Gloria24.pl przej¦ªa Prodoks [Dokument elektroniczny]. Dost¦p-

ny w Internecie: http://wirtualnywydawca.pl/a/showitem/id/19991/cat/RZRP.html [Data dost¦-

pu: 15.10.2009]; KG: Prodoks w Internecie [Dokument elektroniczny]. Dost¦pny w Internecie:

http://wirtualnywydawca.pl/a/showitem/id/10707/cat/SEKA.html [Data dost¦pu: 15.10.2009].
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kowego katalogu ksi¡»ek pod mark¡ Prodoks. Nowy Prodoks oferuje czytelnikom ksi¡»ki

o tematyce religijnej oraz �lmy, muzyk¦, multimedia i dewocjonalia. Firma kontynuuje

wspóªprac¦ z najwa»niejszymi wydawcami ksi¡»ek katolickich w Polsce i z du»ymi hur-

towniami. Ró»nica pomi¦dzy Prodoks.pl a Gloria24.pl polega na innej �lozo�i budowa-

nia oferty. Z ksi¦garni Gloria24.pl korzystaj¡ cz¦sto osoby poszukuj¡ce konkretnej po-

zycji z segmentu literatury konfesyjnej, o któr¡ trudno na rynku ogólnym. Firma d¡»y

do kompletno±ci ksi¡»ek wydawców katolickich. Prodoks posiada wybór tytuªów sta-

rannie wyselekcjonowanych, okazyjnych, bestselerowych, czasem wykraczaj¡cych poza

literatur¦ religijn¡. Katalog wysyªkowy jest dost¦pny na stronie internetowej19 w wersji

elektronicznej. Mo»na go tak»e zamówi¢ w postaci drukowanej.

Klub Ksi¡»ki Katolickiej20 � powstaª w grudniu 1998 roku, jako Spóªka z o.o., której

udziaªowcami byli: Drukarnia i Ksi¦garnia ±w. Wojciecha, �Gazeta Handlowa� i Bogu-

sªaw Kiernicki jako osoba �zyczna � równocze±nie Prezes Zarz¡du. Pocz¡tkowo siedziba

KKK znajdowaªa si¦ w Poznaniu, a obecnie zostaªa przeniesiona do miejscowo±ci D¦bo-

góra pod Poznaniem. Od kilku lat Klub wspóªpracuje z krakowsk¡ �rm¡ �Dystrybucja

Ksi¡»ek Andrzej Mardyªa�, która przej¦ªa na siebie wydawanie katalogu oraz obsªug¦

bazy klientów. Klub Ksi¡»ki Katolickiej prowadzi tak»e wªasn¡ dziaªalno±¢ wydawni-

cz¡. Od dwóch lat wspóªpracuje z Wydawnictwem D¦bogóra (koedycje) oraz wydaw-

nictwem AA z Krakowa (kilkana±cie tytuªów rocznie). W roku 2009 klubowy katalog

wydano w ª¡cznym nakªadzie ok. 600 000 egzemplarzy21. Jego oferta zawieraªa przede

wszystkim ksi¡»ki katolickie, a pozostaªe tytuªy byªy tak dobierane, by pozostawaªy

w zgodzie z tradycyjnymi warto±ciami chrze±cija«skimi. Obecnie katalog jest dost¦pny

w postaci elektronicznej na stronach ksi¦garni internetowej religijna.pl.

Trzecia forma sprzeda»y wysyªkowej obejmuje pojedyncze zamówienia czytelników

zbierane za pomoc¡ faksu, poczty, poczty elektronicznej, formularza zamówienia w ksi¦-

garni internetowej wydawcy, formularzy zamówienia doª¡czanych do prasy itp. Jest to

popularna forma dotarcia do czytelnika Wydawnictwa M, Biaªego Kruka, Norberti-

num, WAM, Salwatora, Wydawnictwa Jedno±¢. Najcz¦±ciej stosuj¡ j¡ �rmy prywatne,

co wynika z du»ej dbaªo±ci o efektywn¡ sprzeda» publikacji oraz znacznych mo»liwo-

±ci inwestycyjnych. Bezpo±rednie docieranie do czytelnika jest w pocz¡tkowym okre-

sie kosztowne. Wydawnictwo WAM posiada trzy katalogi wydawnicze: katalog ksi¡»ki

naukowej, katalog katechetyczny wydawnictwa WAM, katalog ksi¡»ki dla dzieci i mªo-
19Katalog Prodoks [Dokument elektroniczny]. Dost¦pny w Internecie: http://prodoks.pl/

katalogdruk_mini.php [Data dost¦pu: 11.04.2013].
20B. Kiernicki: Temat: Klub Ksi¡»ki Katolickiej [Dokument elektroniczny]. Do Joanna Wróbel. 24.11.2009

[cytowany: 24.11.2009]. Korespondencja osobista.
21Jesieni¡ 2009 roku katalogi KKK byªy wrzutkowane do �Go±cia Niedzielnego�, �Niedzieli�, �Rzeczpospolitej�.
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dzie»y. Wszystkie mo»na zamówi¢ w wersji drukowanej na stronie internetowej o�cyny

lub pobra¢ w postaci plików PDF. Broszury zawieraj¡ aktualn¡ ofert¦ wydawnicz¡

i s¡ publikowane na dany rok kalendarzowy. Salwator równie» udost¦pnia swój katalog

wydawniczy w formacie PDF lub wysyªa czytelnikowi wersj¦ drukowan¡ na »yczenie.

Katalog wydawniczy Biaªego Kruka mo»na ±ci¡gn¡¢ w postaci pliku PDF ze strony

edytora.

Ostatni model sprzeda»y wysyªkowej to subskrypcje, czyli realizacja zamówie« w±ród

odbiorców na publikacje wielotomowe. W marcu 2006 roku Wydawnictwo M rozpocz¦-

ªo publikacj¦ Jan Paweª II � dzieªa zebrane. Zespoªowi redakcyjnemu przewodniczyª

ksi¡dz praªat Paweª Ptasznik � kierownik Polskiej Sekcji Sekretariatu Stanu Stolicy

Apostolskiej. Edycja jest adresowana do naukowców i dla zwykªych czytelników. Wyda-

no XVI tomów. Wydawnictwo przygotowaªo specjaln¡ witryn¦ po±wi¦con¡ projektowi:

www.dzielazebrane.pl. Pod tym adresem mo»na dokona¢ subskrypcji wypeªniaj¡c przy-

gotowany formularz elektroniczny. Drog¡ subskrypcji mo»na równie» zakupi¢ Dzieje

Wielkiego Ponty�katu Jana Pawªa II w 27 tomach Wydawnictwa Biaªy Kruk. Albumy

zawieraj¡ obszerne fragmenty papieskich homilii i przemówie« oraz ponad 5 700 foto-

gra�i wykonanych przez Adama Bujaka i Arturo Mari.

Przedstawiciele handlowi

Znaczna cz¦±¢ oferty niektórych wydawców jest rozprowadzana przez przedstawicieli

handlowych. Wydawnictwo WAM zatrudnia przedstawicieli handlowych, obsªuguj¡cych

caª¡ Polsk¦: Biaªystok, Gda«sk, Kraków, Lublin, �ód¹, Pozna«, Rzeszów, �l¡sk, Toru«,

Warszawa, Wrocªaw. Istniej¡ce na rynku od 1990 roku Wydawnictwo M prowadziªo

dystrybucj¦ przez dziaª handlowy i zatrudnionych w nim przedstawicieli handlowych,

którzy zbierali zamówienia z hurtowni i ksi¦gar« katolickich. Po przesªaniu zapotrze-

bowania do dziaªu handlowego, ksi¡»ki byªy wysyªane - najpó¹niej nast¦pnego dnia -

poczt¡ kuriersk¡. Od roku 2005 zdecydowano si¦ na dystrybucj¦ zewn¦trzn¡ na rynku

religijnym, natomiast obsªuga sieci ±wieckiej nadal nale»y do Wydawnictwa M. Dotych-

czasowi konsultanci ds. sprzeda»y zostali wchªoni¦ci przez Wydawnictwo i Drukarni¦

AA, w ramach której utworzono sie¢ obsªuguj¡c¡ rynek religijny22. Ciekawym przykªa-

dem jest Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, które 67% obrotów

w 2006 roku osi¡gn¦ªo poprzez bezpo±redni¡ sprzeda» do ksi¦gar« katolickich. Firma

pr¦»nie si¦ rozwija, jest obecna na targach i potra� przebi¢ si¦ ze specy�czn¡ ofert¡

bez po±rednictwa hurtowni. Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu za-

trudnia sze±ciu przedstawicieli handlowych, którzy docieraj¡ do podzielonych na rejony
22JW: Wydawnictwo M � 15 lat na rynku [Dokument elektroniczny]. Dost¦pny w Internecie:

http://wirtualnywydawca.pl/a/showitem/id/14525/cat/RZRP.html [Data dost¦pu: 24.09.2009].
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punktów detalicznych i hurtowni w caªym kraju. Wszyscy pracuj¡ w siedzibie �rmy,

co uªatwia kontakt, ale te» podnosi koszty dojazdów. Ich podstawowym zadaniem jest

prezentacja oferty oraz sprzeda». Dodatkowo dystrybuuj¡ publikacje innych wydawców.

Zebrane przez nich zamówienia s¡ przesyªane drog¡ elektroniczn¡ do wydawnictwa i do

hurtowni, a ksi¡»ki � rozsyªane za pomoc¡ �rm kurierskich. Wybór dostawcy zale»y od

warto±ci zamówienia (poni»ej pewnego minimum logistycznego za przesyªk¦ pªaci od-

biorca), i od ksi¦garza. Raz w miesi¡cu docieraj¡ do 550 punktów detalicznych, w tym

350-400 o pro�lu katolickim. Niektóre o�cyny dopiero po latach dziaªalno±ci decyduj¡

si¦ na konsultantów, np. Wydawnictwo Ksi¦»y Marianów w 2005 roku rozbudowaªo swój

system dystrybucji, m.in. poprzez nawi¡zanie wspóªpracy z przedstawicielami handlo-

wymi w ró»nych województwach23.

Sprzeda» internetowa

Sklepy internetowe oferuj¡ coraz szybsz¡ i bezpieczniejsz¡ obsªug¦, szeroki dost¦p do

produktów i cz¦sto ni»sze ceny. Wydawcy ksi¡»ki katolickiej dostrzegaj¡ potencjaª tego

kanaªu sprzeda»y i proponuj¡ czytelnikom nowe mo»liwo±ci i udogodnienia zwi¡zane

z wyszukiwaniem i zamawianiem literatury religijnej drog¡ elektroniczn¡. Prawie ka»dy

wydawca posiada wªasn¡ witryn¦ WWW, a wi¦kszo±¢ z nich prezentuje w Internecie

ofert¦ tytuªow¡. Niektórzy prowadz¡ sklepy internetowe, gdzie poza publikacjami wªa-

snej o�cyny znajduj¡ si¦ tak»e tytuªy innych wydawców.

Sprzeda» on-line prowadzona przez samych wydawców jest cz¦sto niezwykle atrak-

cyjna dla czytelników w porównaniu do cen ksi¡»ek w tradycyjnych ksi¦garniach. Do-

tyczy to bardziej literatury specjalistycznej, do jakiej ksi¡»ki religijne nale»¡, ni» oferty

ogólnoasortymentowej. Internet pozwala dotrze¢ do literatury fachowej czytelnikowi,

który ten kontakt ma utrudniony, zapewnia szybko±¢ dostawy i ªatwo±¢ odnalezienia

poszukiwanego tytuªu. Ksi¦garze cz¦sto nie maj¡ informacji o poszukiwanych pozycjach

sprzed paru lat lub nie s¡ w stanie ich sprowadzi¢. Pozycje beletrystyczne i humanistycz-

ne nadal s¡ ch¦tniej kupowane w tradycyjnych domach ksi¡»ki, ale ich sprzeda» on-line

te» ci¡gle wzrasta. Edytorzy przekonuj¡ do zakupów, proponuj¡ nawet 30% rabaty lub

pokrywaj¡ koszty przesyªki. Znakomita wi¦kszo±¢ wydawców ksi¡»ki katolickiej posiada

wªasn¡ witryn¦, a cz¦sto tak»e ksi¦garni¦ internetow¡.

Sprzeda» na targach i kiermaszach

Tytuªy wydawców katolickich s¡ równie» ch¦tnie kupowane podczas ogólnopolskich

i lokalnych imprez po±wi¦conych ksi¡»ce. Do najwi¦kszych dla tego sektora nale»¡ Targi

Wydawców Katolickich, które odbywaj¡ si¦ co roku na wiosn¦ w Warszawie, a organi-
23Wydawnictwo Ksi¦»y Marianów � podsumowanie roku 2005 [Dokument elektroniczny]. Dost¦pny w Inter-

necie: http://wirtualnywydawca.pl/a/showitem/id/15947/cat/RZRP.html [Data dost¦pu: 24.09.2009].
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zuje je Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Z imprez ogólnopolskich edytorzy kato-

liccy uczestnicz¡ w Mi¦dzynarodowych Targach Ksi¡»ki w Warszawie, Targach Ksi¡»ki

w Krakowie oraz we Wrocªawskich Promocjach Dobrych Ksi¡»ek. Coraz wi¦ksz¡ popu-

larno±ci¡ ciesz¡ si¦ tak»e lokalne kiermasze: Kiermasz Wydawców Katolickich w Lublinie

oraz Kiermasz Wydawców Katolickich w Katowicach. Podczas imprez targowych maj¡

miejsce liczne spotkania autorskie, na ksi¡»ki udzielane s¡ atrakcyjne rabaty, odwiedza-

j¡cy mog¡ wzi¡¢ udziaª w wykªadach, dyskusjach panelowych, wystawach, prezentacjach

i innych projektach zwi¡zanych z literatur¡ oraz czytelnictwem. Podczas tych spotka«

przyznawane s¡ nagrody dla tytuªów wyró»niaj¡cych si¦ szat¡ gra�czn¡, sztuk¡ edytor-

sk¡ b¡d¹ ciekaw¡ zawarto±ci¡ merytoryczn¡. Tak»e zorganizowane ±wi¦to ksi¡»ki cieszy

si¦ du»¡ popularno±ci¡ w±ród czytelników, o czym ±wiadcz¡ kolejne edycje targów na co-

raz wi¦kszych powierzchniach wystawienniczych. Tematyka targów ksi¡»ki w kontek±cie

uczestnictwa w nich o�cyn katolickich zostanie omówiona w odr¦bnym podrozdziale.

Edytorzy katoliccy chc¡c dotrze¢ do czytelnika korzystaj¡ czasem z kanaªów nie-

dost¦pnych dla wydawców ±wieckich. Przykªadem mo»e by¢ wykorzystanie kontaktów

z diecezjami i para�ami dla promocji niektórych tytuªów, np. podczas ogªosze« para-

�alnych24. Dla tego sektora charakterystyczna jest tak»e bliska kooperacja podmiotów

dziaªaj¡cych w jego obr¦bie, czyli wzajemne ±wiadczenie sobie usªug przewozowych

przez wydawców, ale te» samych hurtowników. Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia

w Sandomierzu posiada, poza wªasn¡ drukarni¡, rozbudowany system dystrybucyjny,

który jest w stanie obsªu»y¢ kilku edytorów w caªej Polsce25. Innym sposobem dys-

trybucji mo»e si¦ pochwali¢ o�cyna Homo Dei, która poªow¦ swoich obrotów generuje

rozprowadzaj¡c swoje publikacje przez po±rednictwo misjonarzy. Wymienione przykªady

±wiadcz¡ o potencjale, jaki tkwi w sektorze ksi¡»ki wydawców katolicki oraz o kreatyw-

no±ci samych edytorów.

24Sposób praktykowany przez Ksi¦garni¦ �w. Wojciecha: K. Froªow, J. Wolak: Raport o ksi¡»ce katolic-

kiej. Edycja 2005. Warszawa 2005, s. 44.
25Prowadzi wspóªprac¦ z Salwatorem i Dehonem: Ibidem, s. 46.
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3.1 Analiza kanaªów dystrybucji wykorzystywanych przez wydawców ksi¡-

»ek katolickich

Specy�czny model dystrybucji powszechny w okresie PRL-u miaª znaczny wpªyw na

rozpowszechnianie publikacji katolickich tak»e po roku 1989. Pocz¡tkowo wi¦kszo±¢ dys-

trybutorów nie chciaªa po±redniczy¢ w sprzeda»y wydawnictw religijnych uwa»aj¡c, »e

nie znajd¡ one odbiorców, a sami czytelnicy poszukiwali tej literatury raczej w kioskach

para�alnych czy katolickich ksi¦garniach ni» ogólnoasortymentowych domach ksi¡»ki.

Edytorom katolickim nie pozostaªo nic innego, jak dostosowa¢ si¦ do warunków panuj¡-

cych na rynku albo rozwija¢ wªasne inicjatywy dystrybucji. Niech¦¢ ze strony ±wieckich

kanaªów dystrybucji zaowocowaªa powstaniem takich hurtowni, jak Rhema, �ródªo,

Emmanuel. Tabela 13. zawiera zbiorcze zestawienie danych dotycz¡cych kanaªów dys-

trybucji podanych po roku 2000.

Tabela 13. Segmentacja sprzeda»y ksi¡»ek wedªug kanaªów dystrybucji dla lat 2002,

2004. 2006, 2008 (w punktach procentowych)

�ródªo: Opracowanie wªasne na podstawie: J. Froªow: Wydawnictwa katolickie

w Polsce 2003. Warszawa 2003; K. Froªow, J. Wolak: Raport o ksi¡»ce katolickiej.

Edycja 2005. Warszawa 2005; K. Froªow, J. Wolak: Raport o ksi¡»ce katolickiej.

Edycja 2007. Warszawa2007; K. Froªow, J. Wolak: Raport o ksi¡»ce katolickiej.

Edycja 2009. Warszawa 2009.
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W roku 2002 za po±rednictwem hurtowni katolickich byªa realizowana jedna trze-

cia obrotów wydawców konfesyjnych. Drugim co do wielko±ci kanaªem dystrybucji byªy

równolegle hurtownie ±wieckie oraz bezpo±rednie dostawy do ksi¦gar«. Ka»dy z nich ob-

sªugiwaª po okoªo jedn¡ czwart¡ realizowanych obrotów. Kolejn¡ form¡ byªa bezpo±red-

nia wysyªka ksi¡»ek do czytelników (kupony zamieszczane w prasie, katalogi i witryny

internetowe). O tym, »e wydawcy ksi¡»ki katolickiej dobrze poradzili sobie w rzeczywi-

sto±ci wolnorynkowej, ±wiadczy fakt wypracowania dwóch du»ych pasm sprzeda»y poza

hurtowniami (tak ogólnymi, jak i specjalistycznymi), co dowodzi bardzo konsekwent-

nego budowania wªasnych dróg dotarcia do klienta. Wpªyn¦ªa na to równie» niepewna

sytuacja po±redników hurtowych (zwªaszcza ±wieckich) w latach 90.

W roku 2004 dominuj¡ca byªa sprzeda» wydawnictw katolickich drog¡ kanaªów spe-

cjalistycznych (49%), co wskazuje na ci¡gªe trudno±ci w przebiciu si¦ przez tradycyjne

pasma sprzeda»y (22%, mniej ni» jedna czwarta generowanych obrotów). Stosunkowo

du»y jest udziaª sprzeda»y bezpo±redniej (21%) realizowanej poprzez wysyªanie za-

mówie« poczt¡ oraz dzi¦ki wªasnej ksi¦garni internetowej. Kategoria inne obejmuje:

sprzeda» na targach i kiermaszach, sie¢ kiosków para�alnych, kluby ksi¡»ki, oraz tzw.

zewn¦trzne ksi¦garnie internetowe.

Analizuj¡c segmentacj¦ sprzeda»y dla roku 2006 i zestawiaj¡c te dane z poprzed-

nimi, obserwujemy wyra¹ny wzrost transakcji u ogólnoasortymentowych po±redników

(z 14 do 27%), podczas gdy ksi¦garnie ±wieckie pozostaj¡ na tym samym poziomie (8%)

Sytuacja ta jest wynikiem otwarcia si¦ hurtowników ±wieckich na literatur¦ katolick¡

oraz bezpieczniejsze warunki wspóªpracy. Spadªa natomiast sprzeda» do ksi¦gar« spe-

cjalistycznych (z 26 do 18%), cz¦±ciowo przej¦ta przez katolickie hurtownie notuj¡ce

wzrost (z 23 do 26%) Na korzy±¢ tradycyjnych kanaªów dystrybucji zmniejszyª si¦ han-

del bezpo±redni z odbiorcami indywidualnymi.

Sprzeda» w roku 2008 w odniesieniu do bada« z 2006 roku wykazuje nieznaczny

spadek udziaªu hurtowni (z 26 do 25% dla podmiotów katolickich, z 27 do 24% dla

±wieckich), oraz niewielki wzrost aktywno±ci ksi¦garni katolickich (z 18 do 20%; z 8 do

9% dla ±wieckich). Du»y skok (z 3 do 9%) odnotowano dla punktów przy para�ach.

Taki wynik mo»e mie¢ jednak zwi¡zek z tym, jacy wydawcy w ogóle udost¦pnili swoje

dane bior¡c udziaª w badaniu. Dystrybucja za pomoc¡ kanaªu wirtualnego zwi¦kszyªa

si¦ o 3% (z 4 do 7%), co oznacza, »e czytelnicy coraz ch¦tniej korzystaj¡ z tej drogi

usªug. Z przeprowadzonej charakterystyki kanaªów dystrybucji wynika, »e ksi¦garnie

specjalistyczne z ofert¡ katolick¡, w tym okresie rozpoczynaj¡ dziaªalno±¢. Sprzeda»

wysyªkowa realizowana przez poczt¦ spadªa o 4% (z 6 do 2%) Przyczyn¡ mog¡ by¢

problemy sprzed dwóch lat, krakowskiego klubu ksi¡»ki katolickiej Prodoks, ostatecznie
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przej¦tego przez grup¦ Gloria24.pl. Hipermarkety odnotowuj¡ spadek o 3% (z 5 do 2%)

Wedªug Kuby Froªowa przyczyny mog¡ by¢ dwie: zwi¦kszone restrykcje zaopatrzenia

sklepów wielkopowierzchniowych, które zmuszaj¡ je do wyboru pozycji szybko rotu-

j¡cych oraz mniejsza poda» publikacji papieskich. Na podobnym poziomie pozostaªy

biblioteki, odnotowuj¡c spadek z 3 do 2%

Dane zebrane przez publicystów Biblioteki Analiz s¡ niepeªne i dotycz¡ tylko naj-

aktywniejszych edytorów, którzy wypeªnili ankiety i udost¦pnili informacje o modelach

sprzeda»y. Niektóre wnioski pokrywaj¡ si¦ z obserwacjami autorki wyprowadzonymi

podczas charakterystyki poszczególnych pasm dystrybucji. Bior¡c pod uwag¦ specy�k¦

sektora ksi¡»ki religijnej, w jakim± stopniu mo»emy oceni¢, »e jej producenci stopnio-

wo tworzyli wªasn¡ niezale»n¡ sie¢ dystrybucji, z czasem coraz lepiej skoordynowan¡

w dziaªaniach rynkowych i wspóªpracuj¡c¡ z sieciami innego typu (uniwersalnymi).
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Narz¦dzia komunikacji promocyjnej rynku

ksi¡»ki katolickiej

O�cyny katolickie korzystaj¡ z peªnego wachlarza form promocji stosowanych w sek-

torze wydawniczym, ale stosuj¡ tak»e zabiegi dost¦pne tylko dla nich. Przez caªe lata

90. powtarzaªy si¦ postulaty o zwi¦kszenie nakªadów na reklam¦ i promocj¦ ksi¡»ki

katolickiej. Edytorzy uwa»ali, »e ze wzgl¦du na inno±¢ tego rynku, cele merkantylne

nie s¡ nadrz¦dne, jednak wielu z nich byªo zdania, »e nie mo»na sprzedawa¢ swoich

publikacji poni»ej kosztów produkcji1. Polscy wydawcy katoliccy przed rokiem 1989

musieli radzi¢ sobie z ograniczeniami produkcji i kolporta»u produktów. Dzi± mog¡ pu-

blikowa¢ wszystko, a problemem w gospodarce rynkowej staªa si¦ skuteczna sprzeda»

i sprawna informacja dla odbiorcy. W latach 90. powstaªo wiele nowych o�cyn katolic-

kich, tak prywatnych, jak i zwi¡zanych z Ko±cioªem. Pojawiaªy si¦ gªosy, »e pierwsze

z nich zdecydowanie lepiej radz¡ sobie na wolnym rynku. Wydawcy duchowni nierzadko

postrzegaj¡c marketing jedynie jako narz¦dzie do osi¡gania lepszych wyników �nanso-

wych, uznawali to za niezgodne z ich misj¡. Jednak najwa»niejszym ogniwem caªego

systemu jest czytelnik, a on musi wiedzie¢ o istnieniu danego tytuªu i mie¢ mo»liwo±¢

nabycia go, co nie jest mo»liwe bez dobrej informacji, a tym samym promocji2.

Ju» w pierwszym dziesi¦cioleciu XX w. nast¡piª wzrost ±wiadomo±ci biznesowej o�-

cyn katolickich. Czªonkowie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich mogli wzi¡¢ udziaª

w bezpªatnym szkoleniu z zakresu promocji, reklamy i wspóªpracy z mediami zorgani-

zowanym przez stowarzyszenie wspólnie z Centrum Informacji o Ksi¡»ce. Poza tym na
1Nie zgin¡¢ w tªumie. Rozmowa z ks. Henrykiem Pietrasem SJ, dyrektorem Wydawnictwa WAM �Go±¢

Niedzielny� 1997, nr 16, dodatek: Tygodnik Archidiecezji Warszawskiej �Przegl¡d Katolicki� 1997, nr 16, s. 15.
2J. Froªow: Raport o ksi¡»ce katolickiej. . . , s. 19-20.
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zamówienie edytorów katolickich �rma konsultingowa Book Marketing Research z sie-

dzib¡ w Krakowie prowadziªa kursy z technik sprzeda»y i marketingu. Systematyczny

wzrost sprzeda»y publikacji o tematyce religijnej odnotowaª w Rynku ksi¡»ki w Pol-

sce 2002 �ukasz Goª¦biewski. Uwa»a on, »e miaªo to zwi¡zek z lepsz¡ dystrybucj¡

oraz coraz bardziej widoczn¡ promocj¡3. W roku 2005 pojawiªo si¦ wiele pozytywnych

sªów pod adresem wydawców katolickich. Zaobserwowano intensywny rozwój Targów

Wydawców Katolickich, zwi¦kszon¡ aktywno±¢ dziaªów promocji, a tak»e du»¡ »yczli-

wo±¢ mediów ogólnopolskich. Przede wszystkim o ksi¡»kach religijnych pisze si¦ coraz

wi¦cej, zmieniªa si¦ estetyka okªadek tych publikacji oraz typogra�a reklam. Edytorzy

zacz¦li w bud»etach placówek planowa¢ ±rodki na promocj¦, zwi¦kszyli liczb¦ pracowni-

ków dziaªów marketingu. Zmianie ulega tak»e podej±cie mediów, które przestaj¡ reago-

wa¢ negatywnie na sªowo �katolicki�, wydawcy natomiast maj¡ ±wiadomo±¢, »e musz¡

sprosta¢ tym samym wymaganiom rynkowym, co caªy sektor ksi¡»ki, czyli zabiega¢

o klienta, budowa¢ sieci dystrybucyjne, zmaga¢ si¦ z problemami ogólnorynkowymi4.

Autorzy Raportu o ksi¡»ce katolickiej. Edycja 2007 5 pisz¡ o promocji w ±cisªym powi¡-

zaniu z dystrybucj¡. Zwracaj¡ uwag¦, »e na sprzeda» ksi¡»ki maj¡ wpªyw nast¦puj¡ce

czynniki: dobra promocja, tzw. handlowe okªadki, atrakcyjna prezentacja na póªkach

ksi¦garskich, tematyka oraz ciekawy i nowoczesny sposób jej uj¦cia. Istotn¡ rol¦ peªni

tak»e logo wydawcy. Wspóªcze±nie obserwujemy, jak rynek ±wiecki otwiera si¦ na ofert¦

katolickich domów wydawniczych, co odbywa si¦ z du»¡ korzy±ci¡ dla obu stron. Pod

koniec XX w. najwa»niejszym zadaniem wydawców katolickich byªo dotarcie do czytel-

nika z informacj¡ o ksi¡»ce. Dzisiaj znacznie lepiej radz¡ sobie w kontaktach z mediami

oraz zmieniªy podej±cie do swojej aktywno±ci. Widz¡, »e skuteczna ewangelizacja nie

musi by¢ sprzeczna z intensywnymi i prowadzonymi na szerok¡ skal¦ dziaªaniami pro-

mocyjnymi.

Dla wªa±ciwego opisania problematyki promocji ksi¡»ki wa»ne jest skonstruowanie

pewnych ram, które pozwol¡ odró»ni¢ dziaªania prowadzone na rzecz upowszechnia-

nia ksi¡»ek od ogólnych czynno±ci marketingowych. W Encyklopedii wiedzy o ksi¡»ce

pod hasªem reklama i propaganda ksi¦garska zwrócono uwag¦ na dwa aspekty

marketingu � ekonomiczny i kulturotwórczy6 maj¡c na uwadze ksi¡»k¦ jako produkt.
3J. Froªow: Wydawnictwa katolickie w Polsce. . . , s. 21-22.
4K. Froªow, J. Wolak: Raport o ksi¡»ce katolickiej. Edycja 2005. . . , s. 47-48.
5K. Froªow, J. Wolak: Raport o ksi¡»ce katolickiej. Edycja 2007. . . , s. 61-70.
6�Reklama i propaganda ksi¦garska [jedno hasªo J.W.] odgrywa znaczn¡ rol¦ w pracy ksi¦garza. Jej za-

daniem jest informowanie potencjalnych nabywców o asortymencie ksi¡»ek, o ich walorach o±wiatowych czy

poznawczych, o miejscu i mo»liwo±ci ich kupna oraz zach¦ca¢ do odwiedzania ksi¦garni i korzystania z jej usªug

(. . . ) Propaganda ksi¦garska jest to: dziaªalno±¢ maj¡ca na celu popularyzowanie czytelnictwa jako czynnika

rozwoju spoªecznego, materialnego i kulturalnego; zespóª ±rodków i form dziaªania stosowanych, poza normaln¡
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Natomiast w kontek±cie instytucji promuj¡cych ksi¡»k¦ pomocna mo»e by¢ de�nicja

propagandy bibliotecznej7. Dla obu terminów wspólne jest popularyzowanie czytel-

nictwa i pozyskiwanie nowych czytelników. Biblioteki nale»¡ do instytucji non-pro�t,

w zwi¡zku z tym nie s¡ nastawione na zysk, ±wiadcz¡ spoªecze«stwu usªugi z zakresu

o±wiaty, rozrywki i kultury. Jednak ksi¡»k¦ upowszechniaj¡ tak»e instytucje komercyj-

ne, czyli wydawnictwa, ksi¦garnie i hurtownie.

Ksi¡»ka w uj¦ciu ekonomicznym8 traktowana jako produkt na rynku jest towarem

specjalnym. Posiada warto±¢ materialn¡ oraz warto±¢ dodan¡, która okre±la jej wymiar

estetyczny i ideowy. Marketingowy punkt widzenia wymusza spojrzenie na ksi¡»k¦ jak

na towar zaspakajaj¡cy potrzeby konsumenckie, czyli oferuj¡cy czytelnikowi szereg mo»-

liwo±ci oraz cechuj¡cy si¦ pewnymi walorami u»ytkowymi. Dla poszczególnych osób wy-

magania wobec takiego specjalnego produktu mog¡ by¢ indywidualne i zale»e¢ od ró»-

nych czynników. Niektóre oczekiwania wobec �dobrej ksi¡»ki� to: powinna bawi¢ i uczy¢,

by¢ wspaniaªym prezentem, uczt¡ dla duszy, ¹ródªem wiedzy, pozwoli¢ przyjemnie sp¦-

dzi¢ czas, oderwa¢ si¦ od codzienno±ci, odpr¦»y¢ si¦. Dwoisto±¢ natury promocji ksi¡»ki

uwydatnia de�nicja Radosªawa Cybulskiego: �promocja ksi¡»ki jest wszechstronnym

dziaªaniem skierowanym na optymalizacj¦ warunków wytwarzania, rozpowszechniania

i konsumowania ksi¡»ek oraz maksymalnego zaspokojenia potrzeb czytelniczych jako

czynnika podnosz¡cego poziom o±wiaty�9.

Mo»emy zatem sformuªowa¢ kilka uwag dotycz¡cych promocji ksi¡»ki. Po pierwsze

przebiega ona dwutorowo, a wi¦kszy nacisk kªadzie si¦ na aspekt wa»niejszy dla instytu-

cji podejmuj¡cej dziaªania, czyli albo na zysk �nansowy, albo na cele spoªeczne (kultu-

rotwórcze: czytelnictwo, edukacja). Aspekty te mog¡ si¦ ª¡czy¢. Polem wspólnym b¦d¡

dziaªania promocyjne (Rysunek 3). W zale»no±ci od tego, jakie cele dominuj¡ w �lozo-

�i �rmy, inne kryteria b¦d¡ wprawiaªy w ruch komunikacj¦ marketingow¡. W sytuacji

gdy gªównym czynnikiem jest osi¡gniecie zysku � korzy±ci edukacyjne powstan¡ niejako

przy okazji. Je±li za± nadrz¦dnym zadaniem jest upowszechnienie roli kulturotwórczej �

dochód równie» zostanie wypracowany.

reklam¡ handlow¡, przez instytucje ksi¦garskie i wydawnicze dla zjednania nowych odbiorców i czytelników

ksi¡»ek.� Encyklopedia wiedzy o ksi¡»ce. Red. A. Birkenmajer, B. Kocowski, J. Trzynadlowski.Wrocªaw

1971, kol. 2063.
7�Propaganda biblioteczna, dziaªalno±¢ biblioteki maj¡ca na celu zwi¦kszenie jej roli i wpªywu w spoªe-

cze«stwie, przede wszystkim w zakresie upowszechniania czytelnictwa, popularyzacji wiedzy i pozyskania jak

najszerszych kr¦gów czytelników. Dziaªalno±¢ propagandowa stanowi nieodzowny skªadnik pracy nowoczesnych

bibliotek�. Encyklopedia wiedzy o ksi¡»ce. . . , kol. 2002-2003.
8M. �witaªa: Zachowania konsumentów i marketing na rynku ksi¡»ki. Warszawa 2005, s. 25-26.
9R. Cybulski: Ksi¡»ka wspóªczesna. Warszawa 1986, s. 300.
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Rysunek 3. Aspekty promocji ksi¡»ki

�ródªo: Opracowanie wªasne.

Po drugie, dla komercyjnego znaczenia promocji ksi¡»ki najbardziej pojemn¡ struk-

tur¡ poj¦ciow¡ b¦dzie jej koncepcja marketingowa. I wreszcie po trzecie, w przypadku

gdy aspekt �nansowy nie ma pierwszoplanowego znaczenia, najbardziej pojemn¡ struk-

tur¡ b¦dzie jej koncepcja bibliologiczna. Pozostaje postawi¢ pytanie, jak w powy»sze

rozwa»ania wpisuje si¦ promocja ksi¡»ki wydawców katolickich? Nale»¡ do nich tak

instytucje komercyjne, jak i non-pro�t10. Edytorzy zwi¡zani z zakonami i diecezjami

s¡ organizacjami non-pro�t, ich misj¡ jest ewangelizacja spoªecze«stwa, a wypraco-

wany zysk zostaje przeznaczony na potrzeby instytucji macierzystej. Nie s¡ wspierani

z datków wiernych i bardzo rzadko korzystaj¡ z subwencji pa«stwowych. W±ród o�-

cyn konfesyjnych nie brak jednak prywatnych komercyjnych domów wydawniczych.

Do niedawna edytorzy katoliccy na reklam¦ publikacji przeznaczali bardzo niewielkie

kwoty lub w ogóle nie podejmowali dziaªa« promocyjnych. Obecnie coraz sprawniejsza

dystrybucja i widoczna promocja przekªadaj¡ si¦ bezpo±rednio na wzrost zaintereso-

wania ksi¡»k¡ katolick¡. Katolickie domy wydawnicze stopniowo odchodziªy od mode-

lu, w którym ze wzgl¦dów ewangelizacyjnych odrzucano zupeªnie aspekt komercyjny.

Wspóªcze±nie wa»na jest tak»e sprzeda» i promocja, które pozwalaj¡ na komunikowanie

potencjalnym nabywcom bogatej oferty religijnej. To, co odró»nia wydawców katolickich

od pozostaªych uczestników rynku ksi¡»ki, to fakt »e funkcja ewangelizacyjna i komer-

cyjna ze sob¡ wspóªistniej¡. Ksi¡dz Marek Otolski uwa»a, »e: �powodem do±¢ sprawnego

funkcjonowania wydawnictw katolickich s¡ przede wszystkim ludzie i specy�ka ich dzia-

ªania, motywacji. Chc¦ zwróci¢ uwag¦, »e nie s¡ to wydawnictwa zorientowane tylko na
10�. Goª¦biewski, K. Froªow: Rynek ksi¡»ki w Polsce 2008. Wydawnictwa. Warszawa 2008, s. 140.
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zysk. Pracuj¡ w nich na stanowiskach kierowniczych przede wszystkim ksi¦»a i zakon-

nicy, którzy z racji swojego powoªania robi¡ to dla idei, a nie dla pieni¦dzy. (. . . ) Dobre

wyniki wynikaj¡ zatem gªównie z ludzkiego zapaªu�11.

De�nicj¦ marketingu w odniesieniu do rynku ksi¦garskiego znajdziemy w publikacji

Ossolineum z Seri �Ksi¡»ka o Ksi¡»ce� � Wspóªczesne polskie ksi¦garstwo12. Autor ha-

sªa � Radosªaw Cybulski pisze, »e decyzje zwi¡zane z marketingiem musz¡ si¦ opiera¢

na badaniach rynku ksi¦garskiego i prowadzi¢ do szerzenia informacji o nim. Zwraca

te» uwag¦ na ograniczony zasi¦g dziaªania marketingu ksi¡»ki ze wzgl¦du na specy�cz-

ne cechy handlu w tej bran»y, do których nale»¡: bardzo du»e zró»nicowanie i bogata

struktura asortymentu (ka»dy tytuª to odr¦bny produkt), ró»norodno±¢ potrzeb klien-

tów (ten sam tytuª mo»e by¢ kupiony przez klientów o zupeªnie odmiennych potrze-

bach), oraz wyst¦powanie aspektów kulturalnych w dziaªalno±ci ksi¦garni. Zasadnicz¡

rol¦ w nowoczesnej dziaªalno±ci marketingowej odgrywa poprawnie zastosowany mar-

keting i narz¦dzia jakimi si¦ posªuguje. Dla bran»y wydawniczej najlepszym zestawem

marketingu mix jest propozycja McCarthy'ego. Jest to zbiór elementów, dzi¦ki którym

wydawcy mog¡ efektywnie realizowa¢ swoje cele na rynku. Narz¦dzia marketingu mix

na rynku ksi¡»ki to13: produkt (tytuª, jako±¢ papieru, format, kolorystyka, gra�ka, druk,

okªadka, marka, przychody ze sprzeda»y), cena (cena katalogowa, zni»ki i ulgi, okres

pªatno±ci, warunki kredytu), dystrybucja (zasi¦g terytorialny, kanaªy dystrybucji, lo-

kalizacja, zapasy, transport), promocja (reklama ksi¡»ek, promocja sprzeda»y, public

relations, sprzedawcy, marketing bezpo±redni).

Kryterium wªa±ciwego zaprojektowania marketingu mix na rynku ksi¡»ki wydaw-

ców katolickich jest obserwacja otoczenia, a szczegóªowo: �rm konkurencyjnych, opinii

spoªecznej (okre±laj¡cej kierunek rozwoju rynku ksi¡»ki), po±redników (agencje marke-

tingowe, drukarnie), dostawców (np. papieru, sprz¦tu drukarskiego i komputerowego).

Podstaw¡ dziaªalno±ci marketingowej powinien by¢ produkt zgodny z panuj¡cymi ocy-

ekiwaniami spoªecznymi, wspierany poprawn¡ polityk¡ cenow¡, sprawnym systemem

dystrybucji oraz skuteczn¡ komunikacj¡ rynkow¡. Patrz¡c z tej perspektywy na ksi¡»k¦

wydawców konfesyjnych, nale»y zwróci¢ uwag¦ na dwie kwestie istotne dla ksi¡»ki � pro-

duktu. Po pierwsze, czy oferowana ksi¡»ka jest zgodna z panuj¡c¡ tendencj¡ na rynku.

Chodzi tutaj o mody czytelnicze spowodowane trendami zaobserwowanymi w spoªe-
11J. Froªow: Raport o ksi¡»ce. . . , Warszawa 2001, s. 46.
12Hasªo: Marketing: �metoda organizowania sprzeda»y polegaj¡ca na stworzeniu jednolitej koncepcji polityki

rynkowej danego przedsi¦biorstwa, uwzgl¦dniaj¡cej rynek jako caªo±¢, a wi¦c odbiorców, producentów, �rmy

konkurencyjne i sposoby osi¡gni¦cia zamierzonej sprzeda»y.� Na podstawie: Wspóªczesne polskie ksi¦garstwo.

Maªy sªownik encyklopedyczny. Wrocªaw 1981, s. 134-136.
13M. �witaªa: Zachowania konsumentów i marketing. . . , s. 24.
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cze«stwie lub o wydarzenia kreuj¡ce zapotrzebowanie na konkretne tytuªy. Po drugie,

z jakiego powodu konsument decyduje si¦ na zakup ksi¡»ki. Motywacj¡ zakupu mo»e

by¢ np. zawarto±¢ publikacji (tre±¢, fotogra�e, rysunki) lub marka - nazwisko autora

lub innego twórcy dzieªa (fotograf, ilustrator, czasem tªumacz). Kolejnym narz¦dziem

marketingu mix jest cena. Od pozostaªych elementów mieszanki odró»nia j¡ to, »e gene-

ruje przychody, a nie koszty. Ustalaj¡c warto±¢ publikacji, wydawca kieruje si¦ zasad¡

akceptowalno±ci ceny przez konsumenta. Dobra strategia cenowa stanowi o konkuren-

cyjno±¢ o�cyny, jest podstaw¡ budowania jej presti»u i umocnienia pozycji rynkowej.

Informacyjna funkcja marketingu w bran»y wydawniczej polega na dostarczeniu wie-

dzy niezb¦dnej do podj¦cia decyzji o zakupie ksi¡»ki oraz na zaprezentowaniu nowo±ci

wydawniczych. Jej celem jest zatem przeprowadzenie czytelnika przez wszystkie etapy

procesu decyzyjnego oraz kreowanie nowych potrzeb czytelniczych i sposobów ich za-

spokojenia14.

Wydawcy literatury katolickiej korzystaj¡ z wielu narz¦dzi marketingowych maj¡-

cych na celu stymulacj¦ aktywno±ci konsumenta na rynku ksi¡»ki. Najcz¦±ciej stosowa-

ne to: kontakt ze sprzedawc¡, miejsce sprzeda»y, Internet, reklama, programy lojalno-

±ciowe, promocja sprzeda»y, opakowanie produktu, obni»ki cen, targi. Ksi¦garnia jest

niezwykle wa»nym elementem handlu ksi¡»k¡. Maj¡ na to wpªyw mo»liwo±ci marke-

tingowe tego miejsca sprzeda»y, które podlegaj¡ odpowiednio przygotowanej strategii

promocji. W tym celu nale»y15: 1. okre±li¢ cel, uwzgl¦dniaj¡cy szanse i zagro»enia na

rynku ksi¡»ki edytorów katolickich; 2. opracowa¢ struktur¦ bud»etu przeznaczonego

na kampani¦ promocyjn¡; 3. dokona¢ analizy dziaªalno±ci �rmy, uwzgl¦dniaj¡c wiel-

ko±¢ sprzeda»y i dotychczasowe akcje marketingowe; 4. opisa¢ grupy klientów z punktu

widzenia dotychczasowych zakupów i oczekiwa«; 5. pozna¢ dziaªania konkurencji w za-

kresie komunikacji marketingowej. Po przeprowadzeniu dokªadnej analizy dost¦pnych

danych mo»na przyst¡pi¢ do przygotowania oferty, która zach¦ci czytelników do wi¦k-

szej aktywno±ci podczas jej trwania. Rysunek 4 przedstawia etapy budowania strategii

promocji na rynku ksi¡»ki16:

14Ibidem, s. 30.
15Ibidem, s. 31.
16M. �witaªa na podstawie: P. Kotler: Marketing. Warszawa 1994.
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Rysunek 4. Budowanie strategii promocji

�ródªo: M. �witaªa: Zachowania konsumentów i marketing na rynku ksi¡»ki.

Warszawa 2005, s. 32.

Warto zauwa»y¢, »e przyj¦ta strategia musi si¦ w jaki± sposób wyró»nia¢. Je±li na

przykªad wszystkie ksi¦garnie i punkty sprzeda»y ustal¡ 10% rabat na publikacje ka-

techetyczne w miesi¡cu wrze±niu, to jest to bª¦dne dziaªanie marketingowe, bo oferta

w poszczególnych domach ksi¡»ki niczym nie ró»ni si¦ od konkurencji. Obni»ka, która

ma zach¦ci¢ czytelnika do zakupów, powinna cechowa¢ si¦ unikalno±ci¡ i zwraca¢ uwa-

g¦ potencjalnego nabywcy. Tylko wtedy korzy±ci pªyn¡ce z przeprowadzanych dziaªa«

marketingowych b¦d¡ znacz¡ce dla ksi¦garzy w postaci wi¦kszej sprzeda»y w czasie

trwania promocji oraz dla klientów w postaci satysfakcji z zakupu.

Najwa»niejszymi czynnikami oddziaªywaj¡cymi na klienta jest miejsce sprzeda»y

oraz obsªuga klienta przez ksi¦garza w stacjonarnej ksi¦garni. Atrakcyjno±¢ domu ksi¡»-

ki jest zale»na od dobrej lokalizacji, przyjaznego wystroju wn¦trza i wªa±ciwie wyeks-

ponowanego asortymentu. Natomiast na jako±¢ kontaktu z ksi¦garzem przekªada si¦

profesjonalizm obsªugi i szeroki zakres ±wiadczonych usªug.
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4.1 Promocja - de�nicja poj¦cia

De�nicja sªowa promocja17 wywodzi si¦ z ªaci«skich wyrazów promotio � �poparcie�,

�rozpowszechnianie� i promovere � �posuwa¢ naprzód, awansowa¢', a przeno±nie �po-

piera¢, wstawia¢ si¦ za kim±�. W marketingu dotyczy oddziaªywania na klientów i po-

tencjalnych nabywców. Polega ono na dostarczaniu informacji, argumentacji i obietnic

oraz zach¦ty, co ma skªoni¢ nabywców do zakupu oferowanych produktów lub skorzy-

stania z proponowanych usªug, a tak»e stworzy¢ przychyln¡ opini¦ o organizacjach,

�rmach, instytucjach. Promocja b¦d¡ca elementem kompozycji marketingu-mix jest

sposobem komunikacji instytucji z rynkiem. W literaturze nazywa si¦ j¡ równie» polity-

k¡ komunikacji marketingowej. Skªada si¦ na ni¡ zespóª dziaªa« i ±rodków, za pomoc¡

których przedsi¦biorstwo przekazuje na rynek informacj¦ o produkcie i �rmie, pobudza

i ukierunkowuje popyt, ksztaªtuje potrzeby nabywców, zmniejsza elastyczno±¢ cenow¡

popytu. Instytucja komunikuj¡c si¦ z rynkiem ma na celu wywoªanie zaplanowanych

reakcji (postaw i zachowa«) u potencjalnych klientów. Nabywcy komunikuj¡ si¦ równie»

z przedsi¦biorstwem poprzez akceptacj¦ lub odrzucenie jego oferty usªugowej. Promocja

jest wi¦c dialogiem pomi¦dzy �rm¡ a jej otoczeniem i obejmuje sze±¢ podstawowych ele-

mentów18: uczestników komunikacji (nadawca, odbiorca), przekaz (komunikat), kanaª

transmisji przekazu, szumy (zakªócenia), sprz¦»enie zwrotne, kontekst komunikacji.

Nadawc¡ jest �rma, przedsi¦biorstwo lub instytucja, która opracowuje koncepcj¦ ko-

munikacji z rynkiem. Ma to sªu»y¢ realizacji strategii funkcjonowania i rozwoju. Ustala

si¦ cel komunikacji, docelowe grupy dziaªa« promocyjnych, formy i ±rodki tych dziaªa«,

bud»et i zasady realizacji. Odbiorca to adresat przekazów emitowanych przez nadawc¦.

Zachodzi mi¦dzy nimi proces komunikacji dzi¦ki informowaniu, nakªanianiu i perswazji.

Nadawca przekazuje informacje, które po przekroczeniu progu wra»liwo±ci na bod¹ce

odbiorcy, uruchamiaj¡ procesy percepcji, dekodowania i przyswojenia. Przekaz (komuni-

kat) jest zªo»on¡, kompleksow¡ struktur¡ i centralnym elementem procesu komunikacji.

Obejmuje on tre±¢ (znaczenia), symbole (kody) razem z czynno±ciami kodowania i de-

kodowania obrazu. Znaczenie przekazu to cele i zamiary nadawcy. Aby komunikowanie

byªo skuteczne, znaczenie musi by¢ poprawnie zakodowane i wªa±ciwie odczytane przez

adresatów. Kanaª transmisji przekazu okre±la sposób i ±rodki dotarcia z komunikatem do

odbiorcy. Jego charakter mo»e by¢ bardzo zró»nicowany, poniewa» kanaªem jest zarów-

no system nerwowy czªowieka, jak i fale d¹wi¦kowe, ±wietlne, radiowe oraz techniczne

±rodki przekazywania informacji: telewizja, radio, prasa, Internet, pªyta CD, DVD i in-
17T. Szucki: Encyklopedia marketingu. Warszawa 1998, s. 256.
18Podstawy marketingu. Red. J. Altkorn. Kraków 2003, s. 271.
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ne. Szumy to zakªócenia wyst¦puj¡ce w procesie komunikacji; najcz¦±ciej wyró»niamy

szumy semantyczne oraz zewn¦trzne. Te pierwsze powstaj¡ wtedy, gdy nadawca niewªa-

±ciwie wyrazi znaczenie intencji za pomoc¡ symboli, kodów i formy, co mo»e utrudni¢,

a nawet zablokowa¢ percepcj¦ komunikatu, jego odczytanie i zrozumienie przez adresa-

ta. Drugi rodzaj szumów � zewn¦trzny, okre±la zakªócenia, które wynikaj¡ z otoczenia

uczestników procesu komunikacji. Sprz¦»enie zwrotne to odpowied¹ odbiorcy na ode-

brany przekaz. Podczas komunikacji bezpo±redniej nast¦puje ono natychmiastowo, na-

tomiast w komunikacji po±redniej, medialnej mo»e by¢ wydªu»one w czasie. Sprz¦»enie

zwrotne jest poddawane szczegóªowym badaniom marketingowym, bo od niego zale»y

skuteczno±¢ dziaªa« promocyjnych. Kontekst jest zespoªem warunków prowadzonej ko-

munikacji. Mo»e by¢ rozpatrywany w ró»nych aspektach: psychologicznym, �zycznym,

kulturowym, czasowym, historycznym.

Do zada« promocji zaliczamy19: 1. poznanie czego± osobliwego (zwrócenie uwagi, roz-

szerzenie wiedzy i u±wiadomienie nowych mo»liwo±ci zaspokojenia potrzeb);

2. zmian¦ uczu¢ (wzrost zainteresowania, okazanie sympatii); 3. przyj¦cie okre±lonej po-

stawy (tworzenie preferencji, pobudzenie pragnienia, wyra»enie przekonania i intencji);

4. wery�kacj¦ oceny; 5. zasygnalizowanie podj¦cia dziaªa« (próba, akceptacja, zakup

produktu).

Promocja20 lansuje wizerunek �rmy i jej produktów, usªug, zach¦ca do skorzystania

z oferty usªugowej w okre±lonym miejscu i czasie na okre±lonych warunkach a tak»e

d¡»y do uzyskania przewagi nad konkurencj¡. Sama �zyczna obecno±¢ na rynku dobra

czy usªugi nie zapewni sukcesu organizacji, je±li nie podejmie ona ci¡gªej komunikacji

z rynkiem. Dzi¦ki promocji przedsi¦biorstwo mo»e na staªe wpisa¢ si¦ w ±wiadomo±¢

odbiorców. Proces ten uªatwiaj¡ jej funkcje: informacyjna, pobudzaj¡ca (perswazyjna)

i konkurencyjna. Funkcja informacyjna jest odpowiedzialna za dostarczenie obecnym

i potencjalnym nabywcom informacji, które maj¡ zadanie przeªama¢ barier¦ nieznajo-

mo±ci rynku. Mo»na powiedzie¢, »e peªni ona rol¦ edukacji rynkowej klientów. Sªu»¡

temu zestawy informacji przedstawiaj¡ce konkretne dane o �rmie, produkcie, usªugach

(daty, liczby, fakty), a tak»e informacje zrozumiaªe poprzez konkretny kontekst, gr¦

sªów. Maj¡ one na celu przedstawienie skali potencjalnych korzy±ci, u±wiadomienie ist-

nienia �rmy czy marki. Funkcja perswazyjna zach¦ca, nakªania, pobudza, aktywizuje,

zmierza do wywoªania i utrwalenia zamierzonych dziaªa« i zachowa« nabywców na ryn-

ku. Wyra»a oddziaªywanie przedsi¦biorstwa na popyt, ksztaªtuje potrzeby i preferencje

nabywców uwzgl¦dniaj¡c zasoby i cele przedsi¦biorstwa oraz opªacalno±¢ dziaªalno±ci
19E. Michalski: Marketing. Warszawa 2003, s. 301.
20Podstawy marketingu. . . , s. 274-275.
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gospodarczej. Funkcja perswazyjna dziaªa w nast¦puj¡cych obszarach: 1. ukazuje po-

tencjalnym nabywcom braki i ksztaªtuje potrzeby, 2. prezentuje mo»liwy i �najbardziej

wªa±ciwy� sposób ich zaspokojenia, 3. ksztaªtuje preferencje wyboru poprzez akcento-

wanie walorów wªasnej oferty i dostarczanie im odpowiedniego zestawu argumentów,

4. ksztaªtuje lojalno±¢ wobec oferty �rmy. Funkcja ta operuje bod¹cami racjonalny-

mi i emocjonalnymi przekazuj¡c intencje nadawcy. Realizuj¡ j¡ wszystkie instrumenty

komunikacji marketingowej: argumentacja, promocyjna obni»ka cen, porady doradcy

klienta, reklama w ró»nych mediach, e-marketing, sponsoring. Celem tych wszystkich

dziaªa« jest zdobycie i utrzymanie nabywcy, czyli stworzenie klienteli staªej, lojalnej

wobec �rmy. Funkcja konkurencyjna tworzy pozacenowe instrumenty rywalizacji ryn-

kowej i przejawia si¦ na dwóch pªaszczyznach. Pierwsza, to konieczno±¢ zapewnienia

przez przedsi¦biorstwo atrakcyjno±ci instrumentom i programom promocyjnym. Dru-

ga z kolei, to mo»liwo±¢ zakªócania kampanii promocyjnych konkurencji. Widocznym

zastosowaniem tej funkcji przez przedsi¦biorstwo jest wi¦ksza od konkurentów cz¦sto-

tliwo±¢ �obecno±ci� w mediach, wi¦ksza powierzchnia i czas antenowy, powielanie lub

oryginalno±¢ kampanii reklamowych. Nat¦»enie tych dziaªa« promocyjnych wpªywa na

sposób percepcji informacji rynkowej.

Promotion-mix jest jednym z elementów marketingu-mix, sama stanowi mieszank¦

instrumentów, które wykorzystuje do komunikacji z otoczeniem. Nale»¡ do nich rekla-

ma, promocja sprzeda»y, public relations i publicity, sprzeda» osobista, marketing bez-

po±redni21. Ka»dy z nich ma swoje indywidualne cechy i generuje inne koszty. Wydawcy

ksi¡»ek katolickich korzystaj¡ z caªego wachlarza form promocji i podejmuj¡ aktywne

dziaªania sªu»¡ce budowaniu swojego wizerunku i docieraniu do coraz szerszych kr¦-

gów odbiorców ze swoj¡ ofert¡. Dalsza cz¦±¢ rozdziaªu zawiera prezentacje wybranych

narz¦dzi komunikacji z rynkiem, które stosuj¡ o�cyny konfesyjne. Szczególnie uwa»nie

potraktowano elementy, które wyró»niaj¡ wªa±nie ksi¡»k¦ katolick¡.

21L. Kuczewska: Przygotowanie do dziaªalno±ci usªugowej. Marketing usªug. Warszawa 2004, s. 47; P.

Kotler: Marketing. Pozna« 2005, s. 589-591.
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4.2 Ksi¦garnie specjalistyczne

Najbardziej oczywistym i bezpo±rednim narz¦dziem komunikacji pomi¦dzy wydawca-

mi a czytelnikami s¡ ksi¦garnie. W cz¦±ci po±wi¦conej dystrybucji, omówiono ksi¦garnie

ogólnoasortymentowe, podkre±laj¡c fakt istnienia literatury religijnej w du»ych domach

ksi¡»ki. Warto pami¦ta¢, »e w latach 90. XX w. nieliczne tytuªy tra�aªy do tego kanaªu

sprzeda»y. W tym miejscu rozprawy przyjrzymy si¦ szerzej ksi¦garniom specjalistycz-

nym, handluj¡cym gªównie ksi¡»k¡ katolick¡ i dewocjonaliami. Nikogo nie powinien

dziwi¢ fakt wprowadzenia do sprzeda»y ikon, ±wiec czy akcesoriów liturgicznych obok

ksi¡»ki. Podobnie bywa w ksi¦garniach ogólnych lub du»ych sieciach ksi¦garskich, gdzie

poza literatur¡ sprzedaje si¦ równie» inne media (no±niki z muzyk¡ i �lmem), artykuªy

papiernicze, maskotki, perfumy czy bi»uteri¦.

O oddziaªywaniu sklepu na konsumentów, jako miejscu o du»ej liczbie silnych bod¹-

ców, pisaª Paco Underhill22. Wedªug niego sklep to medium przesyªaj¡ce komunikaty

do osób odwiedzaj¡cych, gdzie konkretne informacje maj¡ za zadanie wpªywa¢ na zre-

alizowanie transakcji sprzeda»y. Miejsce powinno by¢ trójwymiarow¡ reklam¡ o du»ej

liczbie bod¹ców oddziaªywaj¡cych na klienta. Czynniki, które najbardziej wpªywaj¡ na

podj¦cie decyzji o zakupie, to: system informacji, wielko±¢ ekspozycji, pozycja na póªce

i inne elementy organizacji powierzchni sprzeda»owej. S¡ one wa»niejsze od przywi¡-

zania do marki produktu i jego reklamy. Osoba organizuj¡ca sklep powinna zadba¢,

aby produkty byªy: 1. widoczne (oddziaªywanie); 2. dost¦pne (zapewnienie mo»liwo±ci

poznania zmysªowego); 3. zrozumiaªe (wiadomo o czym informuj¡); 4. zaciekawiaj¡ce

(umo»liwiaj¡ce odkrycia i zach¦caj¡ce konsumenta do poszukiwa«).

Ksi¦garnia speªniaj¡ca oczekiwania czytelników musi by¢ miejscem wygodnym, bez-

piecznym i strukturalnie zrozumiaªym, w którym b¦dzie panowaªa przyjazna atmosfe-

ra. Znaczenie ma tak»e wolny dost¦p do póªek lub umieszczenie asortymentu za lad¡

ksi¦garsk¡, co z zaªo»enie ogranicza swobodny sposób zapoznania si¦ z ofert¡. Wiedza

o tych wyznacznikach powinna sprzyja¢ takiej aran»acji przestrzeni domu ksi¡»ki, aby

klient chciaª tam sp¦dzi¢ jak najwi¦cej czasu celem wyboru lektury. Niestety, mo»liwo±¢

zapoznania si¦ z ksi¡»k¡ w pozycji siedz¡cej, wci¡» nie jest zbyt powszechna i jest cha-

rakterystyczna raczej dla kluboksi¦garni i sieci ksi¦gar« (EMPIK, �wiat Ksi¡»ki), ni»

tradycyjnych obiektów.

Ze wzgl¦dów marketingowych du»e znaczenie ma lokalizacja ksi¦garni23. Bior¡c pod

uwag¦ aspekt spoªeczny, rozmieszczenie punktów sprzeda»y powinno sprzyja¢ zaspo-
22P. Underhill: Dlaczego kupujemy. Warszawa 2001.
23Hasªo Lokalizacja ksi¦gar«. W: Wspóªczesne polskie ksi¦garstwo. . . , s. 130-131.
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kojeniu istniej¡cego popytu na ksi¡»k,i a dodatkowo popyt ten pobudza¢. Dla bran»y

ksi¦garskiej charakterystyczna jest koncentracja ksi¦gar« w ci¡gach handlowych du»ych

i ±rednich miast. Sytuacj¡ bardzo przyjazn¡ czytelnikowi jest bliskie poªo»enie ksi¦garni

ogólnoasortymetowych i ksi¦garni specjalistycznych, nie mo»e tutaj równie» zabrakn¡¢

domu ksi¡»ki z literatur¡ katolick¡. Przykªadem takiej koncentracji ksi¦gar« sprzyjaj¡cej

klientom byªo do niedawna ±ródmie±cie Katowic24. W niedalekiej odlegªo±ci od dworca

PKP znajdowaªy si¦: �wiat Ksi¡»ki (ul. 3 Maja 34), Ksi¦garnia Matras (ul. Stawowa

10), Salon EMPIK (ul. P. Skargi 6), Ksi¦garnia �w. Jacka (dwa obiekty: ul. Rynek 13,

ul. 3 Maja 18), Ksi¦garnia Jerzy (ul. 3 Maja 10), oraz dwa punkty z tani¡ ksi¡»k¡(dolny

hol dworca PKP, Dom Handlowy ��l¡zak�). Idealna sytuacja dla handlu ksi¡»k¡ to ta-

ka, która dziaªa na korzy±¢ konsumenta, nie wymagaj¡c od niego dodatkowego wysiªku

w zrobieniu zakupów. Oznacza to, »e ksi¦garnie ciesz¡ si¦ najwi¦ksz¡ liczb¡ odwiedzin,

je±li znajduj¡ si¦ w ci¡gu handlowym, w sercu miasta, nie za± na jego peryferiach.

Kontakt z ksi¦garzem ma decyduj¡cy wpªyw na zachowanie i aktywno±¢ klienta pod-

czas zakupów, jest to bezpo±redni sposób komunikacji z potencjalnym nabywc¡. Pod-

czas tej relacji klient powinien otrzyma¢ szczegóªowe informacje o ksi¡»ce, odpowiedzi

na dodatkowe pytania, czasem porady oraz odnale¹¢ pozycje na póªce i s�nalizowa¢

transakcj¦ przy kasie. Zachowanie (poziom profesjonalizmu) sprzedawcy w zakresie ob-

sªugi klienta sklepu sprawi, »e nabywca poczuje si¦ usatysfakcjonowany lub zrezygnuje

z zakupów. Widzimy wi¦c, »e na obsªug¦ konsumenta skªada si¦ caªy zespóª czynno±ci

zwi¡zanych z przeprowadzeniem transakcji kupna-sprzeda»y. Caªy proces w znacz¡cym

stopniu zale»y od poziomu kulturalnego pracowników ksi¦garni i warunkowany jest ta-

kimi cechami, jak grzeczno±¢, uprzejmo±¢, przestrzeganie elementarnych zasad dobrego

wychowania, takt, opanowanie, dbaªo±¢ o zewn¦trzny wygl¡d osobisty. Te zalety uªa-

twiaj¡ ksi¦garzowi nawi¡zanie umowy sprzeda»owej z ka»dym konsumentem w takiej

atmosferze, aby rozbudzi¢ jego zainteresowania czytelnicze. Dodatkowo przy obsªudze

klienta pomaga sprzedawcy znajomo±¢ asortymentu ksi¦garni i orientacja w produkcji

wydawniczej (zapowiedzi, nowo±ci, serie, ko«cówki nakªadów itp.) Na przebieg procesu

obsªugi ma wpªyw forma sprzeda»y zastosowana w zale»no±ci od sytuacji, czy klient

znajduje si¦ na froncie ksi¦garni, stoi przed lad¡ ksi¦garsk¡, czy korzysta z wolnego

dost¦pu do póªek. Jerzy Penkala25 rozró»nia trzy rodzaje obsªugi klienta w zale»no±ci

od przebiegu rozmowy sprzeda»owej. W sytuacji gdy ksi¦garz ogranicza si¦ jedynie do

podania klientowi ksi¡»ki, której ten poszukuje, lub udziela lakonicznej informacji, gdy

poszukiwanych tytuªów brak w ksi¦garni, mówimy o �biernej obsªudze klienta�. �Aktyw-
24Przed reorganizacj¡ przestrzeni miejskiej w 2010 roku.
25Hasªo Obsªuga klientów. W: Wspóªczesne polskie ksi¦garstwo. . . , s. 148-149.
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n¡ obsªug¦ klienta� reprezentuje ksi¦garz z wªasnej inicjatywy podaj¡cy czytelnikowi

inne ksi¡»ki poza tymi, o które ten pytaª; podobnie w przypadku braku poszukiwanego

tytuªu � proponuje inne, które mog¡ go zainteresowa¢. Autor wyró»niª jeszcze �aktyw-

n¡ pogª¦bion¡ obsªug¦ klienta�, gdy ksi¦garz jest zorientowany w zainteresowaniach

czytelnika i poza tytuªami proponuje mu usªugi ±wiadczone przez ksi¦garni¦, np. sprze-

da» rataln¡, uczestnictwo w programie lojalno±ciowym, wysyªanie newslettera z ofert¡

ksi¦garni, przekazanie prospektów i katalogów wydawniczych, odªo»enie poszukiwanego

tytuªu itp. Wspóªcze±nie prospekty reklamowe ksi¡»ek i katalogi wydawnicze najcz¦±ciej

s¡ dost¦pne dla wszystkich klientów domu ksi¡»ki i zazwyczaj le»¡ na ladzie ksi¦gar-

skiej.

W wielu ksi¦garniach, tak specjalistyczny, jak i ogólnoasortymentowych, mo»na za-

obserwowa¢ u pracowników brak podstawowej wiedzy o potrzebach i preferencjach czy-

telnika, jego gustach i zachowaniach. Zdarza si¦, »e pobyt klienta w domu ksi¡»ki jest

natarczywie monitorowany przez sprzedawc¦, co oczywi±cie powoduje odczucie niech¦ci

do tego punktu sprzeda»y i przyczynia si¦ do unikania go, jako miejsca nieprzyjaznego

klientowi.

Poni»ej zaprezentowano kilka wybranych domów ksi¡»ki, które oferuj¡ literatur¦

konfesyjn¡. W pierwszej kolejno±ci warto zwróci¢ uwag¦ na placówki patronackie � Wy-

dawnictwo �wi¦ty Wojciech i sieci sklepów � Ksi¦garnia ±w. Jacka, Wydawnictwo WAM,

Edycja �wi¦tego Pawªa.

Ksi¦garnia ±w. Jacka26 dysponuje sieci¡ okoªo dwudziestu sklepów �rmowych (m.in.

w Katowicach, Bielsku-Biaªej, Bytomiu, Chorzowie, Cz¦stochowie, Gliwicach, Mikoªo-

wie, Opolu, Pszczynie, Rybniku, �orach), gdzie mo»na naby¢ ksi¡»ki religijne wielu

wydawców katolickich, podr¦czniki do nauki religii, a ponadto obrazy religijne, �gury

±wi¦tych, papeteri¦, wyprawk¦ zwi¡zan¡ z »yciem sakramentalnym oraz artykuªy sªu-

»¡ce posªudze kapªa«skiej (ksi¦gi i szaty liturgiczne, kielichy mszalne, kadzidªa itp.)

Prowadzi równie» wªasn¡ hurtowni¦ i ksi¦garni¡ internetow¡. Wspólnie ze Stowarzysze-

niem Wydawców Katolickich jest inicjatorem i organizatorem Kiermaszu Wydawców

Katolickich odbywaj¡cego si¦ w Katowicach od 2005 roku.

Ksi¦garnie �rmowe WAM znajduj¡ si¦ w Krakowie, Bielsku-Biaªej, Nowym S¡czu,

Opolu i Warszawie. Wszystkie placówki proponuj¡ pozycje Wydawnictwa w cenach pro-

mocyjnych, a ich oferta równolegle jest dost¦pna on-line. Poza wªasnymi publikacjami
26Ksi¦garnia ±w. Jacka powstaªa 25 maja 1925 roku i pierwotnie nosiªa nazw¦ �Ksi¦garnia i Drukarnia Kato-

licka�. Jej jedynym wªa±cicielem jest Kuria Metropolitarna w Katowicach. Gªównym przedmiotem dziaªalno±ci

jest prowadzenie ksi¦gar«, oddziaªu nakªadowego i liturgicznego. Wydawnictwo, Dyrekcja i Hurtownia Ksi¦garni

±w. Jacka znajduj¡ si¦ przy ulicy Warszawskiej 58 w Katowicach.
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ksi¦garnie WAM dystrybuuj¡ tak»e ksi¡»ki innych o�cyn. Wydawnictwo posiada wªasn¡

ksi¦garni¦ internetow¡27.

Edycja �wi¦tego Pawªa jest wydawnictwem nale»¡cym do Zgromadzenia Paulistów

(Towarzystwo ±w. Pawªa). O�cyna dysponuje dwoma hurtowniami (Cz¦stochowa i Gnie-

zno) oraz prowadzi Ksi¦garni¦ ±w. Pawªa, powstaª¡ w 1989 roku w Cz¦stochowie. Ofer-

ta domu ksi¡»ki jest bardzo bogata i obejmuje publikacje wielu wydawców katolickich

oraz ±wieckich z zakresu tematyki rodzinnej, pedagogiki i psychologii, pªyty CD i DVD,

druki akcydensowe. Ponadto ksi¦garnia Edycja �wi¦tego Pawªa �rmuje kilka placówek

patronackich, dziaªaj¡cych na podstawie porozumienia o sprzeda»y. Zaªo»ycielami s¡

osoby z zewn¡trz, nie powi¡zane wcze±niej z o�cyn¡, które zainicjowaªy wªasne przedsi¦-

wzi¦cia przedstawiaj¡c konkretne plany rozwoju. Oferta tych ksi¦gar« w 90% obejmuje

ksi¡»ki zaªo»yciela. Placówki dziaªaj¡ wWarszawie (�Ksi¦garnia Paulistki�), Katowicach

(�Ksi¦garnia MJ�), Olsztynie (�Ksi¦garnia Ambasador�), Gdyni i Lublinie (�Ksi¦garnia

±w. Pawªa�).

Tradycyjn¡ ksi¦garni¡ dysponuje równie» Wydawnictwo �wi¦ty Wojciech28. Pozna«-

ska placówka29 powstaªa w 1895 roku i jest jedn¡ z najwi¦kszych ksi¦gar« katolickich

w kraju. Bie»¡ca oferta obejmuje ksi¡»ki z zakresu: teologii, katechetyki, duchowo±ci,

historii Ko±cioªa, albumy, literatur¦ pi¦kn¡ i dzieci¦c¡, pozycje z psychologii i peda-

gogiki. Nie brak równie» prasy katolickiej i przedmiotów kultu religijnego. Poza tym

wydawnictwo dysponuje ksi¦garni¡ internetow¡30, w której mo»na kupi¢ równie» publi-

kacje innych edytorów katolickich.

Wi¦kszo±¢ wydawnictw archidiecezjalnych i diecezjalnych posiada swoje stacjonarne

ksi¦garnie, które prezentuj¡ wªasn¡ ofert¦, a nierzadko i innych wydawców konfesyjnych.

Do najbardziej znanych zaliczamy: Ksi¦garni¦ Archidiecezjaln¡ w Gnie¹nie, Ksi¦garni¦

Archidiecezjaln¡ w Krakowie, Ksi¦garni¦ Diecezjaln¡ w �om»y, Ksi¦garni¦ Archidiece-

zji �ódzkiej, Ksi¦garni¦ ±w. Krzy»a w Opolu, Pªock¡ Ksi¦garni¦ Diecezjaln¡, Katolick¡

Ksi¦garni¦ Archidiecezjaln¡ ROMA w Przemy±lu, Ksi¦garni¦ Diecezjaln¡ w Siedlcach,

Ksi¦garni¦ �Biblos� w Tarnowie, Ksi¦garni¦ Diecezjaln¡ w Toruniu, Ksi¦garni¦ Cen-

trum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej, Ksi¦garni¦ Wydawnictw Diecezjal-

nych we Wªocªawku, Wrocªawsk¡ Ksi¦garni¦ Archidiecezjaln¡, Diecezjaln¡ Ksi¦garni¦
27Wydawnictwo WAM: Ksi¦garnia internetowa. Dost¦pny w Internecie: http://e.wydawnictwowam.pl/ [Data

dost¦pu: 15.04.2013].
28Wydawnictwo �wi¦ty Wojciech powstaªo 17 grudnia 1897 roku w Poznaniu. Do marca 2008 o�cyna nosiªa

nazw¦ Ksi¦garnia ±w. Wojciecha.
29�. Goª¦biewski: Rynek ksi¡»ki w Polsce 2007. Dystrybucja. Warszawa 2007, s. 262-263.
30Moje Ksi¡»ki: Ksi¦garnia internetowa. Dost¦pny w Internecie: http://mojeksiazki.pl/ [Data dost¦pu:

29.08.2011].
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i Hurtowni¦ �w. Antoniego w Zielonej Górze. Ciekawym przykªadem jest ostatnia z wy-

mienionych placówek, gdy» posiada ona kilka punktów sprzeda»y pod t¡ sam¡ nazw¡

Ksi¦garnia ±w. Antoniego. Poza siedzib¡ zielonogórsk¡ sklepy znajduj¡ si¦ w Gorzowie

Wielkopolskim, Gªogowie, Wschowej, Mi¦dzyrzeczu i �wiebodzinie.

Ksi¦garnia na ul. Miodowej razem z Ksi¦garni¡ ±w. Jana Chrzciciela na Krakow-

skim Przedmie±ciu i Ksi¦garni¡ Sophia w o±rodku akademickim przy ul. Dewajtis nale»¡

do Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Warszawskiej31. Ksi¦garnia na Miodowej do

grudnia 2004 roku funkcjonowaªa jako placówka kurii dla osób duchownych, a po reor-

ganizacji otworzyªa swoje progi dla wszystkich zainteresowanych. Jej oferta obejmuje

ok. 10 tys. tytuªów, a poza ksi¡»kami prowadzi sprzeda» dewocjonaliów, pami¡tek i szat

liturgicznych.

Na szczególn¡ uwag¦ zasªuguje równie» Ksi¦garnia Archidiecezjalna z Gniezna32,

dziaªaj¡ca od 1989 roku przy katedrze gnie¹nie«skiej. Jej wªa±cicielem jest kuria ar-

chidiecezjalna. Bogata oferta placówki obejmuje tytuªy ksi¡»ek wydawców katolickich,

pami¡tki, akcesoria liturgiczne i dewocjonalia.

Wydawnictwa zakonne równie» posiadaj¡ �rmowane przez siebie placówki, np.: Ksi¦-

garnia Towarzystwa Chrystusowego (Pozna«), Ksi¦garnia �W drodze� dominika«skie-

go wydawnictwa (Pozna«), ksi¦garnia �rmowa Wydawnictwa Ksi¦»y Marianów MIC

(Warszawa) oraz ksi¦garnia �w. Jana Bosko wydawnictwa Salezja«skiego (Warszawa).

W Biaªymstoku prosperuje Ksi¦garnia ±w. Jerzego nale»¡ca do wspólnoty Kairos. Edy-

torzy naukowi tak»e rozwijaj¡ wªasne punkty sprzeda»y � w Olsztynie Ksi¦garnia �Ho-

sianum� i w Lublinie Ksi¦garnia KUL. Nale»y jeszcze wspomnie¢ o ksi¦garniach znaj-

duj¡cych si¦ w klasztorach, m.in.: w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, �odzi i Gda«-

sku. Najbardziej znane ksi¦garnie nale»¡ce do o�cyn prywatnych to Ksi¦garnia Jedno±¢

w Kielcach, Ksi¦garnia Znak i Rhema w Krakowie oraz Prodoks w Nowym S¡czu i Kal-

warii Zebrzydowskiej.

Ksi¦garnia Firmowa Znak33 istnieje od 1991 roku i nale»y do wydawnictwa Znak.

Oferta, poza pozycjami edytora, obejmuje tak»e ksi¡»ki innych o�cyn. Publikacje kato-

lickie nie stanowi¡ podstawy asortymentu, gdy» specjalizuje si¦ ona gªównie w polskich

i zagranicznych pozycjach z gra�ki i architektury. Realizuje zamówienia na publikacje

obcoj¦zyczne wydawnictw Taschen, Phaidon i innych. Jednak nie brak w niej albumów

z zakresu religii i literatury teologicznej. Placówka organizuje spotkania z autorami

i oferuje karty staªego klienta.
31�. Goª¦biewski: Rynek ksi¡»ki w Polsce 2007. Dystrybucja. . . , s. 196-198.
32Ibidem, s. 227.
33Ibidem, s. 267.
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Na szczególn¡ uwag¦ zasªuguje Ksi¦garnia ±w. Stanisªawa BM34 powstaªa w 1991

roku przy ulicy Wi±lnej w Krakowie, nale»¡ca do Kurii Metropolitarnej. Wspóªpracuje

ona z wydawcami z caªej Polski, którzy maj¡ w swojej ofercie publikacje z zakresu reli-

gii chrze±cija«skiej, m.in. Znak, WAM, Wydawnictwo �wi¦ty Wojciech, Jedno±¢. Poza

bezpo±rednimi zamówieniami u wydawców, ksi¦garnia kupuje ksi¡»ki w hurtowniach

Rhema, Notus, �ródªo. Placówka cz¦sto go±ci autorów popularnych publikacji katolic-

kich � Anselm Grün, Arturo Mari, ks. Mieczysªaw Mali«ski, George Weigel, O. Leon

Knabit.

Wydawnictwo WAM udost¦pnia wªasn¡ ofert¦ za po±rednictwem strony WWW,

prowadzi te» ksi¦garni¦ internetow¡, gdzie udost¦pnia publikacje innych edytorów ka-

tolickich. Dodatkowo w witrynie mo»na przegl¡da¢ ofert¦ ksi¦garni �rmowych. Na pod-

stawie zawarto±ci publikacji dost¦pnych w stacjonarnych domach ksi¡»ki i w ksi¦garni

internetowej dziaªa Ksi¦garnia Wysyªkowa WAM, która prowadzi sprzeda» e-booków.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawªa II zaprasza do trzech e-ksi¦gar«: In-

ternetowej Ksi¦garni Wydawnictwa KUL, Internetowej Ksi¦garni Akademickiej i Inter-

netowej Ksi¦garni Fundacji Rozwoju KUL. Lubelska placówka naukowa posiada dwie

jednostki zajmuj¡ce si¦ dziaªalno±ci¡ wydawnicz¡. Pierwsze to Wydawnictwo KUL35

powstaªe w 2002 roku. Dysponuje ksi¦garni¡ internetow¡ z ofert¡ wªasnych publikacji �

Ksi¦garnia Wydawnictwa KUL36. Drugie � Towarzystwo Naukowe KUL37, którego pod-

staw¦ dziaªalno±ci stanowi redakcja czasopism i ksi¡»ek, a oferta jest dost¦pna w sieci

WWW na stronach Internetowej Ksi¦garni Akademickiej38. Ksi¡»ki obu o�cyn rozpro-

wadza trzeci z wymienionych wirtualnych obiektów � Internetowa Ksi¦garnia Fundacji

Rozwoju KUL39. Z punktu widzenia u»ytkownika mnogo±¢ tych podmiotów sprzeda-

»y powoduje pewne zamieszanie, a zupeªnie odmienna estetyka i organizacja stron nie

sprzyja komfortowym zakupom. Ksi¦garnia Wydawnictwa KUL i Ksi¦garnia Fundacji

Rozwoju KUL to nowoczesne sklepy internetowe. Pokazuj¡ swoje oferty w sposób przej-

rzysty, niewymagaj¡cy od klienta zagª¦biania si¦ w liczne podstrony, zwracaj¡ uwag¦
34M. Wªodarczyk: �Cz¦±¢ klientów zwraca uwag¦ na Imprimatur, szczególnie je»e-

li ksi¡»ka dotyczy prawd wiary katolickiej� [Dokument elektroniczny]. Dost¦pny w Internecie:

http://wirtualnywydawca.pl/a/showitem/id/15525/cat/RZRP.html [Data dost¦pu: 21.10.2009].
35Wydawnictwo kontynuuje dziaªalno±¢ Redakcji Wydawnictw KUL zwi¡zanej z uczelni¡ od 1957 roku.
36Wydawnictwo KUL: Ksi¦garnia. Dost¦pny w Internecie: http://wydawnictwo.kul.lublin.pl/sklep [Data do-

st¦pu: 15.04.2013].
37Towarzystwo Naukowe KUL istnieje od 1934 roku jako odr¦bna pod wzgl¦dem prawnym, ale komplemen-

tarna jednostka wobec Uniwersytetu, o charakterze naukowo-wydawniczym.
38Internetowa Ksi¦garnia Akademicka [on-line]. [Data dost¦pu: 15.04.2013]. Dost¦pny w World Wide Web:

www.ika.org.pl.
39Fundacja Rozwoju KUL: Ksi¦garnia internetowa. Dost¦pny w Internecie:

http://www.kul.lublin.pl/ksiegarnia [Data dost¦pu: 15.04.2013].
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na mo»liwo±¢ pªacenia za zakupy w sustemie PayU. Natomiast Internetowa Ksi¦garnia

Akademicka, powstaªa z inicjatywy Uniwersytetu Marii Curie-Skªodowskiej w Lublinie,

jest jedynie po±rednikiem mi¦dzy czytelnikami, a wydawc¡. Oznacza to, »e ka»de zamó-

wienie jest przekazywane do konkretnego wydawnictwa i realizowane wedªug jego zasad

sprzeda»y. Sposób prezentacji tre±ci równie» odbiega od tych spotykanych wspóªcze±nie.

Pewne utrudnienie powoduje równie» fakt, »e z jedn¡ uczelni¡ zwi¡zane s¡ dwie insty-

tucje wydawnicze. Im bardziej jasna i przejrzysta jest struktura podmiotów produkcji

i dystrybucji, tym lepsze wyniki sprzeda»y mo»na osi¡gn¡¢. Zapewne ta skomplikowana

sytuacja ma swoje wa»ne uzasadnienie, je±li we¹miemy pod uwag¦ aspekt kulturotwór-

czy. Natomiast pod wzgl¦dem �nansowym lepiej jest, gdy rynkiem rz¡dz¡ okre±lone

prawa komunikacyjne i merkantylne.

Interesuj¡cym przykªadem sprzeda»y on-line jest witryna Wydawnictwa Benedykty-

nów Tyniec40. Proponuj¡ oni niezwykle bogat¡ ofert¦, w której znajdujemy publikacje

z zakresu biblistyki, duchowo±ci, homiletyki, liturgii, mistyki, modlitwy, monastycyzmu,

psychologii i publicystyki religijnej, sztuki, muzyki oraz poezje, ±piewniki, ksi¡»ki z pªy-

t¡ CD i multimedia.

Franciszka«skie Wydawnictwo ±w. Antoniego41 zamieszcza na swojej stronie inter-

netowej peªn¡ ofert¦ tytuªow¡ obejmuj¡c¡ literatur¦ franciszka«sk¡, homiletyczn¡, po-

pularnonaukow¡ i duchow¡.

Powy»ej przytoczono jedynie kilka przykªadów sprzeda»y prowadzonej bezpo±rednio

przez o�cyny na swoich witrynach internetowych. Wybrano mo»liwie charakterystyczne

sposoby komunikacji handlowej wydawców z klientami. Warto jeszcze przyjrze¢ si¦ sa-

mej prezentacji tytuªów w poszczególnych ksi¦garniach. Porównanie obejmuje wirtualne

sklepy nast¦puj¡cych wydawców: WAM, Wydawnictwo KUL i Wydawnictwo Benedyk-

tynów Tyniec.

E-ksi¦garni¦ WAM charakteryzuje du»a przejrzysto±¢ i czytelny interfejs w ukªa-

dzie trzykolumnowym. Menu górne zawiera podziaª na: ksi¡»ki, ebooki, pªyty CD, pliki

MP3, �lmy DVD. Lewa kolumna mie±ci to samo, co menu, w prawej za± znajduje si¦

wyszukiwarka, maªe banery reklamowe, hity miesi¡ca i mo»liwo±¢ przej±cia do koszy-

ka zakupów. W kolumnie centralnej pojawia si¦ to, co aktualnie wybierzemy z po±ród

menu lub bocznych paneli. Ksi¦garni¦ WAM wyró»niaj¡ opcje prezentacji tytuªu, które

uaktywniaj¡ si¦ w prawej kolumnie i pozwalaj¡ nam kartkowa¢ ksi¡»k¦ na ekranie mo-
40Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec. Dost¦pny w Internecie: http://tyniec.com.pl/. [Data dost¦pu:

26.05.2014].
41Franciszka«skie Wydawnictwo ±w. Antoniego z Wrocªawia zostaªo reaktywowane w roku 1991, jego korzenie

si¦gaj¡ roku 1922.
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nitora lub wy±wietli¢ fragment ksi¡»ki i spis tre±ci w formacie PDF.

Ksi¦garnia internetowa Wydawnictwa KUL równie» zostaªa zaprojektowana w ukªa-

dzie trzykolumnowym. U góry znajduje si¦ baner reklamowy. Lewy panel zawiera wy-

szukiwark¦, okªadk¦ aktualnie promowanej nowo±ci i ofert¦ podzielon¡ na kategorie. Po

wyborze lub wyszukaniu tytuªu w centralnej kolumnie pojawia si¦ opis ksi¡»ki zazwy-

czaj wraz ze spisem tre±ci. Prawy panel zawiera odno±niki do koszyka zakupów, konta

w ksi¦garni, informacje pªatno±ci PAYu.

Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec. W nagªówku strony znajduje si¦ chmura z ka-

tegoriami oraz wyszukiwarka. Ukªad dwukolumnowy: lewy panel jest szerszy i to w nim

pojawia si¦ wybrany tytuª wraz opisem i doª¡czonym plikiem z fragmentem ksi¡»ki,

w prawym znajduje koszyk i baner reklamowy.

Wszystkie trzy wybrane ksi¦garnie maj¡ czytelny interfejs i pozwalaj¡ sprawnie zna-

le¹¢ interesuj¡ce informacje. Jednak z punktu widzenia czytelnika najbardziej przyjazna

jest witryna sklepu Wydawnictwa WAM. Decyduje o tym fakt, »e odbiorca mo»e zajrze¢

do ±rodka wybranej pozycji, pozna¢ typogra�¦, przyjrze¢ si¦ ilustracjom i przeczyta¢

fragmenty tre±ci. Ma nawet wybór pomi¦dzy wirtualnym kartkowaniem ksi¡»ki a jej

wersj¡ PDF. Technologia pozwala na coraz dokªadniejsze nawi¡zanie do rzeczywisto±ci

z tradycyjnej ksi¦garni. Wymiary ksi¡»ki umo»liwiaj¡ poznanie jej wielko±¢ i formatu,

widzimy jaka jest w ±rodku, znamy spis tre±ci. Nie mo»emy jedynie pozna¢ jej �zykalnie

przez dotyk.

Sie¢ Internet staje si¦ coraz ta«sza, szybsza i ogólnodost¦pna. Wydawcy docieraj¡

do czytelników równie» za po±rednictwem licznych ksi¦garni internetowych, tak ogól-

nych � Merlin, Empik.com, jak i specjalistycznych � Gloria24.pl, Mateusz, religijna.pl.

Natomiast czytelnicy poszukuj¡cy fachowych publikacji szybciej znajd¡ je w ofercie

wirtualnych domów ksi¡»ki, ni» w tradycyjnych ksi¦garniach.

Merlin.pl jest najlepiej zorganizowan¡ oraz najwi¦ksz¡ ksi¦garni¡ internetow¡ w Pol-

sce, która o�cjalnie zaistniaªa w sieci 1 kwietnia 1999 roku i byªa inwestycj¡ wydaw-

nictwa Prószy«ski i S-ka. Ze wzgl¦du na przynoszone straty, zostaªa sprzedana nowym

udziaªowcom. W 2006 roku �rm¦ przeksztaªcono w spóªk¦ akcyjn¡, a w±ród akcjonariu-

szy znalazª si¦ wspóªtwórca portalu Onet.pl � Piotr Wilam. W tym samym roku odbyªa

si¦ bardzo kosztowna kampania promocyjna, która umocniªa wizerunek Merlina oraz

zach¦ciªa do ±wi¡tecznych zakupów. Cel osi¡gni¦to � nast¡piª bardzo du»y wzrost od-

wiedzin i sprzeda»y. Oferta sklepu wykracza poza zwykªy asortyment ksi¦garni. Cho¢

Merlin kojarzony jest przede wszystkim jako wirtualny dom ksi¡»ki, prowadzi tak»e

sprzeda» pªyt z muzyk¡, multimediów, �lmów, akcesoriów fotogra�cznych i elektronicz-

nych, zabawek, kosmetyków oraz akcesoriów do uprawiania sportów i wedªug raportu
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�E-commerce w Polsce�42 byª najlepiej rozpoznawalnym sklepem internetowym w sieci

w 2008 roku. Merlin posiada równie» cztery tradycyjne ksi¦garnie w Warszawie i jedn¡

w Piasecznie43. Mo»na w nich odebra¢ zlecenia zªo»one on-line, kupi¢ pozycje dost¦p-

ne na póªkach oraz przejrze¢ peªn¡ ofert¦ na stronach sklepu internetowego, dokonuj¡c

zamówienia, je±li ksi¡»ek nie ma na miejscu. Propozycje w dziale ksi¦garnianym podzie-

lono na kilkadziesi¡t kategorii, z wydzielon¡ sekcj¡ dla religii, która rozwarstwia si¦ na

pi¦¢ podkategorii � Chrze±cija«stwo, Inne, Judaizm, Mity, Religie Wschodu. W katalogu

Merlina znajduj¡ si¦ publikacje wielu wydawców ksi¡»ki katolickiej, m.in.: Wydawnic-

twa Rafael, Wydawnictwa M, �W drodze�, eSPe, Ksi¦»y Marianów, Edycji �wi¦tego

Pawªa, Wydawnictwa �wi¦ty Wojciech, Wydawnictwa WAM, Towarzystwa Naukowego

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydawnictwa Vocatio, Salwator, Jedno±¢, Wy-

dawnictwa ±w. Stanisªawa BM, Wydawnictwa Sera�n, Wydawnictwa AA, Esprit. Du»a

aktywno±¢ tych wydawnictw oraz bie»¡ca oferta na stronach najpopularniejszego domu

ksi¡»ki w sieci ±wiadcz¡ o silnej wspóªpracy pomi¦dzy edytorami a Merlinem. Jest to

wa»ny kanaª dystrybucji literatury konfesyjnej i wydawcy wydaj¡ si¦ mie¢ ten fakt na

uwadze.

Znacz¡cym konkurentem sklepu Merlin.pl jest Empik.com. Sklep otwarto w sieci

pod koniec lat 90-tych. Pod koniec 2001 roku wstrzymaª dziaªalno±¢, by ponownie za-

istnie¢ w poªowie 2005 roku. Poza ksi¡»kami empik proponuje inne produkty kultury:

pras¦, muzyk¦, �lm, multimedia, artykuªy papiernicze oraz bilety. Ksi¡»ki wydawców

katolickich dost¦pne s¡ w dziale Nauki humanistyczne w kategorii Religie i wyznania. Ze

stron tej drugiej najwi¦kszej ksi¦garni internetowej mo»na zakupi¢ ksi¡»ki takich wy-

dawców, jak: Znak, Wydawnictwo �wi¦ty Wojciech, Homini, Wydawnictwo M, Fronda,

�W drodze�, Wydawnictwo Ksi¦»y Marianów, Bernardinum, Biaªy Kruk, Edycja �wi¦-

tego Pawªa, Polwen, Esprit, WAM i wielu innych. Cho¢ edytorzy konfesyjni uwa»aj¡

wspóªprac¦ z Empikiem za wymagaj¡c¡, obserwujemy, »e doceniaj¡ oni warto±¢ dys-

trybucji jak¡ mo»e im zapewni¢ znana marka na rynku ksi¦garskim.

Gloria24.pl to dziaªaj¡ca od kwietnia 2005 roku ksi¦garnia internetowa. Nale»y do

Rafaela i specjalizuje si¦ w ksi¡»ce wydawców katolickich. W przewa»aj¡cej cz¦±ci roz-

prowadza publikacje katolickie, a tak»e chrze±cija«skie i ±wieckie � zwi¡zane z ducho-

wo±ci¡. Sklep premiuje sprzeda» programem lojalno±ciowym (za rejestracj¦ i zakupy

przyznawane s¡ talenty; 1 talent = 0,10 groszy). Ponadto nabywca w trakcie skªadania

zamówienia otrzymuje propozycj¦ zakupu wybranych tytuªów, które zwalniaj¡ z kosz-

tów przesyªki. Jest to ciekawa forma sprzeda»y sugerowanej. Na pocz¡tku 2008 roku
42Raport �E-commerce w Polsce� z dnia 23 lipca 2008 r., przygotowany przez �rm¦ badawcz¡ Gemius SA.
43Pierwszy tradycyjny sklep otwarto jesieni¡ 2005 roku.
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Gloria24.pl przej¦ªa witryn¦ internetow¡ Prodoks.pl. Dzi¦ki budowie dodatkowego ka-

naªu sprzeda»y, w oparciu o popularny katalog wysyªkowy, ksi¦garnia otrzymaªa szans¦

na zdobycie statusu najwi¦kszego detalicznego dystrybutora ksi¡»ki religijnej w Polsce.

Natomiast nabycie domeny Prodoks.pl umocniªo jej pozycj¦ na rynku internetowym44.

Zanim pojawiªa si¦ Gloria24.pl najbardziej znanym miejscem w sieci, gdzie mo»na

byªo kupi¢ literatur¦ konfesyjn¡ byªa Ksi¦garnia Mateusza45. Sklep jest wspóln¡ inicja-

tyw¡ serwisu religijnego Mateusz i �rmy informatycznej Logon SA. Chrze±cija«ski ser-

wis www.mateusz.pl istnieje od 1996 i byª jednym z pierwszych tego typu przedsi¦wzi¦¢

internetowych w Polsce. Ksi¦garnia powstaªa w 1999 roku. Jej oferta obejmuje pro-

dukty zgrupowane w kilku dziaªach: ksi¡»ki, multimedia, dzieci, podr¦czniki i nowo±ci.

Szukaj¡c interesuj¡cej pozycji, mo»na skorzysta¢ z kilku indeksów: nowo±ci ksi¦garni,

indeksu wydawnictw, autorów, wykonawców, pªyt kompaktowych, kaset magnetofono-

wych, pªyt CD-ROM, kaset VHS oraz indeksu tytuªowego z dziaªu dzieci. Ksi¦garnia

Mateusza proponuje swoim klientom niezwykle bogaty wybór produktów bardzo wielu

wydawców katolickich i ±wieckich. Ksi¡»ki i wydawnictwa d¹wi¦kowe s¡ selekcjonowane

pod wzgl¦dem warto±ci religijnych. Dzi¦ki peªnej i czytelnej prezentacji ka»dej pozycji

(zdj¦cie i opis) oraz praktycznemy ukªadowi kategorii i tematów, zakupy w sklepie s¡

ªatwe dla ka»dego u»ytkownika. W centralnej cz¦±ci ekranu znajduje si¦ oferta, po lewej

stronie wyró»niono tytuªy promowane pod hasªem Polecamy, a po prawej - �Biuletyn

Ksi¦garni Mateusza� oraz panel Bestsellery. Proces skªadania zamówienia jest przej-

rzysty i nieskomplikowany. Najistotniejszy jednak wydaje si¦ fakt szerokiej wspóªpracy

Ksi¦garni Mateusza z licznymi wydawcami ksi¡»ki katolickiej oraz o�cynami ±wieckimi,

które udost¦pniaj¡ tutaj swoje tytuªy zwi¡zane z chrze±cija«stwem.

Popularny katolicki serwis internetowy Opoka prowadzi wirtualn¡ ksi¦garni¦46 we

wspóªpracy z witryn¡ Gloria24.pl. Promocj¡ ksi¦garni Opoka zajmuje si¦ Fundacja

Opoka, natomiast obsªug¡, wyborem produktów i kontaktem z klientami � Gloria24.pl.

Ksi¦garnia Opoka w swojej ofercie posiada ksi¡»ki, muzyk¦, �lmy i multimedia, sakralia

oraz ebooki. Katalog mo»na przegl¡da¢ wedªug indeksu autorów, tytuªów i kategorii.

Ostatni z wymienionych to rozbudowana lista dziaªów tak ze wzgl¦du na tre±¢, jak i na

form¦ poszukiwanych materiaªów.

W sieci istnieje wiele mniejszych sklepów internetowych z ksi¦gozbiorem konfesyj-

nym. Ichtis47 to tak»e wirtualny dom ksi¡»ki oferuj¡cy literatur¦ katolick¡. Firma po-
44Gloria24.pl przej¦ªa Prodoks [Dokument elektroniczny]. Dost¦pny w Internecie:

http://wirtualnywydawca.pl/a/showitem/id/19991/cat/RZRP.html [Data dost¦pu: 16.04.2013].
45Ksi¦garnia Mateusza. Dost¦pny w Internecie: http://kmt.pl/ [Data dost¦pu: 15.10.2013].
46Ksi¦garnia Opoka. Dost¦pny w Internecie: http://ksiegarnia.opoka.org.pl/ [Data dost¦pu: 16.04.2013].
47Ksi¦garnia Ichtis. Dost¦pny w Internecie: http://ichtis.pl [Data dost¦pu: 16.04.2013].
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wstaªa w 2005 roku w Stalowej Woli, jako tradycyjna ksi¦garnia, natomiast w sieci

zaistniaªa nieco pó¹niej. W sprzeda»y znajduj¡ si¦ ksi¡»ki religijne, czasopisma katolic-

kie, �lmy religijne, muzyka chrze±cija«ska, gry i zabawy multimedialne, dewocjonalia

oraz drobne upominki.

Internetowa ksi¦garnia katolicka Sanctus48 dziaªa od 6 lutego 2008 roku i jest pro-

wadzona przez autorów Portalu Katolickiego Sanctus.pl. Jej oferta obejmuje ksi¡»ki,

muzyk¦ i �lm. Rodzinna Ksi¦garnia Katolicka Catholicus.pl49 ma w swojej ofercie ksi¡»-

ki religijne, multimedia i dewocjonalia. W ramach wspóªpracy z para�ami na terenie

Podlasia i Lubelszczyzny organizuje kiermasze ksi¡»ki katolickiej. W Internecie istnieje

od 25 kwietnia 2008 roku. Ksi¦garnia Maryja50 jest rodzinnym przedsi¦wzi¦ciem pro-

wadzonym w Internecie. Poza ksi¡»kami sklep prowadzi sprzeda» multimediów i dewo-

cjonaliów. Istnieje od 15 czerwca 2009 roku i jest kontynuacj¡ ksi¦garni Catholicus.pl.

Ksi¦garnia religijna51 jest prowadzona przez �rm¦ Gropak, która od 2001 zajmowaªa

si¦ dystrybucj¡ ksi¡»ek ró»nych wydawnictw, a w roku 2009 skierowaªa swoj¡ ofer-

t¦ do okre±lonej grupy klientów indywidualnych. Wi¦kszo±¢ o�cyn wspóªpracuj¡cych

z ksi¦garni¡ to edytorzy konfesyjny, nie brak równie» publikacji o tematyce religijnej

wydawców ±wieckich. Ksi¦garnia Przystanek Jezus52 jest jednoosobow¡ �rm¡ zwi¡zan¡

z ogólnopolsk¡ inicjatyw¡ ewangelizacyjn¡ skierowan¡ do ludzi mªodych uczestnicz¡-

cych w Przystanku Woodstock. Ksi¦garnia dziaªa od 12 pa¹dziernika 2009 roku. Jej

oferta obejmuje tytuªy wydane m.in. przez Edycj¦ ±w. Pawªa, Espe, Esprit, Homo Dei,

Wydawnictwo M, Gaudium, �W drodze�, WAM. Poza ksi¡»kami znajduj¡ si¦ w niej

tak»e audiobooki i pªyty z muzyk¡.

Kolejnym miejscem w sieci gdzie prowadzona jest tak»e sprzeda» literatury kon-

fesyjnej s¡ e-sklepy z szerokim asortymentem sakralno-liturgicznym. Do takich nale-

»y Katolicki Sklep Internetowy liturgiczny.pl53 oferuj¡cy dewocjonalia, �gury sakralne,

ksi¡»ki, szaty liturgiczne, wyposa»enie ko±cioªów i akcesoria liturgiczne. Innym przy-

kªadem takiej dziaªalno±ci jest Archidiecezjalna Ksi¦garnia ±w. Jerzego w Biaªymstoku
48Internetowa Ksi¦garnia Katolicka Sanctus. Dost¦pny w Internecie: http://sanctus.com.pl [Data dost¦pu:

16.04.2013].
49Rodzinna Ksi¦garnia Katolicka. Dost¦pny w Internecie: http://catholicus.pl [Data dost¦pu: 16.04.2013].
50Internetowa Ksi¦garnia Katolicka � �Ksi¦garnia Maryja�. Dost¦pny w Internecie: http://ksiegarniamaryja.pl

[Data dost¦pu: 16.04.2013].
51Ksi¦garnia Religijna. Dost¦pny w Internecie: http://ksiegarniareligijna.pl [Data dost¦pu: 16.04.2013].
52Ksi¦garnia Przystanek Jezus. Dost¦pny w Internecie: http://www.przystanekjezus.pl/ksiegarnia [Data do-

st¦pu: 16.04.2013].
53Katolicki Sklep Internetowy liturgiczny.pl. Dost¦pny w Internecie: http://www.liturgiczny.pl/ [Data dost¦-

pu: 16.04.2013].
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posiadaj¡ca równie» swój e-sklep54. Jej asortyment poza ksi¡»kami obejmuje artykuªy

biurowe, liturgiczne, bi»uteri¦, dewocjonalia, multimedia, sprz¦t i szaty liturgiczne, wi-

na mszalne, produkty zioªowe. Ksi¦garnia prosperuje wirtualnie od lipca 2009 roku.

W przestrze« internetowych domów ksi¡»ki katolickiej wpisuj¡ si¦ tak»e ksi¦garnie

prowadzone przez poszczególnych wydawców, ale poza swoj¡ ofert¡ proponuj¡ce publi-

kacje innych edytorów z bran»y. Najpopularniejsze z nich to: Ksi¦garnia moje ksi¡»ki55

nale»¡ca do Drukarni i Ksi¦garni �w. Wojciecha, Ksi¦garnia Katolicka56, której wªa±ci-

cielem jest Wydawnictwo M, ksi¦garnia religijna.pl57 nale»¡ca do krakowskiego Wydaw-

nictwa AA. Ostatnia z wymienionych prezentuje m.in. elektroniczn¡ wersj¦ Katalogu

Ksi¡»ki Katolickiej.

Bardzo interesuj¡cym zjawiskiem na rynku ksi¡»ki s¡ instytucje o strukturze hy-

brydowej, prowadz¡ce dziaªalno±¢ wydawnicz¡ i promocyjn¡ oraz odpowiedzialne za

dystrybucj¦. Powstaªa w 1995 roku Fundacja �Nasz Przyszªo±¢�58 to o�cyna wydaw-

nicza, która wspóªpracuje z Radiem Maryja i instytucjami towarzysz¡cymi. Wydaje

ksi¡»ki, pªyty CD i DVD, Kalendarz Rodziny Radia Maryja i miesi¦cznik �W Naszej

Rodzinie�59. Od 2001 r. Fundacja prowadzi wysyªkow¡ dystrybucj¦ ksi¡»ek za po±red-

nictwem drukowanego katalogu Splendor oraz ksi¦garni¦ internetow¡60. Ponadto w sie-

dzibie oddziaªu fundacji w Szczecinku dziaªa ksi¦garnia stacjonarna. Do wydawnictw

hybrydowych mo»na zaliczy¢ tak»e prywatn¡ o�cyn¦ Emmanuel z Katowic61. Istnieje

ona na rynku od 1994 roku i poza szerok¡ dziaªalno±ci¡ wydawnicz¡ prowadzi równie»

hurtowni¦ ksi¡»ek katolickich i sklep internetowy. Zakupy w hurtowni mo»na robi¢ w sa-

moobsªugowym lokalu w Katowicach � Szopienicach lub poprzez witryn¦ sklepu on-line.

Obie instytucje s¡ zaanga»owane w dodatkowe projekty. Fundacja prowadzi Prywatne

Liceum Ogólnoksztaªc¡ce i Gimnazjum w Szczecinku, a Wydawnictwo Emmanuel jest

wª¡czone w dziaªalno±¢ Wspólnoty Emmanuel. Wydawnictwa hybrydowe to instytucje

ksztaªtuj¡ce kultur¦ czytelnicz¡ i tworz¡ce wªasny autonomiczny system obiegu publi-

kacji. Ich dziaªalno±¢ wykracza poza tradycyjne prace edytorskie zwi¡zane z produkcj¡
54Archidiecezjalna Ksi¦garnia ±w. Jerzego w Biaªymstoku: Sklep internetowy. Dost¦pny w Internecie:

http://www.ksiegarnia-katolicka.pl [Data dost¦pu: 16.04.2013].
55Moje Ksi¡»ki: Ksi¦garnia internetowa. Dost¦pny w Internecie: http://mojeksiazki.pl [Data dost¦pu:

16.04.2013].
56Ksi¦garnia Katolicka. Dost¦pny w Internecie: http://www.ksiegarniakatolicka.pl [Data dost¦pu:

16.04.2013].
57Ksi¦garnia religijna.pl. Dost¦pny w Internecie: http://www.religijna.pl [Data dost¦pu: 16.04.2013].
58Fundacja �Nasza Przyszªo±¢�. Dost¦pny w Internecie: http://www.fnp.pl/ [Data dost¦pu: 19.02.2014].
59Od roku 2010; w latach 1997-2009 �Rodzina Radia Maryja�.
60Ksi¦garnia internetowa Fundacji �Nasza Przyszªo±¢�. Dost¦pny w Internecie: http://www.splendor24.pl/

[Data dost¦pu: 19.02.2014].
61Emmanuel. Dost¦pny w Internecie: http://emmanuel.pl/ [Data dost¦pu: 16.04.2013].
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ksi¡»ek.

Popularnym miejscem w sieci, gdzie wiele osób lubi robi¢ zakupy jest serwis aukcyj-

ny Allegro. Nie brak w nim równie» ksi¡»ek wydawców katolickich. W ramach aukcji

internetowych wystawia tam swoj¡ ofert¦ krakowska Rhema62. Oprócz ksi¡»ek mo»na

kupi¢ kasety video, pªyty DVD i pªyty kompaktowe. Rhema prowadzi sprzeda» ksi¡»ek

za po±rednictwem aukcji internetowych od pa¹dziernika 2006 roku.

Oferta wydawców konfesyjnych jest bogata ze wzgl¦du na wielo±¢ o�cyn, ale jak

wynika z podanych wy»ej przykªadów, wspóªcze±nie nie brakuje licznych i ró»norod-

nych mo»liwo±ci zakupu. O wybrany tytuª mo»ena pyta¢ w ksi¦garniach katolickich,

kioskach para�alnych, ksi¦garniach ogólnoasortymentowych oraz w podmiotach prowa-

dz¡cych sprzeda» elektroniczn¡. Mo»na zatem szuka¢ wybranych tytuªów na stronach

danego wydawcy, je±li wiemy czyim nakªadem si¦ ukazaªy. Liczne sklepy internetowe po-

zwol¡ nam wyszuka¢ pozycj¦ bez wzgl¦du na to jak fragmentaryczne informacje o niej

posiadamy. Co najwa»niejsze, jako±¢ obsªugi, sprawno±¢ przeprowadzonej transakcji,

czas i podej±cie do klienta znajduj¡ si¦ na bardzo wysokim poziomie.

62Allegro: Ksi¦garnia Rhema. Dost¦pny w Internecie: http://allegro.pl/sklep/5992723_rhema. [Data dost¦-

pu: 16.04.2013].
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4.3 Imprezy i projekty po±wi¦cone ksi¡»ce katolickiej

Przedsi¦wzi¦cia po±wi¦cone ksi¡»ce wydawców katolickich obejmuj¡ ten sam wachlarz

projektów, który dotyczy caªego rynku: targi, spotkania autorskie, nagrody, listy best-

sellerów, wystawy, konferencje. Ze wzgl¦du na odr¦bnego adresata � czytelnika zainte-

resowanego literatur¡ konfesyjn¡, wydawcy mog¡ wybiera¢ dodatkowo spo±ród formuª

specy�cznych dla o�cyn religijnych. Oznacza to, »e promuj¡ swoj¡ ofert¦ wydawnicz¡

podczas ogólnych targów ksi¡»ki w caªym kraju, a ponadto podczas targów i kier-

maszy dedykowanych literaturze konfesyjnej. Ich publikacje �guruj¡ na ogólnopolskich

listach bestsellerów oraz w rankingach katolickich ksi¦garni czy portali internetowych.

Mnogo±¢ form stwarza mo»liwo±¢ wyboru takich narz¦dzi, które s¡ dla nich dogodne ze

wzgl¦dów �nansowych i organizacyjnych. Du»o zale»y wi¦c nie tylko od samego bud»etu

przeznaczonego na promocj¦, ale od kreatywno±ci pracowników wydawnictwa.

4.3.1 Targi i kiermasze

Targi s¡ tak¡ form¡ promocji, która pozwala dostrzec ksi¡»k¦ i bezpo±rednio z ni¡ obco-

wa¢. Wystawcy maj¡ mo»liwo±¢ zbadania rynku, poznania konkurencji i klientów oraz

szans¦ ª¡czno±ci z mediami. Uczestnicy zyskuj¡ okazj¦ bliskiego i szerokiego kontaktu

z produktem, zapoznanie si¦ z ofert¡ poszczególnych edytorów oraz dokonania zakupów

po obni»onych, targowych cenach. Dla nich te» przygotowany jest bogaty program im-

prez towarzysz¡cych: obecno±¢ zaproszonych przez o�cyny twórców, premiery ksi¡»kowe

oraz wr¦czenia nagród. Jednak»e, aby targi przyniosªy zysk i zgromadziªy du»¡ liczb¦

czytelników, to organizatorzy i wystawcy musz¡ zadba¢ o wªa±ciw¡ opraw¦ medialn¡63.

Dobra impreza wystawiennicza powinna charakteryzowa¢ si¦ sprawn¡ organizacj¡,

utrzymaniem wysokiego poziomu i posiadanej rangi, wysok¡ frekwencj¡ odwiedzaj¡-

cych, a dodatkowo prezentacj¡ nowinek zwi¡zanych z bran»¡. Wystawiennictwo to ro-

dzaj marketingu bezpo±redniego. Jego celem jest przede wszystkim kontakt z klientem

i analiza preferencji czytelniczych. Niemniej istotna jest promocja oferty, zapowied¹ naj-

bli»szych planów i rozpoznanie konkurencji. Do pozostaªych d¡»e« zaliczamy kontakty

handlowe i towarzyskie z dystrybutorami, mediami, dostawcami i innymi przedstawi-

cielami bran»y (drukarnie, autorzy, tªumacze, agenci literaccy). O udziale w targach
63M. Krzywicka: W poszukiwaniu czytelnika. Targi ksi¡»ki, kiermasze i jarmarki jako forma promocji

literatury. W: Dok¡d zmierzamy? Ksi¡»ka i jej czytelnik. Red. R. Gazi«ski. Szczecin 2008, s.85.
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powinny decydowa¢ te czynniki, które s¡ dla wydawcy najwa»niejsze, a wi¦c, promo-

wanie nowo±ci, czy zapowiedzi wydawnicze, oferta wybranych tytuªów lub autora, czy

jak najszersza oferta. A mo»e chodzi gªównie o budowanie wizerunku �rmy? Powy»sze

niuanse powinny mie¢ decyduj¡cy wpªyw na wybór wynaj¦tej powierzchni, sposób za-

budowy, dobór oferty i sposób ekspozycji64. Wa»ne jest tak»e, aby obsada stoiska byªa

kompetentnie przygotowana. Przykªad: podczas XVI Targów Wydawców Katolickich

na stoisku Wydawnictwa Znak wszelkich szczegóªowych informacji udzielaª personel

z Redakcji Literatury Religijnej i Filozo�cznej, co ±wiadczy o profesjonalnym podej±ciu

o�cyny do konsumenta. Targi s¡ bardzo dobrym miejscem do przeprowadzenia ró»nych

akcji promocyjnych, o dªugotrwaªym charakterze oddziaªywania, co powinno zaowoco-

wa¢ zbudowaniem trwaªej wi¦zi z klientem. Wykorzystuje si¦ w tym celu tradycyjne

materiaªy promocyjne, b¦d¡ce najlepszym kanaªem przekazywania wa»nych informacji

du»ej liczbie osób: ulotki, katalogi, cenniki, broszury itp. Kolejn¡ grup¦ stanowi¡ pro-

dukty promocyjne, wa»ne jest jednak, aby obdarowany czytelnik wiedziaª, na którym

stoisku otrzymaª prezent oraz aby istniaªo jakie± powi¡zanie pomi¦dzy upominkiem

a o�cyn¡65.

Imprezy wystawiennicze skupiaj¡ du»¡ grup¦ odbiorców potencjalnie zainteresowa-

nych produktami, dlatego te» w sposób oczywisty sprzyjaj¡ gromadzeniu informacji

o konkurencji i o wªasnym wizerunku. Mo»na w ich trakcie przeprowadza¢ sonda»e

i ankiety w celu badania rynku, preferencji czytelniczych czy zachowa« konsumenckich.

Targi to tak»e okazja dla pracowników o�cyn do wzi¦cia udziaªu w spotkaniach bran-

»owych, seminariach i dyskusjach, gdzie organizatorzy zapraszaj¡ ekspertów i fachow-

ców. Podczas szkole« i konferencji mo»na dowiedzie¢ si¦ o najnowszych tendencjach,

prognozach i kierunkach rozwoju bran»y.

Odr¦bny temat stanowi wykorzystanie targów w celach public relations66. Najwa»-

niejsza jest osoba odpowiadaj¡ca za kontakty z mediami. Mo»e to by¢ PR-owiec, a je-

±li w niewielkich �rmach nie ma takiego stanowiska, nale»y odpowiednio przygotowa¢

pracownika obecnego podczas targów. Dobrze, je±li jest to kto± z dziaªu promocji lub

do±wiadczony redaktor. Do zada« takiej osoby nale»¡: wyst¡pienia przed kamer¡ i mi-

krofonem, zwi¦zªe opowiadanie o �rmie, bestsellerach, nowo±ciach wydawniczych, celu

uczestnictwa w targach.

Stoisko o�cyny jest podczas imprez wystawienniczych zarazem siedzib¡ �rmy, jak

i jej witryn¡ internetow¡. Powinno by¢ funkcjonalne, zwraca¢ uwag¦ go±ci swoim wygl¡-
64�. Goª¦biewski: Przed sezonem targowym. Do poczytania. �Biblioteka Analiz� 2007, nr 1, s. 22.
65B. Siskind: Marketing wystawienniczy. Kraków 2006, s. 123-132.
66K. Froªow: Udziaª w targach � rzecz pomijana. Kurs public relations � cz. 16. �Biblioteka Analiz� 2007,

nr 1, s. 23.
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dem zgodnym ze specy�k¡ przedsi¦biorstwa. Barry Siskind zwraca uwag¦ na nast¦puj¡ce

elementy skªadaj¡ce si¦ na odbiór przestrzeni wystawienniczej u zwiedzaj¡cych: kolo-

rystyka, o±wietlenie, oznakowanie i oprawa gra�czna, nowoczesne technologie67. Warto,

aby te elementy wspóªgraªy ze sob¡ i byªy spójne z systemem identy�kacji wizualnej

wydawnictwa.

Na pocz¡tku ka»dego roku kalendarzowego o�cyny podejmuj¡ decyzj¦ o tym, w któ-

rych spotkaniach targowych chc¡ uczestniczy¢, bior¡c pod uwag¦ nie tylko wzgl¦dy

organizacyjne, ale i wysoko±¢ funduszy czy szanse na realne korzy±ci. Przy wyborze

targów niespecjalistycznych pomaga stopie« popularno±ci danej wystawy, o czym de-

cyduje ranga i ci¡gªo±¢ (staªy termin) imprezy68. Dla wydawców literatury konfesyjnej

wa»ne s¡ spotkania o charakterze ogólnopolskim � Mi¦dzynarodowe Targi Ksi¡»ki, Targi

Ksi¡»ki w Krakowie, oraz bran»owe � Targi Wydawców Katolickich, Kiermasz Ksi¡»ki

Katolickiej w Katowicach, Kiermasz Ksi¡»ki Katolickiej w Lublinie, Targi SakroExpo

w Kielcach. Dodatkowo wydawcy ksi¡»ki katolickiej zwi¡zani z instytucjami naukowymi

b¦d¡ zainteresowani Wrocªawskimi Targami Ksi¡»ki Naukowej i Targami Ksi¡»ki Aka-

demickiej i Naukowej ACADEMIA, a o�cyny z szerok¡ ofert¡ katechetyczn¡ � licznymi

targami edukacyjnymi, które odbywaj¡ si¦ m.in. w Warszawie (Targi Ksi¡»ki Eduka-

cyjnej EDUKACJA), Poznaniu, Kielcach, �odzi, Krakowie. Natomiast wydawnictwa

katolickie specjalizuj¡ce si¦ w literaturze dzieci¦cej oraz posiadaj¡ce szerok¡ propozycj¦

dla maªych czytelników maj¡ mo»liwo±¢ wzi¦cia udziaªu w Targach Ksi¡»ki dla Dzieci69.

Impreza odbywa si¦ w Krakowie na pocz¡tku czerwca. Spo±ród o�cyn religijnych mo»na

na niej spotka¢, m.in. Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Jedno±¢,

WAM, Znak, Wydawnictwo �wi¦ty Wojciech.

Targi Wydawców Katolickich (TWK)70 to najwi¦ksze spotkania targowe po±wi¦cone

ksi¡»ce katolickiej w Polsce i jedyne takie w Europie. Po raz pierwszy odbyªy si¦ w 1995

roku, a za ich inspiratora uwa»a si¦ dyrektora Wydawnictwa WAM � ojca Henryka

Pietrasa. Organizacj¦ pierwszej edycji wzi¦li na siebie przedstawiciele Wydawnictwa

M i WAM z Krakowa oraz O�cyna Ksi¦»y Marianów z Warszawy. Owocem pierw-

szych TWK byªo pó¹niejsze powstanie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, które

jest gªównym organizatorem imprezy od 1997 roku. Za wspóªorganizacj¦ do roku 2008,

odpowiadaªo Wydawnictwo Ksi¦»y Marianów MIC, przez wzgl¡d na osob¦ ówczesnego
67B. Siskind: Marketing wystawienniczy. . . , s. 83-95.
68M. Krzywicka: W poszukiwaniu czytelnika. . . , s. 82. (79-88 caªy art.)
69Targi Ksi¡»ki dla Dzieci po raz pierwszy odbyªy si¦ w Krakowie w 2011 roku.
70Na podstawie: J. Froªow: Raport o ksi¡»ce katolickiej. Warszawa 2001, s. 77-81; XVI Targi Wydawców

Katolickich. Katalog targowy. Warszawa 7-9 maja 2010 r., s. 7-17; P. Waszczyk: Nowe miejsce, nowa szansa.

�Biblioteka Analiz� 2010, nr 7, s. 1.
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prezesa Stowarzyszenia i dyrektora Targów � ksi¦dza Marka Otolskiego. W 2009 roku

oba kierownictwa obj¡ª ksi¡dz Roman Szpakowski SBD z Wydawnictwa Salezja«skiego.

Pierwszym miejscem odbywania si¦ targów byªy dolne sale ko±cioªa pod wezwaniem

Naj±wi¦tszej Maryi Panny Matki Miªosierdzia przy ul. �w. Bonifacego w Warszawie,

ale wraz ze wzrostem liczby ch¦tnych wystawców przeniesiono je do sali gimnastycznej

Zespoªu Szkóª Integracyjnych nr 62 na warszawskich Stegnach. Od 2010 roku targi s¡

organizowane w Zamku Królewskim na terenie Arkad Kubickiego.

Od samego pocz¡tku w imprezie wystawienniczej uczestniczy londy«ska o�cyna

�Veritas�, natomiast od 1999 roku na targi zapraszani s¡ go±cie honorowi z ró»nych stron

Europy m.in.: Wydawnictwo o. Franciszkanów z Moskwy (2003), Stowarzyszenie Wy-

dawców i Ksi¦garzy Katolickich z Wªoch (2005), Librairie La Procure

z Francji (2006), Wydawnictwo ZORO z Bo±ni i Hercegowiny (2008), Wydawnictwo El-

ledici z Turynu (2010), Wydawnictwo Edebe z Hiszpanii (2011). Warto równie» podkre-

±li¢ starania organizatorów o ekumeniczny wymiar spotka« targowych. Obecny prezes

Stowarzyszenia Wydawców Katolickich rozwa»a poszerzenie formuªy imprezy o o�cyny

prawosªawne i ewangelickie. Poniewa» polska inicjatywa to jedyne Targi Wydawców Ka-

tolickich w Europie, nale»y upatrywa¢ si¦ w tych d¡»eniach du»ego potencjaªu i szans

rozwoju w przyszªo±ci.

Wykres 4 przedstawia udziaª najbardziej aktywnych podmiotów tego rynku w war-

szawskiej imprezie wystawienniczej. Do tej pory najwi¦cej o�cyn � 140, wzi¦ªo udziaª

w XVII edycji targów. Obserwujemy, »e na przestrzeni 19 lat, ich liczba stopniowo

ulegªa potrojeniu wzgl¦dem pierwszej edycji.
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Wykres 4. Liczba wystawców podczas Targów Wydawców Katolickich w Warszawie

w latach 1995-2013

�ródªo: Opracowanie wªasne.

�wi¦to Ksi¡»ki Katolickiej w Warszawie odbywa si¦ pod patronatem Prymasa Pol-

ski. Zwyczajowo na kilka dni przed rozpocz¦ciem imprezy organizowana jest konferencja

prasowa. W ostatnich latach odbywaªa si¦ ona w siedzibie Episkopatu Polski, natomiast

od XVI edycji poprzedza j¡ spotkanie z dziennikarzami zaaran»owane w Zamku Kró-

lewskim w Arkadach Kubickiego, gdzie m.in. ogªasza si¦ laureatów nagrody Maªy FE-

NIKS71. Poza speªnianiem celów ewangelizacyjnych edytorzy prezentuj¡ swój dorobek

wydawniczy oraz rozwijaj¡ wspóªprac¦ i wzajemnie si¦ integruj¡. Oferta targowa obej-

muje wszelkiego rodzaju no±niki medialne: tysi¡ce tytuªów dla dorosªych i dla dzieci,

plakaty, czasopisma, publikacje elektroniczne i multimedialne, kasety audio i wideo, gry

planszowe i in.

W promocyjno-informacyjny charakter spotka« targowych wpisuj¡ si¦: panele dys-

kusyjne, wystawy, konferencje prasowe, koncerty, spotkania autorskie, promocje ksi¡»ek,

pokazy �lmów dokumentalnych i fabularnych. W±ród go±ci o�cyn byli m.in. abp Paul

Joseph Cordes (przewodnicz¡cy Papieskiej Rady �Cor Unum�), Prymas Polski kardynaª
71Wyró»nienie przyznawane dziennikarzom popularyzuj¡cym ksi¡»k¦ katolick¡ w mediach; wi¦cej informacji

w dalszej cz¦±ci pracy.
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Józef Glemp (obecny Prymas Senior), bp Tadeusz Pieronek (rektor Papieskiego Uni-

wersytetu Jana Pawªa II w Krakowie, w latach 1998-2004), o. Adam Szulc (rzecznik

Episkopatu Polski), abp Józef �yci«ski, o. Jan Góra, Peter Raina, o. Leon Knabit,

ks. Jan Twardowski, ks. Mieczysªaw Mali«ski, Ewa Stadtmüller, ks. Krzysztof Wons,

Tomasz Terlikowski, Jan Grzegorczyk, ks. Jerzy Szymik, ks. prof. Jan Górski, Adam

Bujak, Ernest Bryll. W dziaªania promocyjne wpisuj¡ si¦ tak»e konkursy: od roku 1997

podczas Targów Wydawców Katolickich ogªaszane byªy wyniki konkursu na Ksi¡»k¦

Katolick¡ Roku, natomiast od 1998 przyznawana jest Nagroda Wydawców Katolickich

FENIKS72.

Targi bran»owe, do jakich nale»y impreza wystawiennicza o�cyn katolickich, groma-

dz¡ osoby szczególnie zainteresowane ksi¡»k¡ i kultur¡ duchow¡. Pozwalaj¡ zaznajomi¢

si¦ z bie»¡cymi trendami oraz kierunkami rozwoju tego sektora rynku ksi¡»ki, wymienia¢

do±wiadczenia i zrealizowa¢ korzystne zakupy. Na stronie internetowej Stowarzyszenia

Wydawców Katolickich znajduj¡ si¦ szczegóªowe dane obejmuj¡ce informacje dla wy-

stawców i dla odwiedzaj¡cych oraz archiwum poprzednich edycji.

Medialnie Targi Wydawców Katolickich ciesz¡ si¦ wsparciem Katolickiej Agencji

Informacyjnej, która przez wszystkie dni ich trwania informuje prywatne i publiczne

±rodki masowego przekazu o wydarzeniach z targowych spotka«.

Organizatorzy i wystawcy dbaj¡ o bogaty program, który towarzyszy spotkaniom

wystawienniczym. Nie omijaj¡ przy tym trudnych tematów, realizowanych zazwyczaj

w ramach dyskusji panelowych czy podczas promocji danego tytuªu, np.: �Ko±cióª a po-

lityka, autonomia i dialog�, �Religia na maturze�, �Kim s¡ autorytety wspóªczesnych

Polaków?�, �Dlaczego nie in vitro?�. Odbywaj¡ si¦ te» spotkania � szkolenia skierowane

do samych wydawców: �Podatkowe aspekty obrotu prawami autorskimi�, �Recepta na

bestseller. Jak promowa¢ ksi¡»k¦ katolick¡�. Dyskusja po±wi¦cona promocji odbyªa si¦

podczas XII Targów Wydawców Katolickich. Uczestniczyli w niej dr Andrzej Rosto-

cki (m.in. �Rzeczpospolita�, �Notes Wydawniczy� i �Tygodnik Powszechny�), Krzysztof

Gutowski (Plagiat.pl, b. szef ksi¦garni Empik-�ciana Wschodnia, b. dyrektor handlo-

wy kilku wydawnictw) i ks. Krystian Kukowka (dyrektor Ksi¦garni ±w. Jacka w latach

2001-2013). Spotkanie prowadziª Krzysztof Ja±kiewicz z �Notesu Wydawniczego�. Pod-

czas rozmowy Andrzej Rostocki przekonywaª o konieczno±ci promocji w±ród katolickich

wydawców i o tym, »e reklama mo»e przynosi¢ bardzo dobre efekty, jako przykªad po-

daj¡c m.in. religijn¡ cz¦±¢ oferty ZNAKu73.
72Nagrody przyznawane ksi¡»kom katolickim zostan¡ omówione w nast¦pnym podrozdziale.
73Podsumowanie XII Targów Wydawców Katolickich 21-23 kwietnia 2006 - komunikat organizatorów. Do-

st¦pny w Internecie: http://www.ksiazka.net.pl/?id=archiwum09&uid=7087 [Data dost¦pu: 24.02.2014].
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Przeniesienie wystawy na Stare Miasto zaowocowaªo zdobyciem nowych klientów, co

przeªo»yªo si¦ na znaczny wzrost frekwencji odwiedzaj¡cych, a wspóªpraca z Zamkiem

Królewskim poskutkowaªa podpisaniem umowy na organizacj¦ imprezy w najbli»szych

latach. Zmiana miejsca wystawy podniosªa tak»e presti» przedsi¦wzi¦cia. Sukces, jaki

odniosªy cztery ostanie edycje, wskazuje na rozwój w tym sektorze oraz ugruntowuje

znaczenie literatury konfesyjnej w systemie ksi¡»ki.

Spotkania z ksi¡»k¡ katolick¡ w formie kiermaszu organizowane s¡ przez Stowa-

rzyszenie Wydawców Katolickich i odpowiednio Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana

Pawªa II w Lublinie oraz Ksi¦garni¦ ±w. Jacka w Katowicach. Impreza lubelska po raz

pierwszy odbyªa si¦ w listopadzie 1998 roku i jest organizowana cyklicznie, co roku pó¹-

n¡ jesieni¡. W ostatnich latach w wystawie braªo udziaª blisko 40 wystawców z caªego

kraju. Niestety brakuje kompletnego archiwum tych spotka«74.

Zdj¦cie 1. Plakat informuj¡cy o XIII Kiermaszu Wydawców Katolickich

�ródªo: Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Dost¦pny w Internecie:

http://swk.pl/kiermasze/lublin-2010. [Data dost¦pu: 16.04.2013].

Kiermasz katowicki75 jest organizowany w gmachu Wydziaªu Teologicznego Uniwer-

sytetu �l¡skiego w Katowicach. Od samego pocz¡tku zostaª obj¦ty patronatem hono-

rowym Metropolity Katowickiego, Prezydenta Miasta Katowice i Wojewody �l¡skiego.

Impreza ma na celu prezentacj¦ oferty edytorów bior¡cych w niej udziaª, promocje

nowo±ci, spotkania z autorami i dyskusje panelowe. Od IV edycji Kiermasz odbywa
74Od roku 2010 informacje s¡ archiwizowane na stronie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich.
75B. Warz¡chowska: Wystawy kiermasze, ksi¡»ki - ksi¡»ki do nas czy my do ksi¡»ek. �Fides. Biuletyn

Bibliotek Ko±cielnych� 2004, nr 1/2, s. 90-92; A. Muc: V kiermasz wydawców katolickich. Katowice 29-30 maja

2009 roku. �Bibliotheca Nostra� 2009, nr 2, s. 122-124;A. Muc:Majowe ±wi¦to Ksi¡»ki. �Gazeta Uniwersytecka�

(Katowice) 2011, nr 9, s. 22-23.
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si¦ w ramach Metropolitarnego �wi¦ta Rodziny76, wst¦p jest bezpªatny dla wszystkich

uczestników. Ulotki s¡ rozdawane, na kilka dni przed imprez¡, w tramwajach i autobu-

sach aglomeracji katowickiej oraz w sklepach Ksi¦garni ±w. Jacka. VII edycja zostaªa

zorganizowana pod hasªem �Katowicki Ogród Literacki� w zwi¡zku ze staraniem si¦

Miasta Katowice o tytuª Europejskiej Stolicy Kultury 2016 pod hasªem �Katowice Mia-

sto Ogrodów�.

Na szczególn¡ uwag¦ zasªuguje fakt, »e materiaªy o kiermaszu s¡ profesjonalnie przy-

gotowane, a witryna Ksi¦garni ±w. Jacka udost¦pnia specjalne podstrony77 po±wi¦cone

wszystkim edycjom. Poni»ej (Tabela 14) znajduje si¦ zestawienia danych o poszczegól-

nych edycjach imprezy:

Tabela 14. Podstawowe dane o Kiermaszu Wydawców Katolickich w Katowicach

(2005-2013)

�ródªo: Opracowanie wªasne.

Nieco inn¡ imprez¡ wystawiennicz¡ s¡ Targi SacroExpo w Kielcach. Jest to Mi¦-

dzynarodowa Wystawa Budownictwa i Wyposa»enia Ko±cioªów, Sztuki Sakralnej i De-

wocjonaliów odbywaj¡ca si¦ w Kielcach od 2000 roku. W±ród �rm bior¡cych udziaª

w SacroExpo znajduj¡ si¦ tak»e wydawnictwa religijne. Broszura reklamowa targów

wymienia szczegóªowo literatur¦ religijn¡, wydawnictwa katechetyczne, wydawnictwa

naukowe z zakresu teologii, �lozo�i, prawa, wydawnictwa liturgiczne, homiletyk¦ i pras¦

religijn¡. Podczas kolejnych edycji w wystawie wzi¦ªy udziaª m.in. nast¦puj¡ce o�cyny:
76Metropolitalnego �wi¦ta Rodziny � zostaªo zainspirowane �wiatowym Kongresem Rodzin (Warszawa, 2007

rok), pomysªodawc¡ i koordynatorem tego przedsi¦wzi¦cia byªa Maªgorzata Ma«ka-Szulik, ówczesna prezydent

Zabrza; Metropolitarne �wi¦to Rodziny. Dost¦pny w Internecie: http://www.swieto-rodziny.pl. [Data dost¦pu:

22.04.2013].
77Kiermasz Ksi¡»ki Katolickiej w Katowicach. Dost¦pny w Internecie: http://www.kiermasz.ksj.pl/ [Data

dost¦pu: 22.04.2013].
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Apostolicum, Edycja �wi¦tego Pawªa, Go±¢ Niedzielny, Ksi¦garnia ±w. Jacka, Niedziela,

Promic Wydawnictwo Ksi¦»y Marianów, Stowarzyszenie Wydawców Katolickich, Wy-

dawnictwo AA, Bernardinum, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu,

Jedno±¢, Wydawnictwo Ksi¦»y Sercanów, Wydawnictwo M, Wydawnictwo Ojców Fran-

ciszkanów Niepokalanów, Wydawnictwo ±w. Stanisªawa BM, �W drodze�, Espe.

Na przestrzeni ostatnich lat wydawcy konfesyjni podj¦li prób¦ zorganizowania im-

prezy wystawienniczej w Krakowie, na wzór warszawskich Targów Wydawców Kato-

lickich. Tak¡ inicjatyw¡ byªy i Krakowskie Targi Ksi¡»ki Katolickiej AD VERBUM78,

które odbyªy si¦ pod koniec maja 2007 roku. Wzi¦ªo w nich udziaª ponad 50 �rm, gªównie

o�cyny literatury konfesyjnej, ale tak»e biura pielgrzymkowe i przedsi¦biorstwa z bran»y

dewocjonaliów. Kuratorem imprezy byª Cezary S¦kalski � redaktor naczelny Wydaw-

nictwa Sera�n. Wzorem warszawskich spotka« zaproszono go±cia honorowego � sanktu-

arium w San Giovanni Rotondo, które zorganizowaªo 120. rocznic¦ urodzin ±w. Ojca Pio.

W±ród zaproszonych autorów byli m.in. Szymon Hoªownia, Halina Kwiatkowska (kole-

»anka z lat szkolnych Karola Wojtyªy), misjonarz z Afryki o. Robert Wieczorek oraz

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Pomimo bogatej oferty spotka« targowych, impreza nie

odniosªa sukcesu i do tej pory nie doczekaªa si¦ ponownej edycji79. Przyczyn¡ byªa

sªaba promocja, a jej konsekwencj¡ niewielkie zainteresowanie odwiedzaj¡cych. Wad¡

targów okazaª si¦ tak»e ich termin. Miesi¡c maj w Krakowie ob�tuje w liczne wyda-

rzenia o charakterze kulturalnym, odbywaj¡ si¦ te», w tym czasie, imprezy targowe

w innych miejscach Polski.

Ksi¡»ka wydawców katolickich jest obecna tak»e podczas ogólnopolskich targów

ksi¡»ki, które na staªe wpisaªy si¦ w kalendarz wystawienniczy polskich edytorów. Do

najwi¦kszych nale»aªy Mi¦dzynarodowe Targi Ksi¡»ki w Warszawie, odbywaj¡ce si¦ od

1956 roku. I i II edycja zostaªa zorganizowana w ramach Mi¦dzynarodowych Targów

Pozna«skich. Dwa lata pó¹niej imprez¦ przeniesiono do Paªacu Kultury i Nauki w sto-

licy80. Wydawcy ksi¡»ki katolickiej licznie brali udziaª w Mi¦dzynarodowych Targach

Ksi¡»ki poniewa» byªa to jedyna impreza o charakterze mi¦dzynarodowym, z dobr¡ pra-

s¡ ogólnopolsk¡, wysok¡ frekwencj¡ uczestników, aktywnym udziaªem twórców i dobr¡

lokalizacj¡ w samym centrum Warszawy81. Wokóª Mi¦dzynarodowech Targów Ksi¡»ki
78md: Rozpocz¦ªy si¦ I Krakowskie Targi Ksi¡»ki Katolickiej. eKAI.pl [Dokument elektroniczny]. Dost¦p-

ny w Internecie: http://ekai.pl/wydarzenia/x12476/rozpoczely-sie-i-krakowskie-targi-ksiazki-katolickiej [Data

dost¦pu: 22.04.2013]; md: Kraków: zako«czyªy si¦ I Targi Ksi¡»ki Katolickiej. eKAI.pl [Dokument elektronicz-

ny]. Dost¦pny w Internecie: http://ekai.pl/wydarzenia/x12485/krakow-zakonczyly-sie-i-targi-ksiazki-katolickiej

[Data dost¦pu: 22.04.2013].
79II edycj¦ planowano na 20-22 luty 2009 roku.
80K. Kaleta: Mi¦dzynarodowe Targi Ksi¡»ki w Warszawie. Historia i tera¹niejszo±¢. Warszawa 2005.
81K. Froªow: Targi Ksi¡»ki w Polsce: Analizy, porównania, szacunki. . . cz 1. �Biblioteka Analiz� 2005, nr 1,
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ci¡gle toczyªy si¦ dyskusje o formuª¦, zarzucano im nienowoczesno±¢ i spadek formy.

Jednak nadal byªa to najbardziej presti»owa wystawa ksi¡»ek w Polsce, gdy» oprócz

krajowych wydawców prezentowano na nich ofert¦ o�cyn z ró»nych stron ±wiata. W po-

szczególnych edycjach Mi¦dzynarodowych Targów Ksi¡»ki w Warszawie braªy udziaª,

m.in. nast¦puj¡ce o�cyny katolickie: Jedno±¢, Towarzystwo Wi¦¹, Wydawnictwo �wi¦ty

Wojciech, Znak, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej �Gaudium�, Bernardinum, Wy-

dawnictwo Sióstr Loretanek oraz Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. W maju 2010

roku w Warszawie, obok 56. Mi¦dzynarodowych Targów Ksi¡»ki, odbyªy si¦ I Warszaw-

skie Targi Ksi¡»ki, a rok pó¹niej odwoªano Mi¦dzynarodowe Targi Ksi¡»ki. Od tej pory

najwi¦ksza polska impreza wystawiennicza o charakterze mi¦dzynarodowym to War-

szawskie Targi Ksi¡»ki. Wydawcy konfesyjni równie» maj¡ w niej swój udziaª.

Kolejn¡ presti»ow¡ wystaw¡, która cieszy si¦ sporym zainteresowaniem o�cyn kato-

lickich, s¡ Targi Ksi¡»ki w Krakowie. Zorganizowano je po raz pierwszy w 1997 roku.

Wydawcy ksi¡»ki katolickiej uczestnicz¡ w nich liczniej ni» w Mi¦dzynarodowych Tar-

gach Ksi¡»ki w Warszawie. Dla przykªadu w 13. Targach Ksi¡»ki w Krakowie (2009

rok) wzi¦ªo udziaª czterdziestu trzech edytorów religijnych, m.in. O�cyna Wydawniczo-

Poligra�czna �Adam�, Bratni Zew, Esprit, Fundacja Instytut Edukacji Spoªecznej i Re-

ligijnej im. ks. Piotra Skargi, gloria24.pl, Homini, Jedno±¢, Towarzystwo Biblijne w Pol-

sce, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Wy-

dawnictwo KUL, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawla II, Wy-

dawnictwo Petrus, Wydawnictwo ±w. Stanisªawa BM, Znak. Zalety targów to: wysoka

statystyka (wystawcy, odwiedzaj¡cy), bardzo dobra prasa, stabilny organizator (spóªka

Targi w Krakowie S.A.) i wªasna nagroda (im. Jana Dªugosza).

Edytorzy aktywnie uczestnicz¡ w wystawach, prezentuj¡ dorobek, zapraszaj¡ auto-

rów, wª¡czaj¡ si¦ w akcje targowe, organizuj¡ promocje i obni»ki cen. Z punku widze-

nia czytelnika najwa»niejszy jest fakt komunikacji pomi¦dzy nim a �rm¡ wydawnicz¡.

W tradycyjnej lub wirtualnej ksi¦garni ksi¡»ka jest najcz¦±ciej postrzegana poprzez na-

zwisko autora, tytuª, zakres tematyczny, a wymienione desygnaty s¡ pomocne podczas

poszukiwa« publikacji i decyzji o zakupie. Na targach czytelnik u±wiadamia sobie rze-

czywisty zwi¡zek pomi¦dzy ofert¡ a �rm¡, która j¡ przygotowaªa. Poza wymiarem wy-

darzenia kulturalnego i atrakcyjnej akcji marketingowej, targi posiadaj¡ jeszcze aspekt

czysto informacyjny, który wzmacnia i utrwala pozycj¦ o�cyn katolickich w obiegu

ksi¡»ki.

s. 14-15.
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4.3.2 Nagrody literackie

W podj¦ciu decyzji o zakupie ksi¡»ki pomagaj¡ czytelnikowi narz¦dzia, które mo»na

podzieli¢ na dwie grupy: 1. przedsi¦wzi¦cia reklamowe i promocyjne czynione przez

wydawców i po±rednio przez dystrybutorów; 2. instrumenty maj¡ce na celu przekaza-

nie czytelnikowi obiektywnej informacji hierarchizuj¡cej i oceniaj¡cej ofert¦: nagrody,

listy bestsellerów, publicystyka (recenzje, omówienia, eseje). Nagrody literackie przy-

znawane s¡ w celu wyró»nienia ksi¡»ki, zwrócenia uwagi na konkretny tytuª, a cz¦sto

sposób wydania. Dotyczy to tak»e tych, które z formalnego punktu widzenia przyzna-

wane s¡ autorowi lub o�cynie. Wi¦kszo±¢ nagród wi¡»e si¦ z graty�kacj¡ �nansow¡,

niektóre maj¡ jedynie charakter symboliczny. Spora cz¦±¢ posiada swojego patrona, co

jest zaakcentowane w nazwie. Nagrody mog¡ by¢: 1. zwi¡zane z targami ksi¡»ki, ty-

tuªami czasopism, programami RTV, 2. powoªywane przez stowarzyszenia, instytucje

kultury, 3. mie¢ charakter lokalny, 4. honorowa¢ wybran¡ tematyk¦ lub, 5. kierowa¢ si¦

do okre±lonych ±rodowisk. Wyró»nienia przyznawane ksi¡»kom peªni¡ funkcj¦ informa-

cyjn¡ dla »ycia literackiego i rynku, ponadto s¡ potrzebne, bo wi¡»¡ si¦ z konkretnym

±rodowiskiem. Niezale»ne i presti»owe nagrody pomagaj¡ podj¡¢ decyzj¦, jaki tytuª wy-

bra¢, kupi¢, przeczyta¢. Analitycy rynku ksi¡»ki oceniaj¡, »e w Polsce poza Literack¡

Nagrod¡ Nobla i Literack¡ Nagrod¡ Nike pozostaªe nie maj¡ wi¦kszego wpªywu na

popyt. Powodem takiego stanu rzeczy mo»e by¢ wzgl¦dna oboj¦tno±¢ ±rodków maso-

wego przekazu, bo sukces i presti» nagrody literackiej zale»¡ w du»ej mierze od oprawy

medialnej82. Poni»ej zostan¡ omówione wyró»nienia dedykowane wyª¡cznie ksi¡»kom

wydawców katolickich oraz nagrody o charakterze ogólnym, które przyznano twórcom,

o�cynom lub literaturze konfesyjnej.

NagrodaWydawców Katolickich FENIKS83 to presti»owe wyró»nienie literackie przy-

znawane od 1998 roku podczas Targów Wydawców Katolickich w Warszawie. Organi-

zatorem konkursu i fundatorem nagrody jest Stowarzyszenie Wydawców Katolickich.

Eliminacje maj¡ na celu �promowanie i wyró»nienie warto±ciowych publikacji, które

traktuj¡ o katolicyzmie lub przez sw¡ wymow¦ pozytywnie ukazuj¡ warto±ci chrze±cija«-

skie�84. Nagroda FENIKS przyznawana jest co roku wydawnictwu, które opublikowaªo
82L. Mergler: Przewodniki po górach ksi¡»ek. Nagrody literackie. �Biblioteka Analiz� 2005, nr 1, s. 17-18.
83Sªowo �Feniks� �guruje w nazwie nagrody od 1999 roku.
84Regulamin Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2013 [Dokument elektroniczny].

Dost¦pny w Internecie: http://swk.pl/wp-content/uploads/2007/02/Feniks_regulamin.pdf [Data dost¦pu:

17.04.2013].
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ksi¡»k¦ uznan¡ za najlepsz¡ w danej kategorii. Nazwa nagrody85 podkre±la charakter li-

teratury religijnej w Polsce, która odradza si¦ po latach marginalizowania przez system

komunistyczny. W danej edycji bior¡ udziaª ksi¡»ki opublikowane mi¦dzy 1 stycznia

a 31 grudnia poprzedniego roku. Publikacje do konkursu mog¡ zgªasza¢: wydawnictwa,

przewodnicz¡cy i czªonkowie jury, inne osoby lub instytucje, które prze±l¡ swoje zgªo-

szenia w formie pisemnej. Przez kolejne lata kategorie ulegaªy zmianom. Na przykªad

w edycji w 2013 roku wyró»niono publikacje nadesªane w nast¦puj¡cych kategoriach:

literacka, nauki ko±cielne, edytorstwo, ksi¡»ka dla dzieci, ksi¡»ka dla mªodzie»y, ksi¡»ka

autora zagranicznego, seria wydawnicza (dzieªa zebrane), publicystyka religijna, multi-

media. Ponadto stowarzyszenie przyznaje: Nagrod¦ Gªówn¡ FENIKS, Nagrod¦ Maªego

FENIKSA86 (Zdj¦cie 2), Nagrod¦ Specjaln¡ (2000, 2009-2012), Nagrod¦ Diamentowy

FENIKS (2004- 2006, 2009-2012). Jako nagrody przyznawane s¡ wyró»nienia w po-

staci dyplomów � dla wyró»nionych w kategoriach; dyplomy i statuetki FENIKSA87 �

dla zwyci¦zców w kategoriach; dyplom, statuetka FENIKSA i nagroda pieni¦»na � dla

laureata nagrody gªównej.

Zdj¦cie 2. Statuetka FENIKSA

�ródªo: Stowarzyszenie Wydawców Ksi¡»ki Katolickiej. Dost¦pny w Internecie:

http://swk.pl/feniks. [Data dost¦pu: 18.04.2011].

85Feniks � ptak w mitologii greckiej, odradzaj¡cy si¦ z popioªów; symbolizuje ±mier¢ i zmartwychwstanie

Chrystusa; Hasªo Feniks. J. Seibert: Leksykon sztuki chrze±cija«skiej. Tematy, postacie, symbole. Kielce 2007,

s. 101-102.
86Nagroda Maªego FENIKSA przyznawana jest dziennikarzom i mediom za promowanie ksi¡»ki katolickiej.
87Statuetka FENIKSA � zaprojektowana przez Ann¦ Wolsk¡, absolwentk¦ warszawskiej ASP.
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Laureaci Nagrody Gªównej FENIKS:

1999 � ks. Jan Twardowski,

2000 � Biblia w przekªadzie ksi¦dza Jakuba Wujka z 1599 r. Transkrypcja typu �B�

oryginalnego teksu z XVI w. i wst¦py ks. Janusz Frankowski � O�cyna Wydawnicza

VOCATIO,

2001 � prof. Stefan �wie»awski,

2002 � o. prof. Albert Kr¡piec OP,

2003 � prof. Irena Suªkowska-Kura± i prof. Stanisªaw Kura± za dzieªo Bullarium Polo-

niae � wydanych staraniem Fundacji Jana Pawªa II pod patronatem Instytutu Historii

Polskiej Akademii Nauk,

2004 � o. Jacek Salij OP,

2005 � ks. bp Kazimierz Romaniuk,

2006 � prof. Anna �widerkówna,

2007 � ks. prof. Marek Starowieyski,

2008 � o. prof. dr hab. Jan Andrzej Kªoczowski OP,

2009 � o. Leon Knabit OSB,

2010 � ks. prof. Michaª Heller,

2011 � s. Zo�a Józefa Zdybicka USJK,

2012 � ks. prof. dr hab. Józef Kudasiewicz,

2013 � Wanda i Andrzeja Póªtawscy.

Laureaci Nagrody Specjalnej FENIKS:

2000 � Polski Instytut Historyczny w Rzymie za wydanie licznych tomów Poloni-

ców z archiwów europejskich i studiów z dziedziny historii, a szczególnie za wydanie

19 tomów Nuncjatur.

2009 � Agencja Wydawnicza a Linea za wybitne dokonanie w dziedzinie edytorstwa

w pracy Ojcze nasz � nasz. Przekªady, parafrazy i inne literackie opracowania Modlitwy

Pa«skiej. Rzecz zebraª i opracowaª Jan A. Choroszy.

2010 � prof. Mieczysªaw Tomaszewski, za fundamentalne prace po±wi¦cone »yciu i twór-

czo±ci Fryderyka Chopina; Jego Magni�cencja ±p. ks. prof. dr hab. Ryszard Rumianek

Rektor Uniwersytetu Kardynaªa Stefana Wyszy«skiego w Warszawie za caªoksztaªt pra-

cy naukowej dotycz¡cej poszerzania i pogª¦biania wiedzy o Pi±mie �wi¦tym oraz za

szczególny mecenat nad wydawnictwami katolickimi i akademickimi.

2011 � Wydawnictwo M za Dzieªa zebrane Jana Pawªa II ; Wydawnictwo Biaªy Kruk

za Dzieje Wielkiego Ponty�katu Jana Pawªa II.
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TOTUS88 � jedna z najbardziej presti»owych nagród w ko±ciele katolickim �przyzna-

wana jest od roku 2000, w przeddzie« Dnia Papieskiego przez Fundacj¦ Episkopatu Pol-

ski �Dzieªo Nowego Tysi¡clecia�. Otrzymuj¡ j¡ osoby oraz instytucje, których dziaªalno±¢

przyczynia si¦ do promowania godno±ci czªowieka. Nagrody przyznawane s¡ w czterech

kategoriach: Promocja czªowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza (od

2000 r.); Osi¡gni¦cia w dziedzinie kultury chrze±cija«skiej (od 2000 r.); Propagowanie

nauczania Ojca �wi¦tego Jana Pawªa II (od 2001 r.); TOTUS medialny dla upami¦t-

nienia Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawªa II

w mediach (od 2002 r.). Laureaci Nagrody Totus: prof. Wªadysªaw Bartoszewski, Adam

Bujak, s. Maªgorzata Chmielewska, o. Jan Góra OP, Henryk Mikoªaj Górecki, Krzysz-

tof Kolberger, Zygmunt Kubiak, Maja Komorowska, prof. Jerzy Nowosielski, Grzegorz

Polak, Marek Piwowski, ks. Jan Twardowski, George Weigel, prof. Andrzej Zoll, zespóª

Arka Noego, Fundacja �Instytut Tertio Millennio�, �Go±¢ Niedzielny�, Katolicka Agencja

Informacyjna, �Niedziela�, portal Opoka, redakcja Mszy ±w. radiowej, Redakcja Progra-

mów Katolickich TVP, �Tygodnik Powszechny�, program �Ziarno�.

Nagroda Literacka im. Franciszka Karpi«skiego przyznawana jest od 1995 roku przez

Katolickiego Stowarzyszenia �Civitas Christiana� Oddziaª Okr¦gowy w Biaªymstoku,

fundatora nagrody. Jej celem jest popularyzowanie twórczo±ci literackiej wpisuj¡cej

si¦ w nurt literatury chrze±cija«skiej, pogª¦bianie i upowszechnianie rozumienia, czym

jest pisarstwo w tym wymiarze oraz jakie jest jego znaczenie dla rozwoju czªowieka.

Co roku inny twórca honorowany jest za warto±ci ponadczasowe w twórczo±ci literac-

kiej. Wyró»nienie ma zasi¦g ogólnopolski. Uroczysto±¢ wr¦czenia odbywa si¦ w listopa-

dzie w Biaªymstoku. Przewodnicz¡cym kapituªy nagrody jest metropolita biaªostocki

abp Edward Ozorowski. W±ród laureatów nagrody znajduj¡ si¦: ks. Jan Twardow-

ski, prof. Irena Sªawi«ska, bp Józef Zawitkowski, Ernest Bryll, ks. prof. Janusz Fran-

kowski, Waldemar Smaszcz, Stanisªaw Szewczenko, Marek Skwarnicki, Jan Leo«czuk,

ks. prof. Jan Socho«, prof. Teresa Kostkiewiczowa, prof. Anna �widerkówna,

prof. Halina Krukowska, Ewa Lipska, Edward Redli«ski, prof. Stefan Sawicki,

Wojciech Wencel, prof. dr hab. El»bieta Feliksiak.

Wyró»nieniem za twórczo±¢ poetyck¡ jest Nagroda im. x. Józefa Baki, ustanowio-

na przez kwartalnik Fronda w 1996 roku. Konkurs odbywa si¦ nieregularnie od 1996

roku. Niektórzy laureaci: Wojciech Wencel (1996), Anna Piwkowska, Artur Grabowski

(1998), Krzysztof Czacharowski (2001).

88Nagroda Totus. Dost¦pny w Internecie: http://dzielo.pl/pl/strona/140/nagrody-totus [Data dost¦pu:

17.04.2013].
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Literackich wyró»nie« poetyckich imienia ks. Jana Twardowskiegojest kilka. Najstar-

szy jest Tarnogórski Konkurs Poetycki89, patronuje mu Burmistrza Miasta Tarnowskie

Góry i Starosta Powiatu Tarnogórskiego. Dwie kolejne nagrody utworzono po ±mier-

ci ksi¦dza i przyznawane s¡ odpowiednio przez Ludow¡ Spóªdzielni¦ Wydawnicz¡ oraz

pozna«skie Wydawnictwo �wi¦ty Wojciech. Nagroda za najciekawszy tom poezji ufun-

dowana przez Ludow¡ Spóªdzielni¦ Wydawnicz¡90 posiada Kapituª¦ Nagrody Literackiej

im. ks. Jana Twardowskiego, której czªonkowie, oceniaj¡c poszczególne tomy, zwracaj¡

uwag¦ na wysokie walory artystyczne nagrodzonej poezji i jej warto±ci humanistycz-

ne. Pierwsz¡ Nagrod¦ Literack¡ im. ks. J. Twardowskiego za najciekawszy tom poezji

2005/2006 przyznano ex aequo Krystynie Gucewicz za tom Kocham ci¦ i Jackowi Cy-

ganowi za tom poezji Ambulanza. Wiersze ±ródziemnomorskie (2007). Kolejni laureaci

to: za najciekawszy tom wierszy w 2007 roku � ex aquo Ewa Zelenay za tomik Wio-

senne wypalanie traw i Janusz A. Kobierski za Cierpkie wino »ycia (2008). Wr¦czenie

dyplomów i nagród odbywa si¦ w Pruszkowie.

Nagrod¦ Wydawnictwa �wi¦ty Wojciech91 po raz pierwszy wr¦czono w 2007 roku

za tomik poetycki wydany w 2006 roku. Zostaªa skierowana do autorów, wydawców,

stowarzysze« twórczych, redakcji czasopism i jurorów, a jej celem jest promowanie ory-

ginalnych warto±ci artystycznych oraz otwartej postawy humanistycznej, nawi¡zuj¡cej

do wra»liwo±ci patrona. W skªad jury wchodz¡: Krzysztof Koehler � przewodnicz¡cy,

dyrektor TVP Kultura, Aleksandra Iwanowska � edytor utworów ks. J. Twardowskiego,

Joanna Roszak � krytyk literacki, Teresa Tomsia � poetka, prof. Piotr �liwi«ski i ks.

Jerzy Stranz � dyrektor Drukarni i Ksi¦garni �w. Wojciecha. Gªówna nagroda to nie-

podzielna suma 10 000 zª. Jej pierwszym laureatem zostaª Marcin �wietlicki (2007).

W ramach konkursów ogólnopolskich nagradzani s¡ równie» autorzy tytuªów kato-

lickich. W 2000 roku Nagrod¦ Wielkiej Fundacji Kultury92 otrzymaª ks. Jan Twardow-

ski. To wyró»nienie jest przyznawane od 1993 roku wybranym twórcom lub zespoªom

twórców za wybitne osi¡gni¦cia w dziedzinie kultury decyzj¡ Kapituªy Nagrody Wiel-

kiej Fundacji Kultury. Zainicjowaªa j¡ ówczesna Prezes Fundacji � Izabella Cywi«ska.

Od 1996 r. czªonkowie Kapituªy zapraszaj¡ do swego grona laureatów Nagrody Wielkiej

z kolejnych lat. Skªad Kapituªy Nagrody Wielkiej Fundacji Kultury: Izabella Cywi«ska,
89W 2013 roku odbyªa si¦ XX edycja Konkursu.
90Nagroda im. ks. Jana Twardowskiego (Ludowa Spóªdzielnia Wydawnicza). Dost¦pny w Internecie:

http://www.lsw.pl/k.htm [Data dost¦pu: 09.06.2010].
91Nagroda im. ks. Jana Twardowskiego (Wydawnictwo �wi¦ty Wojciech). Dost¦pny w Internecie:

http://ksiegarnia.diksw.pl/poznan/pg/pl/informacje_biezace/konkurs_poetycki_im_ks.html [Data dost¦pu:

09.06.2010].
92Nagroda Wielka Fundacji Kultury. Dost¦pny w Internecie:

http://www.fundacjakultury.pl/104,Nagroda_Wielka_Fundacji_Kultury.htm [Data dost¦pu: 08.06.2010].
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Jan Englert, Maria Janion, Wojciech Krukowski, Edward Paªªasz, Sªawomir Pietras,

Andrzej Rottermund, Wªodzimierz Staniewski, Stefan Starczewski, Andrzej Werner,

Krzysztof Zanussi.

Nagrod¦ Literack¡ im. Józefa Mackiewicza ustanowiono w 2000 r. przez grono sym-

patyków twórczo±ci Józefa Mackiewicza, z inicjatywy Zbigniewa Zarywskiego i pomysªu

Stanisªawa Michalkiewicza z roku 1998. Przyznano j¡ po raz pierwszy w roku 2002,

w setn¡ rocznic¦ urodzin patrona. Jan Michaª Maªek i Zbigniew Zarywski ufundowali

Nagrod¦, w celu upami¦tnienia postaci i dzieªa Józefa Mackiewicza, pisarza i dziaªacza

politycznego. Wyró»nienie przyznawane jest corocznie, a ogªoszenie wyników i uroczy-

sto±¢ wr¦czenia laurów odbywa si¦ 11 listopada. Skªad kapituªy: Jacek Bartyzel (od

jesieni 2007), Tomasz Burek, Ryszard Legutko (do lata 2005), Halina Mackiewicz (od

sierpnia 2006), Jan Michaª Maªek, Stanisªaw Michalkiewicz (sekretarz), El»bieta Mo-

rawiec (od lata 2005), Andrzej Nowak (do maja 2007), Marek Nowakowski (przewod-

nicz¡cy), Wªodzimierz Odojewski, Kazimierz Orªo± (do czerwca 2006), Jacek Trznadel,

Maciej Urbanowski (od sierpnia 2006), Zbigniew Zarywski, Rafaª A. Ziemkiewicz oraz

przewodnicz¡cy jury � Marek Nowakowski. Nagroda to 10 tys. dolarów oraz zªoty medal

z wizerunkiem Józefa Mackiewicza i cytatem �Jedynie prawda jest ciekawa�. W kon-

kursie oceniane s¡ utwory literackie (powie±ci, eseje, poezja), i publicystyczne (w tym

polityczne), oraz naukowe rozprawy historyczne i krytycznoliterackie, napisane w j¦zy-

ku polskim przez autorów »yj¡cych, wydane w formie ksi¡»kowej w poprzednim roku

i zgªoszone przez wydawców. Wyró»nienie przyznaje si¦ dzieªom dotykaj¡cym tematyki

istotnej kulturowo, spoªecznie lub politycznie z uwzgl¦dnieniem ich walorów literackich.

Nominacje obejmuj¡ce ok. 10 tytuªów ogªaszane s¡ latem. W 2007 roku Nagrod¦ otrzy-

maª ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski za prac¦ Ksi¦»a wobec bezpieki (Znak), natomiast

w 2009 roku Bronisªaw Wildstein za ksi¡»k¦ Dolina nico±ci (Wydawnictwo M).

Fundacja im. ks. Janusza St. Pasierba ustanowiªa swoje wyró»nienie w 1998 roku93.

Jednym z celów Fundacji jest �promowanie twórczo±ci mªodych, utalentowanych histo-

ryków sztuki, a tak»e poetów i twórców krótkich form literackich, których twórczo±¢ jest

±wiadectwem chrze±cija«skiej inspiracji�94. Fundacja przyznaje co roku nagrod¦ gªów-

n¡, na przemian historykowi sztuki i poecie, oraz dwa lub trzy wyró»nienia. W±ród
93Twórcy Fundacji: ks. abp. Henryk Muszy«ski � Metropolita Gnie¹nie«ski, ks. dr. Wiesªaw Niew¦gªowski

� Krajowy Duszpasterz �rodowisk Twórczych, ks. dr. Wiesªaw Mering � rektor Wy»szego Seminarium Du-

chownego w Pelplinie, prof. med. Jerzy Dymecki, pisarz Piotr Wojciechowski i redaktor Maria Wilczek oraz

trzy instytucje: Wy»sze Seminarium Duchowne w Pelplinie, Uniwersytet Kardynaªa Stefana Wyszy«skiego

w Warszawie, Rektorat Duszpasterstwa �rodowisk Twórczych.
94Fundacja im. Ks. Janusza Pasierba. Dost¦pny w Internecie:

http://www.grudziadz.kik.opoka.org.pl/fundacja.html [Data dost¦pu: 11.06.2010].
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laureatów za rok 2003 znalazªo si¦ Wydawnictwo Diecezji Pelpli«skiej Bernardinum.

Wªasne wyró»nienia przyznaj¡ niektóre czasopisma i redakcje. Do najbardziej presti-

»owych nale»y Nagroda im. Ksi¦dza Józefa Tischnera95 ustanowiona w 2000/2001 roku

przez Miesi¦cznik i Wydawnictwo Znak wraz z Ergo Hesti¡. Przyznaje si¦ je w trzech

kategoriach: �1. pisarstwa religijnego i �lozo�cznego, stanowi¡cego kontynuacj¦ Tischne-

rowskiego �my±lenia wedªug warto±ci�, 2. publicystyki lub eseistyki na tematy spoªeczne,

która uczy Polaków przyjmowa¢ �nieszcz¦sny dar wolno±ci�, 3. inicjatyw duszpasterskich

i spoªecznych wspóªtworz¡cych �polski ksztaªt dialogu Ko±cioªa i ±wiata�96. Ceremonia

rozdania odbywa si¦ podczas Dni Tischnerowskich w Krakowie. W skªad Kapituªy wcho-

dz¡: ks. Adam Boniecki, Jarosªaw Gowin, Krzysztof Michalski, Piotr Maria �liwicki,

Wªadysªaw Stró»ewski, �ukasz Tischner, Henryk Wo¹niakowski. Laureaci w poszcze-

gólnych latach:

2001 � Stefan Swie»awski, Jan Nowak-Jeziora«ski, ks. Herbert Hlubek,

2002 � Bronisªaw Baczko, Ryszard Kapu±ci«ski, Bogdana Pilichowska-Ragno,

2003 � Barbara Skarga, Wojciech Jagielski, ks. Andrzej Augusty«ski,

2004 � ks. Tomasz W¦cªawski, Wiktor Osiaty«ski, Teresa Sawicka i Marta Sawicka,

2005 � ks. Wacªaw Hryniewicz, Mirosªawa Grabowska, ks. Manfred Deselaers,

2006 � Karol Tarnowski, Piotr Kªodkowski, Janina Ochojska-Oko«ska,

2007 � Wªadysªaw Stró»ewski, Rafaª Dutkiewicz, Brat Moris Maurin,

2008 � Ks. Robert J. Wo¹niak, Krystyna Kurczab-Redlich, Siostra Anna Baªchan,

2009 � Barbara Chyrowicz SSpS, Aleksander Smolar, Katarzyna Kaªamajska-Liszcz

i Krzysztof Liszcz,

2010 � ks. Michaª Heller, Tomasz Rakowski, Henryka Krzywonos-Strycharska,

2011 � Piotr Sikora, Dariusz Kosi«ski, Uniwersytet dzieci,

2012 � Jerzy Szacki, Karolina Wigura, Siostra Maªgorzata Chmielewska,

2013 � Paweª �piewak, Michaª �uczewski, Stowarzyszenie na Rzecz Niepeªnosprawnych

SPES.

95Peªna nazwa: Nagroda Znaku i Hestii imienia ksi¦dza Józefa Tischnera.
96Nagroda Znaku i Hestii imienia ksi¦dza Józefa Tischnera. Dost¦pny w Internecie:

http://nagrodatischnera.pl/o-nagrodzie [Data dost¦pu: 15.06.2010].
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Inne nagrody przyznane wydawnictwom katolickim, to m.in.: �Srebrny Denar�97 dla

Wydawnictwa WAM (2007 rok), Dyplom Polskiej Izby Ksi¡»ki98 dla Wydawnictwa Sa-

lezja«skiego (2007 rok), Nagroda Templetona99 dla ks. prof. Michaªa Hellera, autora

wielu ksi¡»ek ukazuj¡cych si¦ w Wydawnictwie Znak (2008 rok), European Christian

Book Of The Year (Europejska Chrze±cija«ska Ksi¡»ka Roku)100 dla publikacji Biblia

dla rodziny (Vocatio, 2007 rok) oraz w kategorii ksi¡»ek dla dzieci przyznana publikacji

Bóg odpowiedziaª na modlitwy Müllera ponad 50 000 razy (Vocatio, 2008 rok).

Cz¦±¢ nagród przyznawana ksi¡»kom konfesyjnym, ich twórcom oraz wydawcom

nale»y do systemu ksi¡»ki katolickiej. Dotyczy to konkursów, które powstaªy w celu

promowania warto±ci chrze±cija«skich oraz dzieª wydawanych przez o�cyny religijne.

S¡ to omówione w pierwszej cz¦±ci podrozdziaªu nagrody: FENIKS, TOTUS, Nagro-

da Literacka im. Franciszka Karpi«skiego, Nagroda im. x Józefa Baki, Nagroda im.

ks. Jana Twardowskiego Wydawnictwa �wi¦ty Wojciech. Przedsi¦wzi¦cia te s¡ cz¦±ci¡

systemu ksi¡»ki katolickiej, podnosz¡ presti» o�cyn i wydawanych dzieª oraz docenia-

j¡ autorów. S¡ potrzebne czytelnikom, którzy niejednokrotnie przy swoich wyborach

kieruj¡ si¦ opini¡ jurorów oraz wydawcom, którzy fakt wyró»nienia w konkursie ekspo-

nuj¡ podczas promocji swojej oferty. Pozostaªe nagrody s¡ adresowane do caªego rynku

ksi¡»ki i nie nale»¡ do omawianego systemu. Niemniej jednak bardzo nobilituj¡cy jest

fakt, »e propozycje tytuªów katolickich pojawiaj¡ si¦ w tych konkursach i s¡ zauwa»ane.

97�Srebrny Denar� to nagroda w konkursie ogªoszonym przez Gmin¦ Miejsk¡ Krakowa w 2006 roku na Naj-

starsz¡ funkcjonuj¡c¡ krakowsk¡ �rm¦. Spo±ród dwunastu przedsi¦biorstw ubiegaj¡cych si¦ o nagrod¦ w bran»y

produkcyjnej, usªugowej oraz handlowej, Wydawnictwo WAM zostaªo uhonorowane nagrod¡ �Srebrnego De-

nara� Bolesªawa Wstydliwego, w kategorii ��rma produkcyjna�. O�cyna WAM zostaªa zaªo»ona w 1872 r.,

a w roku otrzymania wyró»nienia (2007 rok) obchodziªa jubileusz 135 lat swojego istnienia.
98Dyplom Polskiej Izby Ksi¡»ki przyznano podczas XIII Targów Wydawców Katolickich, aby uhonorowa¢

dziaªalno±¢ jednej z najstarszych o�cyn na rynku polskim � Wydawnictwa Salezja«skiego. Zostaªo ono utwo-

rzone w 1887 roku w Turynie, a po przybyciu salezjanów do Polski, przeniesione do O±wi¦cimia, gdzie dziaªaªo

do 1951 roku, z przerw¡ w czasie II wojny ±wiatowej. Jego aktywno±¢ udaªo si¦ wznowi¢ w 1976 roku.
99Nagrod¦ Templetona ustanowiono w 1972 roku przez Fundacj¦ Templetona. Jest przyznawana corocznie,

od 1973 roku osobom indywidualnym, za dziaªania zwi¡zane z pokonywaniem barier pomi¦dzy nauk¡ a religi¡.

W 2008 po raz pierwszy zostaªa przyznana Polakowi.
100Presti»owe wyró»nienie przyznawane przez europejsk¡ reprezentacj¦ zawodow¡ chrze±cija«skiej bran»y wy-

dawniczej podczas europejskiej konferencji wydawców i ksi¦garzy chrze±cija«skich w Amsterdamie.
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4.3.3 Spotkania autorskie

Przygotowanie trasy promocyjnej autora to dla wydawcy du»y wysiªek organizacyjno-

logistyczny. Podejmuje si¦ go w celu promocji o�cyny i umo»liwienia czytelnikom kon-

taktu z ulubionym autorem. Wydawcy ksi¡»ki katolickiej cz¦sto korzystaj¡ z tej formy

promocji swoich tytuªów. Jednak aby j¡ dobrze zorganizowa¢ nale»y zadba¢ o101:

1. Dobr¡ logistyk¦:

� czas trwania wizyty: ilo±¢ miast, rezerwacja hoteli, transport, wy»ywienie;

� organizacja spotka«: rezerwacja sal, wybór i aran»acja miejsca do podpisy-

wania ksi¡»ek;

� oprawa medialna: konferencje prasowe, wywiady, newslettery102, mailingi103.

2. Pozyskanie wspóªorganizatorów:

� obni»enie kosztów dla wydawcy;

� promocja i zysk (sprzeda» ksi¡»ek) dla wspóªorganizatora;

� dobra orientacja w lokalnych realiach: pomoc w dotarciu do mediów oraz

pozyskaniu funduszy od wªadz i sponsorów, dopilnowanie realizacji punktów

programu.

3. Wybór odpowiednich form promocji autora:

� spotkanie autorskie;

� premiera (promocja) ksi¡»ki;

� podpisywanie ksi¡»ki (odpowiednio zorganizowane miejsce);

� wywiad z autorem;

� czat na popularnym portalu;

� panel dyskusyjny z udziaªem autora;

� konferencja prasowa.
101B. Tobiszowski: Trasa promocyjna autora. W: K. Froªow: Public Relations na rynku ksi¡»ki. Warszawa

2007, s. 66-70.
102Newsletter � 1. powiadamianie subskrybentów o nowo±ciach i zmianach w serwisie lub oferowanych usªu-

gach; 2. elektroniczna forma biuletynu � czasopisma rozsyªanego za pomoc¡ poczty elektronicznej do prenu-

meratorów; 3. przegl¡dy prasy i bie»¡cych wydarze«.
103Mailing (Direct Mailing) � wysyªka tre±ci reklamowych za pomoc¡ poczty elektronicznej.
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Edytorzy o swoich dziaªaniach zwi¡zanych z promowaniem nowo±ci wydawniczych i or-

ganizowanych spotkaniach autorskich informuj¡ czytelników poprzez witryny WWW,

bran»owe i katolickie portale internetowe, plakaty reklamowe, komunikaty w prasie tra-

dycyjnej i elektronicznej oraz za pomoc¡ newsletterów rozsyªanych do subskrybentów.

Aktywnie popularyzuj¡ te» swoich autorów podczas imprez wystawienniczych, o czym

±wiadczy bogaty program towarzysz¡cy Targom Wydawców Katolickich. Poni»ej przed-

stawiono wybrane akcje na przykªadzie kilku wydawnictw.

Wydawnictwo Biaªy Kruk � promocja ksi¡»ki Prawy i sprawiedliwy. �ycie i m¦-

cze«stwo bªogosªawionego ksi¦dza Jerzego Popieªuszki. (fotogra�e: Adam Bujak, tekst:

Jolanta Sosnowska). Plakat (Zdj¦cie 3) informuj¡cy o prezentacji zawiera program spo-

tkania, w którym przewidziano udziaª autorów, osób duchownych i ludzi nauki oraz

wspóªpracowników bohatera albumu-biogra�i.

Zdj¦cie 3. Plakat informuj¡cy o prezentacji ksi¡»ki wydawnictwa Biaªy Kruk

�ródªo: Wydawnictwo Biaªy Kruk. Wydarzenia. Dost¦pny w Internecie:

http://www.bialykruk.pl. [Data dost¦pu: 16.06.2010].

Wydawnictwo Biaªy Kruk � promocja albumu Adama Bujaka Skarby bernardynów.

Uroczysta prezentacja odbyªa si¦ 2 kwietnia 2009 roku w zabytkowym wn¦trzu ko±cioªa

p.w. ±w. Bernardyna ze Sieny w Krakowie. W±ród go±ci byli m.in. ks. infuªat Janusz

Biela«ski, byªy kustosz i gwardian Sanktuarium Matki Bo»ej Bolesnej w Kalwarii Ze-

brzydowskiej � o. Mikoªaj Rudyk oraz byªy prezydent Miasta Krakowa � Józef Lassota.
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Program skªadaª si¦ z dwóch cz¦±ci i obejmowaª:

Cz. 1. (ko±cióª p.w. ±w. Bernardyna ze Sieny w Krakowie):

� powitanie zebranych go±ci i przedstawicieli mediów przez gospodarza spotkania,

o. Fidelisa Macioªka, kustosza sanktuarium i dyrektor wydawnictwa

�Calvarianum�,

� ±piew dawnych, wielkopostnych pie±ni w wykonaniu chóru Wy»szego Seminarium

Duchownego w Kalwarii Zebrzydowskiej �Schola Cantorum�,

� odczytanie fragmentów papieskich wypowiedzi dotycz¡cych lub skierowanych do

bernardynów przez aktora Jerzego Zelnika,

� odsªoni¦cie w ko±ciele zabytkowego malowidªa Tadeusza Popiela � monumentalnej

panoramy Golgoty, stanowi¡cej tªo dla Grobu Pa«skiego,

� zaprezentowanie pocz¡tków zakonu franciszkanów przez ksi¦dza biskupa Albina

Maªysiaka,

� wyst¡pienie prezesa wydawnictwa Biaªy Kruk, Leszka Sosnowskiego, który opo-

wiedziaª o pracy nad albumem,

� wyst¡pienia twórcy fotogra�i i autorów tekstów.

Cz. 2. (bernardy«skie sanktuarium Pana Jezusa Miªosiernego w ko±ciele p.w. Stygmatów

±w. Franciszka w Alwerni):

� Msza ±w.,

� przywitanie zabranych go±ci przez o. Fidelias Macioªka, dyrektora wydawnictwa

�Calvarianum�,

� wyst¡pienia burmistrza Jana Rychlika i aktora Andrzeja Grabowskiego,

� udzielanie odpowiedzi na zebrane przez Adama Bujaka pytania oraz podpisywanie

ksi¡»ek.

Krakowskie Wydawnictwo M we wspóªpracy z innymi instytucjami zorganizowaªo kilka

projektów w ramach wizyty Michaela D. O'Briena104 w Polsce (listopad 2009 rok). Od-

byªy si¦ dwie debaty z udziaªem kanadyjskiego pisarza �Prorok czy fanatyk? czyli rzecz

o ksi¡»kach kanadyjskiego powie±ciopisarza Michaela D. O'Briena� i �Ko±cióª katolicki
104Michael D. O'Brien (ur. 1948 w Ottawie) � kanadyjski pisarz katolicki, malarz, autor bestsellerowych

powie±ci; w Polsce jego ksi¡»ki publikuje Wydawnictwo M i Wydawnictwo Znak.
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� ostatni bastion nietolerancji?� Spotkanie autorskie zorganizowano w jednej z war-

szawskich restauracji. Rozmow¦ prowadziª Tomasz P. Terlikowski, dziennikarz m.in.

�Rzeczpospolitej�, a fragmenty powie±ci Ojciec Eliasz. Czas Apokalipsy czytaª Piotr

Ligienza, aktor Teatru Powszechnego. Zaplanowano te» wykªad Michaela D. O'Briena

Teologia kultury i pi¦kno.

Wydawnictwo Salwator organizuje liczne spotkania autorskie z siostr¡ Aniel¡, ª¡czo-

ne z degustacj¡ ciast i potraw osobi±cie przez ni¡ przygotowanych. Korzysta równie»

z multimedialnych form, aran»uj¡c spotkania wirtualne ze swoimi autorami, np.: czat

z ks. prof. Tomaszem Jelonkiem Biblia w kulturze ±wiata na www.wiara.pl105, czat

z ks. bp. Janem Szkodoniem Maª»e«stwo. Aby marzenie nie byªo rozczarowaniem na

http://www.czat.katolik.pl106, czat z ks. prof. Kazimierzem Panusiem, Rektorem Papie-

skiej Akademii Teologicznej w Krakowie Sztuka kaznodziejska � �Czy skutecznie gªosz¦

Ewangeli¦? � na www.wiara.pl107. Wydawnictwo Salwator si¦ga tak»e po formuª¦ wy-

kªadów otwartych, w ten sposób powstaª cykl spotka« zatytuªowany Biblia w kulturze

±wiata108, zainspirowany publikacj¡ ks. Tomasza Jelonka o tym samym tytule.

Tytuªy bardzo cz¦sto s¡ promowane poprzez spotkania z autorami podczas wprowa-

dzania ich na rynek ksi¦garski. Nie zawsze jednak jest to mo»liwe. Wybrany przykªad

dotyczy bestsellerowej ksi¡»ki Jana Pawªa II Pami¦¢ i to»samo±¢109. Polska promocja

tego dzieªa odbyªa si¦ w Warszawie, Krakowie i Cz¦stochowie. W stolicy zorganizowano

konferencj¦ prasow¡ w budynku Konferencji Episkopatu Polski (14.03.2005), gdzie za-

proszono m.in. Prymasa Polski � kard. Józefa Glempa oraz go±ci z Watykanu. Krakow-

ska promocja (15.03.2005) obejmowaªa spotkanie otwarte po±wi¦cone ksi¡»ce Pami¦¢

i to»samo±¢ zaaran»owane przez Wydawnictwo Znak w auli Uniwersytetu Jagielo«skie-

go, które prowadziª Henryk Wo¹niakowski � prezes o�cyny. W±ród zaproszonych go±ci

byli: kard. Franciszek Macharski, Joaquin Navarro-Valls � rzecznik Stolicy Apostolskiej,

ks. praª. Claudio Rossini � dyrektor Libreria Editrice Vaticana, ks. praª. Paweª Ptasznik

� Sekretariat Stanu, sekcja polska, prof. Norman Davies, prof. Krzysztof Michalski �

Instytut Nauk o Czªowieku (Wiede«), o. Maciej Zi¦ba OP � prowincjaª Zakonu Domi-
105Zapis czatu z ks. prof. Tomaszem Jelonkiem, 28.11.2007 [Dokument elektroniczny]. Dost¦pny w Internecie:

http://www.salwator.com/?d=start,news,547,178,0,1 [Data dost¦pu: 24.06.2010].
106Zapis czatu z ks. bp. Janem Szkodoniem, 17.12.2007. [Dokument elektroniczny]. Dost¦pny w Internecie:

http://www.salwator.com/?d=start,news,549,178,0,1 [Data dost¦pu: 24.06.2010].
107Zapis czatu z ks. prof. Kazimierzem Panusiem, 11.12.2007. [Dokument elektroniczny]. Dost¦pny w Inter-

necie: http://www.salwator.com/?d=start,news,548,178,0,0 [Data dost¦pu: 24.06.2010].
108Wykªady odbywaªy si¦ na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawªa w Krakowie (dawna Papieska Akademia

Teologiczna) w roku akademickim 2007/2008.
109Nowa ksi¡»ka papie»a �Pami¦¢ i to»samo±¢�. W: �Niedziela� [Dokument elektroniczny]. Dost¦pny w Inter-

necie: http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=nd200511&nr=9 [Data dost¦pu: 01.07.2010].
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nikanów. Promocja cz¦stochowska (18.03.2005) odbyªa si¦ w Auli Redakcji �Niedzieli�.

Byªo to spotkanie poª¡czone z prezentacj¡ tytuªu, w którym udziaª wzi¦li: ks. inf. Ire-

neusz Skubi± � redaktor naczelny �Niedzieli�, red. Tadeusz Szyma oraz przedstawiciel

Wydawnictwa Znak.

Powy»sze przykªady form organizacji spotka« autorskich oraz promocji tytuªów

±wiadcz¡ o tym, »e wydawcy publikacji katolickich pod¡»aj¡ za panuj¡cymi w bran-

»y trendami. Wychodz¡c naprzeciw zmieniaj¡cym si¦ oczekiwaniom czytelników, ko-

rzystaj¡ z nowych technologii jako narz¦dzi komunikacyjnych oraz d¡»¡ do obecno±ci

w mediach.

4.3.4 Konferencje

Innym przykªadem dziaªa« maj¡cych na celu wypromowanie oferty wydawnictw kon-

fesyjnych s¡ konferencje. O�cyny katolickie nie korzystaj¡ z nich cz¦sto, ale niektórzy

edytorzy wypracowali swoje wªasne standardy w tym zakresie. Osobno zostan¡ potrak-

towane zebrania prasowe i naukowe.

Konferencje prasowe to wydarzenia medialne, w których bior¡ udziaª osoby chc¡ce

przekaza¢ mediom pewne informacje oraz zaproszeni dziennikarze. Wydawca powinien

zwoªywa¢ je w sytuacjach wyj¡tkowych, gdy chce podkre±li¢ wag¦ wydarzenia lub zako-

munikowa¢ szerokiemu gronu redaktorów co± wa»nego. Przykªadowe powody to: omó-

wienie bardzo dobrych okresowych wyników �nansowych wydawnictwa, przedstawienie

planów na przyszªo±¢, wizyta zagranicznego autora, otwarcie nowej siedziby, a tak»e

sytuacja kryzysowa, gdy w jakim± stopniu chce mie¢ kontrol¦ nad informacjami prze-

kazywanymi do mediów (tre±¢, czas)110.

Wydawcy ksi¡»ki katolickiej zwoªuj¡ konferencje prasowe najcz¦±ciej w trakcie trwa-

nia Targów Wydawców Katolickich, posªuguj¡c si¦ zapleczem organizacyjnym wystawy

oraz przy okazji du»ych imprez, np. Dni Tischnerowskich (w ramach tzw. imprez towa-

rzysz¡cych). Przygotowuj¡ tak»e promocje ksi¡»ek podczas spotka« w siedzibie Polskiej

Agencji Prasowej czy siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski (dla Katolic-

kiej Agencji Informacyjnej). Na wprowadzanie nowych tytuªów poª¡czone z konferencj¡

prasow¡ edytorzy decyduj¡ si¦ w przypadku bardzo znanych nazwisk (Jan Paweª II, Be-

nedykt XVI, Andrea Tornielli). Cz¦sto bior¡ w nich udziaª tak»e znani go±cie lub sam

twórca dzieªa. Przykªady konferencji prasowych, które odbyªy si¦ w zwi¡zku z wprowa-
110K. Froªow: Public Relations na rynku ksi¡»ki. Warszawa: Biblioteka Analiz, 2007, s. 58-63.
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dzeniem na rynek nowych tytuªów: premiera na polskim rynku ksi¡»ki Benedykta XVI

Jezus z Nazaretu (siedziba PAP w Warszawie, Wydawnictwo M, 16.04.2007), wydanie

ksi¡»ki Benedykta XVI My±li o Sªowie Bo»ym (siedziba PAP w Warszawie Wydaw-

nictwo Espe, 8.12.2008)111, promocja ksi¡»ki abp. Reinharda Marxa Kapitaª. Mowa

w obronie czªowieka. (siedziba Sekretariatu Episkopatu Polski w Warszawie, KAI, Wy-

dawnictwo Homo Dei, 21.11.2009), udziaª w promocji ksi¡»ki Santo Subito. Tajemnice

±wi¦to±ci Jana Pawªa II jej autora Andrei Tornielliego (KAI, Rafael, 1.03.2010), pro-

mocja ksi¡»ki Andrei Torniellego Tajemnica Ojca Pio i Karola Wojtyªy (siedziba Se-

kretariatu Konferencji Episkopatu Polski, KAI, Edycja �wi¦tego Pawªa, 12.02.2008),

promocja ksi¡»ki Ojca �wi¦tego Jana Pawªa II Pami¦¢ i to»samo±¢ (siedziba Konferen-

cji Episkopatu Polski, KAI, Znak, 14.03.2005).

Odmiennym przykªadem spotka« z udziaªem publiczno±ci s¡ konferencje naukowe.

Gromadz¡ one specjalistów z danej dziedziny � naukowców, praktyków i osoby zaintere-

sowane tematem. W ramach takiego seminarium prezentowane s¡ wyniki bada«, odby-

waj¡ si¦ wykªady monogra�czne i dyskusje. Wydawcy konfesyjni korzystaj¡ z tej formy,

jako narz¦dzia promocji nowego tytuªu, najcz¦±ciej je±li publikacja dotyczy pracy z teo-

logii, biblistyki lub innych problemowych zagadnie«, bada« czy projektów. Przykªadem

sympozjum, b¦d¡cego form¡ promocji ksi¡»ki jest konferencja naukowa �Wspóªczesne

drogi do Damaszku� poª¡czona z dyskusj¡ wokóª ksi¡»ki Benedykta XVI Katechezy

o ±w. Pawle (Kraków 28.05.2009, Wydawnictwo eSPe Polskiej Prowincji Zakonu Pi-

jarów). Program spotkania obejmowaª: przegl¡d wydarze« Roku ±w. Pawªa, wykªad

�w. Paweª w nauczaniu Benedykta XVI ks. dr hab. Romana Bogacza (Papieska Akade-

mia Teologiczna), wyst¡pienie �w. Paweª a czªowiek wspóªczesny o. Jacka Wolana SP

(Zakon Ojców Pijarów), prezentacj¦ najwa»niejszych publikacji po±wi¦conych osobie

i dzieªu ±w. Pawªa z Tarsu dr Marcina Majewskiego (Papieska Akademia Teologiczna).

Konferencja poprzedzaªa obchody Roku ±w. Pawªa112.

111Konferencja prasowa z okazji wydania ksi¡»ki Benedykta XVI �My±li o Sªowie Bo»ym�. [Dokument elek-

troniczny]. Dost¦pny w Internecie: http://wydawnictwoespe.blogspot.com/2008/12/konferencja-prasowa.html,

http://wydawnictwoespe.blogspot.com/2008/12/konferencja-prasowa-cz-2.html [Data dost¦pu: 29.06.2010].
112Rok ±w. Pawªa � 28.06.2008-29.06.2009.
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4.3.5 Imprezy cykliczne

Imprezy cykliczne to przedsi¦wzi¦cia kulturalne planowane na szerok¡ skal¦, w których

jest równie» miejsce dla ksi¡»ki. Przykªadem dobrze zaplanowanego, organizowanego

corocznie wydarzenia s¡ krakowskie Dni Tischnerowskie. Impreza odbywa si¦ w celu

upami¦tnienia osoby i spu±cizny ks. Józefa Tischnera. Podczas obchodów jest wr¦czana

Nagroda Znaku i Hestii im. ks. J. Tischnera oraz Stypendium im. ks. Józefa Tischnera.

Dni Tischnerowskie maj¡ kilku organizatorów: Spoªeczny Instytut Wydawniczy Znak,

Uniwersytet Papieski w Krakowie, Uniwersytet Jagiello«ski, Instytut My±li Józefa Ti-

schnera, Pa«stwowa Wy»sza Szkoªa Teatralna w Krakowie i Fundacja im. ±w. Królowej

Jadwigi. Impreza ma swoj¡ rang¦, wªasn¡ witryn¦ internetow¡ i logo (Zdj¦cie 4.) oraz

±wietnie przygotowan¡ promocj¦.

Zdj¦cie 4. Logo Dni Tischnerowskich

�ródªo: Materiaªy prasowe XI Dni Tischnerowskich. Dost¦pny w Internecie:

http://dni.tischner.pl. [Data dost¦pu: 29.06.2010].

Dziaªania marketingowe obejmuj¡ m.in. towarzysz¡cy tym wydarzeniom cykl im-

prez organizowanych mi¦dzy urodzinami ks. Tischnera (12 marca) a Dniami Tischne-

rowskimi (koniec kwietnia). Przykªadowo w roku 2011 odbyªa si¦ XI edycja, a udziaª

w spotkaniach byª bezpªatny. Cykl zostaª podzielony na dwa pasma: 1. �Po�lozofuj-

my!� � rozmowy z dzie¢mi, 2. Spotkania z laureatami Nagrody im. ks. Józefa Tisch-

nera. Zdj¦cie 5. przedstawia plakat promuj¡cy te wydarzenia. W 2010 roku Filharmo-

nia Baªtycka, wzoruj¡c si¦ na krakowskiej imprezie, zorganizowaªa Dni Tischnerowskie

w Gda«sku 113. W ramach projektu odbyªy si¦ dyskusje, spotkanie z laureatami nagrody

im. ks. J. Tischnera i koncerty.

113Dni Tischnerowskie w Gda«sku 7-10.10.2010.
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Zdj¦cie 5. Plakat promuj¡cy Stref¦ Tischnera

�ródªo: Witryna internetowa Tischner.pl. Dost¦pny w Internecie: http://tischner.pl.

[Data dost¦pu: 29.06.2010].

4.3.6 Wystawy

Wyznacznikiem wystawy ksi¡»ek jest najcz¦±ciej kryterium tematyczne lub plastyczne,

którego cel okre±la informacja, promocja lub dydaktyka. Tytuªy wchodz¡ce w skªad

pokazu peªni¡ rol¦ eksponatów, co oznacza, »e w czasie jej trwania nie s¡ sprzedawa-

ne114. Wystawy s¡ wa»nym ±rodkiem upowszechniania informacji i mog¡ by¢ z powo-

dzeniem wykorzystywane, jako forma promocji tak»e w przypadku tytuªów wydawców

katolickich. Zjawisko to cz¦sto towarzyszy Targom Ksi¡»ki, promocjom czy religijnym

wydarzeniom kulturalnym. Podczas XVII Targów Wydawców Katolickich odbyªa si¦

wystawa publikacji autorstwa Jana Pawªa II oraz ksi¡»ek po±wi¦conych Jego osobie.

W maju 2005 roku w Paªacu Kultury i Nauki podczas 50. Mi¦dzynarodowych Targów

Ksi¡»ki organizatorzy zgromadzili ok. 300 ksi¡»ek Jana Pawªa II i o Janie Pawle II.

Posta¢ Ojca �wi¦tego jest cz¦stym tematem organizowanych w Polsce ekspozycji ksi¡-

»ek � sytuacja analogiczna do bogactwa oferty tytuªów ukazuj¡cych si¦ na rodzimym
114Hasªo Wystawa ksi¡»ki. T. Hussak: W: Wspóªczesne polskie ksi¦garstwo. Maªy sªownik encyklopedyczny.

Wrocªaw 1981, s. 241-243; Hasªo Wystawa ksi¡»ki. W: Sªownik wydawcy. Red. B. Kalisz. Warszawa 1997,

s. 220.
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rynku ksi¡»ki edytorów katolickich. Pokazy publikacji odbywaj¡ si¦ tak»e przy innych

okazjach, np. w ramach obchodów Dnia Judaizmu115 otwarto wystaw¦ ksi¡»ek poleca-

nych z zakresu dialogu chrze±cija«sko-»ydowskiego i teologii judaizmu.

Ekspozycje ksi¡»ek odbywaj¡ si¦ tak»e przy okazji wydarze« naukowych organizo-

wanych przez katolickie uczelnie oraz w ramach dziaªalno±ci statutowej bibliotek teolo-

gicznych szkóª wy»szych. Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawªa

II regularnie organizuje wystawy116: nowo±ci wydawnictw krajowych i zagranicznych,

publikacji pracowników i absolwentów KUL, wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu

Lubelskiego oraz po±miertne wystawy twórców nauki i kultury wraz z ekspozycj¡ ich

dzieª. Dziaªania te wpisuj¡ si¦ w wymiar rozpowszechniania informacji o tytuªach na-

ukowych, stanowi¡c zarazem wa»ny element promocji ksi¡»ki.

4.3.7 Listy bestsellerów

Rankingi tytuªów b¦d¡cych bestsellerami117 s¡ popularn¡ form¡ promocji ksi¡»ki

a umieszczenie publikacji w takim spisie oznacza, »e osi¡gn¦ªa ona sukces handlowy oraz

wskazuje jej pewne cechy tre±ciowe, formalne i wydawniczo-dystrybucyjne. Pierwsze li-

sty bestsellerów zacz¦to publikowa¢ w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX wieku.

S¡ te» edytorzy, którzy specjalizuj¡ si¦ w wydawaniu potencjalnych tytuªów wysoko-

nakªadowych i za pomoc¡ narz¦dzi marketingowych kreuj¡ i lansuj¡ wybrane ksi¡»ki.

Organizuj¡ w tym celu liczne spotkania autorskie, inspiruj¡ artykuªy w czasopismach,

przygotowuj¡ kampanie reklamowe na szerok¡ skal¦, aran»uj¡ wywiady z twórc¡ oraz

uciekaj¡ si¦ do oryginalnych form i dziaªa«, aby zwróci¢ uwag¦ czytelnika i wywoªa¢

pozytywne skojarzenia, które skªoni¡ go do zakupu118. Wykazy popularnych tytuªów

rejestruj¡ przede wszystkim dynamik¦ sprzeda»y, ale jest grupa ksi¡»ek, zwana steady-

sellerami, które ukazuj¡ si¦ w mniejszych nakªadach, s¡ regularnie wznawiane, i stale

znikaj¡ z póªek ksi¦garskich. Takim niezwykªym bestsellerem od wieków jest Biblia.

Bezsprzecznie znajduje si¦ ona na pierwszym miejscu najwi¦kszych bestsellerów w hi-
115Centralne obchody Dnia Judaizmu, Katowice � stycze« 2005.
116Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dost¦pny w Internecie: http://www.kul.pl/wystawy,11549.html [Data do-

st¦pu: 18.06.2011].
117Hasªo Bestseller: ksi¡»ka, która zdobyªa bardzo du»¡ popularno±¢, sprzedawana w wielkich nakªadach; tak»e

taka pªyta lub �lm. W: Wielki Sªownik wyrazów obcych PWN. Pod red. M. Ba«ko. Warszawa 2005, s. 152;

Hasªo Bestseller. R. Cybulski: W: Wspóªczesne polskie ksi¦garstwo. . . , s. 27; S.A. Kondek: Zagadnienia

wydawnicze. . . , s. 118.
118K. Froªow: Jak wypromowano bestseller. Warszawa: Biblioteka Analiz, 2006.
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storii czªowieka. Pismo �wi¦te jest najcz¦±ciej wydawan¡ ksi¡»k¡ na ±wiecie, rocznie

sprzedaje si¦ w okoªo dwudziestu milionach egzemplarzy, jest przetªumaczone na po-

nad dwa tysi¡ce j¦zyków (w tym gwary i dialekty)119. W Polsce Bibli¦ wydaje m.in.

pozna«skie Wydawnictwo Pallotinum, które jest znane z tej publikacji od pocz¡tków

swego istnienia. Jednak w ostatnim dziesi¦cioleciu coraz wi¦cej o�cyn katolickich po-

siada Pismo �w. w swojej ofercie.

Ksi¡»ki, opublikowane w stosunkowo du»ych i szybko rozprzedawanych nakªadach

po jakim± czasie trac¡ zainteresowanie publiczno±ci i mediów, a ich sprzeda» powoli

maleje. Tylko nieliczne tytuªy utrzymaj¡ si¦ dªu»ej w obrocie ksi¦garskim. W Polsce li-

sty bestsellerów zacz¦to publikowa¢ w ró»nych czasopismach od 1989 roku. Najbardziej

znanym rankingiem byªo zestawienie tworzone przez Andrzeja Rostockiego i publiko-

wane w �Notesie Wydawniczym�, a tak»e w wersji skróconej w dodatku do dziennika

�Rzeczpospolita� � �Rzecz o ksi¡»kach�120. Rankingi tworzone byªy osobno dla literatu-

ry polskiej, literatury obcej i literatury faktu. Tytuªy wydawców katolickich pojawiaªy

si¦ w tych zestawieniach gªównie w kategorii literatury faktu, np. na li±cie Bestsellery

2009 ksi¡»ka ks. abp. Mieczysªawa Mokrzyckiego i Brygidy Brysiak pt. Najbardziej lubiª

wtorki (Wydawnictwo M) znalazªa si¦ na dziewi¡tej pozycji z liczb¡ 46 000 sprzedanych

egzemplarzy.

Kolejnym zestawieniem ukazuj¡cym si¦ w prasie bran»owej jest lista bestsellerów

�Magazynu Literackiego Ksi¡»ki�, która powstaje w oparciu o wyniki sprzeda»y z 30 dni

z ponad 300 ksi¦garni w caªym kraju (regionalne Domy Ksi¡»ki, Matras, Empik i in.)

Tutaj te» zaznacza si¦ aktywno±¢ wydawców katolickich, np. w kwietniu 2009 roku na li-

±cie znalazªy si¦: Wanda Póªtawska � Beskidzkie rekolekcje. Dzieje przyja¹ni ksi¦dza Ka-

rola Wojtyªy z rodzin¡ Póªtawskich. (Edycja �wi¦tego Pawªa; nowo±¢, miejsce 12), Ana-

stazja Pustelnik FDC � 123 Saªatki i surówki Siostry Anastazji (WAM, nowo±¢, miej-

sce 22). Ranking jest przedrukowywany w tygodniku �Angora� (nakªad 400 tys. egz.)

oraz prezentowany w programie �Xsi¦garnia� emitowanych w TVN24, co znacznie zwi¦k-

sza grup¦ odbiorców.

Zbiorcze informacje znajduj¡ si¦ tak»e w opracowaniach Instytutu Ksi¡»ki i Czytel-

nictwa Biblioteki Narodowej autorstwa Gra»yny Straus i KatarzynyWol� oraz w corocz-

nych wydaniach Rynku ksi¡»ki w Polsce �ukasza Goª¦biewskiego. Je±li chodzi o prace In-
119W. Nowicki: Bestseller wszechczasów. �Przewodnik Katolicki� 2008, nr 37 [Dokument elektroniczny]. Do-

st¦pny w Internecie: http://www.przk.pl/?page=nr&nr=462&cat=85&art=20561 [Data dost¦pu: 05.07.2011].
120Listy tworzone byªy dla danego miesi¡ca i dla caªego roku. Ró»niªy si¦ metodologi¡ zbierania danych. Dla

rankingów miesi¦cznych wykaz byª przygotowany na podstawie informacji otrzymanych z sieci ksi¦garskich

Empik i Matras oraz danych udost¦pnionych przez wybrane wydawnictwa. Lista ksi¡»ek najlepiej sprzedaj¡cych

si¦ w ci¡gu minionego roku powstawaªa w oparciu o dane uzyskane bezpo±rednio u edytora.
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stytutu Ksi¡»ki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej to autorki wymieniaj¡ pojedyncze

tytuªy za respondentami, którzy brali udziaª w badaniach, a podawane wyniki dotycz¡

deklaracji czytelniczych. Brak informacji o wydawcy, nakªadzie � dane obejmuj¡ tzw.

indywidualnych nabywców ksi¡»ek. Na przestrzeni lat121 dla literatury religijnej w±ród

bestsellerów wymieniana jest Biblia i tytuªy papieskie (m.in. Przekroczy¢ próg nadziei,

Pami¦¢ i to»samo±¢ Jana Pawªa II), beletrystyka Lloyda Cassela Douglasa i ogólnie

modlitewniki. Rynek ksi¡»ki Goª¦biewskiego w swoich analizach uwzgl¦dnia udziaª listy

bestsellerów Andrzeja Rostockiego. W tabeli 15. przedstawiono o�cyny ksi¡»ki katolic-

kiej, które w poszczególnych latach znalazªy si¦ w rankingu rocznym.

Tabela 15. Liczba tytuªów wydawców ksi¡»ki katolickiej na li±cie bestsellerów

A. Rostockiego

�ródªo: Opracowanie wªasne na podstawie: �. Goª¦biewski: Rynek ksi¡»ki w Polsce

z lat 2002-2007.

W przypadku wydawnictwa Znak liczby te nie dotycz¡ tytuªów jednoznacznie reli-

gijnych. Historia tej o�cyny ma korzenie katolickie, ale przez ostatnie dwadzie±cia lat

coraz bli»ej jej do ogólnego rynku ksi¡»ki, cho¢ publikacje katolickie stanowi¡ znaczn¡

cz¦±¢ oferty.

Listy najlepiej sprzedaj¡cych si¦ tytuªów publikuj¡ na swoich stronach tak»e bran»o-

we portale po±wi¦cone ksi¡»kom: Wirtualny Wydawca, Portal Ksi¦garski, Rynek Ksi¡»-

ki. Zamieszczaj¡ one rankingi nadsyªane przez krajowe i zagraniczne ksi¦garnie i hur-

townie m.in. Empik, Gªówna Ksi¦garnia Naukowa Prus, Ksi¡»nica Polska, Barnes &

Noble, Gandalf, Matras, Amazon, Helion, Borders, Rhema. Dla przykªadu Tabela 16

prezentuje bestsellery Ksi¦garni Katolickiej Rhema za okres 28.01-11.02.2011.

121Opracowania ukazuj¡ si¦ na podstawie bada« czytelnictwa robionych co dwa lata, od 1992.
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Tabela 16. Bestsellery Ksi¦garni Katolickiej Rhema za 28.01-11.02.11

�ródªo: Wirtualny Wydawca. Dost¦pny w Internecie: http://wirtualnywydawca.pl/

/a/showitem_cat/id/28058/cat/BE.html. [Data dost¦pu: 05.07.2011].

Swoje wªasne listy bestsellerów prowadz¡ tak»e katolickie ksi¦garnie stacjonarne

i internetowe. Rhema nieregularnie przesyªa swoje rankingi do Wirtualnego Wydawcy,

Gloria24.pl w zakªadce Bestsellery zamieszcza 25 najlepiej sprzedaj¡cych si¦ tytuªów,

dodatkowo na stronie gªównej widoczny jest baner z trzema wybranymi pozycjami

bestsellerowymi. Takie listy prowadz¡ równie» katolickie portale, np. Opus Dei w swojej

witrynie zamieszcza ranking Dobre ksi¡»ki, który ukazuje si¦ co miesi¡c od pa¹dziernika

2010 roku. Przykªadowy ranking bestsellerów Dobre ksi¡»ki za marzec 2013122:

1. Lenistwo duchowe. Smutek u±pionej duszy � F. F. Carvajal (Wydawnictwo AA).

2. Póª godziny dla Boga � Mauro Leonardi (Sera�n).

3. Droga � Josemaría Escrivá de Balaguer (Wydawnictwo �wi¦ty Wojciech).

4. Prawo naturalne. Wprowadzenie � Javier Hervada (Petrus).
122Ranking ksi¡»ek najch¦tniej kupowanych w ostatnich tygodniach przez czytelników stro-

ny http://www.opusdei.pl/ (1-31.03.2013) [Dokument elektroniczny]. Dost¦pny w Internecie:

http://www.opusdei.pl/art.php?p=52940 [Data dost¦pu: 18.04.2013].
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5. Historia prawa naturalnego � Javier Hervada (Petrus).

6. Jezus z Nazaretu. Dzieci«stwo � Benedykt XVI (Znak).

7. O wychowaniu przedszkolaka � Beata Nadolna (Wydawnictwo �wi¦ty Wojciech).

8. Wy jeste±cie ±wiatªem ±wiata � Martin Rhonheimer (Wydawnictwo Ksi¦»y Maria-

nów � Promic).

9. Wspomnienie o biskupie Àlvaro del Portillo praªacie Opus Dei � Salvador Bernal

(Apostolicum).

10. Josemaria Escriva. Przekroczy¢ marzenia � Pedro Casciaro (Wydawnictwo �wi¦ty

Wojciech).

Wszystkie powy»sze dziaªania sªu»¡ komunikacji edytorów konfesyjnych z odbiorcami

ich oferty. Czytelnik ma mo»liwo±¢ kontaktu z ksi¡»k¡ katolick¡ nie tylko na póªkach

ksi¦garskich, ale poprzez inne wymienione formy. Informacje te s¡ przygotowywane i kie-

rowane dla ludzi wierz¡cych i chc¡cych swoj¡ wiar¦ pogª¦bia¢. Nie brakuje jednak prób

dotarcia do ka»dego czytelnika bez wzgl¦du na jego wyznanie i poziom zaanga»owania

duchowego. Oferta jest niezwykle ró»norodna formalnie i tre±ciowo, a wydawcy d¡»¡ do

ci¡gªego wychodzenia naprzeciw potrzebom swoich czytelników.
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4.4 Badania marketingowe

Du»a liczba podmiotów wydawniczych zajmuj¡cych si¦ ksi¡»k¡ religijn¡ sprawia, »e

konieczne jest prowadzenie analiz oraz gromadzenie informacji o rynku, konkurencji

i jego konsumentach. Nabywca ksi¡»ki to najcz¦±ciej zarazem jej czytelnik. Dla ana-

lityka istotne b¦d¡ zachowania konsumentów, które w tym przypadku obejm¡: pre-

ferencje czytelnicze, zadowolenie z zakupionych ksi¡»ek, proces decyzyjny i potrzeby

czytelnicze. Je±li edytorzy publikacji katolickich chc¡ skutecznie funkcjonowa¢ w bran-

»y wydawniczo-ksi¦garskiej, musz¡ zna¢ konsumenta i jego potrzeby, co przekªada si¦

nie tylko na sprzeda» ale i na konkurencyjno±¢. Wiedza o potrzebach klienta pozwa-

la wypracowa¢ korzystn¡ polityk¦ handlow¡ i promocyjn¡, dobra¢ najlepszy system

obsªugi oraz trafnie rozpozna¢ szanse i zagro»enia na rynku ksi¡»ki specjalistycznej.

Prowadzenie bada« marketingowych � skierowanych na poznanie cech czytelników, po-

trzeb, sposobu post¦powania � dostarcza niezb¦dnej wiedzy wykorzystywanej podczas

wprowadzania nowo±ci oraz ksztaªtowania wizerunku o�cyny w oczach potencjalnych

nabywców. Znajomo±¢ cech klientów, ich preferencji i modelu decyzyjnego umo»liwia

wybór najlepszej strategii sprzeda»y i dystrybucji123. Czytelnicy � klienci ksi¦garni,

ró»ni¡ si¦ takimi cechami, jak: wiek, pªe¢, zawód, wyksztaªcenie i ogólny poziom kultu-

ralny, co nie pozostaje bez wpªywu na typ zainteresowa« lektur¡.

Analizy, które maj¡ znaczenie dla aktywnych domów wydawniczych, prowadzi Pra-

cownia Bada« Czytelnictwa124 podlegªa Instytutowi Ksi¡»ki i Czytelnictwa w Bibliotece

Narodowej. Najwa»niejszymi i prowokuj¡cymi najwi¦cej komentarzy w mass mediach s¡

badania spoªecznego zasi¦gu ksi¡»ki (czytania i kupowania), prowadzone co dwa lata na

ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej. Opracowania te s¡ publikowane w wydawanej

przez Bibliotek¦ Narodow¡ serii �Z Bada« nad Czytelnictwem�. Kolejne ¹ródªo infor-

macji o czytelnictwie w kraju to analizy prowadzone przez Centrum Badania Opinii

Spoªecznej. S¡ one dost¦pne w postaci raportów (komunikatów z bada«) na stronach

CBOS125.

123M. �witaªa: Zachowania konsumentów i marketing na rynku ksi¡»ki. Warszawa 2005, s. 15-20.
124Pracownia Bada« Czytelnictwa. Dost¦pny w Internecie: http://www.bn.org.pl/o-

bn/struktura/instytuty/instytut-ksiazki-i-czytelnictwa/pracownia-badan-czytelnictwa [Data dost¦pu:

19.04.2013].
125Np.: O ró»nych aspektach czytania ksi¡»ek � raport z dn. 3.09.2007 [Dokument elektroniczny]. Do-

st¦pny w Internecie: http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=3794 [Data dost¦pu: 5.04.2011]; Ksi¡»ka

w »yciu codziennym Polaków � raport z dn. 18.09.1998 [Dokument elektroniczny]. Dost¦pny w Internecie:

http://badanie.cbos.pl/details.asp?q=a1&id=1996 [Data dost¦pu: 5.04.2011].
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Od 1993 roku dziaªa na rynku �rma komercyjna Book Marketing Research (BMR),

która specjalizuje si¦ w usªugach konsultingowo-szkoleniowych. Prowadzi badaniach

rynku wydawniczego dla zainteresowanych o�cyn. Obejmuj¡ one m.in. ocen¦ dziaªal-

no±ci wydawnictwa i jego produktów, badania skuteczno±ci dotychczasowych dziaªa«

promocyjnych, badania rynku na pojedyncze tytuªy. Krakowska spóªka w 2000 roku

uruchomiªa portal bran»owy B2B126 dla wydawców, drukarzy, bibliotekarzy, hurtowni-

ków, ksi¦garzy, autorów i tªumaczy, agentów literackich, gra�ków i specjalistów DTP.

Wirtualnywydawca.pl zamieszcza wiadomo±ci w grupach uwzgl¦dniaj¡c podziaª na po-

szczególne sektory rynku ksi¡»ki i jako odr¦bn¡ kategori¦ wyró»nia religi¦.

Dotychczasowe rozwa»ania pozwalaj¡ nam wyci¡gn¡¢ kilka wniosków bibliologicz-

nych. Z caª¡ pewno±ci¡ mo»emy podkre±li¢ specy�k¦ i autonomiczno±¢ systemu ksi¡»ki

katolickiej. Jej odr¦bny charakter i warunki, które o tym stanowi¡ omówiono w po-

szczególnych rozdziaªach rozprawy. Niezale»no±¢, osobliwo±¢ oferty i autonomiczno±¢

edytorów cechuje si¦ tak»e coraz wi¦ksz¡ otwarto±ci¡ i elastyczno±ci¡ na zmiany, jakim

podlega rodzimy rynek wydawniczy. Przykªadem nieustannego rozwoju s¡ wydawnictwa

hybrydowe, które poza procesem wydawniczym i budowaniem oferty tytuªowej anga-

»uj¡ si¦ w dystrybucj¦, promocj¦ i projekty multimedialne. Dziaªania te nie pozostaj¡

bez wpªywu na caªy system, poniewa» na wielu pªaszczyznach dochodzi do przenikania,

homogenizacji z caªym rynkiem. Wystarczy spojrze¢ na ofert¦ tytuªow¡ wi¦kszych wy-

dawnictw. Przybywa pozycji, których na podstawie tytuªu nie przyporz¡dkowaliby±my

jednoznacznie religijnej o�cynie. Oczywi±cie nie brakuje wydawców z wyrazist¡ ofert¡,

gdzie nie budzi w¡tpliwo±ci fakt, »e edytor to wydawca katolicki. Wzajemne przenika-

nie zauwa»amy tak»e obserwuj¡c propozycje caªej polskiej bran»y wydawniczej. Dzisiaj

problememu nie stanowi fakt, »e tytuªy traktuj¡ce o papie»u, religii, duchownych czy

miejscach kultu mog¡ ukazywa¢ si¦ nakªadem o�nyn nie nale»¡cych do systemu ksi¡»ki

katolickiej.

126Portal wirtualnywydawca.pl. Dost¦pny w Internecie: wirtualnywydawca.pl [Data dost¦pu: 5.04.2011].
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Na wspóªczesnym rynku ksi¡»ki literatura konfesyjna ma staªe miejsce. Liczba i organi-

zacja profesjonalnych wydawnictw, wyspecjalizowane instytucje dystrybucji i promocji,

ró»norodne kr¦gi odbiorców ksztaªtuj¡cych specy�czne dla tej ksi¡»ki praktyki lekturo-

we � pozwalaj¡ mówi¢ o funkcjonowaniu odr¦bnego systemu ksi¡»ki katolickiej. Sprzeda»

i zabiegi marketingowe pomogªy jej przystosowa¢ si¦ do obiegu popularnego, natomiast

forma edytorska i warstwa ilustratorska ugruntowaªy jej pozycj¦ w obiegu wysokim. Po-

nadto publikacje katolickich o�cyn propaguj¡ warto±ci sprzyjaj¡ce si¦ganiu po lektur¦

i trwaªemu jej uprawianiu. Odbiorcy kultywuj¡ tradycj¦ wspólnego czytania w rodzi-

nach, bior¡ udziaª w imprezach po±wi¦conych ksi¡»ce, maj¡ dost¦p do literatury i prasy

katolickiej przy para�ach (kioski, biblioteki). Lektura katolicka jest obecna w ksi¦gar-

niach stacjonarnych oraz on-line.

Wa»nym zagadnieniem jest wpªyw Internetu i technologii komunikacyjnej na kato-

lick¡ cz¦±¢ bran»y wydawniczej. W ostatnich latach rynek jeszcze bardziej otworzyª si¦

na ró»ne nurty w literaturze, w tym na tematyk¦ katolick¡. Bogactwo i ró»norodno±¢

oferty wydawniczej sprawia, »e tytuªy te ekspansywnie wspóªistniej¡ na rynku z inn¡

tematyk¡, jednak wyró»niaj¡ si¦ poprzez tre±¢ i szat¦ gra�czn¡. Internet wykreowaª

mo»liwo±¢ takiej komunikacji, która wspiera ksi¡»k¦ drukowan¡, cho¢ wspóªcze±nie i te

granice ulegaj¡ zatarciu. Jako przykªad takiego wspóªistnienia i wzajemnej promocji

mo»e posªu»y¢ projekt Langusta Na Palmie1. Jest to witryna internetowa dominikanina

o. Adama Szustaka OP, na której znajduj¡ si¦ ró»ne formy zapisu Sªowa Bo»ego. Homi-

lie, rekolekcje i seminaria gªoszone przez zakonnika s¡ zamieszczane w sieci na bie»¡co,

w wersji audio i video. O ka»dym wydarzeniu i dodanym pliku zostaje powiadomiona
1Langusta Na Palmie. Dost¦pny w Internecie: http://www.langustanapalmie.pl/ [Data dost¦pu: 8.05.2013].
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równie» spoªeczno±¢ na portalu Facebook2 i w mikroblogu Twitter3. Natomiast niektóre

wyst¡pienia s¡ spisane, przeredagowane i ukazuj¡ si¦ drukiem, w postaci ksi¡»ki mówio-

nej lub elektronicznej. Witryna internetowa, strona w portalu spoªeczno±ciowym, wpisy

na mikroblogu i publikacje tradycyjne wspóªistniej¡ ze sob¡, docieraj¡c do czytelnika

ró»nymi drogami. Jest to sytuacja korzystna dla ksi¡»ki drukowanej, o czym mo»na si¦

przekona¢ ±ledz¡c rankingi sprzeda»y ksi¦garni internetowych. Sie¢ wspiera dystrybu-

cj¦ ksi¡»ki oraz informacj¦, kiedy tytuª ukazaª si¦ i czy jest dost¦pny. Przykªad ksi¡»ek

o. A. Szustaka OP dobrze ilustruje specy�k¦ katolickich o�cyn, ich dbaªo±¢ o ewan-

gelizacj¦ (poprzez tre±¢), a w dalszej kolejno±ci promocj¦, która na pierwszym planie

zapewnia dost¦pno±¢ � informacja o tre±ci. Cele merkantylne s¡ oczywi±cie istotne, ale

skutkiem ubocznym jako konsekwencja dziaªa«, których celem pierwszorz¦dnym jest

swoista misja religijna, wychowawcza, osobotwórcza. Omówiony projekt, w postaci ma-

teriaªów on-line4, bezpªatnych dla ka»dego odbiorcy, cieszy si¦ powodzeniem zwªaszcza

w±ród mªodzie»y i tej cz¦±ci spoªecze«stwa, która sprawnie porusza si¦ w przestrzeni

wirtualnej. Opracowanie edytorskie Ewangelii pozwala na dotarcie do osób, które pre-

feruj¡ lektur¦ sªowa drukowanego.

Wydawcy poprzez tworzone komunikaty w znacznym stopniu kreuj¡ swoich odbior-

ców. Wyró»niamy trzy wzory zachowa« grupy czytelników z wªa±ciwymi im wzorami

zachowa«: odbiorcy literatury wysokiej (teologiczna, �lozo�czna, pi¦kna); odbiorcy li-

teratury popularnej; odbiorcy literatury okoliczno±ciowej. Wydawnictwa o charakterze

naukowym, zwi¡zane z uczelniami, czy o±rodkami biblijnymi adresuj¡ swoj¡ ofert¦ do

pracowników naukowych, studentów, nauczycieli, osób zainteresowanych pogª¦bianiem

wiedzy teologicznej. Wi¦kszo±¢ edytorów kreuje i zaspokaja potrzeby czytelnika zwi¡-

zane z literatur¡ popularn¡, poradnikami, tªumaczeniami autorów modnych za granic¡.

Osobny nurt stanowi literatura okoliczno±ciowa ukierunkowana na tradycj¦, kultywo-

wanie ±wi¡t ko±cielnych, przyjmowanie sakramentów i obchodzenie uroczysto±ci rodzin-

nych. Specy�czny przykªad stanowi¡ pi¦knie wydane (papier, druk, ilustracje) publika-

cje albumowe, najcz¦±ciej kupowane jako prezent. W tego typu edycjach specjalizuje si¦

o�cyna Biaªy Kruk, wydaj¡c albumy po±wi¦cone dowolnej tematyce, m.in. architektu-

rze sakralnej, miejscom ±wi¦tym, osobowo±ciom i osobisto±ciom Ko±cioªa katolickiego.

Uwag¦ przyci¡ga cena, stosunkowo niska wzgl¦dem jako±ci. Tutaj znowu priorytetem

jest ch¦¢ dotarcia z tytuªem do czytelnika, a w dalszej kolejno±ci zysk ze sprzeda»y.
2Facebook: Langusta Na Palmie [Dokument elektroniczny]. Dost¦pny w Internecie:

https://www.facebook.com/LangustaNaPalmie [Data dost¦pu: 8.05.2013].
3Twitter: Langusta Na Palmie. Dost¦pny w Internecie: https://twitter.com/LangustaPalmowa [Data dost¦-

pu: 8.05.2013].
4C. Anderson: Za darmo. Przyszªo±¢ najbardziej radykalnej z cen. Kraków 2011.

145



Zako«czenie

Wspóªcze±nie ksi¡»ka katolicka dobrze radzi sobie na rynku wydawniczym. Tematyka

publikacji jest zró»nicowana, repertuar tytuªów, form i edycji ci¡gle si¦ rozszerza. Poza

publikacjami drukowanymi w postaci zwartej, edytorzy przygotowuj¡ wersje nagrane

przez lektora (audiobook), i/lub pliki elektroniczne dost¦pne na czytniki ksi¡»ek. Natu-

ralna komercjalizacja o�cyn przyspiesza ich rozwój i otwiera przed nimi nowe mo»liwo±ci

ewangelizacji poprzez publikacje bezpªatne lub w atrakcyjnych cenach, aby realizowa¢

misj¦ gªoszenia Sªowa Bo»ego. Coraz sprawniej odbywa si¦ tak»e wª¡czanie tytuªów

katolickich w ogólnopolski rynek ksi¡»ki. Wydawcy konfesyjni posiadaj¡ swoje odr¦b-

ne kanaªy dystrybucji i projekty oraz instytucje promuj¡ce, co podkre±la ich odr¦bno±¢

oraz determinuje istnienie niezale»nego systemu ksi¡»ki katolickiej. Ich udziaª w ogólno-

dost¦pnych punktach sprzeda»y z jednej strony si¦ zwi¦ksza, a z drugiej paradoksalnie

ulega uniezale»nieniu z powodu mo»liwo±ci, jakie stwarza ka»dej �rmie sie¢ Internet.

Du»o zale»y od zdobytej wiedzy dotycz¡cej nowych sposobów dotarcia do odbiorcy.

Dobra komunikacja polega na sprawnym dotarciu z informacj¡ do potencjalnych klien-

tów. Funkcj¦ t¦ peªni¡ witryny i sklepy on-line wydawnictw, portale spoªeczno±ciowe,

narz¦dzia sªu»¡ce badaniu zapotrzebowania na dany tytuª, a nast¦pnie pozycjonowanie

informacji o przygotowanej ofercie. Wci¡» zaskakuje spora liczba5 odnotowanych o�cyn

wydawniczych, których propozycje obejmuj¡ w wi¦kszym stopniu tytuªy katolickie. Ma-

ªe wydawnictwa koncentruj¡ uwag¦ na misji ewangelizacyjnej, a ta uzasadnia ich racj¦

bytu.

W prognozach na przyszªo±¢ mo»na dostrzec zagro»enia i szanse. W±ród przeszkód

w rozwoju znajduje si¦ nadmierna homogenizacja. Ujednolicenie oferty edytorów kon-

fesyjnych z pozostaªymi podmiotami na rynku oraz coraz powszechniejsze odej±cie od

stosowania imprimatur uaktualnia pytanie �co dzisiaj znaczy okre±lenie wydawnictwo

katolickie?�. Nale»y równie» pami¦ta¢, »e nie tylko edytorzy religijni publikuj¡ tytuªy

konfesyjne. Homogenizacja oferty nast¦puje zatem z dwóch stron. Szans¡ dla katolickich

wydawnictw s¡ publikacje o charakterze popularnym, np. poradniki kuchni katolickiej.

Wyra¹nie zaznacza si¦ w nich powrót do natury i medycyny naturalnej, dawne inspi-

racje, zdrowe »ywienie, ª¡czenie od»ywiania z duchowo±ci¡, higien¡ »ycia i rozwojem

osobowo±ci. Rosn¡ce zainteresowanie tytuªami o zdrowym stylu »ycia ci¡gle poszerza

kr¡g adresatów repertuaru o nowych odbiorców literatury popularnej. Zatem szeroki

nurt tej twórczo±ci sprzyja dobrej kondycji ksi¡»ki katolickiej.

Warto zauwa»y¢, »e dawniej literatura konfesyjna skupiaªa si¦ na »yciu religijnym

czªowieka, dotykaªa sfery modlitwy, kultu, moralno±ci, wzorów osobowych i pobo»nych

praktyk. Najwyra¹niej mo»na to byªo zaobserwowa¢ w obiegu wysokim lub jarmarcz-
5Por. Aneks � liczba wydawców katolickich skatalogowanych w pracy.
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nym. Wspóªcze±nie literatura konfesyjna wtopiªa si¦ w »ycie czªowieka i znajduje miej-

sce w dziedzinie nauki, �lozo�i, codzienno±ci, praktyki. Jest w ka»dym zak¡tku kultury.

Nadal obserwujemy polaryzacj¦ ksi¡»ki konfesyjnej: biegun wysoki i biegun popularny.

Na uwag¦ zasªuguje fakt, »e publikacje na wysokim poziomie edytorskim i merytorycz-

nym s¡ ªatwo dost¦pne dla ka»dego odbiorcy. Ich szeroki zasi¦g jest mo»liwy dzi¦ki

wykorzystywaniu przez o�cyny wszystkich kanaªów sprzeda»y od stricte katolickich po

ogólnoasortymentowe. Dobrze ilustruj¡ t¦ sytuacj¦ »ywoty ±wi¦tych. Mamy na rynku

wiele broszurek o niskiej warto±ci i to jest zagro»enie, puªapka. Jednak ukazuj¡ si¦ tak»e

liczne wydania dzieª hagiogra�cznych o charaktzerzecharakterze ¹ródªowym i krytycz-

nym, np. korespondencje, pisma osobiste, dokumenty. Wpisuj¡ si¦ one w nurt naukowy,

ale s¡ dost¦pne w ofercie wielu wydawców, wi¦c ka»dy mo»e po nie si¦ga¢ w zale»no±ci

od potrzeb. Za przykªad mog¡ posªu»y¢ Dzieje duszy ±w. Teresy od Dzieci¡tka Jezus,

które przez wiele lat funkcjonowaªy w obiegu w wersji pury�kowanej, a dzi± d¡»y si¦ do

wydania najbardziej autentycznej wersji autobiogra�cznych tekstów ±wi¦tej w oparciu

o ¹ródªa.

Wydawnictwa katolickie maj¡ przed sob¡ ró»ne drogi rozwoju. �wiadomo±¢ zagro»e«

i ci¡gle pojawiaj¡cych si¦ mo»liwo±ci powinna im pomaga¢ w dokonywaniu korzystnych

wyborów ewangelizacyjnych i ekonomicznych oraz w utrzymaniu silnej pozycji na kra-

jowym rynku ksi¡»ki.
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Streszczenie

Celem pracy jest wyodr¦bnienie systemu ksi¡»ki religijnej z caªego rynku oraz ukaza-

nie jego niezale»no±ci i specy�ki. Autorka obserwowaªa t¦ odr¦bno±¢ podczas analizy:

repertuaru, informacji zebranych od wydawców, opracowa« bibliogra�cznych, a tak»e

poprzez czynne uczestnictwo w Targach Wydawców Katolickich i krytyczne podej±cie

do niepeªnych danych ekonomicznych. Na podstawie zebranych informacji stworzono

katalog wydawców katolickich i ta swoista baza stanowi aneks do rozprawy.

Opisanie systemu ksi¡»ki katolickiej nie byªo proste, a sytuacja literatury konfe-

syjnej po roku 1989 ulegaªa ci¡gªym przeobra»eniom. Ksi¡»ka jako medium, no±nik

tre±ci o szerokim oddziaªywaniu spoªecznym, funkcjonuje w ±cisªym powi¡zaniu z in-

stytucjami odpowiedzialnymi za jej dystrybucj¦ i udost¦pnianie, a za po±rednictwem

tych»e z czytelnikiem. Relacje, które zachodz¡ pomi¦dzy ksi¡»k¡ a wymienionymi ogni-

wami odnosz¡ si¦ tak»e do publikacji wydawanych przez edytorów katolickich. Mo»emy

wymieni¢ kilka czynników, które pozwalaj¡ wyodr¦bni¢ podsystem ksi¡»ki wydawców

katolickich, b¦d¡cy integraln¡ cz¦±ci¡ wspóªczesnego systemu ksi¡»ki. Nale»¡ do nich:

grupa wydawców o wyra¹nie okre±lonym pro�lu, odr¦bne instytucje upowszechniaj¡-

ce ksi¡»k¦ wydawców katolickich, publiczno±¢, która nadaje ksi¡»ce katolickiej swoist¡

funkcj¦ i ujawnia specy�k¦ odbioru oraz instytucje, akcje i przedsi¦wzi¦cia promuj¡ce

ksi¡»k¦ wydawców katolickich. Analiza poszczególnych elementów stanowi podstawowy

wymiar rozprawy.



Summary

The aim of the thesis is to contrast the system of a religious book/literature with the

whole publishing market in order to show its independence and speci�cs. The author

observed the distinctiveness through the analysis of the repertoire, information gathered

from the publishers, bibliographical studies as well as active participation in Catholic

Publishers Fairs and critical approach to incomplete economic data. A catalog of ca-

tholic publishers has been created based on the collected information. This database is

an appendix to the thesis.

The description of the catholic book was not an easy task as the situation of the

literature of confession has been undergoing steady changes since 1989. A book as

a medium of broad social in�uence functions in a close relationship with institutions

responsible for its distribution and availability and via those institutions with the re-

ader as well. The relations which appear between a book and the elements mentioned

refer to catholic publications, too. We can enlist a couple of elements which allow us

to separate the subsystem of catholic publications which is an integral part of contem-

porary book system. Certain elements belong to it, for example: a group of publishers

of distinctly de�ned pro�le, separate institutions promoting catholic publications, the

audience, which assigns the catholic book a characteristic function and discloses the

speci�cs of the book reception and �nally the institutions, actions and endeavours pro-

moting catholic publications. The analysis of the respective elements forms the basic

volume of the thesis.


