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Nagrody dla najlepszych przyznane  
 
Podczas rozpoczętych dziś na Politechnice Wrocławskiej XXI Targów Książki Naukowej 
ogłoszono zwycięzców trzech towarzyszących wydarzeniu konkursów.    
 
Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii za najtrafniejszą szatę 
edytorską książki naukowej jury przyznało książce Danuty Popinigis pt. „Carillony  
i muzyka carillonowa dawnego Gdańska” (projekt graficzny i projekt okładki - 
Tomasz Bogusławski, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki  
w Gdańsku). 
 
W tej kategorii przyznano także 4 równorzędne nagrody:  

• Zbigniew Mikołejko „We władzy wisielca. Ciemne moce, okrutne liturgie” (projekt 
graficzny i typograficzny – Stanisław Salij, Joanna Kwiatkowska, Wydawnictwo 
słowo/obraz terytoria, Gdańsk) 

• Beata Mytych-Forajter „Latająca ryba. Studia o podróżopisarstwie Ignacego 
Domeyki” (projekt szaty graficznej – Anna Krasnodębska-Okręglicka, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach) 

• Jarosław Woźniczka, Monika Hajdas, Witold Kowal „Zarządzanie marketingiem” 
(projekt okładki – Beata Dębska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu)  

• Janusz Zagrodzki, Władysław Strzemiński „Obrazy słów” (projekt graficzny – 
Sławomir Iwański, Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, 
Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi). 

 
Wyróżniono również 3 pozycje:   

• Jerzy Bajkowski „Ciecze i tłumiki magnetoreologiczne. Właściwości, budowa, 
badania, modelowanie i zastosowania” (projekt okładki – Janusz Olech, 
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności w Warszawie)  

• Tomasz Jakubowski „Portrety artystów w grafice. Ryciny z kolekcji Adama Broża” 
(projekt graficzny – Zofia Tomaszewska, Zamek Królewski w Warszawie – 
Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej 

• Janusz Tondel „Między książką a sztuką. Eugeniusza Przybyła toruńskiego bibliofila 
i malarza pasje i rozczarowania” (projekt okładki - przy współudziale Romana 
Tondela - kart działowych, napisów – Piotr Gojowy, Wydawnictwo Naukowe 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu).   

 
Najlepszą książką popularyzującą naukę wśród młodzieży okazała się pozycja 
wydawnictwa HELION pt. „Scratch, komiksowa przygoda z programowaniem”. 
 
Za autora najlepszej książki popularyzującej naukę wśród młodzieży uznano Tomasza 
Rożka („Kosmos”). 
 
Targi w budynku Bibliotechu potrwają do piątku. Na zwiedzających tradycyjnie czekają ze 
swoją ofertą wydawnictwa naukowe z całego kraju. W ofercie ponad 40 wystawców 
będzie można znaleźć nie tylko naukowe hity księgarskie, ale także bogaty wybór 
albumów, słowników, poradników i wydawnictw multimedialnych. 
 
Dziś o godz. 16.00 zapraszamy na spotkanie z Mariuszem Urbankiem, autorem książki 
„Genialni. Lwowska szkoła matematyczna”. W czwartek swoją książkę pt. „Intymnie. 
Rozmowy nie tylko o miłości” promować będą prof. Zbigniew Izdebski  
i prof. Janusz L. Wiśniewski.  Tego samego dnia odbędzie się spotkanie z dr. 
Markiem Krajewskim.  
 

Szczegółowy program, listę wystawców oraz plan stoisk targowych można znaleźć na 
stronie: http://www.oficyna.pwr.wroc.pl/imprezy. 

  
Informacje dla mediów umieszczane są na stronach: 

http://www.pwr.edu.pl/index.dhtml; http://www.pryzmat.pwr.edu.pl/. 


