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WARSAW BOOK SHOW

MI CHAŁ KWIAT KOW SKI

To zu peł nie no wy pro jekt skie ro wa -
ny do bar dzo sze ro kie go od bior cy.
For mu ła da le ka od ofer ty ty po wych
tar gów książ ki nie bę dzie, jak wię -
kszość wy da rzeń te go ty pu, sku pia ła
się na as pek cie han dlo wym i kier ma -
szo wym. Cho ciaż moż li wo ści do ku -
pie nia ksią żek nie za brak nie. 

W im pre zie wez mą udział naj waż -
niej si gra cze pol skie go ryn ku wy -
daw ni cze go. Wśród par tne rów znaj -
du ją się m.in. wy daw nic twa Pró szyń -
ski Me dia, Czar na Ow ca, Na sza Księ -
gar nia, sieć księ garń Bo ok Bo ok, ser -
wi sy Au dio te ka i Sto ry tel. Do dys po -
zy cji od wie dza ją cych War saw Bo ok
Show zo sta ną od da ne zróż ni co wa -
ne stre fy te ma tycz ne: li te rac ka, hi -
sto rycz na, li fe sty le'owa, kry mi na łu
i sen sa cji, ko mik so wa, edu ka cyj na,
gier i mul ti me diów, blo ge rów oraz
książ ko wy out let. Do te go stre fa go -
to wa nia i an tyk wa rycz na z książ ka -
mi i pły ta mi wi ny lo wy mi.

Na bo ga ty pro gram zło żą się spot -
ka nia z po pu lar ny mi ak to ra mi, swój
udział za po wie dzie li m.in. Wik tor Zbo -
row ski iEdy ta Jun gow ska. Do tego war -
szta ty, pa ne le dys ku syj ne i wy stę py
gwiazd. Dwie prze stron ne ha le o po -
wierz chni po nad 40 tys. me trów kwa -
dra to wych wy peł nią ty sią ce ksią żek
pol skich i za gra nicz nych au to rów,
wśród nich best sel le ry, no wo ści wy -
daw ni cze i kla sy ka w wer sji pa pie ro -
wej i elek tro nicz nej. – Jed ną z hal w ca -
ło ści de dy ku je my dzie ciom. Stre fa dla
naj młod szych bę dzie jed nym wiel kim
edu ka cyj nym pla cem za baw. Pla nu je -
my tam wie le ak tyw no ści: gry plan szo -
we, ścian ki wspi na czko we, na wet war -
szta ty ku li nar ne, za ba wy w bi cie ma -
łych re kor dów, za gad ki, gry z książ ką
– in for mu je or ga ni za tor.

Dzię ki otwar tej, atrak cyj nej for mu -
le War saw Bo ok Show bę dzie wiel kim
wy da rze niem pro mu ją cym książ ki,
w no wo czes ny spo sób in te gru ją cym
śro do wi sko au to rów iwy daw ców zczy -
tel ni ka mi. Czte rod nio wy fe sti wal upły -
nie pod ha słem „Wiel kie czy ta nie”.
– Oczy wi ście na iw no ścią by ło by za ło -
że nie, że na sze dzia ła nia już za pierw -
szym ra zem wpły ną na zwię ksze nie
po zio mu czy tel nic twa w Pol sce. Waż -
ne jest dla nas stwo rze nie ta kiej atmo -
s fe ry i przy go to wa nie ta kie go pro gra -

mu, dzię ki któ re mu ca łe ro dzi ny bę dą
mog ły spę dzić czas cie ka wie itwór czo.
Że by na za koń cze nie im pre zy wszy scy
mó wi li: chce my tu wró cić, książ ka jest
dla nas waż na – mó wią or ga ni za to rzy.

Par tne rzy War saw Bo ok Show są
prze ko na ni, że wy da rze nie oka że się
wiel kim suk ce sem. – Za pro po no wa na
przez or ga ni za to rów for ma show, czy -
li wy da rze nia, któ re nie ogra ni cza się
tyl ko do sprze da ży ksią żek, ale prze -
de wszyst kim sku pia się na czy ta niu
i bez poś red nim kon tak cie z au to ra mi
i wy daw ca mi, jest du żo atrak cyj niej -
sza dla czy tel ni ków. Na sze wy daw nic -
two weź mie ak tyw ny udział w tej im -
pre zie, wzmac nia jąc po mysł or ga ni -
za to rów – za po wia da Ma rek Kor czak,
dy rek tor wy daw nic twa Czar na Ow ca.

Wtó ru je mu Ma rek Do bro wol ski,
dy rek tor han dlo wy wy daw nic twa Na -
sza Księ gar nia, tłu ma cząc, że na świe -
cie tar gi przez la ta by ły prze waż nie im -
pre za mi ra czej zam knię ty mi, bran żo -
wy mi. – Przez wie le lat, tak że wPol sce,
te go ro dza ju im pre zy nie by ły trak to -
wa ne ja ko świę to książ ki dla sa mych
czy tel ni ków. By ły wpraw dzie tar gi wPa -

ła cu Kul tu ry wWar sza wie, po tem wKra -
ko wie. Jed nak nie wąt pli wie bra ko wa -
ło ibra ku je na dal ma so wych im prez dla
sa mych czy tel ni ków, anie tyl ko dla bran -
ży. WPol sce jest bar dzo du że za po trze -
bo wa nie na kon takt czy tel ni ków z au -
to ra mi, gra fi ka mi, twór ca mi ksią żek.
W cią gu ro ku od by wa ją się dzie siąt ki,
mo że na wet set ki ma łych kier ma szów
ksią żek. Na tych kier ma szach po ja wia -
ją się tłu my lu dzi, ale są to ini cja ty wy
prze waż nie lo kal ne, se zo no we – jak
w okre sie wa ka cji – si łą rze czy ogra ni -
czo ne po wierz chnio wo, or ga ni za cyj -
nie. Dla te go uwa żam, że ma so wa im -
pre za dla czy tel ni ków, dla ca łych ro dzin,
zor ga ni zo wa na wbar dzo do brym miej -
scu, z du żym roz ma chem, ma bar dzo

du żą szan sę po wo dze nia – mó wi Ma -
rek Do bro wol ski.

Po dob ne go zda nia jest Ma ciej Ma -
kow ski, pre zes za rzą du wy daw nic twa
Pró szyń ski Me dia: – Tar gi or ga ni zo wa -
ne w War sza wie do tych czas by ły skie -
ro wa ne głów nie do gru py czy ta ją cej
du żo, „hard use rów”, prze de wszyst -
kim dla te go, że jest tam szan sa książ -
ki ku pić ta niej. Nato miast Bo ok Show,
tak mi się wy da je, bo ta kiej im pre zy
nie by ło, jest wsta nie przy cią gnąć oso -
by, któ re czy ta ją mniej, al bo nie czy ta -
ją pra wie wogó le. Sa ma lżej sza for mu -
ła, po łą czo na z roz ryw ką, z tym sło -
wem show, mo że spo wo do wać, że ta
książ ka nie bę dzie żad ną świą ty nią od -
bie ra ną na ko la nach, ale czymś bar dzo

faj nym, to wa rzy szą cym roz ryw ce, za -
ba wie, ro dzi nie. Mo że tra fić, mo że za -
in te re so wać. Ta even to wa for mu ła, zza -
ba wą, mu zy ką, mo że przy cią gnąć
znacz nie szer sze gro no. Nie twier dzę,
że sta nie się to na tych miast, ale li czę
na to, że cykl ta kich im prez w Pol sce
mo że w ja kimś stop niu prze ło żyć się
na wzrost czy tel nic twa.

O waż nym za da niu, przed któ rym
sta ją or ga ni za to rzy, opo wia da tak że
Ire na Koź miń ska, pre zes fun da cji
„ABCXXI – Ca ła Pol ska czy ta dzie -
ciom”: – Je śli chce my wy cho wać czy -
tel ni ków, mu si to być adre so wa ne do
dzie ci i mło dzie ży, trze ba roz bu dzić
u nich mi łość do ksią żek i roz wi nąć
umie jęt no ści czy tel ni cze. Nie da się
te go osią gnąć na rzu ca jąc i kon tro lu -
jąc, tyl ko bu du jąc mo ty wa cję. A więc
to świet ny po mysł, że by War saw Bo -
ok Show był prze de wszyst kim mi -
łym spot ka niem lu dzi, któ rzy do brze
się czu ją wśród ksią żek. Cho dzi o to,
by książ ki ko ja rzy ły się z przy jem no -
ścią. A więc faj ne miej sce, faj ni lu -
dzie, faj na atmo s fe ra – to bu du je do -
bre na sta wie nie do czy ta nia. �

Or ga ni za to rem festiwalu jest
Cen trum Tar go wo-Kon gre so -
we Ptak War saw Ex po. To naj -
wię ksze w Eu ro pie Środ ko wej
cen trum tar go we, dys po nu ją -
ce 6 no wo czes ny mi ha la mi
wy sta wien ni czy mi o łącz nej
po wierz chni 143 000 mkw.
W 2016 ro ku cen trum zor ga ni zo -
wa ło po nad 30 du żych, mię dzy na -
ro do wych im prez tar go wych,
w któ rych uczest ni czy ło łącz nie
po nad pół mi lio na od wie dza ją cych
i po nad 5,5 ty sią ca wy staw ców,
a eks po zy cje za ję ły łącz nie pra wie
50 hek ta rów. Ptak War saw Ex po
zlo ka li zo wa ne jest za led wie 10 mi -
nut ja zdy sa mo cho dem od lot ni ska
Okę cie i 15 mi nut od cen trum War -
sza wy. Na im pre zy tar go we moż na
do je chać tak że bez płat ny mi au to -
bu sa mi uru cha mia ny mi z Dwor ca
Cen tral ne go i Za chod nie go. 

War saw 
Bo ok Show 

Warsaw Book Show będzie wielkim wydarzeniem
promującym książki, w nowoczesny sposób
integrującym środowisko autorów i wydawców
z czytelnikami. Czterodniowy festiwal upłynie pod
hasłem „Wielkie czytanie” 

RP 1

Nowy fe sti wal książ ki
uOd 22 do 25 lutego 2018 w Centrum Targowo – Konferencyjnym Ptak Warsaw Expo zostanie zorganizowane wydarzenie,

jakiego jeszcze w Polsce nie było. Warsaw Book Show będzie wielkim festiwalem książki i prawdziwym świętem czytelnictwa

Książ ki wy daw nic twa Czar na Ow ca
tra fia ją do pol skich czy tel ni ków od
1991 ro ku. Ma ło jest w na szym kra ju
osób, któ re nie trzy ma ły w dło niach
przy naj mniej jed nej po zy cji z best -
sel le ro wej Czar nej Se rii.

s. 3

Ry nek książ ki

Krowy i królowa
kryminałów

Co Po la cy czy ta ją naj czę ściej, o pi sa -
rzach gwa ran tu ją cych suk ces wy daw -
ni czy i dzie siąt kach ma szy no pi sów
dzien nie – roz mo wa z Ma cie jem Ma -
kow skim, pre ze sem za rzą du wy daw -
nic twa Pró szyń ski Me dia. 

s. 3

Wy daw cy

Więcej osób
pisze niż czyta?

W li sto pa dzie 2015 ro ku wła ści cie -
lem sie ci księ garń Dom Książ ki (od
2016 ro ku fun kcjo nu ją cej pod na zwą
Bo ok Bo ok) zo sta ło Po ro zu mie nie
Kul tu ra Sp. z o.o.  – roz mo wa z Kri -
sto fem Zor de.

s. 5

Biz nes

Trud ny biz nes
księ gar ski 

Pod czas zbli ża ją ce go się War saw Bo -
ok Show Sto ry tel bę dzie świę to wał
dru gi rok dzia łal no ści w Pol sce.
W sze ściu kra jach, w któ rych usłu ga
jest do stęp na, ko rzy sta z niej już pół
mi lio na użyt kow ni ków. 

s. 5

Au dio bo o ki 

Pół go dzi ny
w ga ra żu

Dr Ma te usz Grze siak jest przed się bior -
cą, tre ne rem ikon sul tan tem. Od po nad
14 lat szko li mię dzy na ro do wo w sied -
miu ję zy kach. Pod czas War saw Bo ok
Show opo wie otym, jak sku tecz nie mo -
ty wo wać lu dzi do czy ta nia. Roz mo wa
zdr. Ma te u szem Grze sia kiem. s. 7

Psy cho lo gia

Metoda samo-
-doskonalenia 

Fe sti wal ma po ka zać, że ro dzin ne czy ta nie to spo sób na wspól ne spę dze nie cza su, roz ryw kę i za ba wę 
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Książka wymaga ratunku.
Czytelnicy (i rynek) są biedni.
Czytelnictwo spada.
Biblioteki nie mają pieniędzy. 

Szkoła zniechęca do lektur.
Polacy nie lubią czytać. Ale
analfabetyzm to w Afryce. 

RE NEK MEN DRUŃ*

Je steś my ata ko wa ni ko mu ni ka ta mi,
z któ rych wy ła nia się pół praw dzi wy,
czy li mo im zda niem nie praw dzi wy
ob raz. I jak że przy gnę bia ją cy! Ra tun -
ku, bied ni, spa da, bez pie nię dzy, nie
lu bią. A tam, gdzie jest po zy tyw ny
– jak brak anal fa be tyz mu, to nie praw -
dzi wy. Ja kiś ob łęd. Ży cia nie star czy,
że by to wy pro sto wać, szcze gól nie że
ne ga tyw na kli sza fun kcjo nu je od lat
w ce lu... pro mo cji książ ki i czy tel nic -
twa. 

Gdzie jest roz ryw ka, pa sja, cie ka -
wość świa ta, wie dza? Stra ci liś my po -
czu cie rze czy wi sto ści. Prze cież cho -
dzi o czy ta nie, umie jęt ność, któ rą sto -
su je się co raz czę ściej, a nie rza dziej,
ale też ina czej. Pro mo cja czy ta nia po -
win na stać na pierw szym miej scu.
Książ ka i czy tel nic two ksią żek to po -
ję cia po moc ni cze i zwod ni cze. 

Mo im zda niem na le ży wpro wa -
dzić trzy pun kty od nie sie nia. I niech
bę dą to lu dzie: anal fa be ci, za pa leń cy
i śred nia cy. 

Moc ni fun kcjo nal ni 
anal fa be ci 
Do brze, że fe sti wal li te rac ki za czy na
się od dys ku sji o anal fa be tach, bo jest
to szan sa na od mi to lo gi zo wa nie czy -
tel nic twa. Anal fa be ci fun kcjo nal ni
by li i są. Z de fi ni cji nie przy cho dzą
na fe sti wa le książ ki. Nie ro zu mie ją
naj prost szych tek stów, gu bią się
w roz kła dzie ja zdy oraz w ulot kach
me dycz nych. We dług ba dań PIA AC
(2011) (Mię dzy na ro do we Ba da nie
Kom pe ten cji Osób Do ro słych PIA -
AC – ang. the Pro gram me for the In -
ter na tio nal As ses sment of Adult
Com pe ten cies) jest to śred nio 15 proc.
w Eu ro pie, w Pol sce 18 proc. Po la ków
w wie ku 16-65 lat, czy li oko ło 5 mi lio -
nów! 

Bib lio te ka Na ro do wa w 1992 i 2002
ro ku po da wa ła, że 8 proc. i 10 proc.
do ro słych Po la ków po zo sta je „po za

piś mien no ścią”, PIA AC w 2011 mó -
wił, że jest to dwa ra zy wię cej. Ale jak
są dzę, to nie po ziom anal fa be tyz mu
się zmie nił, a de fi ni cje. Już nie cho -
dzi o trzy krzy ży ki ani o de kla ra cje
„co czy tasz”. Dzi siaj ba da się lu dzi
w trak cie czy ta nia. I nie któ rym wy -
cho dzi to bar dzo sła bo. 

W tej prze ra ża ją co licz nej gru pie
na pew no są też ta cy, któ rych da ło by
się wcią gnąć do czy ta ją ce go ma in -
stre a mu. Nie wiem tyl ko, czy książ -
ki są naj lep szym na to spo so bem. I kto
ma wziąć na sie bie od po wie dzial ność
za anal fa be tów? Biz nes? – ra czej nie.
Mi ni ster stwo Edu ka cji? Kul tu ry?
Opie ki Spo łecz nej? Koś ciół? Trze ci
sek tor? Unia Eu ro pej ska? W Ho lan -
dii jest to księż na La u ren cja. Kto bę -
dzie na szą księż ną?

Ma ło moc ni za pa leń cy 
do zba da nia
Na dru gim skrzy dle ma my za pa leń -
ców (mi ni mum jed na książ ka na mie -
siąc). Tych do czy ta nia nie trze ba za -
chę cać. War to za to ich po znać. Co
czy ta ją, co po le ca ją, ile ku pu ją? Chy -
ba nikt nie wąt pi, że to jest gru pa do -
ce lo wa biz ne su i za ra zem ty giel kul -
tu ry. Przyj mij my, że jest to je den mi -
lion osób. 

Przyj mij my też, że oko ło 10 proc.
do ro słych Po la ków, trzy mi lio ny, to
re gu lar ni czy tel ni cy (jed na książ ka
na mie siąc bądź dwa mie sią ce). A za -
tem re gu lar nych jest dwa ra zy mniej
niż fun kcjo nal nych anal fa be tów! Al -

bo przy in nej de fi ni cji anal fa be ty, ty -
le sa mo!

Nie zbyt to we so łe, fakt, w Cze -
chach na przy kład bli sko po ło wa spo -
łe czeń stwa re gu lar nie czy ta książ ki
(mi ni mum sześć rocz nie). Ale kto
udo wod nił, że czy ta nie ksią żek ma
być we so łe? I zu peł nie se rio, a co my
tak na praw dę o tym wie my? Bran ża
i ko men ta to rzy chro nicz nie cier pią
w Pol sce na brak wia ry god nych da -
nych. Śli zga my się po po wierz chni.
Nie tu taj miej sce na to, ale ry nek
książ ki po „zna cjo na li zo wa niu” ryn -
ku pod ręcz ni ków w 2014 ro ku (jesz -
cze przez PO) zna lazł się na ostrym
za krę cie, a twar dych da nych po pro -
stu brak! Nie wie my na wet, ile mi lio -
nów eg zem pla rzy ksią żek ku pi li Po -
la cy w 2016 ro ku, w ja kich ka te go riach,
ja ka by ła śred nia ce na.

A w Niem czech na przy kład o za -
pa leń cach wia do mo wszyst ko – ile
wy da ją, cze go chcą, po któ rej stro nie
łóż ka ma ją re gał, a po któ rej stro nie
księ gar ni chcą ka wę. I cóż tu ukry -
wać, biz nes dba o nich jak o zło tą ku -
rę. Do dam, że 60 proc. Niem ców ku -
pu je książ ki, a 5 proc. ku pu je po nad
20 rocz nie...

Bar dzo do brze, że War saw Bo ok
Show tak że fi nan so wo wspie ra ba da -
nia naj lep szych czy tel ni ków w Pol -
sce. Mo że do wie my się cze goś wię -
cej niż tyl ko te go, że ko bie ty czy ta ją
wię cej, a de cy du ją ce zna cze nie ma
wy kształ ce nie i miej sce za miesz ka -
nia...

Prze po tęż ni Po la cy 
śred nia cy
Co po win no szcze gól nie nas in te re -
so wać, to bar dzo, ale to bar dzo zróż -
ni co wa na gru pa środ ka – po nad 70
proc., po nad 20 mi lio nów Po la ków
po wy żej 15. ro ku ży cia. Po tęż na ma -
sa lu dzi, któ rzy po tra fią czy tać i cza -
sem czy ta ją: ko lo ro we ma ga zy ny, ga -
ze ty, książ ki, coś w in ter ne cie: me dia
spo łecz no ścio we, ser wi sy, dar mo we,
płat ne i pi rac kie. 

To tu roz gry wa się tak zwa ny dra -
ma tycz ny spa dek czy tel nic twa (pra -
wie za pom nia łem – ksią żek), ale i za -
ra zem bi twa o czas wol ny i por tfe le
kon su men tów. To tu taj jest naj wię cej
do zy ska nia (lub stra ce nia). 

Po la cy śred nia cy cza sem czy ta -
ją spo ro (jed ną książ kę na kwar tał,
pra sę), zbli ża jąc się do re gu lar nych
czy tel ni ków, a cza sem wy łącz nie
ko lo ro wą pra sę (ksią żek na pew no
nie). Gra ni ce czy tel ni cze go ma in -
stre a mu trud no wy ty czyć i war to
za jąć się tym z na u ko wą po wa gą.
Gdzieś we wnątrz tej gru py prze su -
wa się mi tycz na gra ni ca czy tel nic -
twa (ksią żek), któ rą w Pol sce jest
– przy pom nę – prze czy ta nie jed nej
książ ki rocz nie, choć by tyl ko we
frag men tach. 

Py ta nie za mi lion do la rów: ja ka
jed na no wa książ ka (lu dzie po trze -
bu ją no wo ści) mo że prze cią gnąć na
jas ną stro nę lu dzi, któ rzy ma ją aler -
gię na książ ki? Sta wiam, że w 2017 ro -
ku bę dzie to au to bio gra fia Ze nka Mar -
ty niu ka. Jak za tem pro mo wać czy -
tel nic two...?�

Pier wsze go dnia War saw Bo ok
Show od bę dzie się pa nel dys ku syj ny
„Oczy ta ne, nie czy ta ne”, gdzie po dej -
mie my dys ku sję na te mat anal fa be tów,
za pa leń ców oraz śred nia ków, róż nych
stra te gii, szans i za kre su od po wie -
dzial no ści. Omó wi my stan wie dzy,
moż li wo ści in ter wen cji pań stwa i róż -
ne wi zje mo ty wo wa ne wia rą w książ kę
i czy ta nie. Grun tow nie omó wi my wą -
tek naj młod szych czy tel ni ków, dzie ci
i mło dzie ży, do ko go ich wy słać, za nim
zaj mie się ni mi księż na La u ren cja. 

* Re nek Men druń – Nie za leż ny ana li tyk
ryn ku książ ki. Au tor i re dak tor opra co wań
bran żo wych, m.in. „Re pro gra fia 2006”
(2006), „Usta wa o książ ce. Za i prze ciw”
(2007), „Nie uch wyt ny mia now nik. Czy tel -
nic two ksią żek a ry nek” (2009). 

Czy ta nie wzbo ga ca, czy tel nic two nie

DR PA WEŁ KU CZYŃ SKI* 
socjolog, doktor nauk
humanistycznych

W cza sie pa ne lu „Oczy ta ne, nie czy -
ta ne” pod czas War saw Bo ok Show
za pre zen to wa ne zo sta ną naj no wsze
da ne ze bra ne na pod sta wie po nad
30 tys. wy po wie dzi an kie to wych
czy tel ni ków ksią żek, wśród któ rych
po ło wa czy ta co naj mniej 20 ksią -
żek rocz nie. 

Zde cy do wa na wię kszość ba dań
czy tel nic twa w Pol sce pro wa dzo na
jest w ten sam spo sób, nie ja ko we -
dle ka no nu wy zna czo ne go przez
CBOS i In sty tut Książ ki i Czy tel nic -
twa Bib lio te ki Na ro do wej. Są to ba -
da nia ilo ścio we opi nii pu blicz nej,
pro wa dzo ne na ogól no pol skich pró -
bach re pre zen ta tyw nych, gdzie dol -
na gra ni ca wie ku to zwy kle 15 lat.
Od lat do star cza ją od po wie dzi na
py ta nie, ja ka część miesz kań ców
Pol ski czy ta książ ki. Po miń my już

fakt, że nie re je stru ją czy tel nic twa
wśród mło dzie ży uczą cej się w szko -
łach pod sta wo wych, co wy da je się
nie wła ści we. Waż niej sze jest to, że
do star cza ją alar mi stycz nych ko mu -
ni ka tów o kry zy sie czy tel nic twa
ksią żek. 

W związ ku z tym po lu ją ce na
sen sa cję me dia in te re su ją się wła -
ści wie tyl ko jed ną kwe stią, a mia -
no wi cie – jak wy glą da trend czy -
tel ni czy w Pol sce i dla cze go jest
tak źle, że wię kszość, oscy lu ją ca
w gra ni cy 60 pro cent, ksią żek nie
czy ta. W ana li zach tych da nych
pró bu je się do cie rać do da nych so -
cjo de mo gra ficz nych, li fe-sty lo -
wych i za ku po wych, aby osta -
tecznie po wie dzieć od lat to sa mo:
ni ski po ziom czy tel nic twa wią że
się ze sła bym wy kształ ce niem, sta -
rze niem się i za miesz ki wa niem
po za śro do wi ska mi miej ski mi. Da -
ne te nie są na pew no od kryw cze.
Naj cie ka wsze wy da ją się dwie ob -

ser wa cje. Po pier wsze, wię cej ksią -
żek czy ta ją ko bie ty niż męż czyź -
ni. Po dru gie, czy ta nie dzie ciom
zda je się mieć wię ksze zna cze nie
dla kul tu ry czy tel ni czej młod sze -
go po ko le nia, ani że li wy kształ ce -
nie ro dzi ców. 

W po dej ściu, któ re za pre zen -
tu je my w cza sie pa ne lu „Oczy ta -
ne, nie czy ta ne” pod czas War saw
Bo ok Show, się gnie my po in ne da -
ne, rów nież z ba dań ilo ścio wych,
któ re jed nak nie pre ten du ją do re -
pre zen ta tyw no ści dla ogó łu miesz -
kań ców Pol ski. W ra mach pro jek -
tu za i ni cjo wa ne go przez Pol ską Iz -
bę Książ ki i por tal Lu bi my czy tac.pl
w dwóch ba da niach prze pro wa -
dzo nych w la tach 2016 i 2017 uda -
ło nam się zgro ma dzić łącz nie po -
nad 30.000 wy po wie dzi an kie to -
wych czy tel ni ków ksią żek, wśród
któ rych po ło wa czy ta co naj mniej
20 ksią żek rocz nie. Dzię ki te mu
mo że my le piej po znać mi łoś ni -

ków ksią żek i od po wie dzieć na py -
ta nia, któ rych wcześ niej nikt nie
sta wiał: co i jak czy ta ją? Co i jak
ku pu ją? Czy ko rzy sta ją z bib lio -
tek? Z kim roz ma wia ją o książ kach
i skąd czer pią o nich in for ma cje?
Ta kich kwe stii war tych uwa gi jest
znacz nie wię cej, na przy kład w od -
nie sie niu do e-bo o ków i au dio o -
ków. Opi sze my więc bar dzo in te -
re su ją cą spo łecz ność, któ ra mo że
być wzor co wa tak dla po li tyk spo -
łecz nych jak dla resz ty pol skie go
spo łe czeń stwa, któ ra nie czy ta
ksią żek w ogó le lub czy ta ma ło. �

* So cjo log, do ktor na uk hu ma ni stycz -
nych. Wy kła dał na Uni wersytecie War -
szaw skim (In sty tut So cjo lo gii), Aka de -
mii L. Koź miń skie go, Col le gium Ci vi tas
oraz Cen trum Kształ ce nia Me ne dże rów
(MBA). Jest kie row ni kiem pro jek tu pro -
wa dzo ne go od 2013 ro ku przez Pol ską Iz -
bę Książ ki ba da ją ce go kie run ki i for my
trans for ma cji czy tel nic twa w Pol sce. 

CO I JAK CZY TA JĄ? CO I JAK KU PU JĄ? 

Wy ni ki ba da nia czy tel ni ków na
pod sta wie an kie ty „w sie ci o książ -
kach” prze pro wa dzo nej wśród 23
976 użyt kow ni ków lu bi my czy tac.pl
(ma rzec-kwie cień 2016)
Kie dy prze czy ta liś my pier wszą
książ kę dla przy jem no ści? 
W wie ku do 14 lat – 87,22%
W wie ku do 15-19 lat – 9,67%
W wie ku 20-24 lat – 2,17%
W wie ku 25-29 lat – 0,64%
W wie ku 30-34 lat – 0,15%
W wie ku 35-39 lat – 0,08%
W wie ku po wy żej 40 lat – 0,07%
Ja ka by ła pier wsza książ ka
prze czy ta na dla przy jem no ści? 
1350 an kie to wa nych – cykl „Har ry
Po tter” J.K. Ro wling
868 an kie to wa nych – „Dzie ci
z Bul ler byn” A. Lin dgren
508 an kie to wa nych – „Ania z Zie lo -
ne go Wzgó rza” L.M. Mon tgo me ry
398 an kie to wa nych – cykl o „Tom -
ku”, A. Szklar ski
193 an kie to wa nych – cykl
„Zmierzch” S. Me y er
165 an kie to wa nych – „Hob bit”
J.R.R. Tol kien
157 an kie to wa nych – cykl „Pan
Sa mo cho dzik” Z. Nie nac ki
149 an kie to wa nych – „Opo wie ści
z Na rnii” C.S. Le wis
126 an kie to wa nych – „W pu sty ni
i w pusz czy” H. Sien kie wicz
122 an kie to wa nych – Try lo gia
„Wład ca Pier ście ni” J.R.R. Tol kien
Czy roz ma wia my o prze czy ta -
nych książ kach? 
Tak, bar dzo czę sto – 54,9%
Tak, od cza su do cza su – 35,7%
Tak, ale bar dzo rzad ko – 8,3%
Nie – 1,14%
Z kim roz ma wia my o prze czy -
ta nych książ kach? 
Przy ja cie le, zna jo mi – 90,57%
Ro dzi na – 67,74%
Zna jo mi z pra cy – 33,07%
In ter na u ci – 23,40%
Bib lio te ka rze – 10,09%
Na u czy cie le – 5,78%
Przy pad ko wi lu dzie – 3,39%
Księ ga rze – 2,19%
Z kimś in nym – 1,09%
Ile dru ko wa nych ksią żek prze -
czy ta liś my w cią gu osta t nie go
ro ku? 
Wię cej niż 20 ksią żek – 49,71%
11-20 ksią żek – 18,48%
7-10 ksią żek – 12,45%
4-6 ksią żek – 9,12%
2-3 książ ki – 5,35%
Trud no po wie dzieć – 2,16%
Żad nej – 1,55%
1 książ ka – 1,20%
Ile e-bo o ków prze czy ta liś my
w cią gu osta t nie go ro ku? 
Żad ne go – 33,97%
Wię cej niż 20 ksią żek – 16,44%
2-3 książ ki – 13,86%
4-6 ksią żek – 10,17%
11-20 ksią żek – 8,03%
7-10 ksią żek – 7,73%
1 książ ka – 7,57%
Trud no po wie dzieć – 2,24%
Ile au dio bo o ków wy słu cha liś -
my w cią gu osta t nie go ro ku? 
Żad ne go – 73,23%
1 książ ka – 9,73%
2-3 książ ki – 8,40%
4-6 ksią żek – 3,34%
7-10 – 1,79%
Wię cej niż 20 ksią żek – 1,54%
11-20 ksią żek – 1,21%
Trud no po wie dzieć – 0,75%

W sie ci 
o książ kach

Oko ło 10 proc. do ro słych Po la ków to re gu lar ni czy tel ni cy. De kla ru ją, że
czy ta ją jed ną książ kę na mie siąc bądź dwa mie sią ce 
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O tym, co Polacy czytają
najczęściej, o pisarzach
gwarantujących sukces
wydawniczy i dziesiątkach
maszynopisów dziennie
opowiada Maciej Makowski,
prezes zarządu
wydawnictwa Prószyński
Media, przewodniczący rady
nadzorczej Platformy
Dystrybucyjnej
Wydawnictw. 

ROZ MO WA Z
MA CIE JEM MA KOW SKIM
prezesem zarządu wydawnictwa
Prószyński Media

MICHAŁ KWIATKOWSKI: Ja ką książ kę
osta t nio pan prze czy tał? Al bo ja ką
czy ta pan te raz? 
MA CIEJ MA KOW SKI: W tej chwi li czy -
tam „To” Step he na Kin ga. 
Z oka zji pre mie ry no we go fil mu?

– Tak, trosz kę przy oka zji od świe -
żam, bo już to kie dyś czy ta łem.
A przed tem prze czy ta łem na sze wy -
da nie Mus so li nie go [Göran Hägg
– „Mus so li ni. But ny fa szy sta” – przyp.
red.]. Ca ły czas na bie żą co czy tam
też Ka ta rzy nę Pu zyń ską, bo bar dzo
lu bię i au tor kę, i kli mat jej kry mi na -
łów. 
A słu cha pan au dio bo o ków?

– No właś nie nie słu cham. Mam
z tym kło pot, bo w sa mo cho dzie, po -
wiem szcze rze, tro chę się roz pra -
szam. Bo ję się, że nie do koń ca roz -
waż nie pro wa dzę, al bo tra cę wą tek
z au dio bo o ka, więc ra czej nie słu -
cham. 
A ja kie ma pan zda nie na te mat ich
ros ną cej po pu lar no ści?

– My ślę, że to jest do bre,  jest  to
bar dziej, „laj to wy”, mniej mę czą -
cy spo sób przy swa ja nia ksią żek.
Waż na jest kwe stia spo so bu przy -
go to wa nia ta kie go au dio bo o ka, nie -
ko niecz nie to mu si być ak tor, ale
przy naj mniej do bry lek tor. Je że li
to jest zro bio ne sła bo, bar dziej mę -
czy niż przy no si przy jem ność słu -
cha nia.
Co Po la cy czy ta ją naj czę ściej? Ja kie
książ ki są naj po pu lar niej sze, któ re
sprze da ją się naj le piej, a któ re ge ne -
ru ją naj wię kszy do chód?

– Cią gle na cze le jest zde cy do wa -
nie pro za ko bie ca, z tym że na stą -
pi ły pew ne zmia ny, bo co raz wię -
kszą po pu lar ność zy sku je w tej ka -
te go rii li te ra tu ra na szych ro dzi -
mych au to rów. Na le ży tak że od no -
to wać cie ka we zja wi sko – co raz le -
piej sprze da je się, więc za kła dam,
że co raz wię cej osób to czy ta, pol -
ska li te ra tu ra non-fic tion, bio gra -
fie i re por ta że.
A za gra nicz na?

– Za gra nicz na tro chę sła biej, to wi -
dać go łym okiem, ob ser wu je my to
rów nież w na szym wy daw nic twie.
Są w Pol sce ta cy pi sa rze, któ rzy
gwa ran tu ją suk ces wy daw ni czy?
Któ rych każ dy wy daw ca chciał by
mieć u sie bie.

– Zde cy do wa nie. To au to rzy li te -
ra tu ry sen sa cyj nej, kry mi nal nej,
choć by jak wspom nia na prze ze
mnie Ka ta rzy na Pu zyń ska. Z li te -
ra tu ry ko bie cej za wsze zna ko mi cie
sprze da je nam się Ta nya Val ko, La -
i la Shu kri czy Ma ria Ula tow ska. Jak
wspo mi na łem, świet ne wy ni ki osią -
ga ją bio gra fie i wspom nie nia pol -
skich au to rów, ta kie jak rozmowa
Ka ta rzy ny Mon tgo me ry z Kry sty -
ną Jan dą „Pani zy sku je przy bliż -
szym po zna niu”, po zy cje Ka ro li ny
Kor win-Pio trow skiej czy Ar tu ra
An dru sa, fe lie to ny Pa u li ny Mły nar -
skiej. 

Z za gra nicz nych to na dal ta kie
wiel kie na zwi ska jak King, Har lan
Co ben, V.C. An drews, Jo di Pi co -
ult, J.R.R. Tol kien, czy Ursu la Le
Gu in. To na zwi ska, któ re za wsze
sprze da ją się w ol brzy mich na kła -
dach.
A ja ki jest naj wię kszy suk ces sprze -
da żo wy Pró szyń ski Me dia? 

– Je śli cho dzi o licz bę eg zem pla -
rzy, to pier wsza książ ka Ma rii Czu -
ba szek „Każ dy szczyt ma swój Czu -
ba szek”, sprze daż pra wie 280 ty się -
cy. Osta t ni jej ty tuł, czy li „Nie na chal -
na z uro dy”, to w tej chwi li oko ło 150
ty się cy.
Któ ry z au to rów za gra nicz nych? 

– King. Zde cy do wa nie Step hen
King, je go książ ki cią gle sprze da ją się
w na kła dach po nad 120 ty się cy eg -
zem pla rzy. 
Ter ry Prat chett?

– Prat chett miał dość wier ną gru -
pę czy tel ni ków, nato miast nie by ła
tak licz na jak w przy pad ku Kin ga.
To są sprze da że w gra ni cach 30 ty -
się cy. Ale te wy ni ki są nie zmien ne
z książ ki na książ kę i wi dać, że jest
to sta ła gru pa czy tel ni ków, któ ra

cze ka na każ dą ko lej ną po zy cję.
Z roz mów z ludź mi i z te go, co wi -
dać na Fa ce bo o ku, wy ni ka że Prat -
chett ma al bo swo ich go rą cych zwo -
len ni ków, któ rzy od bie ra ją go wręcz
na ko la nach, al bo czy tel ni ków, któ -
rzy go po pro stu nie tra wią i nie zno -
szą. Nie po zo sta wia ni ko go obo jęt -
nym.

Zga dza się pan z de cy zją o usza no -
wa niu osta t niej wo li au to ra, czy li
o prze je cha niu wal cem dys ku z nie -
do koń czo ny mi po wie ścia mi?

– Zde cy do wa nie tak. Te dzie ła
by ły nie do koń czo ne i my ślę, że
do brze się sta ło, bo pa zer ność
prze gra ła z wo lą oso by, któ ra ode -
szła. Trze ba ją usza no wać. Aczkol -
wiek gdy by de cy zja au to ra by ła in -
na, to ta kie książ ki chęt nie bym
wy dał.
Jak du żo otrzy mu je cie pań stwo pro -
po zy cji wy daw ni czych?

– Och! To west chnie nie ozna cza -
ło, że bar dzo, bar dzo du żo. Wie pan,
ja kie są wy ni ki ba dań czy tel nic twa?
37 pro cent. Cza sa mi mam wra że nie,
że w Pol sce wię cej osób pi sze, niż czy -
ta. To są na praw dę strasz ne ilo ści. To
po tra fią być dzie siąt ki ma szy no pi -
sów dzien nie. 
To dla te go na stro nie in ter ne to wej
wy daw nic twa po ja wia się proś ba,
że by „nie prze sy łać fan ta sty ki i po -
ezji”. 

– Oprócz Ursu li Le Gu in, Prat chet -
ta i Kin ga, któ ry ocie ra się o fan ta sty -
kę, ten ga tu nek prze sta liś my wy da -
wać. Z po ezji wy da je my uzna nych
au to rów, mo gą o tym świad czyć zbio -
ry Kof ty, Mły nar skie go, czy Po nie -
dziel skie go, jed nak w tej chwi li nie
zaj mu je my się de biu ta mi, więc po
pro stu nie chce my bu dzić fał szy wych
na dziei u osób przy sy ła ją cych swo je
tek sty.
Jest szan sa, że wró ci cie pań stwo
do wy da wa nia li te ra tu ry fan ta -
stycz nej?

– Szan sa jest za wsze, ale obec nie
w pla nach te go nie ma my. Zde cy -
do wa nie bar dziej roz wi ja my w tej
chwi li książ ki dzie cię ce, cze go bra -
ko wa ło w na szym por tfo lio ty tu łów.
Nato miast z ra cji te go, że na dal je -
steś my wy daw ca mi mie sięcz ni ka
„Fan ta sty ka”, nie jest to wy klu czo -
ne. Ale są tak sil ne wy daw nic twa
zaj mu ją ce się tą li te ra tu rą, że ry -
nek jest przez nie do sta tecz nie za -
spo ko jo ny. Nie mo że my wy da wać
wszyst kie go.
Wia do mo, że in te re su je się pan
i zaj mu je fan ta sty ką. Móg łby pan
po wie dzieć, ja cy pol scy przed sta -
wi cie le te go ga tun ku są te raz naj -
moc niej si?

– My ślę, że An drzej Pi li piuk, Ja -
cek Du kaj, cią gle jesz cze bar dzo po -
pu lar ny jest An drzej Sap kow ski.
W ja kim kie run ku idzie te raz ry nek
wy daw ni czy? Czy czy tel ni cy się ga ją
czę ściej po tra dy cyj ne, pa pie ro we
wy da nia, czy mo że już te elek tro -
nicz ne?

– To jest cie ka we zja wi sko. Jak
pan pew nie wie, wy daw nic two Pró -
szyń ski jest moc ne, je że li cho dzi
o wy da wa nie e-bo o ków i au dio bo -
o ków. Nato miast od lat ob ser wu je -
my w za sa dzie nie spe cjal nie ros ną -
cy udział książ ki elek tro nicz nej
w ogól nym ryn ku książ ko wym. To
jest czte ry i pół, cza sa mi pięć pro -
cent. Pro gno zy, kie dy trzy la ta te -
mu moc no się za to wzię liś my, by -
ły ta kie, że w tej chwi li po win no być
10-12 pro cent. Kie dy spoj rzy my na
ryn ki bar dziej roz wi nię te, szcze -
gól nie ame ry kań ski, gdzie do szło
to do trzy dzie stu pa ru pro cent, w tej
chwi li też wi dać re gres. Ten udział
spa da. 
Książ ka elek tro nicz na ma kło po ty?

– Wy da je mi się, że po pro stu tra -
dy cyj ne czy ta nie to dla czy tel ni ka
bar dziej oso bi sty kon takt z książ -
ką. Ja sam wo lę czy tać wy da nie pa -
pie ro we, z jed nym wy jąt kiem. To
wa ka cje, na któ re oczy wi ście za -
bie ram czyt nik i mam kil ka set ksią -
żek w jed nym miej scu, mo gę wy -
bie rać do wo li. My ślę, że udział
elek tro nicz nej po sta ci książ ki bę -
dzie rósł, ale nie tak dy na micz nie,
jak się wy da wa ło. Po dej rze wam, że
za dwa la ta bę dzie to sześć, sie dem
pro cent. 
Czym z per spek ty wy wy daw cy
książ ka elek tro nicz na róż ni się od
pa pie ro wej?

– Książ ka elek tro nicz na nie jest
w sta nie w tej chwi li sa ma się ob ro -
nić. Kosz ty za ku pu praw, tłu ma cze -
nia i tak da lej są zbyt wy so kie przy
sprze da ży, ja ką ma ją e-bo o ki, czy tym
bar dziej au dio bo o ki. W związ ku
z tym książ ka elek tro nicz na bę dzie,
przy naj mniej na ra zie, to wa rzy szyć
wy da niu pa pie ro we mu, któ re mo że
te kosz ty po nieść. E-bo ok i au dio bo -
ok jest war to ścią do da ną. Wiel ki suk -
ces to sprze daż pół to ra al bo dwóch
ty się cy e-bo o ków. �

ROZ MA WIAŁ MI CHAŁ KWIAT KOW SKI

Cza sa mi mam wra że nie, że w Pol sce
wię cej osób pi sze, niż czy ta

Książ ki wy daw nic twa Czar na Ow -
ca tra fia ją do pol skich czy tel ni ków
od 1991 ro ku. Ma ło jest w na szym
kra ju osób, któ re nie trzy ma ły
w dło niach przy naj mniej jed nej po -
zy cji z best sel le ro wej Czar nej Se rii.
Trud no się te mu dzi wić, bo ta cy au -
to rzy jak Stieg Lar sson, Da vid La -
ger crantz, Ca mil la Läckberg czy
Vin cent V. Se ver ski gwa ran tu ją
Czar nej Ow cy rze sze wier nych
czy tel ni ków.

MI CHAŁ KWIAT KOW SKI

Z do świad czeń przed sta wi cie li wy -
daw nic twa wy ni ka, że w Pol sce naj -
wię kszym po wo dze niem nie zmien -
nie cie szą się kry mi na ły, po wie ści

oby cza jo we i po rad ni ki. – Oczy wi ście
bar dzo nas to cie szy, bo Wy daw nic -
two Czar na Ow ca sły nie z wy da wa -
nia do brych kry mi na łów, je steś my
świe żo po pre mie rze pią tej czę ści
„Mil len nium”, któ ra od pier wsze go
dnia sprze da ży utrzy mu je się na
pierw szych miej scach list best sel le -
rów i zy sku je bar dzo do bre opi nie re -
cen zen tów -– mó wi Ma rek Kor czak,
dy rek tor Czar nej Ow cy, do da jąc, że
pier wsza część try lo gii „Mil len nium”
Stie ga Lar sso na sprze da ła się w na -
kła dzie mi lio na eg zem pla rzy, a łącz -
ny na kład ca łej try lo gii prze kro czył
pół to ra mi lio na eg zem pla rzy, co jak
na pol skie re a lia jest wy ni kiem re we -
la cyj nym. – Po dob ny suk ces, choć roz -
ło żo ny na wię kszą licz bę ty tu łów w se -
rii, osią gnę ła wy da wa na przez nas

Ca mil la Läckberg. My ślę, że pa trząc
na licz bę ksią żek, któ re ta au tor ka
sprze da ła w Pol sce, moż na okre ślić
ją mia nem praw dzi wej kró lo wej kry -
mi na łów. 

Mi lio ny eg zem pla rzy
Oprócz kry mi na łów w ofer cie wy -
daw nic twa znaj du ją się tak że li te ra -
tu ra oby cza jo wa i pięk na oraz cie szą -
ce się co raz wię kszą po pu lar no ścią
thril le ry psy cho lo gicz ne. Od wie lu
lat świet nie sprze da ją się też ta kie po -
rad ni ki jak: „Tok sycz ni ro dzi ce”, „Tok -
sycz na mi łość”, „Tok sycz ne związ ki”
czy „Le cze nie uza leż nio nej oso bo -
wo ści”. In nym ever gre e nem jest
„Świat Zo fii” Jo ste i na Ga ar de ra, któ -
ry osią gnął na kład pół mi lio na eg zem -
pla rzy.

Ozna le zie niu się na li ście best sel le -
rów ma rzy wła ści wie każ dy de biu tu ją -
cy pi sarz, dla te go nie mo że dzi wić bar -
dzo du ża liczba tra fia ją cych do Czar nej
Ow cy ma szy no pi sów. – Dział wy daw -
ni czy nie nad ą ża z czy ta niem, z prze -
glą da niem i z od po wia da niem. Oczy -
wi ście spe cja li zu je my się w pew nych
ga tun kach, ale też nie za my ka my na in -
ne, zwłasz cza je śli cho dzi opol skich au -
to rów – za chę ca Marek Kor czak, pod -
kre śla jąc, że mi mo to naj wię cej pro po -
zy cji to kry mi na ły, bo w tej dzie dzi nie
Czar na Ow ca ma re no mę. A no wi au -
to rzy wy bie ra ją ta kie wy daw nic two,
któ re wda nym seg men cie jest sil ne.

Te le wi zja nie za bi ła ki na
Dy rek tor Czar nej Ow cy przy zna je,
że jesz cze pa rę lat te mu, kie dy po -

ja wi ły się e-bo o ki, wszy scy oba wia -
li się, że ry nek pój dzie w tym kie -
run ku i że z cza sem wy prą one
książ ki pa pie ro we. – Dzi siaj wie my
już, że tak nie bę dzie. W Pol sce
udział e-bo o ków jest na dość ni skim
po zio mie pię ciu pro cent ryn ku.
Oczy wi ście e-bo o ki bę dą się jesz -
cze roz wi ja ły, a ich udział w sprze -
da ży wzroś nie, ale z pew no ścią nie
wy prą ksią żek pa pie ro wych. My -
ślę, że przy szłość ryn ku to koeg zy -
sten cja róż nych form ob co wa nia
z książ ką, po za e-bo o ka mi i wy da -
nia mi pa pie ro wy mi dość dy na micz -
nie roz wi ja się też ry nek au dio bo o -
ków. Jed nak żad na z tych form nie
za bi je in nych, po dob nie jak te le wi -
zja nie za bi ła ki na – mó wi z prze ko -
na niem dyrektor Kor czak. �

Mil len nium, kro wy i kró lo wa kry mi na łów
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Są w Polsce pisarze,
którzy gwarantują
sukces wydawniczy. 
To autorzy literatury
sensacyjnej,
kryminalnej, np.
Katarzyna Puzyńska.
Z literatury kobiecej
zawsze znakomicie się
sprzedaje Tanya Valko,
Laila Shukri czy Maria
Ulatowska. Świetne
wyniki osiągają także
biografie i wspomnienia
polskich autorów. 



4 Piątek
22 września 2017

WARSAW
BOOK SHOW

RP 1

Na sza Księ gar nia, gi gant li te ra tu -
ry dzie cię cej w Pol sce, z po mo cą
zes po łu spe cja li stów z po wo dze -
niem we szła w tym ro ku na ry nek
gier plan szo wych. – Sta ra my się
i te ma tycz nie, i wie ko wo sko re lo -
wać ofer tę gier plan szo wych
z na szą ofer tą książ ko wą – mó wi
Ma rek Do bro wol ski, dy rek tor
han dlo wy wy daw nic twa Na sza
Księ gar nia.

MI CHAŁ KWIAT KOW SKI

Na sza Księ gar nia na le ży do naj star -
szych ofi cyn wy daw ni czych w Pol -
sce – dzia łal ność edy tor ską roz po czę -
ła już w 1921 ro ku. To gi gant li te ra tu -
ry dzie cię cej, po sia da ją cy wy łącz ne
pra wa do pu bli ka cji ta kich ty tu łów,
jak „Ku buś Pu cha tek” A.A. Mil ne’a,
„Dzie ci z Bul ler byn” Astrid Lin dgren,
czy dzie wię cio to mo wy cykl o Mu -
min kach. To na kła dem Na szej Księ -
gar ni uka zu je się se ria o Mi ko łaj ku
du e tu Sempé-Go scin ny, to z tym wy -
daw nic twem przez la ta zwią za ni by -
li m.in. ta cy au to rzy, jak Jan Brzech -
wa, Wan da Cho tom ska, Adam Bah -
daj czy Ed mund Ni ziur ski. 

Na po cząt ku 2017 ro ku wy daw nic -
two z im pe tem we szło na dy na micz -
nie roz wi ja ją cy się ry nek gier plan szo -
wych. – Gry plan szo we to był po mysł,
któ ry cho dził za na mi od ja kie goś cza -
su. To by ła de cy zja pod ję ta pod wpły -
wem te go, co dzie je się na ryn ku wy -
daw ni czym – mó wi Ma rek Do bro wol -
ski, dy rek tor han dlo wy wy daw nic twa
Na sza Księ gar nia. Aje go zda niem dzie -
je się nie za wsze do brze. – Oczy wi ście
nie jest tak, że wszyst ko idzie w złym
kie run ku – uspo ka ja i do da je: – Książ -
ka dzie cię ca, w któ rej spe cja li zu je się
Na sza Księ gar nia, ma się zu peł nie
przy zwo i cie, a my osią ga my na tym
po lu na praw dę spo re suk ce sy. Nato -
miast in ne ob sza ry, tak czy tel nic twa,
jak i han dlu, dy stry bu cji czy de ta lu
w wy mia rach ogól nych, są obec nie
bar dzo roz chwia ne ito wpły wa na kon -
dy cję, bez pie czeń stwo biz ne so we
wszyst kich pod mio tów w bran ży. 

Dwa mi liar dy ob ro tu
Z te go po wo du wy daw nic two Na sza
Księ gar nia w 2016 ro ku po sta no wi ło
na wszel ki wy pa dek „wy bu do wać dru -
gą no gę” właś nie z gier plan szo wych.
– Gry plan szo we od kil ku lat są na fa -
li wzno szą cej. Nie sta bil ny ry nek wy -

daw ni czy, kształ tu ją cy się w oko li cy
dwóch mi liar dów ob ro tów, jest prze -
cież sto sun ko wo nie wiel ki, a do dat -
ko wo w fa zie sta gna cji. Wpraw dzie ry -
nek gier plan szo wych to za led wie jed -
na dzie sią ta ryn ku wy daw ni cze go, ale
je go przy ro sty rocz ne są znacz ne, się -
ga ją co naj mniej kil ku na stu pro cent.
Nie któ rzy mó wią, że są jesz cze wię -
ksze – mó wi Do bro wol ski.

Pier wsze gry po ja wi ły się w ka ta -
lo gu wy daw nic twa w 2017 ro ku. Na
po cząt ku by ły trzy, do koń ca ro ku ma
po ja wić się ich już kil ka na ście. – Sta -
ra my się i te ma tycz nie, i wie ko wo sko -
re lo wać ofer tę gier plan szo wych z na -
szą ofer tą książ ko wą. Sku pia my się
na grach dla dzie ci czy grach ro dzin -
nych. Jed nak na szą przy go dę w tej
bran ży za czę liś my w tym ro ku od gry
to wa rzy skiej, skie ro wa nej do bar dzo
sze ro kie go wie ko wo gro na od bior -
ców – przy po mi na Do bro wol ski.

Hit na po czą tek
Dy rek tor han dlo wy wy daw nic twa Na -
sza Księ gar nia ma na my śli „Grę na
emo cjach”, któ ra uka za ła się w wa len -
tyn ki. To gra to wa rzy ska dla na wet dzie -
się ciu gra czy jed no cześ nie, skła da ją -
ca się zpo nad 100 kart, za po mo cą któ -

rych przed sta wia ją oni róż ne emo cje.
Pra cow ni cy Na szej Księ gar ni jesz cze
przed jej pre mie rą do my śla li się, że bę -
dzie hi tem. Nie my li li się. – Moc no po -
sta wi liś my na jej mar ke ting, bo wie -
dzie liś my, że to bę dzie moc ne, ryn ko -
we ude rze nie. Gra pier wot nie zo sta ła
wy da na w Hisz pa nii, gdzie od nio sła
wiel ki suk ces. My za pa ko wa liś my ją
w pięk ne, zgrab ne pu deł ko, z bar dzo
este tycz nie wy ko na ną gra fi ką, świet -
nie wpa da ją cą w oko. No i za dzia ła ło.
To bar dzo do bra, szyb ka roz gryw ka,
któ ra faj nie zaj mu je czas. Gra pre mie -
rę mia ła na wa len tyn ki 2017, a właś nie
ro bi my jej czwar ty do druk. Do tej po -
ry sprze da ła się wna kła dzie kil ku dzie -
się ciu ty się cy pu de łek. Pierw szy nasz
wiel ki hit – cie szy się Do bro wol ski.

Po zo sta łe gry tak że sprze da ją się
nie źle, a wkrót ce do sprze da ży tra fią
ty tu ły wprost uzu peł nia ją ce ofer tę
wy daw ni czą. Na sza Księ gar nia od lat
60. wy da wa ła ksią że czki z bar dzo po -
pu lar nej se rii „Po czy taj mi, ma mo”.
Nie u stan nie do dru ko wy wa ne, co ja -
kiś czas po ja wia ły się w sprze da ży
w spe cjal nych zbio rach. Do bro wol -
ski za po wia da, że obec nie wy daw nic -
two moc no pra cu je nad gra mi, dla któ -
rych noś ni kiem by ły by tre ści z naj po -

pu lar niej szych ksią żek Na szej Księ -
gar ni: – Na wzór gra fi ki se rii „Po czy -
taj mi, ma mo” uka zu ją się gry z se rii
„Za graj my, ma mo”. Po dob nie jest
z książ ka mi Grze go rza Kas dep ke, jed -
ne go z naj po czyt niej szych pol skich
pi sa rzy dla dzie ci. Nie ba wem uka że
się gra z głów nym bo ha te rem wy jąt -
ko wo lu bia nej przez dzie cia ków se rii
ksią żek, czy li De tek ty wem Po zy tyw -
ką. Bar dzo li czy my na sy ner gię obu
tych ryn ków.

Po nad to 13 wrześ nia do sprze da -
ży tra fi ła po le ga ją ca na ukła da niu
ka fel ków z to ra mi gra „Je dzie po -
ciąg z da le ka”, przy po mi na ją ca best -
sel le ro we Car cas son ne, dla te go
i w jej przy pad ku wy daw nic two Na -
sza Księ gar nia spo dzie wa się suk ce -
su. Do koń ca ro ku na ry nek tra fi tak -
że gra, któ ra po win na za in te re so wać
fa nów jed nej z naj le piej sprze da ją -
cych się gier kar cia nych na świe cie,
czy li Di xit. – Przed świę ta mi przy -
go to wu je my grę, któ ra bę dzie mia -
ła prze pięk nie ilu stro wa ne kar ty, jak
w słyn nej grze Di xit, tyl ko jesz cze
ład niej sze. Bę dzie na zy wa ła się
„Sen” i do sprze da ży tra fi na prze -
ło mie paź dzier ni ka i li sto pa da – mó -
wi dyrektor Do bro wol ski. �

Gi gant li te ra tu ry dzie cię cej na ryn ku gier

Jest taka stocznia Mirage
Boats z Augustowa, w której
szef daje 100 zł miesięcznie
na zakup książek. Punkt 1
regulaminu biblioteki mówi:
Każdy z nas ma prawo do
zakupu książek na potrzeby
własnego rozwoju.Punkt 2:
Nie ma przymusu kupowania
książek. 

Kupujemy wtedy, gdy mamy
potrzebę. A na koniec maila
do pracowników widnieje
taki PS: Gorąco zachęcam do
kupowania i czytania
książek.

ROZ MO WA Z
HU BER TEM ROSZ KOW SKIM
komandytariuszem w firmie Mirage
Boats 

I ANNĄ GÓRSKĄ
specjalistką ds. logistyki 

RE NEK MEN DRUŃ: Za cznij my od te -
go, że je steś my na „ty”. 
HU BERT ROSZ KOW SKI: Tak jest u nas
w fir mie. Nie któ rzy ma ją opo ry,
szcze gól nie w pro duk cji. Mó wią panie
Hu ber cie al bo sze fie. Od po wia dam,
że nie je stem pa nem, je stem Hu ber -
tem, któ ry w in nym dzia le ma swój
od ci nek pra cy. Z ludź mi róż nie by -
wa, mó wią – pan bę dzie za wsze pa -
nem Hu ber tem, wsty dzą się, ma ją in -
ne wy o bra że nie o tym, kim jest szef
i przed się bior ca XXI wie ku, nie mie -
li ta kie go do świad cze nia, ma ją złe na -
wy ki, by li źle trak to wa ni w in nych fir -
mach. Ko rze nie mo gą być róż ne.
Po wa ha niu zde cy do wa łeś, że wy stą -
pisz na kon fe ren cji „Oczy ta ne, Nie czy -
ta ne” podczas Warsaw Book Show,
ale stwier dzi łeś, że to jest smut ne...

– Tak, bo za czą łeś od te go, że na -
sza bib lio te ka Mi ra ge to ewe ne ment.
I to by ło by smut ne. Prze sa dzasz, po -

my śla łem w du chu, ka dzisz al bo po
pro stu nie masz wie dzy. Nie, że je -
steś le ni wy w po szu ki wa niu, tyl ko
nikt wcześ niej nie zro bił ba da nia,
jak to wy glą da w Pol sce. Nikt w osta -
t nich 5 czy 10 la tach nie za py tał
przed się bior ców, jak jest z czy tel -
nic twem. To że my się spo ty ka my to
czy sty zbieg oko licz no ści i po pro -
stu nie by ło ta kie go zbie gu oko licz -
no ści w przy pad ku ty się cy in nych
firm. Mo że in ni lu dzie po prze my -
śle niach do szli do te go sa me go, do
cze go ja do sze dłem. Au to ry te tów
szu kaj my w książ kach. 
To fakt, przez przy pa dek usły sza łem
o bib lio te ce stocz ni Mi ra ge z Au gu -
sto wa, o tym, że da jesz każ de mu
pra cow ni ko wi 100 zł mie sięcz nie na
za kup ksią żek do bib lio te ki pod wa -
run kiem, że bę dzie czy tał i re ko men -
do wał książ ki. Po my śla łem so bie
– książ ki w stocz ni za miast ka sa do
rę ki na ko niec ro ku? Masz ra cję, mo -
że in ni ro bią po dob ne rze czy. War to
to spraw dzić. Ale gdzieś trze ba za -
cząć. Or ga ni za to rom spo do bał się
po mysł dys ku sji o lu dziach – anal fa -
be tach, za pa leń cach, „lu dziach
środ ka” i tak że o przed się bior cach
ta kich jak ty. Ta roz mo wa ma nas
wpro wa dzić w te mat. A za tem krót -
ko: co czy ta nie da je lu dziom z wa -
szej fir my, skąd to wie cie i co to da je
z pun ktu wi dze nia przed się bior cy? 
AN NA GÓR SKA: Cho dzi o prze ka zy wa -
nie wie dzy, pod no sze nie kwa li fi ka cji
i mo ty wa cję. Ma my dru ży ny uczą ce,
wy bie ra my oso by, któ re na da ją się na
na u czy cie li, wdra ża ją swo je po my sły,
an ga żu jąc w to in nych. Część pra cow -
ni ków sta je się co a cha mi, a część co a -
cho wa ny mi. Sta wia my na ak tyw ność
włas ną pra cow ni ków, ich ini cja ty wę,
nie ste ru je my tym od gór nie.
H.R.: Co a ching w zna cze niu po tocz -
nym, ja ko na u cza nie.
Jak się w tym wszyst kim ma ją książ -
ki?
A.G.: Sta wia my na roz wój. Hu bert za -
chę ca nas wszyst kich, że byś my czy ta -
li, po nie waż książ ki roz wi ja ją. My ślę,

że wfir mie nie tyl ko on tak są dzi. Izróż -
nym skut kiem to wy cho dzi, ale je śli da
się lu dziom ta ką moż li wość i po ka że,
że moż na, że jest du że po le do rów no -
ści, że każ dy – czy to pra cow nik z biu -
ra, czy zpro duk cji, czy zwar szta tu – je -
że li ma na sie bie po mysł i chce o swój
roz wój za dbać, to ma ta ką moż li wość.
Nie wszy scy z te go ko rzy sta ją, nie któ -
rzy pod cho dzą jak pies do je ża, rów -
nież z te go po wo du, że jed nym z pun -
któw re gu la mi nu bib lio te ki jest po dzie -
le nie się tym, co się zksiąż ki wy cią gnę -
ło, a przy naj mniej roz mo wa o tym, po
co nam ta książ ka by ła, co nam da ła.
H.R.: Czy tel nic two u nas tak wy glą da,
że jed ni czy ta ją, in ni nie za czę li i się
przy mie rza ją, pa trzą, prze bą ku ją, że
bę dą czy ta li. Kie dy przy go to wy wa liś -
my się do tej roz mo wy, Ania po wie dzia -
ła – pra cow ni ków blo ku je punkt re gu -
la mi nu, wktó rym jest mo wa oko niecz -
no ści opo wie dze nia o prze czy ta nej
książ ce. Kom plet nie otym nie wie dzia -
łem, postanowiłem usunąć ten punkt.
Za łóż my, że ro bi my ba da nie fir my
Mi ra ge. Ma my 30 sta no wisk ad mi ni -
stra cyj nych i 200 w pro duk cji. Czy
w an kie cie na le ży py tać pra cow ni -
ków o to, gdzie pra cu ją?
A.G.: My ślę, że tak, dla ce lów sta ty -
stycz nych i zy ska nia pun ktu od nie -
sie nia, ale wcho dzi my tro sze czkę
w za ło że nie, że na sta no wi skach ad -
mi ni stra cyj nych lu dzie są bar dziej
skłon ni do czy ta nia. Nasz re gion jest
re gio nem stocz nio wym i zde cy do -
wa na wię kszość pra cow ni ków to pra -
cow ni cy fi zycz ni. Ale nie za ło ży ła -
bym, że ad mi ni stra cja czy ta wię cej.
Mog ło by przyjść ko muś do gło wy, że
nie któ re oso by na nie któ rych sta no -
wi skach bę dą mniej chłon ne. A tak
nie jest.
Bar dzo do bre, wbrew mo jej in tu i cji.
Skąd to wiesz?
A.G.: Na pod sta wie ak tyw no ści, ja ką
prze ja wia ją lu dzie zad mi ni stra cji ipro -
duk cji. Mo im zda niem jest po dob na.
No i kon tak tu z ludź mi z hal mon ta żo -
wych czy la mi na to wych, jak wi dzą
książ kę u mnie, in te re su ją się, py ta ją,

co czy tam, bio rą do rę ki i wer tu ją. My -
ślę, że w do mach też się ga ją po książ -
ki, ale po strze ga ją to ja ko rzecz „dla
sie bie”. Być mo że ma to zwią zek z za -
ło że niem, ja kie masz, że lu dzie pra cu -
ją cy fi zycz nie czy ta ją mniej lub w ogó -
le. Ta kie za ło że nia mo im zda niem
wzmac nia ją u pra cow ni ków ta ką po -
sta wę „je że li nikt nie po dej rze wa mnie
o czy ta nie, to ko go tak na praw dę to
ob cho dzi, co z książ ki wy nio słem?”.
Bib lio te ka ta ka jak w Mi ra ge ma po -
ten cjał, by to zmie nić, choć po trze ba
cza su i być mo że wię cej za chę ty.
A czy wiesz, jak du żo ksią żek czy ta -
ją pra cow ni cy w wa szej stocz ni?
A.G.: Nie któ rzy na pew no kil ka ksią -
żek mie sięcz nie, nie któ rzy mo że kil -
ka na rok.
A ilu nie czy ta w ogó le?
A.G.: Nie od wa żę się sza co wać, to war -
to zba dać.
Czy się my lę, że w pro duk cji są sa mi
fa ce ci, a w ad mi ni stra cji sa me
panie?
A.G.: W pro duk cji tak, cho ciaż na sza
fir ma za czę ła wdra żać ko bie ty do sta -
no wisk stan dar do wo i ste re o ty po wo
przy pi sa nych męż czyz nom, w ad mi -
ni stra cji to jest zrów no wa żo ne.
Ja ki jest prze cięt ny wiek pra cow ni -
ków tu i tu?
H.R.: Ma my do kład ne da ne z kadr,
śred nia wie ku jest wła ści wie ta ka sa -
ma, dla ad mi ni stra cji 38 lat, w pro -
duk cji 37,4. 
A jak jest z wy kształ ce niem w dzia le
pro duk cji?
A.G.: W pro duk cji śred nie, śred nie
tech nicz ne, za wo do we i tak że nie -
peł ne, ale sta ra my się stwo rzyć wa -
run ki do sa moksz tał ce nia. Pcha my
w stro nę roz wo ju, nie zo sta wia my
pra cow ni ków sa mych so bie. Dla te -
go nie szła bym w stro nę wy kształ -
ce nia, bo to sta ra my się zo sta wić za
so bą. 
H.R.: Tro chę się z Anią zga dzam i nie
zga dzam. Na pew no lep sze wy kształ -
ce nie da je wię cej moż li wo ści. Ale
wiesz, co by mia ło wpływ na czy ta -
nie? W ja kiej ro dzi nie się wy cho wy -

wa łeś, ja kie war to ści wy nio słeś z do -
mu, jak by łeś kształ to wa ny przez ro -
dzi ców i w ja kim śro do wi sku się
kształ to wa łeś. I tu taj bym się z Anią
zgo dził, wy kształ ce nie nie bę dzie mia -
ło zna cze nia. Cho dzi o to, co ro zu -
mia łeś od naj młod szych lat, co się sta -
ło w okre sie bun tu, czy prze hu la łeś
swo je mło dzień cze la ta i obu dzi łeś
się z rę ką w noc ni ku. Do te go cią ża
z wpad ki, jak 70 proc. spo łe czeń stwa
– oczy wi ście te go nie wiem, mo że to
ste re o typ – ko chasz swo je dzie ci i pro -
za ży cia się za czę ła. A as pi ra cje i am -
bi cje mia łeś wię ksze. 
Hu bert, co czy ta nie pra cow ni ków
fir my da je to bie ja ko przed się bior -
cy?
H.R.: Czy ta jąc książ ki mamy moż li -
wość pa trze nia na świat nie tyl ko
przez włas ny pryzmat. Każ dy mo że
przy mie rzyć róż ne oku la ry i po znać,
zro zu mieć in nych. Mnie książ ki
zmie ni ły, od czu wam sa tys fak cję, je -
śli książ ki zmie nia ją mo ich pra cow -
ni ków. Mam róż ne przy kła dy. Chło -
pa ka z pro duk cji, któ ry przy szedł do
mnie i mó wi, sze fie, sły sza łem, że
szef za chę ca do ksią żek, ja chcę być
co a chem. Mo gę du żo o nim opo wie -
dzieć. Cho dzi o to, że by zmie niać sie -
bie i za cząć od sie bie. Pro pa guj my
to na za sa dzie po daj da lej. Zależy mi
na tym, żeby lu dzie by li bar dziej
otwar ci. Po win niś my na gra dzać tych
lu dzi, któ rzy pi szą o ta kich spra wach,
po tra fią głę bo ko wejść w czło wie ka,
po tra fią przez żart, wiersz, skecz, ka -
ba ret, film, te atr i książ kę zbli żyć nas
do sie bie. Że byś my nie mie li ko lej -
ne go Kim Ir Se na, Kim Dzong Ila
i Kim Dzong Una i ca łej tra ge dii Ko -
rei Pół noc nej. Prze pra szam za słow -
nic two, ale mój po mysł na książ kę
i na czy ta nie jest do kład nie jak cy tat
z jed ne go fil mu: „weź k***a za cznij
czy tać, bo ja już z to bą nie mo gę ga -
dać”. Bo sta wiasz tak dzie cin ne py -
ta nia i roz mo wa nie mo że się w żad -
nym kie run ku roz wi nąć, je steś nie -
cie ka wy dla mnie.�

ROZ MA WIAŁ RE NEK MEN DRUŃ

Firmowa biblioteka? Może się udać



Podczas zbliżającego się
Warsaw Book Show Storytel
będzie świętował drugi rok
działalności w Polsce. 

W sześciu krajach, w których
usługa jest dostępna,
korzysta z niej już pół miliona
użytkowników. 

MI CHAŁ KWIAT KOW SKI

– Spo ti fy i Net f lix bar dzo nam
w tym po mo gli, prze tar li szla ki.
Dzię ki nim Po la cy po wo li przy zwy -
cza ja ją się do usług abo na men to -
wych. Za dwa, trzy la ta abo na ment
bę dzie czymś po wszech nym – wie -
rzy Mi chał Szolc, Co un try Ma na -
ger Po land w Sto ry tel. Za sa da dzia -
ła nia ser wi su po dob na jest do tej,
któ rą ofe ru ją właś nie Spo ti fy i Net -
f lix. Wy star czy za re je stro wać się
w ser wi sie i po brać apli ka cję, któ -
ra umoż li wi nam stre a ming au dio -
bo o ków na te le fo nach, tab le tach
i kom pu te rach. Po wnie sie niu sta -
łej mie sięcz nej op ła ty, mo że my bez
ogra ni czeń słu chać do wol nych au -

dio bo o ków do stęp nych w ser wi sie.
Sto ry tel po za dy stry bu o wa niem au -
dio bo o ków sam je pro du ku je i wy -
da je. Do dys po zy cji użyt kow ni ków
od da no w tej chwi li po nad ty siąc
pol skich i po nad trzy dzie ści ty się -
cy po zy cji an giel skich. 

Pod czas wpro wa dza nia usłu gi
na pol ski ry nek przed sta wi cie le Sto -
ry tel prze pro wa dzi li ba da nia ma ją -
ce na ce lu od po wie dzieć na py ta nie,
w ja ki spo sób w Pol sce słu cha się
au dio bo o ków. Oka za ło się, że naj -
wię ksza część za in te re so wa nych
słu cha ich w po dró ży, w dro dze
z pra cy al bo ze szko ły. Szcze gól nie
ci, któ rzy du żo cza su spę dza ją w sa -
mo cho dzie. – Do sta je my cza sem od
klien tów ta kie za baw ne wia do mo -
ści, że ktoś sie dział przez pół go dzi -
ny w ga ra żu, w sa mo cho dzie, bo ko -
niecz nie mu siał do słu chać do koń -
ca roz dzia łu – wspo mi na Mi chał
Szolc. Je go zda niem oso by słu cha -
ją ce au dio bo o ków to jed no cześ nie
oso by, któ re du żo czy ta ją al bo czy -
ta ły, bo te raz nie ma ją już na to cza -
su. A au dio bo ok nie prze szka dza
w co dzien nych czyn no ściach, jak
sprzą ta nie, zmy wa nie na czyń czy
spa cer z psem. Poz wa la, na wet tym

naj bar dziej za ję tym, na dal ob co wać
z książ ką.

Cze go słu cha my 
naj chęt niej?
– Ry nek jest w tej chwi li bar dzo „mę -
ski”, po nie waż to męż czyź ni w pier -
wszej ko lej no ści za czę li prze ko ny -
wać się do au dio bo o ków, a prze de
wszyst kim do słu cha nia w apli ka cji.

Wy pro du ko wa no du żo kry mi na łów,
fan ta sty ki i scien ce fic tion. Od po -
cząt ku na sze go wej ścia do Pol ski bar -
dzo in ten syw nie pra cu je my nad po -
sze rze niem ryn ku o ko bie ty, po nie -
waż w każ dym in nym kra ju, w któ -
rym je steś my, w Szwe cji, Nor we gii

czy Da nii naj częst szym użyt kow ni -
kiem, jest ko bie ta w wie ku 45 plus
– mó wi Szolc. 

W Pol sce jest od wrot nie. Pra cow -
ni kom Sto ry tel trud no by ło uwie rzyć
w to, że aż tak róż ni my się od Skan -
dy na wów czy Ho len drów. 

Zte go po wo du stwo rzy li du żą kam -
pa nię mar ke tin go wą skie ro wa ną do
ko biet, we współ pra cy z ta ki mi au tor -
ka mi, jak Ma gda le na Wit kie wicz czy
Kry sty na Mi rek. Po nad to na po kład
Sto ry tel tra fi ła nie daw no oso ba od po -
wie dzial na za przy go to wa nie słu cho -
wisk dla BBC. – Prze cież Pol ska wręcz
z nich sły nie. Ma my u nas bar dzo du -
żą kul tu rę słu cho wisk ra dio wych oraz
fir my zaj mu ją ce się ich pro duk cją na
świa to wym po zio mie. Dzię ki te mu,
że ma my do dys po zy cji włas ne stu dia,
pla nu je my stwo rze nie słu cho wisk we
wszyst kich na szych kra jach. Ma my
na dzie ję, że faj nie się to roz krę ci, bo
bar dzo wie rzy my w tę for mę. Pier -
wsze słu cho wi ska po win ny po ja wić
się w na szym ka ta lo gu w cią gu naj bliż -
sze go ro ku – za po wia da Szolc.

Spe cjal nie dla Sto ry tel
Jest jesz cze coś, co spra wia, że Sto -
ry tel przy po mi na Net fli xa, czy li Sto -

ry tel Ori gi nal. – Pol scy au to rzy pi -
szą se ria le au dio spe cjal nie dla nas.
„Jed no o kie go kró la” na pi sał dla nas
Ja kub Ćwiek, „Ze it ge ist” Mi chał Pro -
ta siuk. Wkrót ce do łą czą do nich
Krzysz tof Pi skor ski, Mi chał Cet na -
row ski i Pa weł Maj ka – wy mie nia
Szolc do da jąc, że to istot ne na zwi -
ska w pol skiej li te ra tu rze. – Tek sty
przyj mu ją for mę se ria li skła da ją -
cych się z dzie się ciu go dzin nych od -
cin ków. Za wsze na gry wa my je bar -
dzo do brym, zna nym gło sem, ro bi -
my spe cjal ne okład ki. Te raz uka zał
się dru gi se zon „Pani do ktor” We ro -
ni ki Wierz chow skiej, któ ry czy ta
Ada Fi jał. Pierw szy se zon tak przy -
padł do gu stu na szym użyt kow ni -
kom, że po sta no wi liś my kon ty nu o -
wać tę hi sto rię. A Ja kub Ćwiek i je -
go „Jed no o ki król” bę dzie tłu ma czo -
ny w ra mach Sto ry tel na czte ry ję -
zy ki. Zo sta nie wy da ny w Ho lan dii,
Da nii, Szwe cji i naj praw do po dob -
niej w Nor we gii. To nasz wkład
w pro pa go wa nie pol skiej li te ra tu ry
za gra ni cą. Przez to, że ma my po nad
pół mi lio na użyt kow ni ków, umoż li -
wia my pol skim au to rom do tar cie
do zu peł nie in nych ryn ków – mó wi
przed sta wi ciel Sto ry tel. �
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ROZ MO WA Z
KRI STO FEM ZOR DE
prezesem zarządu Przedsiębiorstwa
Dom Książki sp. z o.o. sieci księgarń
BookBook

MI CHAŁ KWIAT KOW SKI: Ja kie książ ki
naj chęt niej czy ta ją Po la cy? 
KRI STOF ZOR DE: Li te ra tu rę fak tu,
głów nie pol skich au to rów. Czy ta ją
też du żo ksią żek w prze kła dach, ta -
kich jak „Mil len nium”, wy da ne przez
Czar ną Ow cę. Naj wię cej ksią żek czy -
ta nych i sprze da wa nych to są tłu ma -
cze nia. Niech pan spoj rzy na ja ką kol -
wiek li stę best sel le rów, na każ dej
prze kła dy zaj mu ją to po we po zy cje.
Ale to wy ni ka też z te go, że pro duk -
cja za gra nicz na z na tu ry rze czy jest
ol brzy mia. Cho ciaż pol skich ksią żek
też wy da je się nie sły cha ne ilo ści, 30
– 35 ty się cy ty tu łów rocz nie.

Trud no two rzyć biz nes księ gar ski
w Pol sce?

– My ślę, że te raz trud niej niż kie -
dy kol wiek. Trud no za wsze by ło dla -
te go, że w Pol sce jest bar dzo ni ski po -
ziom czy tel nic twa, ma my te wszyst -
kie ba da nia, któ re mó wią, że le ży nie -
zmien nie na po zio mie 37 pro cent. To
na pew no nie po ma ga. Nie po ma ga
też wy pie ra nie książ ki pa pie ro wej
przez książ kę elek tro nicz ną. 

Po za tym sprze daż in ter ne to wa
wy pie ra sprze daż tra dy cyj ną. Jak
zbie rze my te wszyst kie trzy czyn ni -
ki ra zem, to da je wy o bra że nie o tym,
że pro wa dze nie biz ne su księ gar skie -
go mo że być bar dzo trud ne.
Czym wa sze sie ci wy róż nia ją się na
ryn ku?

– Nie wiem, czy na sza sieć się
czymś spe cjal nie wy róż nia, bo każ -
da sieć mu si sprze da wać książ ki,
praw da? Sprze daż ksią żek ja ko ta ka
nie jest żad nym wy róż ni kiem. Nato -
miast zwra cam uwa gę, że na sze księ -
gar nie nie le żą w cen trach han dlo -
wych, w któ rych klien ci nie ja ko sa -
mi przy cho dzą do księ gar ni i ku pu -
ją pod wpły wem im pul su.
Dla cze go nie ma was w ga le riach?

– To nie ja ko wy szło sa mo z sie bie.
Na sza sieć to by ły kie dyś księ gar nie
Do mu Książ ki. Wszyst kie są ulicz ne,

bo kie dy po wsta wa ły, po pier wsze nie
by ło jesz cze cen trów han dlo wych,
a po dru gie jest ich bar dzo du żo
w mniej szych mia ste czkach. 
Trud no w ta kich miej scach do trzeć
do klien ta?

– Każ da księ gar nia mu si do brze
roz poz nać swo je oto cze nie. Ja kie są
tam in sty tu cje, oś rod ki, wy da rze nia.
Co kol wiek, co ge ne ru je de cy zję o za -
ku pie książ ki. Trze ba te miej sca roz -
poz nać i umieć do nich do trzeć. Z te -
go wy ni ka, że ro la księ ga rza nie jest
wca le pa syw na i wy cze ku ją ca. Że by
współ czes ne księ gar stwo mia ło ja kiś
sens i utrzy ma ło się przy ży ciu, mu -
si być bar dziej prag ma tycz ne. 
W ja kim kie run ku idzie ry nek wy -
daw ni czy: czy czę ściej się ga my po
tra dy cyj ne, pa pie ro we wy da nia, czy
mo że elek tro nicz ne, jak e-bo o ki i au -
dio bo o ki?

– W osta t nich dzie się ciu la tach
utrzy my wał się ta ki trend, że rósł
udział książ ki elek tro nicz nej w ryn -
ku książ ki, ale cią gle jest on nie znacz -
ny. To oko ło 5 proc., pod czas gdy
w Eu ro pie ma my po ziom 15-17 proc.
Na naj bar dziej roz wi nię tych ryn kach
książ ko wych, w Wiel kiej Bry ta nii czy
Sta nach Zjed no czo nych, ten udział
jest wyż szy, do cho dzi do 25-30 proc.
Jed nak do szedł do pew ne go pu ła pu
i prze stał wzra stać. Jest wręcz prze -
ciw nie (to nie daw ny fe no men), udział
książ ki pa pie ro wej w ogól nym ryn -
ku książ ki zno wu za czy na ros nąć.
Na ra zie wi dać to tyl ko w Wiel kiej
Bry ta nii i w Sta nach, my je steś my
gdzieś w ogo nie.
Ja kie są pro gno zy dla Pol ski?

– Ja mo gę so bie ma rzyć, tro chę
pro gno zo wać, tro chę ocze ki wać, że
to do nas do trze, ale tak na praw dę

nie wie my kie dy. Bo to mo że się stać
za rok, a mo że i za sto lat. Jak się za -
cznie za rok, to bę dzie bar dzo faj nie,
a jak za sto, tro chę go rzej... Rów nież
dla nas, ja ko sie ci księ gar skiej. 
Ko rzy sta pan z au dio bo o ków?

– Cza sa mi ko rzy stam, jak mam je -
chać gdzieś sa mo cho dem w dłuż szą
dro gę. Wte dy przy go to wu ję so bie bib -
lio te czkę au dio bo o ków, to jest rze -
czy wi ście ide al ne na wy cie czkę sa -
mo cho do wą. 

A książ ki elek tro nicz ne?
– Książ ki elek tro nicz ne tak, jak wy -

jeż dżam na wa ka cje. Wte dy przy go -
to wu ję so bie ja kąś bib lio te czkę al bo
ścią gam książ ki na miej scu. Za wsze
mam ze so bą czyt nik, mam iPa da, na
któ rym lu bię czy tać ga ze ty. Naj chęt -
niej w wer sji elek tro nicz nej czy tam
ga ze ty, a książ ki już mniej chęt nie.
Ja ki jest po wód?

– Po pier wsze bar dzo szyb ko nu żą
mi się oczy. Umber to Eco po wie dział
kie dyś, że po dwóch go dzi nach czy ta -
nia książ ki na kom pu te rze je go oczy za -
mie nia ją się w dwie pi łe czki do te ni sa.
Aja po pro stu za sy piam. Oprócz te go,
że wszyst ko, co wi dzę na ekra nie, za -
czy na mi la tać przed ocza mi, to po pro -
stu książ ka, któ rą czy tam wwer sji elek -
tro nicz nej w ża den spo sób nie po bu -
dza mi wy o braź ni. Jak czy tam wy da -
nie pa pie ro we, to wy o braź nia za czy na
mi pra co wać bar dzo moc no. Na wet jak
czy tam książ ki po pu lar no na u ko we, to
ła two mi je zwi zu a li zo wać. Nato miast
książ ki czy ta ne elek tro nicz nie ja koś
dziw nie roz pra sza ją my śle nie. Tak to
u mnie dzia ła, do my ślam się, że mo że
być mnó stwo lu dzi, uktó rych dzia ła to
ina czej. Ja je stem przy zwy cza jo ny do
książ ki pa pie ro wej, al bo ta ką mam fi -
zjo lo gię. Apan ja kie książ ki czy ta, elek -
tro nicz ne czy pa pie ro we?
Osta t nio ra czej elek tro nicz ne.

– Mo je dzie ci też głów nie elek tro -
nicz ne czy ta ją.
Ja ka jest w biz ne sie księ gar skim ro -
la tar gów książ ki?

– W księ gar skim chy ba tyl ko ta ka,
że po pu la ry zu je ty tu ły. Tar gi książ ki
przy cią ga ją klien tów. To uła twia spra -
wę, ma my wte dy ca łą ofer tę skon cen -
tro wa ną w jed nym miej scu i ła twiej
so bie wy ro bić zda nie na te mat te go,
co się chce czy tać. I to ma wpływ na
księ gar nie, bo w trak cie tar gów na stę -
pu je kon cen tra cja po glą dów na to, co
się czy ta le piej. To prze kła da się na
na sze dzia ła nia. My też two rzy my so -
bie po gląd na to, co po ten cjal ni klien -
ci bę dą chcie li czy tać. Wte dy za ma -
wia my książ ki i od po wied nio do sto -
so wu je my ofer tę.�

ROZ MA WIAŁ MI CHAŁ KWIAT KOW SKI

Trud no two rzyć biz nes 
księ gar ski w Pol sce

Pół go dzi ny w ga ra żu, 
czy li Net flix z książ ka mi do słu cha nia
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– Rynek jest w tej chwili
bardzo „męski”,
ponieważ to mężczyźni
w pierwszej kolejności
zaczęli przekonywać się
do audiobooków,
a przede wszystkim do
słuchania w aplikacji

W listopadzie 2015 roku właścicielem sieci księgarń Dom
Książki (od 2016 roku funkcjonującej pod nazwą BookBook)
zostało Porozumienie Kultura Sp. z o.o, które tworzy
dziewięciu udziałowców. 

To: Czarna Owca, Helion, Prószyński Media, Publicat, Rebis,
Zysk i S-ka, hurtownia książek Super Siódemka oraz dwie
osoby fizyczne, Elżbieta Pustoła oraz Kristof Zorde. 

KRI STOF ZOR DE: 
Polacy najchętniej czytają
literaturę faktu, głównie
polskich autorów. Czytają
też dużo książek
w przekładach, takich jak
„Millennium”, wydane przez
Czarną Owcę. Najwięcej
książek czytanych
i sprzedawanych to są
tłumaczenia. Chociaż
polskich książek też wydaje
się niesłychane ilości, 30-
35 tysięcy tytułów rocznie. 
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Za spra wą Edy ty Jun gow skiej i jej
za ło żo ne go w 2010 ro ku wy daw -
nic twa Jung-Off-Ska na pol ski ry -
nek tra fi ły w for mie au dio bo o ków
naj waż niej sze dzie ła szwedz kiej pi -
sar ki Astrid Lin dgren. 

ROZ MO WA Z
EDY TĄ JUN GOW SKĄ
ak tor ką, któ ra uży czy ła swo je go gło su
mię dzy in ny mi w „Pip pi Po ńczo szan ce”,
„Dzie ciach z Bul ler byn”, „Karlsso nie
z Da chu”, „Emi lu ze Sma lan dii” czy
„Bra ciach Lwie Ser ce”. 

MI CHAŁ KWIAT KOW SKI: Książ ki ja -
kich au to rów czy ta pani naj chęt niej? 
EDYTA JUNGOWSKA: – Je stem fan ką
Jo an ny Ba tor. Właś nie czy tam opo -
wia da nia „Ja poń ski wach larz”, świa -
dec two jej po dró ży do Ja po nii.
Co skło ni ło panią do za ło że nia wy -
daw nic twa Jung-Off-Ska?

– Przy pa dek. Pra wie dzie sięć lat te -
mu za pra gnę łam prze czy tać przy go dy
Pip pi Astrid Lin dgren. Ry nek au dio bo -
o ków ra czko wał wte dy w Pol sce i nie
zna laz łam chęt ne go wy daw nic twa, któ -
re chcia ło by się te go pod jąć. W koń cu
sa ma zde cy do wa łam się na grać i wy -
dać ten au dio bo ok. Apo nie waż wią za -
ło się to zdłu go trwa łym pro ce sem zdo -
by wa nia praw od spad ko bier ców Astrid,
po my śla łam, że je śli wy ko nu ję już ten

wy si łek dla jed nej książ ki, to dla cze go
nie po wal czyć oin ne ty tu ły tej wspa nia -
łej au tor ki. Dzię ki te mu po wsta ła pier -
wsza se ria au dio bo o ków, z któ rych je -
stem dum na iktó re cie szą się spo rą po -
pu lar no ścią wśród dzie ci i ro dzi ców.
„Na sza Pip pi”, „Dzie ci z Bul ler byn”,
„Karlsson z Da chu”, „Emil ze Sma lan -
dii” i in ne za wsze po ja wia ją się w czo -
łów kach au dio bo o ko wych ran kin gów. 
Przy na gry wa niu któ rych ksią żek
pra co wa ło się pani naj le piej ja ko lek -
tor ce, a przy któ rych naj trud niej?

– Wszyst kie książ ki Astrid Lin -
dgren to wy zwa nie dla lek to ra. Każ -

da ma in ny kli mat, jest pi sa na in nym
sty lem, w in nej kon wen cji. A po nie -
waż mnie za ma rzy ło się, że by każ da
po zy cja by ła ta kim ma łym jed no o so -
bo wym słu cho wi skiem, ilu stro wa -
nym do dat ko wo mu zy ką, przy każ -
dej by ło spo ro pra cy. A ja lu bię to za -
ję cie. Ale mo ją ulu bie ni cą jest Pip pi.
Nie któ rzy twier dzą, że nie wy o bra -
ża ją so bie już tej po sta ci mó wią cej in -
nym gło sem niż mój.

Pod sta wo wym za ło że niem na sze -
go wy daw nic twa by ło wy da wa nie au -
dio bo o ków, któ re nam się po do ba ją
– no do brze – mi się po do ba ją. Ale pa -

mię tam, że naj u pior niej sza dla mnie
by ła po stać z jed nej z ksią żek Astrid
– „Dla cze go ką piesz się w spod niach,
wuj ku?”. Bar dzo cha rak te ry stycz na,
bo se ple nią ca ma ła dziew czyn ka. By -
ła prak tycz nie głów ną bo ha ter ką
książ ki i zma ga nie się z jej se ple nie -
niem by ło dla mnie praw dzi wą mę -
ką.
Czy usły szy my panią kie dyś czy ta ją -
cą li te ra tu rę dla do ro słych?

– Na ra zie nie pla nu ję. Żar tem nie -
kie dy mó wię, że je śli dla do ro słych,
to tyl ko opo wie ści ero tycz ne, ale na
ra zie się nie przy mie rzam. 
A co z słu cha niem au dio bo o ków? 

– Słu cham, głów nie w po dró ży. Na
co dzień wo lę czy tać. Czę sto się gam
po „Mi strzów sło wa” – jest tam wie -
le do brze prze czy ta nych kla sycz nych
po zy cji. Wie lu jed nak fa wo ry tów nie
mam, mo że dla te go, że ja ko ak tor ka
je stem szcze gól nie uwraż li wio na na
me lo dię ję zy ka wy ni ka ją cą z in ter -
pre ta cji. Szyb ko się nu dzę i szyb ko
wy chwy tu ję fał szy wy ton czy też ba -
ła ga niar stwo in ter pre ta cyj ne lek to -
ra.
A któ re go lek to ra ce ni pani naj bar -
dziej? 

– Zde cy do wa nie Pio tra Fron czew -
skie go. Wie le po zy cji prze czy tał fe -
no me nal nie. „Har ry Po tter” w je go
wy ko na niu to mi strzo stwo świa ta.

A przy je go „Fer dy dur ke” pła ka łam
ze śmie chu. Cie szę się, że uda ło się
go na mó wić i prze czy tał dla nas ca łą
se rię ksią żek Eri cha Kästne ra. Bez -
kon ku ren cyj nie. Mój fa wo ryt to „35
ma ja”. Gi gan tem jest też Woj ciech
Pszo niak – po le cam je go in ter pre ta -
cję „Idio ty” Do sto jew skie go.
Współ pra cu je pani z Fun da cją
„ABCXXI – Ca ła Pol ska czy ta dzie -
ciom”. 

– Współ pra ca trwa od lat, a za czę -
ła się od na gra nia ma łe go fil mi ku pro -
mu ją ce go ak cję „Ca ła Pol ska czy ta
dzie ciom…”, na któ rym, no men
omen, czy tam mo je mu sy no wi frag -
ment Pip pi. A po tem wie le ak cji, wi -
zyt w szko łach, a na wet w wię zie niu
– gdzie fun da cja za kła da ła ką ci ki ksią -
żek, aby więź nio wie mo gli swo im
dzie ciom czy tać baj ki. Do dzi siaj pa -
mię tam frag ment, któ ry wte dy czy -
ta łam i któ ry wzbu dził sal wę śmie -
chu. „Po li cjan ci to naj lep sza rzecz,
ja ką znam – oprócz kre mu ra bar ba -
ro we go”. To Pip pi.
Czy mo że pani zdra dzić, ja kie au dio -
bo o ki z panią ja ko lek tor ką po ja wią
się w przy szło ści?

– Za bie ra my się za ko lej ne se rie.
Bę dzie i kla sy ka, i współ czes na pol -
ska li te ra tu ra. Dla dzie ci oczy wi ście.
Szcze gó ły wkrót ce.�

ROZ MA WIAŁ MI CHAŁ KWIAT KOW SKI

Szyb ko wy chwy tu ję fał szy wy ton

Wiktor Zborowski jest
jednym z najbardziej
rozchwytywanych lektorów
w Polsce. Aktor przyznaje,
że uważa tę pracę za jedną
z najważniejszych w swojej
karierze zawodowej. 

– Całej. Nie tylko jeśli chodzi
o czytanie audiobooków
i nagrywanie książek – mówi.

ROZ MO WA Z
WIK TO REM ZBO ROW SKIM
aktorem, lektorem m.in. „Sztuki wojny”
Sun Tzu, „Rodziny Borgiów” Maria
Puzo czy „Mistrza i Małgorzaty”
Michaiła Bułhakowa

MI CHAŁ KWIAT KOW SKI: Ja ką książ kę
czy ta pan te raz? 
WIKTOR ZBOROWSKI: – Ak tu al nie czy -
tam „Wiel kie go ma ry na rza” fran cu -
skiej au tor ki Ca the ri ne Po u la in. To
bar dzo faj na, cie ka wa książ ka. Do -
brze się czy ta o dziew czy nie, któ ra
ucie kła z po łud nio wej Fran cji na Ala -
skę, za cią gnę ła się na ku ter ry bac ki
i zo sta ła ma ry na rzem. Skąd wzię ła
si łę, że by w tak cięż kich wa run kach
pra co wać na rów ni z męż czyz na mi?
Nie sa mo wi te. 
A wcześ niej?

– Przed chwi lą skoń czy łem Sta siu -
ka „Mu ry He bro nu” i „Do jczland”.
Sta siuk to zna ko mi ty pi sarz, a je go
„Wschód” to ab so lut nie wy bit na książ -
ka. Nie daw no prze czy ta łem Jó ze fa
He na „Pin gpon gi stę” i „Po wrót do
bez sen nych no cy”, bar dzo lu bię twór -
czość pa na Jó ze fa. A je śli cho dzi o to,
co na gra łem osta t nio, to au dio bo ok
na zy wał się „Prze klę ty prom”. Nie
jest to wiel ka li te ra tu ra, ale ta kie książ -
ki, jak to się mó wi, naj le piej scho dzą.
Rzad ko się zda rza, że by w for mie au -
dio bo o ka wy da wać li te ra tu rę z naj -

wyż szej pół ki, ale cza sa mi się przy -
tra fia i to jest wte dy wiel ka ra dość. 
Czy jest ta ka książ ka, któ rą chciał by
pan prze czy tać na po trze by na gra -
nia au dio bo o ka?

– Oczy wi ście. Wie le jest ta kich
ksią żek. Po czy na jąc od ca łe go Do sto -
jew skie go, ale tak że jed ną z mo ich
naj bar dziej ulu bio nych ksią żek, czy -
li „Ła ska we” Jo na tha na Lit tel la. Chęt -
nie prze niósł bym na pły tę jesz cze
„Cza ro dziej ską gó rę”, bo to też ge -
nial na po wieść. No i oczy wi ście „Chło -
pi” Re y mon ta.
Licz bę ksią żek, któ rych zo stał pan
lek to rem, moż na już li czyć w dzie -
siąt kach. Nad któ ry mi pra co wa ło się
pa nu naj le piej? 

– Jak za wsze nad li te ra tu rą tych naj -
wyż szych lo tów. Kie dy czy ta łem Mi -
cha i ła Buł ha ko wa „Mi strza iMał go rza -
tę”, to po pro stu nie mog łem się od te -
go oder wać, mi mo że zna łem tę książ -
kę, wcześ niej czy ta łem ją kil ka krot nie.
Na gry wa łem ją w tym naj no wszym
wy da niu, bez skró tów wy ni ka ją cych
z cen zu ry. To wy da nie, któ re uka za ło
się na po cząt ku lat sie dem dzie sią tych,
by ło jesz cze ze skró ta mi cen zu ry, zresz -
tą zu peł nie idio tycz ny mi, jak wy rzu -
co ny frag ment otym, że bu rza nad cią -
ga ła nad Mosk wę z za cho du. Za baw -
ne, jak oni się wszyst kie go panicz nie
ba li. To czy ta łem w ge nial nym tłu ma -
cze niu Ire ny Le wan dow skiej i Wi tol -
da Dą brow skie go. Te raz uka za ło się ko -

lej ne tłu ma cze nie, też bar dzo do bre,
ale to po przed nie by ło fe no me nal ne.
Wiel ką ra dość spra wia ło mi też czy ta -
nie „Mat ki Jo an ny od Anio łów”. Nie -
daw no czy ta łem „Bud den bro o ków”,
ale nie ste ty nie na pły tę, tyl ko w ra diu. 
A któ re au dio bo o ki na gry wa ło się
pa nu naj go rzej? 

– Naj trud niej czy ta się ta kie po pu -
lar ne ni to hor ro ry, ni to książ ki sen -
sa cyj ne gor sze go ga tun ku. Lub też
książ ki dla dzie ci, to na praw dę cięż -
ka ro bo ta, tak czy tać, że by dziec ka
nie znu dzić. 
Czy li zde cy do wa nie wo li pan pra co -
wać przy książ kach dla do ro słych?

– Ła twiej mi się czy ta książ ki dla
do ro słych. Dla dzie cia ków trze ba

czy tać zu peł nie ina czej. Nie tak
daw no na gry wa łem ca ły cykl, pięć
ksią żek Mar ci na Mor tki, baj ki o wi -
kin gu Tap pim. To by ła rze czy wi -
ście bar dzo cięż ka pra ca, po nie waż
wy stę po wa ła tam nie zli czo na ilość
po sta ci, każ dą trze ba by ło tro chę
ina czej in ter pre to wać i za pa mię -
tać, któ ra mó wi ja kim gło sem i ja -
kim spo so bem mó wie nia się po słu -
gu je. 
A sam słu cha pan au dio bo o ków?

– Cza sa mi tak, oczy wi ście w sa mo -
cho dzie. Osta t nio słu cha łem so bie
już dość sta re go wy da nia „Rę ko pi su
zna le zio ne go w Sa ra gos sie” w in ter -
pre ta cji Mar ka Kon dra ta. Słu cha łem
te go z du żą przy jem no ścią, bo to też
jed na z mo ich ulu bio nych ksią żek
i Ma rek ją bar dzo pięk nie zre fe ro wał.
A kto jest naj lep szym lek to rem
w Pol sce?

– Nie ma naj lep sze go. Do bry ak -
tor jest w sta nie za grać wszyst ko, ale
nie ma sen su, że by wszyst ko grał. Po -
nie waż do ta kiej czy in nej in ter pre -
ta cji są lep si, bar dziej się na da ją. Ja
bar dzo lu bię, jak czy ta Ma rek Kon -
drat, lu bię, jak czy ta Krzy siek Gosz -
ty ła. To są ci, któ rzy są w sta nie mnie
za trzy mać przy głoś ni ku. To wy ma -
ga nie tyl ko do brej in ter pre ta cji, ale
też pew ne go ro dza ju we wnętrz nej
cha ryz my. Coś w tym mu si być. Nie
wiem, kto jest naj lep szy, ale my ślę,
że Kon drat i Gosz ty ła są w czo łów ce.
Fan ta stycz nie czy tał Zby szek Za pa -
sie wicz. 

Nie chęt nie wy po wia dam się na
swój te mat, ale kie dy prze czy ta łem
„Mi strza i Mał go rza tę”, otrzy ma -
łem mnóstwo po dzię ko wań od słu -
cha czy. Spra wi ło mi to wiel ką fraj -
dę, po nie waż tę pra cę uwa żam za
jed ną z waż niej szych w swo jej ka -
rie rze za wo do wej. Ca łej. Nie tyl ko
je śli cho dzi o czy ta nie au dio bo o -
ków i na gry wa nie ksią żek. �

ROZ MA WIAŁ MI CHAŁ KWIAT KOW SKI

Dla dzie cia ków trze ba czy tać ina czej

Wiktor Zborowski: Na płytę przeniósłbym „Czarodziejską górę” i oczywiście „Chłopów” Reymonta 
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– Bez udziału rodziców dzieci
nie pojawią się na świecie
i tak samo bez ich udziału nie
opanują dobrze mowy ani nie
staną się czytelnikami. 

W tej chwili ich umiejętności
językowe są zagrożone
– wyjaśnia Irena Koźmińska,
działaczka społeczna,
inicjatorka kampanii „Cała
Polska czyta dzieciom”.

MI CHAŁ KWIAT KOW SKI

Fun da cję „ABCXXI – Ca ła Pol ska czy -
ta dzie ciom” Ire na Koź miń ska za ło -
ży ła w grud niu 1998 ro ku. Do dzi siaj
peł ni w niej fun kcję pre ze sa, od wie -
lu lat nie przer wa nie wspie ra jąc zdro -
wie emo cjo nal no-psy chicz ne, umy -
sło we i mo ral ne u dzie ci i mło dzie ży.
– To nie jest tak, że już ca ła Pol ska czy -
ta dzie ciom, bo cią gle jest co ro bić,

że by ca łą Pol skę do te go na mó wić.
Trze ba prze de wszyst kim prze ko ny -
wać ro dzi ców, by czy ta li dzie ciom od
uro dze nia po wiek na sto let ni, gdy sa -
me już po tra fią czy tać. Cho dzi bo -
wiem o wspól nie spę dza ny czas, roz -
mo wy, za ba wy ję zy ko we, bu do wa nie
mo ty wa cji do czy ta nia. Po zo sta wie -
nie dzie ci sa mych z książ ką, gdy czy -
ta nie przy cho dzi im z tru dem, lub
zmu sza nie do nud nych lek tur, za bi -
ja za pał do ksią żek – mó wi Ire na Koź -
miń ska, prze ko nu jąc, że współ cześ -
ni ro dzi ce po świę ca ją dzie ciom bar -
dzo ma ło cza su. W re zul ta cie ma ją
one róż ne prob le my i emo cjo nal ne
de fi cy ty. Bo cho dzi nie tyl ko o książ -
kę. – Fun da cja po wsta ła w ce lu wspie -
ra nia zdro wia emo cjo nal ne go dzie -
ci. To nie pro mo cja ksią żek, ale har -
mo nij ny i wszech stron ny roz wój
dziec ka jest na szą mi sją. A tak że krze -
wie nie wie dzy o mą drym wy cho wa -
niu. Nie ma lep sze go na to spo so bu
niż co dzien ne czy ta nie dziec ku dla
przy jem no ści, któ re wzmac nia więź,
wspie ra roz wój psy chicz ny i umy sło -

wy dziec ka, bu du je je go sy stem war -
to ści i wie dzę, roz wi ja wy o braź nię
– wy mie nia.

Ab so lut ny błąd
Fun da cja za czę ła od zwra ca nia się do
ro dzi ców w kra ju. Wie le osób na dal
do brze pa mię ta re kla my emi to wa ne
od 2001 ro ku – szcze gól nie „Ta to, czy
ty umiesz czy tać?” z udzia łem Krzysz -
to fa Stel ma szy ka („Le gia-Gór nik, dwa
– ze ro!”). Ak cję pod chwy ci li na si są -
sie dzi, pro gra my o tej sa mej na zwie
pro wa dzo ne są już w Cze chach, na
Sło wa cji, Ukra i nie i Lit wie. Ale zda -
niem Koź miń skiej ca ły czas na le ży
mó wić o tym w Pol sce. – Dla te go że
świat sza le nie się zmie nia. Mło dzi ro -
dzi ce są prze ko na ni, że im wcześ niej
da dzą dzie ciom do rę ki smar tfo ny czy
tab le ty, ich dzie ci bę dą się le piej roz -
wi ja ły. To ab so lut ny błąd. Współ czes -
ne dzie ci co raz go rzej zna ją ję zyk właś -
nie dla te go, że od ma łe go ko rzy sta ją
z ga dże tów i me diów elek tro nicz nych,
a ma ło z ni mi roz ma wia my i ma ło im
czy ta my. Smar tfon ani tab let nie mo -

że być na u czy cie lem ję zy ka. Do te go
po trzeb ne jest emo cjo nal ne za an ga -
żo wa nie do ro słej oso by, któ ra mó wi
do dziec ka wy raź nie, pa trząc na nie
i za chę ca jąc je do roz mo wy. Dzi siaj
ma lu chy ma ją na to co raz mniej szans.
Na wet na spa ce rze są w wóz ku od wró -
co ne do nas ty łem. Jak ma ją na u czyć
się ję zy ka, któ re go z ty łu do brze nie
sły szą? Jak ma ją roz wi jać in te li gen cję
emo cjo nal ną, nie wi dząc twa rzy i za -
cho wań opie ku nów, któ rzy zresz tą
zwy kle wte dy roz ma wia ją przez te le -
fon? – py ta pani pre zes, pod kre śla jąc,
że współ czes ny, na ła do wa ny in for ma -
cja mi świat po trze bu je osób swo bod -
nych w uży wa niu ję zy ka. I choć pier -
wsza edu ka cja ję zy ko wa za czy na się
w do mu, rów nie istot na jest po moc
szkół i przed szko li. Stąd de cy zja o roz -
po czę ciu przez Fun da cję kam pa nii
„Mą dra szko ła czy ta dzie ciom”.

Czy tać do dwu na ste go
ro ku ży cia
Czy ros ną ca po pu lar ność ksią żek
elek tro nicz nych po mo że za chę cić

naj młod szych do się gnię cia po lek -
tu rę? Zda niem Ire ny Koź miń skiej
nie ko niecz nie, bo wrę cza nie dzie -
ciom ko lej nych ga dże tów nie za ła -
twi spra wy. – Dzie ci mu szą naj -
pierw za ko chać się w książ ce u bo -
ku swo ich ro dzi ców. Trze ba za -
szcze pić im po trze bę co dzien nej
lek tu ry. E-bo ok mo że być do brym
na rzę dziem, ale dla star szych, wy -
ro bio nych czy tel ni ków. My za chę -
ca my, że by czy tać dzie ciom przy -
naj mniej do dwu na ste go ro ku ży -
cia – prze ko nu je. – Bez udzia łu ro -
dzi ców dzie ci nie po ja wią się na
świe cie i tak sa mo bez ich udzia łu
nie opa nu ją do brze mo wy, ani nie
sta ną się czy tel ni ka mi. W tej chwi -
li ich umie jęt no ści ję zy ko we są za -
gro żo ne. A ję zyk to głów ne na rzę -
dzie my śle nia, ko mu ni ka cji, zdo -
by wa nia wie dzy i prze pust ka do
lep sze go ży cia, do wie lu za wo dów,
jak praw nik, na u czy ciel czy dzien -
ni karz, któ re bez swo bo dy ję zy ko -
wej są nie do stęp ne – mó wi Irena
Koź miń ska. �

Dzie ci mu szą za ko chać się w książ ce 
u bo ku swo ich ro dzi ców

Dr Mateusz Grzesiak jest
przedsiębiorcą, trenerem
i konsultantem. Od ponad 
14 lat szkoli międzynarodowo
w siedmiu językach. 

Podczas Warsaw Book Show
opowie o tym, jak skutecznie
motywować ludzi do
czytania. 

ROZ MO WA Z
DR. MA TE U SZEM 
GRZE SIA KIEM
Napisał 14 książek, jest częstym gościem
programów radiowych i telewizyjnych,
a na profilach społecznościowych
obserwuje go ponad pół miliona fanów.
Dostarczając odpowiednich narzędzi
komunikacyjnych, pomaga ludziom
i organizacjom osiągać zaplanowane cele.

MI CHAŁ KWIAT KOW SKI: Czy ma pan
czas na po wie ści, ta ką li te ra tu rę,
po wiedz my, bar dziej roz ryw ko wą? 
MA TE USZ GRZE SIAK: Te raz czy tam
„Uni wersalne za sa dy pro jek to wa -
nia” i to jest książ ka po an giel sku, bo
du żo ma te ria łów nie zo sta ło nie ste -
ty prze tłu ma czo nych z an giel skie go
al bo z in nych ję zy ków na pol ski. To
jest książ ka o pro jek to wa niu, do ty -
czy bran din gu, czy li kształ to wa nia
mar ki. To jest coś, czym zaj mu ję się
za wo do wo.

Ja nie czy tam, w prze ci wień stwie
do wię kszo ści od bior ców, dla przy jem -
no ści, ja czy tam prze de wszyst kim
w ce lach roz wo jo wych i to mnie głów -
nie in te re su je. Dla wie lu lu dzi głów ny
po wód to jest przy jem ność, dru gi że -
by być na bie żą co z tym, co się dzie je
w świe cie, trze ci to jest to, co ich in te -
re su je, i po wód czwar ty, czy li do pra -
cy. Ja czy tam głów nie z tych dwóch
osta t nich po wo dów. A po nie waż mo -

je za in te re so wa nia i mo ja pra ca są toż -
sa me, czy tam głów nie za wo do wo.
Czy czy ta nie ksią żek jest do brą me -
to dą sa mo do sko na le nia? 

– Tak, do sko na łą. Dla te go że czy ta -
jąc, an ga żu je my wie le par tii mó zgu.
To, co czy ta my, trze ba zo ba czyć, trze -
ba po wie dzieć na wet dia lo giem we -

wnętrz nym. Czu je my okre ślo ne emo -
cje, wzwiąz ku ztym sty mu lu je my róż -
ne re gio ny mó zgu, więc się roz wi ja my
ito ne u ro lo gicz nie. Po dru gie dzię ki te -
mu (i to po twier dza ją ba da nia) je steś -
my wsta nie, czy ta jąc po wie ści, wy kryć
i zro zu mieć emo cje in nych lu dzi. To
jest bar dzo waż ne, dla te go że w prze -

cią gu osta t nich bo daj że dzie się ciu lat
u lu dzi spadł po ziom em pa tii. Ist nie je
ko re la cja po mię dzy tym, że lu dzie czy -
ta ją zde cy do wa nie mniej niż kie dyś,
i jed no cześ nie są mniej em pa tycz ni. 
To je dy ny po wód? 

– Trud no wy cią gać wnio sek, że to
jest je dy ny po wód, ale z ca łą pew no -
ścią ma to zna cze nie. Po pro stu gdy
czy ta my, to za czy na my, mó wiąc me -
ta fo rycz nie, „wcho dzić w bu ty in -
nych”. Wte dy je steś my bar dziej em -
pa tycz ni, mo że my ro zu mieć, co się
dzie je z in ny mi oso ba mi wo kół nas.
Wia do mo też, że dzie ci, któ re czy ta -
ją książ ki, ma ją lep sze wy ni ki w te -
stach, ma ją bo gat sze słow nic two, są
lep sze w or to gra fii, rów nież z ma te -
ma ty ką idzie im le piej. Jest jesz cze
jed na cie ka wa rzecz. Czy ta nie re du -
ku je stres le piej niż słu cha nie mu zy -
ki, na wet do 68 proc. mo że ten stres
ob ni żyć, więc jest to świet na me to da
te ra pe u tycz na. W do dat ku jesz cze
ta nia. 
Czy li moż na po wie dzieć, że re gu lar -
ne czy ta nie ma wpływ na na sze sa -
mo po czu cie? 

– Zde cy do wa nie, i to bar dzo po zy -
tyw ny.
A jak lu dzi prze ko nać, że by w ogó le
czy ta li książ ki, że by się ga li po lek tu -
rę? Szcze gól nie tych mło dych? 

– Cier pi my ge ne ral nie na kil ka czyn -
ni ków, któ re po wo du ją, że czy ta my
mniej. Po pier wsze przez tre ści do stęp -
ne po przez Yo u Tu be’a, któ ry ofe ru je
wi deo, czy po przez in ter net, któ ry co -
raz bar dziej prze cho dzi w gra fi kę czy
in fo gra fi kę. One da ją nam moż li wość
szyb sze go do stę pu do in for ma cji, gdy
pa trzy my na ob ra zy niż po przez czy -
ta nie. Więc je steś my roz le ni wia ni przez
roz wi ja ją cą się tech no lo gię. Głów nym
mo ty wa to rem do czy ta nia przez la ta
był mózg. Dla te go, że trze ba by ło czy -
tać lek tu ry w szko le, czy ta liś my, bo ro -
dzi ce mó wi li, że trze ba wy ro bić so bie

w ten spo sób orien ta cję w ota cza ją -
cym nas świe cie. Pod czas Wi gi lii nie
wy star czy ło po roz ma wiać o tym, co
sły chać u wuj ka. Trze ba by ło tro chę li -
te ra tu rą po bry lo wać, więc to był ta ki
ro dzin ny przy mus, pew ne go ro dza ju
zwy czaj. No i ro dzi ce też czę sto czy ta -
li bar dzo du żo. 
Te raz jest ina czej? 

– To wszyst ko dzi siaj się po zmie nia -
ło, bo są no we tech no lo gie, in ter net,
ale nie ste ty nie zmie nił się sy stem mo -
ty wa cyj ny. Rze czy wi stość się zmie ni -
ła, ale nie mo ty wa cja, więc że by za chę -
cić lu dzi do czy ta nia, trze ba im po ka -
zać ko rzy ści, któ re z te go pły ną. 
A ja kie ko rzy ści pły ną z czy ta nia? 

– Je że li ktoś bę dzie czy tał, to bę dzie
bar dziej kre a tyw ny, bę dzie bar dziej
em pa tycz ny, bę dzie mą drzej szy, bar -
dziej in te li gen tny. Lu dzie wdzi siej szych
cza sach chcą prze de wszyst kim sa mo -
roz wo ju, chcą zdo by wać no we kom pe -
ten cje, więc moż na im po ka zać, że książ -
ka mo że ta kie kom pe ten cje roz wi jać.
Mam ma sę po rad ni ków, któ re już nie
są tyl ko iwy łącz nie szkol ny mi pod ręcz -
ni ka mi. One ma ją wy pi sa ne punkt po
pun kcie, co zro bić, że by być lep szym
ma na ge rem czy lep szym mar ke tin gow -
cem. To prze ło ży się na wię ksze za rob -
ki, lep sze za rzą dza nie cza sem.
A jak do czy ta nia prze ko ny wać oso -
by star sze? 

– Dla nich to jest świet ny spo sób na
po zo sta nie ak tyw ny mi in te lek tu al nie.
Dzię ki te mu bę dą bro nić się przed róż -
ny mi ne ga tyw ny mi pro ce sa mi zdro -
wot ny mi, ta ki mi jak de men cja. Pod su -
mo wu jąc, za miast zmu sza nia, ja po ka -
zy wał bym pły ną ce zczy ta nia ko rzy ści.
Rów nież ja ko ro dzi ce po win niś my
wziąć na swo je bar ki obo wią zek czy ta -
nia na szym dzie ciom. W chwi li gdy to
ro bi my, one roz wi ja ją się szyb ciej, są
bły ska wicz nie wcią ga ne w od po wied -
nie hi sto rie i od po wied nie baj ki. �

ROZ MA WIAŁ MI CHAŁ KWIAT KOW SKI

Czy ta nie ksią żek jest do sko na łą 
me to dą sa mo do sko na le nia

Ma te usz Grze siak
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