NAGRODY

1997 – Widnokr g Wiesława My liwskiego
1998 – Piesek przydro ny Czesława Miłosza
1999 – Chirurgiczna precyzja Stanisława Bara czaka
2000 – Matka odchodzi Stanisława Ró ewicza
2001 – Pod Mocnym Aniołem Jerzego Pilcha
2002 – W ogrodzie pami ci Joanny Olczak-Ronikier
2003 – Zachód sło ca w Milanówku Jerzego Marka Rymkiewicza
2004 – Gnój Wojciecha Kuczoka
2005 – Jad c do Babadag Andrzeja Stasiuka
2006 – Paw królowej Doroty Masłowskiej
2007 – Traktat o łuskaniu fasoli Wiesława My liwskiego
2008 – Bieguni Olgi Tokarczuk
2009 – Piosenka o zale no ciach i uzale nieniach Eugeniusza TkaczyszynaDyckiego

Ogłoszenie 20 nominacji do Nagrody Literackiej NIKE: 20 maja o godz. 13.00 w
Sali Mickiewicza

NAGRODA LITERACKA GDYNIA
•

proza

2006 Lubiewo Michała Witkowskiego
2007 Traktat o łuskaniu fasoli Wiesława My liwskiego
2008 Ostatni zlot aniołów Mariana Pankowskiego
2009 Jedena cie Marcina wietlickiego

•

poezja

2006 Dzieje rodzin polskich Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckego
2007 Pełne morze Wojciecha Bonowicza
2008 Pensum Adama Wiedemanna
2009 Piosenka o zale no ciach i uzale nieniach Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego

•

eseistyka

2006 Zamiast Marka Zaleskiego
2007 Projekt handlu kabardy skimi ko mi Krzysztofa rody
2008 Twarz Tuwima Piotra Matywieckiego
2009 Inne obrazy Marii Poprz ckiej
W 2007 roku Kapituła Magrody Literackiej Gdynia przyznała tak e nagrod Magdalenie
Tulli za Skaz .
Ogłoszenie nominacji: czwartek 20 maja 2010 roku, godz. 11.30, Sala Goethego

PAPIEROWY EKRAN
Konkurs na najlepszy serwis internetowy o ksi ce

PAPIEROWY EKRAN to przyznawana od 2007 roku nagroda dla najlepszego
polskoj zycznego serwisu promuj cego ksi k i czytelnictwo. W konkursie mo e wzi
udział ka dy serwis (ksi garnia, wydawnictwo, blog, czasopismo internetowe, portal
społeczno ciowy...), którego rol jest promocja literatury i dzielenie si pasj do ksi ek.
Serwisy do konkursu mog zgłasza zarówno ich wła ciciele, jak i czytelnicy.
Strona konkursu: www.papierowyekran.pl
Nagrod

Główn

przyznaje Kapituła, wybieraj c zwyci zc

spo ród nominowanych

serwisów.
Nagrod Czytelników przyznaj internauci, głosuj c internetowo na ulubione serwisy.

2007
Nagroda Główna: Biuro Literackie www.biuroliterackie.pl
Wyró nienie: BiblioNETka www.biblionetka.pl
Wyró nienie: Kiedy Byłam Mała www.kiedybylammala.pl

2008
Nagroda Główna: artPAPIER www.artpapier.com.pl
Wyró nienie: Ksi ki.tv www.ksiazki.tv
Wyró nienie: Prószy ski i S-ka www.proszynski.pl

2009
Nagroda Główna: Niedoczytania www.niedoczytania.pl
Wyró nienie: Instytut Ksi ki www.instytutksiazki.pl

Wyró nienie: Qlturka www.qlturka.pl

Wr czenie nagrody „Papierowy Ekran”: sobota 22 maja, godz. 15.15, Sala Puszkina.

NAGRODA MAGELLANA

Organizatorem konkursu jest Biblioteka Analiz Sp. z o.o., firma wydawnicza specjalizuj ca
si w badaniach rynku wydawniczo-ksi garskiego.
Nagroda Magellana została powołana w 2009 roku, aby uhonorowa najbardziej warto ciowe
publikacje turystyczne wydane w ubiegłym roku wydawniczym. Nagroda ma by nie tylko
wyró nieniem, lecz tak e wa n informacj dla samych turystów, którym coraz trudniej
dokona

wła ciwego wyboru spo ród kilkunastu tytułów po wi conych tym samym

destynacjom.
Wr czenie Nagrody Magellana: czwartek, 14.30, Sala Goethego

„Przecinek i Kropka”
To jedyny tego rodzaju konkurs na polskim rynku – nie tylko ze wzgl du na szeroki zakres
rodzajów ksi ek, które bior w nim udział (wszystkie formy literackie, poradniki i ksi ki
edukacyjne), ale równie

ze wzgl du na sposób wyboru zwyci zcy – najbardziej

demokratyczny i obiektywny z mo liwych.
Z grona 10 nominowanych tytułów, wytypowanych przez grono ekspertów, to czytelnicy
bezpo rednio wybrali najbardziej warto ciow i najpi kniej wydan ksi k przeznaczon dla
dzieci w wieku 5–8 lat. Głosowanie trwaj ce od 23 kwietnia do 15 maja odbywało si za
po rednictwem wyj tkowego portalu o ksi kach (dla dzieci, rodziców, nauczycieli,
bibliotekarzy): www.przecinekikropka.pl.
Organizatorem Konkursu na Najlepsz Ksi k Dzieci c „Przecinek i Kropka” jest Empik.
Konkurs stanowi

dopełnienie akcji edukacyjnej wychowania z ksi k

i promocji

czytelnictwa „Przecinek i Kropka”, prowadzonej przez Empik od ponad dwóch lat.
Rozstrzygni cie Konkursu na Najlepsz Ksi k Dzieci c „Przecinek i kropka” 2009
20 maja, godz. 17.15, Sala Goethego.

