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Patron Konkursu PTWK na najlepsze prace dyplomowe (doktorskie, 
magisterskie, licencjackie) poświecone polskiemu edytorstwu i jego 
historii – zorganizowanego z inicjatywy Komisji Historycznej PTWK.
Wybitny edytor: twórca warsztatu encyklopedii uniwersalnych PWN, 
redaktor naczelny Wielkiej encyklopedii powszechnej PWN (t. 1–12, 1962–69),
autor podręcznika Edytorstwo publikacji naukowych (PWN 1986), twórca 
i redaktor naczelny ,,Editora”(t. 1–3, 1988–90). W PTWK: prezes 1967, 
przewodniczący Komisji Historycznej 1980–82, przewodniczący Jury 
I Konkursu Komisji Historycznej PTWK 1983.

Leon Marszałek 
(1912-1996)
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Prace oceniało Jury w składzie: red. Irena Janowska-Woźniak, dr Artur 
Jazdon, prof. dr hab. Małgorzata Komza, prof. dr hab. Dariusz Kuźmina,
Hanna Lebecka, Barbara Petrozolin-Skowrońska (sekretarz Jury), 
Olcha Sikorska, dr Andrzej Skrzypczak (przewodniczący Jury) oraz 
Maria Stępińska. W ocenie prac z dziedziny typografii uczestniczył jako 
ekspert Andrzej Tomaszewski. Prace oceniane były w trzech kategoriach: 
doktorskie, magisterskie, licencjackie.* 
Przyznano: dwie nagrody (po 2 tys. zł) w kategoriach prace doktorskie 
i prace magisterskie, dwie nagrody ex aequo – (po 1 tys. zł) w kategorii prace
licencjackie, oraz trzy wyróżnienia honorowe: dwa w kategorii prace doktor-
skie i jedno w kategorii prace magisterskie. Komunikat Jury III Konkursu
PTWK im. Leona Marszałka ogłoszony został 11 grudnia 2012.

III Konkurs
PTWK 
im. L. Marszałka

Nagrody 
i wyróżnienia

Nagrody
W kategorii prace doktorskie

Sylwia Bielawska 
Kultura książki Wałbrzycha 1945–1989
praca pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa
Migonia, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filo-
logiczny IINiB, Wrocław 2010

W kategorii prace magisterskie 

Agnieszka Gorczyńska 
Żegota Pauli – galicyjski autor i edytor
praca pod kierunkiem dr hab. Anny Sitkowej,
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Filolo-
giczny IBiIN, Katowice 2011

W kategorii prace licencjackie 

Szymon Pipień
Analiza typograficzna Biblii Paulistów w odwołaniu
do Biblii Tysiąclecia z uwzględnieniem tradycji pol-
skich starodruków biblijnych
praca pod kierunkiem dr Klaudii Sochy, Uniwer-
sytet Jagielloński, Wydział Polonistyki Katedra
Edytorstwa i Nauk Pomocniczych, Kraków 2010

Małgorzata Widła
Projektowanie nietypowych formatów książki. 
Formaty wąskie i szerokie 
praca pod kierunkiem dr Klaudii Sochy, Uniwer-
sytet Jagielloński, Wydział Polonistyki Katedra
Edytorstwa i Nauk Pomocniczych, Kraków 2010

Wyróżnienia
W kategorii prace doktorskie

Anna Kocot
Kształt typograficzny szesnastowiecznych druków krakow-
skich – oficyny Floriana Unglera i Macieja Wirzbięty

praca pod kierunkiem prof. UJ dr. hab. Janusza
Gruchały, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polo-
nistyki Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych,
Kraków 2011

Aleksandra Łamasz
Ilustrowana literatura piękna dla dorosłych w latach
1945–1956. Wydawcy, ilustratorzy, funkcje
praca pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty
Komzy, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filolo-
giczny IINiB, Wrocław 2009

W kategorii prace magisterskie

Beata Płuciniczak
Książki obrazkowe Iwony Chmielewskiej i ich funk-
cjonalne wykorzystanie w środowisku dziecięcym
praca pod kierunkiem prof. dr hab. Bronisławy
Woźniczki-Pruzel IINiB, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika, Wydział Nauk Historycznych IINiB,
Toruń 2011

Dyplom honorowy
Przyznano po raz pierwszy w historii konkursu 
Dyplom Honorowy Promotorowi nadesłanych
prac. Otrzyma go dr Klaudia Socha z Katedry
Edytorstwa i Nauk Pomocniczych, Wydziału 
Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że wszystkie
nadesłane na nasz Konkurs prace uzyskały 
pozytywne oceny Jury – uznane wiec zostały 
za nominowane do wyróżnień. 

*prace doktorskie oceniało jury z wyłączeniem 
prof. Małgorzaty Komzy, gdyż była promotorem 
jednej z prac; w końcowym posiedzeniu jury 
prof. Kuźmina nie mógł wziąć udziału.



[4]

Prace nominowane
Prace magisterskie

Urszula Osuch
Charakterystyka edytorska i recepcja serii „Na Krańce
Świata” wydawnictwa National Geographic
praca magisterska pod kierunkiem prof. UŚ 
dr hab. Marioli Jarczykowej, Uniwersytet Śląski 
w Katowicach, Wydział Filologiczny IBiIN, 
Katowice 2010

Judyta Luboch 
Wydawnictwo Czarne w latach 1996–2009
praca magisterska pod kierunkiem prof. zw. 
dr. hab. Zdzisława Pietrzyka, Uniwersytet Jagiel-
loński, Wydział Zarządzania i Komunikacji 
Społecznej IINiB, Kraków 2011

Michalina Miedzianowska
Rynek książki dla dzieci i młodzieży w Krakowie 
w XXI wieku
praca magisterska pod kierunkiem prof. UJ 
dr. hab. Andrzeja Linerta, Uniwersytet Jagielloń-
ski, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecz-
nej IINiB, Kraków 2010

Paulina Mróz
Notacja fonetyczna
praca magisterska pod kierunkiem prof. dr. hab.
Bogusława Dunaja, Uniwersytet Jagielloński, 
Wydział Polonistyki, Kraków 2011

Prace licencjackie

Kamila Antochów
WSiP Sp. z o.o. na rynku wydawnictw edukacyjnych
w Polsce
praca licencjacka pod kierunkiem dr Katarzyny
Kuźniar, Uniwersytet Ekonomiczny, Wydział
Nauk Ekonomicznych, Katedra Makroekonomii, 
Wrocław 2011

Katarzyna Czerwiec
Typografia współczesnych polskich dzienników na
wybranych przykładach
praca licencjacka pod kierunkiem dr Klaudii
Sochy, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polo-
nistyki Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych,
Kraków 2011

Aldona Pikul
Typografia książki elektronicznej
praca licencjacka pod kierunkiem dr Klaudii
Sochy, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polo-

nistyki Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych, 
Kraków 2010

Beata Płuciniczak
Baśnie braci Grimm – teksty oryginalne i ich naj-
nowsze transformacje wobec problemów recepcji
praca licencjacka pod kierunkiem dr Małgorzaty
Fedorowicz IINiB, Uniwersytet Mikołaja Koper-
nika, Wydział Nauk Historycznych IINiB, 
Toruń 2009

Iwona Pudłowska
Wydawnictwo Nowa Era. Monografia
praca licencjacka pod kierunkiem dr. Marka 
Tobery, Uniwersytet Warszawski, Wydział Histo-
ryczny IINiSB, Warszawa 2011

Karolina Rynowska
Bestseller jako forma marketingu na rynku książki.
Przegląd piśmiennictwa za lata 2005–2009
praca licencjacka pod kierunkiem dr. Piotra 
Lechowskiego, Uniwersytet Jagielloński, Wydział
Zarządzania i Komunikacji Społecznej IINiB, 
Kraków 2010

Karolina Wałaszek
Kroje pism współczesnych polskich projektantów
praca licencjacka pod kierunkiem dr Klaudii
Sochy, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polo-
nistyki Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych, 
Kraków 2010
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O pracach nagrodzonych

Praca doktorska

Kultura książki Wałbrzycha 1945–1989 Sylwii
Bielawskiej.
Pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Migo-
nia, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznaw-
stwa. Wrocław 2010

Jest to liczące 400 stron opracowanie, a jego obję-
tość wynika z bogactwa podjętej problematyki oraz
wnikliwości, wieloaspektowości jej potraktowania.
Na ogólny obraz półwiekowych dziejów miasta, 
z podkreśleniem jego życia kulturalnego, autorka
nałożyła dzieje ruchu wydawniczego, poligraficz-
nego, handlu księgarskiego i innych form rozpo-
wszechniania książki oraz bibliotekarstwa. To
pierwsza w literaturze przedmiotu próba przedsta-
wienia tych zagadnień, dająca pełen, wieloaspek-
towy obraz każdego z tych problemów szczegóło-
wych, składających się na doskonałą charaktery-
stykę tytułowej problematyki. Obraz naszkicowany
w oparciu o szeroką, dogłębnie rozpoznaną i wyko-
rzystaną podstawę źródłowa, dotychczasową litera-
turę przedmiotu oraz szeroką kwerendę prasową,
przedstawiony został w logicznej, spójnej struktu-
rze. Obserwacje autorki są bardzo dobrze udoku-
mentowane, wzbogacone wieloma zestawieniami
statystycznymi, aneksem pełnej produkcji wydaw-
niczej miejscowych edytorów, ale też wzbogacone
wieloma samodzielnymi sądami autorki, pokazują-
cymi jej doskonałą znajomość omawianej proble-
matyki. Całość, co ważne dla prac naukowych i po-
pularyzacji wyników badań, napisana została przy-
stępnym językiem. Czyni to pracę interesującą nie
tylko dla specjalistów, ale wszystkich zainteresowa-
nych historią Wałbrzycha. Praca zasługuje niewąt-
pliwie na publikację przede wszystkim jako praca
regionalna, szczególnie ważna dla czytelników
związanych z Wałbrzychem. Ponadto stanowi jeden
z kamieni milowych dla przyszłego opracowania
kultury książki Dolnego Śląska. (Artur Jazdon) 

Praca magisterska

Żegota Pauli – galicyjski autor i edytor Agnieszki
Gorczyńskiej. 
Pod kierunkiem dr hab. Anny Sitkowej, Uniwer-
sytet Śląski w Katowicach, Wydział Filologiczny
Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Nauko-
wej. Katowice 2011

Autorka ukazała różne aspekty bogatej działalności
bohatera pracy: humanisty i lekarza, historyka, 
etnografa, literata i wydawcy, bibliografa i bibliote-
karza, szczególną uwagę poświęcając jego dokona-
niom edytorskim. Wykorzystała bogatą literaturę
przedmiotu wskazując na istniejące w niej niedo-
powiedzenia. Postawiła sobie za cel uzupełnienie
luk w istniejącym stanie badań i w dużej części jej
się to udało. Ważną część pracy stanowi analiza
edytorska poszczególnych dzieł przygotowanych
przez uczonego, a znajdujących się w Bibliotece
Śląskiej. Przedmiotem opisu stał się układ dzieł,
treść przedmów wydawcy. Przytoczone zostały opi-
nie współczesnych na ich temat, przy czym ocena
jakości stanowi często powtórzenie zdania recen-
zentów z epoki. Autorka wykazała się w rozprawie
bardzo dobrym warsztatem, zastosowaniem odpo-
wiednich metod badawczych. Praca ma logiczny
układ; aparat pomocniczy został prawidłowo skon-
struowany, język pracy jest klarowny. Tekst został
uzupełniony reprodukcjami portretów opisanego
badacza i wydawcy. Wart uznania był także pod-
jęty przez autorkę trud dotarcia do zachowanych
egzemplarzy dzieł Żegoty Paulego, szczegółowego
ich opisania, interpretacji zastosowanych przez
edytora rozwiązań oraz konfrontacji własnych
ustaleń z istniejącą literaturą pochodzącą z epoki,
jak i opracowaniami współczesnymi. (Małgorzata
Komza) 

Prace licencjackie

Analiza typograficzna Biblii Paulistów w odwoła-
niu do Biblii Tysiąclecia z uwzględnieniem tradycji
polskich starodruków biblijnych Szymona Pipienia.
Pod kierunkiem dr Klaudii Sochy. Uniwersytet 
Jagielloński, Wydział Polonistyki Katedra Edytor-
stwa i Nauk Pomocniczych. Kraków 2010

Praca wyróżniająca się erudycyjnym polorem 
i elegancją; współtworzy nową jakość edytorską 
w zakresie uczelnianych e-publikacji. Bardzo świa-
domy, nacechowany ładem układ typograficzny.
Nie wszystkie decyzje autora mogą co prawda bu-
dzić równy entuzjazm (np. paginacja), ale wszyst-
kie mogą i powinny być przedmiotem uważnej
dyskusji. Bogaty materiał ilustracyjny celnie i efek-
townie wspiera wywód – przykładem karta z Biblii
Leopolity, ilustrująca współistnienie kilku technik
wytwarzania w obrębie jednej księgi. Autor, poru-
szając się po szerokim polu kulturowym – historii
literatury, elementów biblistyki, obyczaju, historii
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edytorstwa, współczesnych oczekiwań edytorskich
– umiejętnie, we właściwych dawkach konstruuje
wiedzę odnoszącą się do omawianego tematu. 
Zaletą pracy jest też świadomość istniejącego do-
robku, odwoływanie się do wskazań i rozwiązań
edytorskich (jak np. „modus modernus”), wartych
przypomnienia i ewentualnego wykorzystania
również współcześnie. Z przykrością sygnalizuję
potknięcia korektorskie. (Hanna Lebecka)

Opinia eksperta: Praca ma postać tradycyjnej, dru-
kowanej książki i jest przykładem dobrego rzemio-
sła, przez starszych wydawców zwanego redakcją
techniczną. Staranne, wypieszczone w szczegółach
opracowanie typograficzne nawiązuje do książki
historycznej dzięki takim elementom, jak: krój
pisma renesansowej proweniencji, kolumny szpi-
cowe, marginalia czy klasyczny listkowy ornament.
Forma książeczki nawiązuje do jej treści, bowiem
zasadniczą część pracy stanowi analiza rozwiązań
redakcyjno-typograficznych występujących w sta-
rodrukach. Dobrze dobrane przykłady ilustrujące
historyczne struktury tekstowe odpowiadają za-
gadnieniom poruszanym w tekście. Niestety, 
czytelnik nie może skonfrontować tych przykła-
dów z współczesną książką, bo autor nie pokazał
ani jednej jej ilustracji. Miejmy nadzieję, że błąd
ten zostanie naprawiony przez pana Szymona 
przy okazji pisania pracy doktorskiej. (Andrzej 
Tomaszewski). 

Projektowanie nietypowych formatów książki. 
Formaty wąskie i szerokie Małgorzaty Widły.
Pod kierunkiem dr Klaudii Sochy, Uniwersytet 
Jagielloński, Wydział Polonistyki Katedra Edytor-
stwa i Nauk Pomocniczych. Kraków 2010

Praca odznaczająca się przemyślanym planem,
przejrzyście skomponowana zarówno w swym
kształcie zewnętrznym, jak i w treści – mogłaby
znaleźć miejsce w podręcznych bibliotekach redak-
cyjnych. Jej temat jest ściśle związany z podsta-
wową wiedzą, jaką powinien legitymować się
każdy redaktor, bez względu na specjalizację. Prze-
konujące odwołania do praktyki wydawniczej –
umiejętność wskazania konsekwencji niewłaści-
wych decyzji typograficznych. Interesująca ocena
edytorska książek S. Sontag i Ch. Baudelaira.
Przejrzysty układ, kolumna odznaczająca się nie
tylko przejrzystością, ale i pewną „bibliofilską” 
elegancją, ułatwiają przyswajanie treści. W spisie
treści warto byłoby, moim zdaniem, wybrać roz-

wiązanie spokojniejsze, bardziej przystające do 
całości, ale to tylko, być może, osobiste odczucie.
(Hanna Lebecka)

Opinia eksperta: Formaty książek i usytuowanie 
zadruku stronicy od lat budzą zainteresowanie
grafików i historyków sztuki. Uroda książki w du-
żym stopniu zależy od proporcji obu związanych
ze sobą prostokątów: karty papieru i kolumny tek-
stu. Zagadnieniem tym zajmowali się najwybit-
niejsi współcześni typografowie: Jan Tschichold,
Jost Hochuli, Adrian Frutiger czy Hermann Zapf.
W naszej dzisiejszej wydawniczo-drukarskiej prak-
tyce produkujemy książki, których wielkości po-
chodzą w większości od schematycznych wymia-
rów, wyznaczanych przez znormalizowane formaty
przemysłowe A, B i C. Nie istnieje obowiązek pro-
jektowania książek wyłącznie w tych formatach.
Tak dziać się nie musi i można odejść od po-
wszechnie stosowanej sztampy. Istnieją możliwo-
ściach nadawania książkom cech indywidualnych,
dostosowanych do struktur ilustracyjno-teksto-
wych i korzystnych dla danego projektu graficz-
nego. Format publikacji jest istotnym elementem
projektu typograficznego, wokół którego budo-
wana jest jedność treści, formy i funkcji książki.
Praca Małgorzaty Widły o tym przypomina. 
(Andrzej Tomaszewski). 

O pracach wyróżnionych 
Prace doktorskie

Kształt typograficzny szesnastowiecznych druków
krakowskich – oficyny Floriana Unglera i Macieja
Wirzbięty Anny Kocot.
Pod kierunkiem prof. UJ dr. hab. Janusza 
Gruchały, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polo-
nistyki Katedra Edytorstwa i Nauk Pomocniczych.
Kraków 2011

Chociaż ukształtowanie typograficzne wytworów
znanych szesnastowiecznych oficyn drukarskich 
w Krakowie było już przedmiotem licznych badań
i dociekań naukowych polskich i niemieckich bib-
liologów to temat ten w literaturze księgoznawczej
zawsze zapewne będzie atrakcyjny. Walorem oce-
nianej rozprawy jest przede wszystkim pogłębienie
wielu postulatów i tez stawianych przez dawniej-
szych badaczy (K. Piekarskiego, J. Serugę, 
L. Bernackiego, A. Birkenmajera i in.) w zakresie
typografii, ornamentyki oraz ilustracji druków ba-
danych oficyn – najogólniej mówiąc tych zjawisk,
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które składają się na szeroko rozumianą architek-
tonikę i morfologię książki. Godny podziwu jest
imponujący zestaw źródeł i wykorzystanej litera-
tury tematu. Autorka spenetrowała z autopsji 
zasoby cimeliów Biblioteki Jagiellońskiej, XX
Czartoryskich, bibliotek naukowych PAU i PAN,
bibliotek jezuitów i Muzeum Narodowego w Kra-
kowie, Biblioteki Narodowej i uniwersyteckiej 
w Warszawie i wielu innych, opisując ad oculos 338
starych druków, czyli 98% zasobów wytworów ba-
danych oficyn. Zamieszczona bibliografia zawiera
160 najważniejszych, wyselekcjonowanych pozycji
(w tym w językach: angielskim, francuskim, nie-
mieckim). Ponieważ zasoby typograficzne oficyn
Unglera i Wirzbięty były już przedmiotem licz-
nych opracowań rozprawa autorki nie stanowi
przełomu w badaniu tego tematu, ale z pewnością
dostarcza wielu nowych elementów poznawczych,
jeśli chodzi o cechyfizyczne książek, układ tekstu 
w obrębie akapitu, układ strony, materiał zdobni-
czo-ilustracyjny oraz ramę wydawniczą. Wszystkie
postulowane tezy badawcze. Autorka rozwiązała 
w sposób kompetentny i erudycyjny. Warto pod-
kreślić, iż aparat pomocniczy oraz dobór ilustracji
są wzorowe. Autorka posiłkuje się poprawnym,
jasnym językiem. Tok wykładu przeprowadzony
potoczyście przy logicznie uzasadnionym układzie
wewnętrznym rozprawy, godne podkreślenia 
znakomite znawstwo morfologii książki, bardzo
dobrze objaśniona dość trudna nomenklatura 
fachowa – stanowią mocne strony prezentowanej
rozprawy. Rewelacyjnie przedstawia się Aneks za-
wierający starannie dobrany materiał ilustracyjny,
w tym wiele zdjęć prezentujących zupełnie nowe
obiekty. Prezentowana rozprawa jest interesującym
przyczynkiem do historii drukarstwa polskiego,
pozwala uściślić i zweryfikować dotychczasowy
stan badań nad typografią krakowską okresu szes-
nastowiecznego i może stanowić doskonały mate-
riał do publikacji. (Andrzej Skrzypczak) 

Ilustrowana literatura piękna dla dorosłych 
w latach 1945–1956. Wydawcy, ilustratorzy, 
funkcje Aleksandry Łamasz.
Pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Komzy,
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Filologiczny 
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznaw-
stwa. Wrocław 2009

Cenna rozprawa o dużej wartości poznawczej. 
Autorka podjęła pionierski trud przejrzenia i opisu
setek ilustrowanych publikacji beletrystycznych 

z lat 1945–1956, starając się uchwycić w nich cha-
rakterystyczne cechy skomplikowanej powojennej
rzeczywistości, naznaczonej w sztuce doktryną soc-
realizmu. Autorski ogląd obejmuje oficyny wydaw-
nicze, podejmowane przez nie inicjatywy edytor-
skie i konkretne książki rozpatrywane w działach
gatunkowych i tematycznych wraz ze zdobiącymi
je ilustracjami. Dziedzina twórczości plastycznej
poddana zostaje równie uważnemu oglądowi. Ar-
tyści graficy, charakterystyka twórczości kilkunastu
najwybitniejszych spośród nich, ówczesna krytyka,
założenia teoretyczne sztuki ilustratorskiej, prefe-
rowane techniki ilustracyjne, stosunek artystów 
do ilustrowanego tekstu, poszukiwanie własnych
możliwości interpretacyjnych w zderzeniu z naka-
zami doktryny – to treść wywodu. Autorka, cha-
rakteryzując doktrynę, nie przeocza jej „drama-
turgii” rozwojowej. Utrzymując zdystansowaną
postawę naukowca, unikającego doraźnych ocen,
wskazuje na różnice praktyki między latami
1950–53 a latami 54–56. Wnikliwy wywód prowa-
dzi do powściągliwie formułowanych wniosków 
o bogatym mimo wszystko i niejednoznacznym
obrazie lat powojennych, przekazanym w ilustro-
wanych publikacjach beletrystycznych. Doceniając
naukową postawę autorki cennej pracy, żałuję tro-
chę, że wnioski końcowe – wskazanie na różno-
rodność inicjatyw edytorskich i towarzyszącą im
różnorodność postaw artystycznych, dość skutecz-
nie podmywających rafy doktryny – nie zostały
przez autorkę nieco szerzej zinterpretowane. Mate-
riały uzupełniające nie do przecenienia dla zainte-
resowanych. (Hanna Lebecka)

….monografia ta jest interesującą z punktu widze-
nia zarówno historyka kultury, historyka literatury,
jak też zwłaszcza historyka książki, obejmuje bo-
wiem szerokie spektrum zagadnień związanych ze
sztuką książki, a w szczególności grafiką książkową.
Cenna szczególnie jest analiza z autopsji kilkuset
ilustrowanych edycji. Nowością jest uczynienie
przedmiotem analizy prac zamieszczonych w edy-
cjach popularnych, które publikowane w dużych
nakładach, trafiały do czytelników przeciętnych.
Walory estetyczne szaty graficznej zatem mają tu
znaczenie drugorzędne; istotne są funkcje i zada-
nia, jakie miała ona spełniać Proponowany mate-
riał poglądowy (ilustracje) stanowi integralną część
rozprawy, jest bardzo potrzebny i dobrany trafnie.
Rozprawa posiada wszelkie cechy solidnej monog-
rafii, dobrze skonstruowanej, omawiającej ważne
zagadnienia badawcze i niewątpliwie przynosi
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nowe ustalenia omawianej problematyki. Powinna
zainteresować liczne grono użytkowników z wielu
środowisk ludzi książki: bibliotekarzy, księgarzy 
i bibliofilów. Sądzę także, iż rozprawa może być 
w całości opublikowana, jako cenny przyczynek 
do dziejów polskiej książki… (z recenzji Andrzeja
Skrzypczaka). 

Prace magisterskie

Książki obrazkowe Iwony Chmielewskiej i ich funk-
cjonalne wykorzystanie w środowisku dziecięcym
Beaty Płuciniczak.
Pod kierunkiem prof. dr hab. Bronisławy 
Woźniczki-Pruzel IINiB, Uniwersytet Mikołaja
Kopernika, Wydział Nauk Historycznych Instytut
Informacji Naukowej i Bibliologii. Toruń 2011

Piątka za wybór tematu i samodzielność jego opra-
cowania. Teoretycznie dość powszechnie wiadomy,
w praktyce twórczej i w krytyce dość rzadko
uwzględniany fakt, że książki obrazkowe są zjawi-
skiem tyleż plastycznym, co literackim – nie często
bywa tematem analizy. Omówienie i interpretacja
książek Iwony Chmielewskiej, artystki, która
swymi książkami obrazkowymi podejmuje swoje
własne tematy literackie, będąc jednocześnie kon-
tynuatorką najlepszych tradycji „polskiej szkoły
ilustracji”, ujęte są w przekonującym wywodzie.
Podbudowane są też właściwymi lekturami, 
zarówno dawniejszymi: Szumanem, Słońską,
Wiercińską, jak i najnowszymi. Przemyślany
dobór ilustracji stanowi integralną część wywodu.
Zewnętrzną formę pracy cechuje staranność opra-
cowania, pozwalająca dostrzec i odczuć artystyczny
wymiar twórczości Chmielewskiej. To jest istotna
wartość tej pracy. Opis eksperymentu badawczego,
zaplanowanego przez autorkę jako rodzaj sondy,
próba sprawdzenia biblioterapeutycznych właści-
wości obrazkowych książek Chmielewskiej, ma
pewne praktyczne znaczenie: podsuwa pomysły na
sposoby prowadzenia zajęć z książką wśród małych
dzieci, uczula na trudności, ale przede wszystkim
potwierdza chyba spodziewany fakt, że wielowy-
miarowy charakter książek wybitnych artystów
przerasta kryteria biblioterapeutyczne. Nie da się
po prostu zmierzyć ich wielostronnego oddziały-
wania kryteriami doraźnego efektu. Śniadanie po-
dane nie w porę, przerwa w eksperymencie, nie
mają tu większego znaczenia. Autorka pracy słusz-
nie zauważa, że eksperyment trzeba by sprawdzać
długofalową obserwacją. Szkoda, że ten wniosek,

sformułowany w zakończeniu, jest wyłożony tak
nieśmiało. Z pewnymi stwierdzeniami „historycz-
nymi” autorki można by dyskutować – np. lata
wczesnego socrealizmu właśnie w ilustracjach dla
dzieci poczyniły chyba najmniejsze szkody.
(Hanna Lebecka)

Dyplom Honorowy 
dla Promotora nadesłanych prac

W III Konkursie PTWK im. Leona Marszałka
szczególną uwagę jury zwróciło na pięć prac licen-
cjackich, charakteryzujących się niezwykle sta-
ranną formą, dotyczących problematyki typografii
i szaty graficznej książek. Wszystkie powstały pod
kierunkiem dr Klaudii Sochy w Katedrze Edytor-
stwa i Nauk Pomocniczych Wydziału Polonistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wówczas narodził
się pomysł, by – po raz pierwszy w historii naszego
Konkursu – specjalnym Dyplomem Honorowym
wyróżnić też promotora nadesłanych prac, a także
nadesłane prace pokazać na „mini wystawie” 
z okazji spotkania z Laureatami Konkursu i uro-
czystości wręczenia nagród. 
Nasz ekspert z dziedziny typografii Andrzej Toma-
szewski poparł tę inicjatywę. Podkreślił, że akade-
micka działalność doktor Klaudii Sochy przynosi
nadspodziewane efekty; dzięki internetowi widoczne
nie tylko w Krakowie. Jej wiedza księgoznawcza do-
tycząca redagowania, techniki wydawniczej i estetyki
druku oraz jej dydaktyczne zaangażowanie, prowa-
dzą studentów edytorstwa ku miłości do ksiąg.
Naszej „premierowej” Laureatce życzymy powo-
dzenia i sukcesów w przyszłości!
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O jurorach

W składzie jury III Konkursu PTWK im. Leona Marszałka
znaleźli się – znani z publikacji na tematy książki i edytor-
stwa oraz dorobku dydaktycznego – przedstawiciele świata
nauki z Poznania, Warszawy i Wrocławia, oraz redaktorzy 
z wydawnictw i czasopism poświeconych książce o własnym
dorobku i doświadczeniu edytorskim i dorobku publicy-
stycznym związanym z tematyką książki. Przewodniczącym
jury był dr Andrzej Skrzypczak (po raz drugi); sekretarzem
jury Barbara Petrozolin-Skowrońska. W składzie jury zna-
leźli się także: dr Artur Jazdon, prof. dr hab. Małgorzata
Komza, oraz prof. dr hab. Dariusz Kuźmina. Z Komisji 
Historycznej PTWK w pracach jury brały udział: Irena 
Janowska-Woźniak, Hanna Lebecka, Olcha Sikorska
i Maria Stępińska. Ekspertem wspomagającym ocenę prac 
z dziedziny typografii był znany typograf Andrzej Toma-
szewski (także z Komisji Historycznej PTWK). 

Irena Janowska-Woźniak, polonistka, od wielu lat redaktor
w miesięczniku ,,Nowe Książki”, przed 1988 redaktor, na-
stępnie redaktor naczelna miesięcznika SKP i PTWK „Prze-
gląd Księgarski i Wydawniczy”; równocześnie współpraco-
wała z prasą kulturalną, w tym z „Nowymi Książkami”; 
(nagrodzona za publicystykę na tematy książki); aktywna 
w stowarzyszeniach ludzi książki, obok PTWK w SKP i Pol-
skiej Sekcji IBBY; sekretarz dorocznego konkursów Polskiej
Sekcji IBBY na Książkę Roku (dotyczącego książki mło-
dych), oraz dorocznej nagrody IKAR. 

Artur Jazdon, doktor nauk filologicznych w zakresie biblio-
logii, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, 
wykładowca w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu
Adama Mickiewicza i w Wyższej Szkole Umiejętności Spo-
łecznych w Poznaniu, red. nacz. rocznika „Biblioteka”. Autor
książek naukowych i licznych rozpraw oraz artykułów publi-
cystycznych z zakresu edytorstwa naukowego i ruchu 
wydawniczego. Wydał m.in. monografię Wydawcy poznańscy
1815–1914 (2012).

Małgorzata Komza, bibliolog i historyk sztuki, dr hab., 
prof. Uniwersytetu Wrocławskiego; kieruje Zakładem
Książki Współczesnej i Edytorstwa w Instytucie Informacji
Naukowej i Bibliotekoznawstwa na Wydziale Filologicznym
UWr. (dyrektor tego Instytutu 1996–2005). Zajmuje się
sztuką książki, zarówno dawnej, jak i współczesnej, dziejami
ilustracji, ich funkcją w różnych typach edycji, dziejami 
fotografii. Autorka książek (m.in. Żywe obrazy. Między 
sceną, obrazem i książką) oraz licznych artykułów nauko-
wych na tematy bibliologiczne, np. Bibliolog wobec nowych
zjawisk w sztuce książki, „Studia Bibliologiczne”, 
t. 17, 2008. 

Dariusz Kuźmina, historyk, dr hab., prof. Uniwersytetu
Warszawskiego, dyrektor Instytutu Informacji Naukowej 
i Studiów Bibliologicznych UW; wykładowca i dydaktyk; 
interesuje się starymi drukami i ich percepcją, bibliotekami
parafialnymi i działalnością wydawniczą duchownych, Polo-
nią we Francji, e-bookami; autor publikacji na te tematy
oraz współredaktor antologii Nauka o książce (z Markiem
Toberą). 

Hanna Lebecka, polonistka; była zastępcą Redaktora Na-
czelnego Naszej Księgarni, inicjatorką serii książkowych dla
dzieci i młodzieży; autorka i współautorką antologii literac-
kich; wykładała edytorstwo książek dziecięcych na kursach
PTWK oraz w Podyplomowym Studium Dziennikarstwa 
i Edytorstwa UW. Juror Konkursu PTWK im. L. Marszałka
we wszystkich edycjach (także poprzednich konkursach 
Komisji Historycznej). 

Barbara Petrozolin-Skowrońska, historyk; jako redaktor na-
czelna Encyklopedii PWN opublikowała Nową encyklopedię
powszechną (t. 1–6, 1995–96) i Encyklopedię Warszawy (1994,
supl. 1996). Autorka eseistycznych książek historycznych, 
artykułów, wywiadów i in. w tym poświęconych historii pol-
skiej inteligencji, prasy, sprawom książki i historii PTWK;
od 1982 przewodniczy Komisji Historycznej PTWK; jest 
autorką scenariusza wystawy poświęconej historii PTWK
(2006; Biblioteka Narodowa), pod jej redakcją publikowany
jest w „Wydawcy” (od 2000) cykl „Ludzie polskiej książki”;
inicjatorka konkursów PTWK na prace dyplomowe i sekre-
tarz jury we wszystkich siedmiu edycjach tego konkursu. 

Olcha Sikorska, polonistka, wiceprezes PTWK, inicjatorka 
i organizatorka Poznańskich Spotkań Targowych Książka dla
Dzieci i Młodzieży (w tym roku 12-ta edycja), a także organi-
zatorka – (wspólnie z Biblioteką Raczyńskich) Konkursu 
Literackiego PTWK. W latach 1900–97 była dyrektorem
Oddziału Poznańskiego PWN; stworzyła wówczas koncepcję
wydawniczą w zakresie publikacji dydaktycznych (m.in. serii
„Kompendium Wiedzy o...”) oraz koncepcję nowoczesnego
podręcznika do nauki łaciny; wydała wiele publikacji regio-
nalnych (Dzieje Poznania i in.). Juror we wszystkich edycjach
Konkursu PTWK im. Leona Marszałka. 

Andrzej Skrzypczak, księgoznawca, doktor nauk humanis-
tycznych, b. wykładowca i dydaktyk Instytutu Informacji
Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, UMCS i in. 
Zajmuje się głównie historią bibliografii na świecie oraz 
historią księgarstwa i drukarstwa w Polsce w XIX i XX w., 
ze szczególnym uwzględnieniem Lwowa; autor wielu książek
i rozpraw z zakresu księgoznawstwa, założyciel (1994) i re-
daktor naczelny (do 2006) kwartalnika „Wiadomości Księ-
garskie”. Działacz m.in. Towarzystwa Bibliofilów Polskich 
w Warszawie i Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Przewod-
niczył po raz drugi jury Konkursu PTWK im. Leona 
Marszałka.

Maria Stępińska, polonistka, redaktor i wydawca książek
(m.in. w wydawnictwach młodzieżowych – „Horyzonty”,
MAW). Jej dorobek edytorski obejmuje kilkaset książek: 
popularnonaukowych i poradników dla młodzieży, a także
książek literackich (m.in. zminiaturyzowane tomiki poezji
wydawnictwa Anagram). Współorganizatorka od kilkunastu
lat corocznych Międzynarodowych Konkursów Muzycznych
w Łańcucie, współautorka i redaktorka wielu publikacji
związanych tą imprezą. Juror we wszystkich edycjach Kon-
kursu PTWK im. Leona Marszałka.
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Danuta AdamczykWydawnicza i kulturoznawcza
działalność Spółki Nakładowej „Książka”(1904–
–1914) – praca doktorska (1986, nagroda)

Anna Bielawska Dzieje wydawnicze książek Kornela
Makuszyńskiego w latach 1908–1984 (1990, wyróż-
nienie)

Anna Endzel Literatura panegiryczna w produkcji
wydawniczej drukarzy warszawskich w XVII wieku,
(1984, wyróżnienie)

Czesława Fibak Komiks w Polsce (1990, nagroda)

Maria Gadomska Edycje poezji w epoce Młodej Pol-
ski (1986, wyróżnienie)

Iwona Gawenda Drukarnia o.o. bazylianów w Wil-
nie w latach 1628–1839. Dzieje i publikacje (1996,
nagroda)

Bohdan Gralak Cezary Juliusz Richter – księgarz 
i pierwszy nakładca łódzki (1986, wyróżnienie)

Barbara Grzymska Program wydawniczy Alfreda
Altenberga na podstawie jego serii wydawniczych
(1986, I nagroda)

Janina Lewandowska Repertuar wydawniczy ksią-
żek dla dzieci i młodzieży do lat 14 w Polsce Ludowej
w latach 1945–1980 (1984, wyróżnienie)

Józef Ławrowski Drukarnia Władysława Teodor-
czuka w Krakowie 1903–1908 (1984, I nagroda)

Piotr Nowak Poznań jako ośrodek wydawniczy 
w dwudziestoleciu 1919–1939 – praca doktorska
(1990, wyróżnienie)

Bożena Osada Monografie albumowe wydawnictwa
„Auriga” (1984, wyróżnienie)

Romuald Paczkowski Działalność wydawnicza
firmy K. S. Jakubowskiego w latach 1891–1939 
we Lwowie (1990, wyróżnienie)

Anna Pietrzak Serie szkolne w dorobku wydawni-
czym firmy Gebethnera i Wolffa (1984, nagroda)

Małgorzata Polakowska Warszawskie i krakowskie
druki urzędowe w wieku XVII (1986, nagroda)

Anna Sitkowa Literacka rama wydawnicza w edy-
cjach dzieł Piotra Skargi XVI–XVIII w. – praca 
doktorska (1996, nagroda)

Paweł Szymański Działalność Antoniego Lesznow-
skiego (1769–1820) – wydawcy, drukarza i publicysty
warszawskiego (1990, nagroda)

Beata Taraszkiewicz Gedaniana w dorobku wydaw-
niczym Polski Ludowej 1945–1989 (1996, nagroda)

Beata Wielgo Kalendarze krakowskie w XVIII
wieku (1984, nagroda)

Jurorami w tych konkursach byli wybitni znawcy
problemów książki i edytorstwa: prof. dr hab.
Kazimiera Maleczyńska (Uniwersytet Wrocławski),
prof. dr hab. Maria Mlekicka (Uniwersytet War-
szawski), prof. dr hab. Janusz Dunin (wówczas
Uniwersytet Łódzki) oraz dr Witold Adamiec
(Biblioteka Narodowa), a ze środowiska wydaw-
ców: Leon Marszałek (wówczas Biblioteka 
Narodowa), Hanna Lebecka (Nasza Księgarnia),
Maria Mirecka (Czytelnik), Barbara Petrozolin-
-Skowrońska oraz Jan Wojnowski (oboje PWN,
Encyklopedie; po 1990 kierowali przygotowaniem
nowych edycji encyklopedii PWN – już bez 
cenzury). Przewodniczyli jury: Leon Marszałek,
następnie prof. Kazimiera Maleczyńska. Sekreta-
rzem jury była Barbara Petrozolin-Skowrońska. 

Zgodnie z regulaminem Konkursu oceniane były:
temat, źródła i literatura przedmiotu, walory poz-
nawcze, konstrukcja pracy, styl i język, zewnętrzna
formę i przydatność do druku. 

Komisja Historyczna PTWK zorganizowała – w latach 1983–1996 – cztery
edycje Konkursu „Na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą historii polskiego
edytorstwa”, chcąc w ten sposób wpłynąć na wzrost zainteresowania studen-
tów i pracowników naukowych tą tematyką, a także patronować publikacji
fragmentów lub całości najlepszych prac. Nagrodzone i wyróżnione prace 
odznaczały się nie tylko ciekawymi, ambitnymi tematami wnoszącymi nową
wiedzę do interesującej nas dziedziny, ale i niejednokrotnie starannością edy-
torską, estetyczną formą, i ciekawym doborem ilustracji. Oto alfabetyczny spis
Laureatów wraz z tytułami ich prac. W większości były to prace magisterskie;
przy pracach doktorskich – zaznaczyliśmy, że należą do tej kategorii. Nagro-
dzone prace doktorskie ukazały się później drukiem. Szereg prac magisterskich
stało się podstawą artykułów (m.in. w „Editorze”). 

Konkursy 
Komisji 
Historycznej
PTWK
1983–1996

(laureaci – prace 
– jurorzy)



I Konkurs im. Leona Marszałka  
rozstrzygnięty został w maju 2004 roku 

Nagrodzeni 

Wanda Ciszewska, za pracę doktorską Książka 
w Toruniu w latach 1945–1950. Ruch wydawniczo-
-księgarski. Praca napisana pod kierunkiem prof.
dr. hab. Janusza Tondela. 

Dorota Degen, za pracę doktorską Geneza Pań-
stwowego Wydawnictwa Naukowego. Przebudowa
modelu polityki wydawniczej w zakresie publikacji
naukowych. Praca napisana pod kierunkiem 
prof. dr. hab. Piotra Hübnera.

Obie prace powstały na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu.

Anna Tomaszewicz, za pracę magisterską Ilustracje
w książkach dla dzieci jako zjawisko z pogranicza 
literatury i plastyki. Praca powstała pod kierunkiem
prof. dr. hab. Michała Błażejewskiego na Uniwer-
sytecie Gdańskim.

Marta Kornaszewska, za pracę licencjacką Promo-
cja w Wydawnictwie Bertelsmann Media.

Jacek Żuławnik, za pracę licencjacką Polski rynek
książek poświęconych muzyce rokowej. 
Obie prace powstały pod kierunkiem dr. Marka
Tobery na Uniwersytecie Warszawskim.

Wyróżniona

Anna Sołodko, za pracę magisterską Rynek wydaw-
nictw edukacyjnych w Polsce po 1989 roku. Praca 
powstała pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa 
Wojakowskiego na Uniwersytecie Warszawskim.

W Jury pracowali: prof. dr hab. Janusz Dunin
(przewodniczący, Wyższa Szkoła Humanistyczno-
Ekonomiczna w Łodzi), prof. dr hab. Danuta 
Sieradzka (Uniwersytet Śląski, Katowice), 
dr Artur Jazdon (dyrektor Biblioteki Uniwersytetu
im. A. Mickiewicza, Poznań), red. Tadeusz 
Żółciński (Warszawa) oraz z Komisji Historycznej
PTWK – Barbara Dębiec-Kalinowska, Hanna 
Lebecka, Barbara Petrozolin-Skowrońska i Olcha
Sikorska. 
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Konkurs PTWK im. Leona Marszałka najlepsze prace poświęcone polskiemu
edytorstwu, jego historii i współczesności ogłoszony został w 2001 roku – 
w 80-tą rocznicę powstania PTWK i w 5-tą rocznicę śmierci Leona Marszałka.
W komunikacie stwierdzaliśmy, że „Interesują nas prace licencjackie, 
magisterskie, doktorskie, których tematem są wydawnictwa, wydawcy książek,
problemy edytorskie, w tym problemy typografii i ilustracji w książkach 
i na wszystkie inne tematy – także teoretyczne – powiązane z wydawaniem
książek”. Do zgłaszania prac zachęcaliśmy ośrodki naukowe, promotorów, 
recenzentów bądź autorów prac.

Konkursy
PTWK 
im. Leona 
Marszałka
2001–2009

(laureaci – prace 
– jurorzy)

II Konkurs im. Leona Marszałka 
rozstrzygnięty został w lutym 2009 roku

Na konkurs napłynęły tylko prace magisterskie,
więc dotyczył tylko tej jednej kategorii prac dyplo-
mowych. 

Nagrodzeni

Joanna Matyka za pracę Geneza nowoczesnej 
ilustracji dziecięcej w Polsce 1945–60 (napisana pod
kierunkiem prof. dr. hab. Waldemara Baraniew-
skiego, Uniwersytet Warszawski, Wydział Histo-
ryczny Instytut Historii Sztuki, Warszawa 2008)

Elżbieta Jamróz-Stolarska za pracę Butenko pinxit
– książki nie tylko dla dzieci, (napisana pod kierun-

kiem prof. dr hab. Małgorzaty Komzy, Uniwersy-
tet Wrocławski, Wydział Filologiczny Instytut 
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, 
Wrocław 2006)

Wyróżnieni

Jakub Żuchowski za pracę Liberatura – Antidotum
na „Zmierzch Galaktyki Gutenberga”, (napisana
pod kierunkiem dr Beaty Gontarz, Uniwersytet
Śląski Wydział Filologiczny Instytut Nauk 
o Kulturze, Katowice 2006)

Dwa wyróżnienia specjalne otrzymały autorki
dwóch wysoko ocenionych prac z pogranicza edy-
torstwa i historii literatury oraz sztuki: 
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Agnieszka Fluda-Krokos za pracę „Castris & Astris
Marsowi y Iezusowi...” – analiza edytorsko-literacka
kazania pogrzebowego wygłoszonego w dniu 
22 marca 1684 roku na pogrzebie Władysława 
z Lubrańca Dąmbskiego. Porównanie dwóch wydań
z drukarni Mikołaja Schedla (1684 i 1688) ze zbio-
rów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
(napisana pod kierunkiem prof. Janusza Sowiń-
skiego, Akademia Pedagogiczna im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut 
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, 
Kraków 2008)

Anna Jaworska za pracę Oglądanie słów. Czytanie
obrazów. O „Sponad” Juliana Przybosia i Włady-
sława Strzemińskiego i „Komentarzach do fotografii
The family of man” Witolda Wirpszy (napisana pod
kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Balcerzana,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut 
Filologii Polskiej, Poznań 2006)

Jury pracowało w składzie: przewodniczący – 
dr Andrzej Skrzypczak (Instytut Informacji 
Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW), 
Michał Hilchen (ASP), dr Artur Jazdon (dyrektor
Biblioteki UAM w Poznaniu) oraz z Komisji 
Historycznej PTWK – Hanna Lebecka, Barbara
Petrozolin-Skowrońska (sekretarz Jury) i Maria
Stępińska. 

W obu konkursach Jury gratulując laureatom 
i promotorom ich prac jednocześnie podkreśliło,
że nadesłane prace cechowała ambitna i ciekawa
tematyka oraz wysoki poziom. Zdaniem Jury –
prace te we fragmentach lub streszczeniach wybra-
nych wątków, powinny trafić do szerszego obiegu
poprzez druk w profesjonalnych czasopismach,
bądź nawet w wydaniach książkowych. Dodać 
należy że część ich została opublikowana, w tym
dwie prace doktorskie nagrodzone w pierwszym
Konkursie ukazały się jako książki. 

Na stronach 13 i 15: 
dwie plansze z wystawy W służbie książki
prezentowanej w salach Biblioteki Narodowej 
w 2006 roku
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¶Wiedza o edytorstwie  
i Êrodowisku ludzi ksià˝ki  

W1980 przewodniczàcym Komisji Historycznej
zosta∏ Leon Marsza∏ek, a sekretarzem Barbara Petro-
zolin-Skowroƒska (od 1982 – przewodniczàca).

W 1981 przygotowano pierw-
sze uroczystoÊci jubileuszowe – 
60-lecia PTWK (referat Le-
ona Marsza∏ka). Komisja  na-
wiàza∏a wspó∏prac´ z kilkuna-
stoma oÊrodkami naukowymi
w Polsce zajmujàcymi si´ pro-
blematykà edytorstwa.Zain-
augurowany 

zosta∏ w 1983 Konkurs Komisji Historycznej PTWK
na najlepszà prac´ dyplomowà z HISTORII POL-
SKIEGO RUCHU WYDAWNICZEGO. Pierwszym przewodniczàcym jury by∏ 
Leon Marsza∏ek.W sk∏ad jury kolejnych Konkursów (cztery edycje do 1996) wchodzili
profesorowie: Janina Maleczyƒska (Wroc∏aw), Maria Mlekicka
(Warszawa),Janusz Dunin (¸ódê)
oraz dr Witold Adamiec z BN,a tak˝e
z Komisji Historycznej: Hanna Lebecka,
Maria Mirecka,Barbara Petrozolin-
-Skowroƒska i Jan Wojnowski.Rezulta-
tem wspó∏pracy z oÊrodkami naukowymi
by∏ wydany w serii Biblioteka PTWK
„Katalog niepublikowanych prac dyplo-
mowych poÊwi´conych historii polskiego
ruchu wydawniczego”, pod redakcjà nauko-
wà Marii Mlekickiej (1988).Rozpocz´to
te˝ dokumentacj´ biograficznà dotyczàcà
Êrodowiska wydawców.
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Pierwszà edycj´ tego Konkursu za-
koƒczono wiosnà 2004 roku,a nagrody
i wyró˝nienia wr´czone zosta∏y 21 ma-
ja podczas Mi´dzynarodowych Targów
Ksià˝ki w Warszawie,w sali im.Ada-
ma Mickiewicza. PodkreÊlono,˝e po-
ziom wszystkich nades∏anych prac by∏
wysoki. Po po∏udniu w siedzibie
PTWK odby∏o sie spotkanie laureatów
i uczestników Konkursu z Jurorami
oraz przedstawicielami czasopism pro-
fesjonalnych, którzy przekazali
laureatom w∏asne nagrody: pre-
numeraty roczne pism.Na uro-
czystoÊç wr´czenia nagród,oraz
spotkanie w siedzibie PTWK
przybyli te˝ przedstawiciele rodzi-
ny Patrona Konkursu.Pisma pro-
fesjonalne, a nawet prasa codzienna
informowa∏y o Konkursie i najwa˝-
niejszych laureatach.Ukaza∏o si´
kilka artyku∏ów autorów prac,w których wykorzystane zosta∏y ich
fragmenty.Z prawdziwà przyjemnoÊcià odnotowaliÊmy ukazanie si´

wydania ksià˝kowego nagrodzonej pracy dok-
torskiej Doroty Degen,choç dziwi,ze to nie
PWN opublikowa∏ te ksià˝k´...
Informacja o II Konkursie PTWK im.Leona
Marsza∏ka zob.: www.wydawca.com.pl

anna tomaszewicz, lauratka nagrody za prac´ 
magisterskà „ilustracje w ksià˝ce dla dzieci jako
zjawisko z pogranicza literatury i plastyki”

¶Konkurs PTWK 
im.Leona Marsza∏ka  

maria marsza∏kowa wr´cza ró˝´
od rodziny patrona konkursu
prof. januszowi duninowi.
w tle – goÊç spotkania 
prof. marek tobera z uw
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O PTWK 
i Komisji Historycznej PTWK 
W roku 1921 w Powszechnym Związku Księgarzy 
i Wydawców Polskich wyodrębniła się Sekcja Księ-
garzy-Wydawców. Dała ona początek Polskiemu
Towarzy stwu Wydawców Książek, działającemu
pod tą nazwą od 1926 roku. PTWK było wówczas
zrzeszeniem przedsiębiorstw wydawniczych i miało
na celu ochronę interesów wydawców, organizo-
wanie ruchu wydawniczego i upowszechnianie
książki. Promowało też młodych twórców (Kon-
kurs Literacki 1925 – laureaci: Jarosław Iwaszkie-
wicz, Maria Dąbrowska, Jan Lechoń i Kazimierz
Wierzyński). Czołowymi działaczami przedwojen-
nego PTWK byli: Stanisław Arct, Jakub Mortko-
wicz, Jan Gebethner, Jan Piątek.

Skupione w PTWK środowisko pol skich wydaw-
ców kontynuowało konspiracyjnie swą działalność
podczas okupacji i to umożliwiło rozpoczęcie jaw-
nej działalności, z gotowym programem natych-
miast po zakończeniu wojny. Powojenne PTWK
było szczegól nie zasłużone dla upowszechnienia
książki. Zorganizo wało szereg wystaw i kierma-
szów książek, przygotowywało stałą audycję ra-
diową propagującą nowości wydawnicze, założyło
(1949) dwutygodnik „No we Książki” oraz wyda-
wało Biuletyn Prasowy PTWK „Książka w Polsce”.
W 1950 roku podzieliło los innych niezależnych
organizacji – zostało rozwiązane. Wznowiło dzia-
łalność w 1956 roku, jako zawodowo-twórcze 
stowarzysze nie osób zajmujących się pracą wydaw-
niczą; skupia też wydawnictwa jako członków
wspierających. Było współorganizatorem Między-
narodowych Tar gów Książki, jest pomysłodawcą 
i głównym organizatorem, odbywających się od
2002 roku Poznańskich Spotkań Targowych
Książka dla Dzieci i Młodzieży; jest partnerem 
organizatorów Warszawskich Targów Książki. 

Jednym z głównych zadań PTWK realizowanym
od wielu lat jest organizowanie szkoleń zawodo-
wych. Znane są też organizowane przez PTWK
konkursy, w tym konkurs o najdłuższej tradycji
(od 1957) na Najpiękniejsze Książki Roku (z okazji
50.ego Konkursu PTWK przygotowało i wydało
ilustrowany album i zarazem informator biog-
raficzny Artyści polskiej książki). Obok artystów
książki PTWK promuje pisarzy organizując kon-
kursy literackie (1958 – laureat Marek Hłasko).
Obecnie Konkurs Literacki PTWK organizowany

jest przy współudziale Biblioteki Raczyńskich jako
biennale; w 2012 roku miał XI edycję. 

Komisja Historyczna PTWK zaraz po utworzeniu
w 1980 zajęła się niemal nieznaną historią naszego
Towarzystwa; ważnym owocem tych prac było
opublikowane z okazji 60-lecia PTWK obszerne
opracowanie Leona Marszałka. Do pogłębienia 
i spopularyzowania wiedzy o PTWK szczególnie
przyczyniły się przygotowane przez Komisje 
Historyczną obchody 85. rocznicy PTWK w 2006
(wystawa „W służbie książki” w Bibliotece Naro-
dowej, publikacje w „Wydawcy”, w tym specjalny,
przygotowany społecznie przez Komisję Histo-
ryczną numer „Wydawcy”, m.in. ze słownikiem
biograficznym działaczy od początku istnienia 
Towarzystwa).

Ważnym zadaniem Komisji Historycznej od po-
czątku jej istnienia stało się podejmowanie takich
działań, które mają na celu gromadzenie cząstko-
wej wiedzy (dokumentacyjnej, przyczynkarskiej),
która ułatwi prace nad potrzebną syntezą historii
polskich wydawnictw i polskiego edytorstwa.
Jedną z pierwszych naszych inicjatyw było więc
opracowanie i opublikowanie Bibliografii nie publi-
kowanych prac poświęconych historii polskiego ruchu
wydawniczego (pod redakcją naukową prof. Marii
Mlekickiej). Drugą inicjatywą są konkursy na naj-
lepsze prace dyplomowe dotyczącą historii pol-
skiego edytorstwa; organizując je Komisja chciała
wpłynąć na wzrost zainteresowania studentów 
i pracowników naukowych tą właśnie tematyką, 
a także patronować publikacji fragmentów lub 
całości najlepszych prac. Za ważne zadanie uzna-
liśmy też dokumentację biograficzną dotyczącą
środowiska polskich „ludzi książki”. Planowaliśmy
i zaczęliśmy prace nad publikacją „Kto jest kim 
w świecie polskiej książki” (taki słownik biogra-
ficzny miał się ukazać w 2000 roku, ale zaawanso-
wane już prace zostały zablokowane). Wówczas
rozpoczęliśmy publikację cyklu „Ludzie polskiej
książki” na łamach „Wydawcy” i kontynuujemy
już ten cykl przez dwanaście lat. Ułatwił on po-
wstanie (z inicjatywy Komisji) albumu Artyści 
polskiej książki oraz ułatwia prace nad zestawami
haseł i hasłami biograficznymi do suplementów
„Słownika Pracowników Książki Polskiej” (współ-
pracujemy z jego redakcją). Powołania w pracach
dyplomowych nadsyłanych na nasze konkursy na
hasła z tego cyklu – świadczą o tym także, że do-
brze spełnia on swoją dokumentacyjną rolę. 



Logo Konkursu PTWK im. Leona Marszałka przed-
stawia klamrę spinającą karty inkunabułu (wg zdjęcia
wykonanego w słynnej Bibliotece Wyższego Semina-
rium Duchownego w Pelplinie).

Odczytujemy symboliczne znaczenie tej klamry powią-
zane z konkursem, bo każda z nadesłanych prac dyplo-
mowych – jest też taką „klamrą” spinającą wycinek
odkrywanej wiedzy z historii polskiego edytorstwa...

Organizator Konkursu:
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek 
Komisja Historyczna PTWK i Biuro PTWK
00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30, lokal 156
tel./fax 22 850 34 76
www.ptwk.pl

Patronat medialny:
„Wydawca”, Inicjał /Andrzej Palacz
(członek Komisji Historycznej PTWK)
www.wydawca.com 

Serwis informacyjny:
Teksty i redakcja – Barbara Petrozolin-Skowrońska
i Lidia Sadowska (Biuro PTWK), 
współpraca: Hanna Lebecka

Dyplomy projektu Andrzeja Tomaszewskiego

Konkurs nie był dotowany
Nagrody z funduszy własnych PTWK
Prace członków jury, laudacje prac nagrodzonych 
i opracowanie Biuletynu – wykonane społecznie 

Udział redaktora naczelnego „Wydawcy” w pra-
cach Komisji i współpraca jej członków z tym 
periodykiem była istotną dla Komisji i wykorzy-
stywaną szansą; na łamach tego pisma ukazały się
artykuły stanowiące pokłosie Konkursów PTWK,
a także zaczęliśmy tam cykl dokumentacyjny 
poświęcony nowym, małym wydawnictwom 
działającym w Polsce po 1990 roku zatytułowany

„Małe portrety wydawnictw”. Niestety w ostatnich
latach pismo musiało zmniejszyć objętość i częs-
totliwość ukazywania się, współpraca z nim jest
więc mniej owocna; do stałej dyspozycji pozostał
portal www.wydawca, który był wykorzysty-
wany m.in. do informacji o Konkursie PTWK 
im. Leona Marszałka. 
(bps)


