Nagroda Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR 2008

NAGRODA GŁÓWNA IKAR 2008
 Tygodnik POLITYKA (kategoria wydarzenie)
za profesjonalne i efektywne wsparcie kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, poprzez
edycję 23 – tomowej kolekcji książek stanowiącej wzorcowy kanon literatury dziecięcej.

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE IKAR 2008
 Wydawnictwo DWIE SIOSTRY (kategoria wydawnicza)
za niebanalna ofertę tytułową i wysoki poziom edytorski, w szczególności za koncepcję serii
„Mistrzowie ilustracji”.

NOMINACJE do nagrody otrzymali w kategorii:
 poligraficznej – Toruńskie Zakłady Graficzne ZAPOLEX sp. z o.o.
za wysoki poziom usług i innowacyjność,
 bibliotecznej – Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Pantaleona Szumana
w Pile
za nowoczesne i niekonwencjonalne działania na rzecz książki i środowiska
z poszanowaniem tradycyjnych funkcji biblioteki,
 księgarskiej – Tomasz BRZOZOWSKI (Czuły Barbarzyńca i Bambini di Praga)
za nową formę promocji i sprzedaży książek i przecieranie dla nich szlaków w trudnym
otoczeniu,
 dystrybucji – sklep internetowy MERLIN.pl S.A.
za profesjonalizm i sukcesy w popularyzacji nowego kanału dystrybucji książek,
 promocji – Joanna OLECH
za promocję książek dla dzieci i młodzieży we wszelkich dostępnych formach i w każdym
możliwym czasie.

Nagroda Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR 2009

NAGRODA GŁÓWNA IKAR 2009
 Marek KRAWCZYK (kategoria popularyzacja książki i czytelnictwa)
za aktywność i kreatywność działań dla zachowania i popularyzacji dorobku Jerzego
Giedroycia, „Kultury” i Instytutu Literackiego.

WYRÓŻNIENIA HONOROWE IKAR 2009


Bogdan SZYMANIK, Wydawnictwo Bosz (kategoria edytorska)
za szczególną dbałość o poziom edytorski i graficzny bogatej oferty wydawniczej oraz
różnorodne przedsięwzięcia promujące książkę i czytelnictwo,

 Bibliotece Publicznej im. Władysława Jana Grabskiego w dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
(kategoria biblioteczna)
za różnorodność działań kierowanych do czytelników w różnym wieku, podejmowanie
inicjatyw o zasięgu międzynarodowym bez szkody dla działalności na rzecz społeczności
lokalnej oraz wysoki stopień zaangażowania w realizację projektów unijnych.

NOMINACJE do nagrody otrzymali w kategorii:
 poligraficznej – Janusz KOZAKOSZCZAK, Drukarnia SOWA z Warszawy
za wprowadzenie i promocję nowej, cyfrowej techniki druku,
 księgarskiej – Anna MARSZYCKA, księgarnia na Wiejskiej w Warszawie
za kontynuowanie najlepszych tradycji stołecznego księgarstwa,
 księgarstwa hurtowego – Ogólnopolska Sieć Dystrybucji Wydawnictw AZYMUT
za wychodzenie naprzeciw potrzeb i oczekiwań odbiorców oraz zrozumienie konieczności
promocji czytelnictwa w porozumieniu z księgarniami,
 wydarzenie sezonu – Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa
za edycję ważnych przypomnień: finał projektu „Jasienica. Powrót” i rozpoczęcie serii
wydawniczej „Wańkowicz. Dzieła”.

Nagroda Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR 2010
NAGRODA GŁÓWNA IKAR 2010
 Porozumienie Wydawców Książki Historycznej (kategoria wydarzenie sezonu)
za efektowne wprowadzenie w dorosłość Targów Książki Historycznej (XVIII) w nowym,
godnym ich rangi miejscu.

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE IKAR 2010
 Artur BURSZTA, Biuro Literackie we Wrocławiu (kategoria wydawca / wydawnictwo)
za odwagę wydawania najnowszej poezji i umiejętność docierania z nią różnymi drogami
do czytelnika,
 Jerzy OKUNIEWSKI, „Książnica Polska” w Olsztynie (kategoria księgarz / księgarnia)
za umiejętność łączenia pasji bycia księgarzem z realiami współczesnego rynku książki.

NOMINACJE do nagrody otrzymali w kategorii:
 drukarz / drukarnia – Tadeusz CHĘSY, drukarnia POZKAL w Inowrocławiu
za profesjonalizm w pracy i umiejętność integracji środowiska drukarzy,
 księgarz hurtowy / hurtownia – Beata i Marek MOTYLOWIE, firma M.T.M. w Warszawie
za pokazanie, że małe jest piękne i potrzebne, za stworzenie ogniwa dystrybucyjnego dla
małych wydawnictw,
 bibliotekarz / biblioteka – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Łodzi
za rzetelną pracę u podstaw i kreowanie europejskiego modelu biblioteki publicznej jako
centrum informacyjno-edukacyjnego,
 popularyzator / popularyzacja książki i czytelnictwa – Dorota KOMAN
za zaangażowanie i konsekwencję w promocji książki dla dzieci.

Nagroda Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR 2011
NAGRODA GŁÓWNA IKAR 2011
 Państwowy Instytut Wydawniczy w roku jubileuszu 65-lecia (kategoria wydawca /
wydawnictwo)
za wyjście z wieloletniej zapaści, przywrócenie wartościowej oferty wydawniczej oraz
interesujące działania promocyjne.

WYRÓŻNIENIA HONOROWE IKAR 2011
 Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego
czyli Bibliotece na Koszykowej (kategoria bibliotekarz / biblioteka)
za konsekwentne, od lat wręcz modelowe działania na rzecz popularyzacji czytelnictwa
adresowane do wszystkich grup wiekowych, za pełnienie bibliotecznej służby pomimo
sędziwego wieku na dwóch aż „etatach”,
 Opolgraf SA w Opolu, (kategoria drukarz / drukarnia)
za oryginalne i umiejętne połączenie promocji własnej firmy z promocją książki i
czytelnictwa, autorski projekt „Fabryka Inspiracji” – comiesięczne spotkania czytelników
z autorami książek w firmowej introligatorni .
NOMINACJE do nagrody otrzymali w kategorii:
 księgarz / księgarnia – Księgarnia „Z Bajki” w Poznaniu
za 10 lat skutecznej promocji dobrej lektury, zwłaszcza książek nagradzanych w konkursach,
za stworzenie prawdziwie magicznego miejsca dla czytania,
 popularyzator / popularyzacja książki i czytelnictwa – Olcha SIKORSKA-WIERZBOWSKA
z Poznania
za wieloletnie, konsekwentne inicjowanie i realizację działań promujących książkę
i czytelnictwa ze szczególną uwagą dla potrzeb najmłodszych czytelników,
za dziesięć lat „Poznańskich Spotkań Targowych”,
 wydarzenie sezonu – Michał BONI Minister - członek Rady Ministrów, Szef Zespołu
Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów
za zrozumienie i życzliwość dla problemów polskiego rynku książki, powołanie pierwszego
na tak wysokim szczeblu, reprezentatywnego zespołu doradczego dla opracowanie założeń
rządowego programu rozwoju czytelnictwa.

Nagroda Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR 2012
NAGRODA GŁÓWNA IKAR 2012
 Jacek i Krzysztof OLESIEJUKOWIE, Firma Księgarska Olesiejuk (księgarz hurtowy /
hurtownia)
za wysoką jakość usług, innowacyjność, za społeczną wrażliwość.
NAGRODA SPECJALNA IKAR 2012
 Redakcja Notesu Wydawniczego
w dwudziestolecie pisma, za dokonania na polu rozpoznawania i analiz rynku książki,
zachowując w dobrej pamięci znaczący wkład w ustanowienie Nagrody Sezonu
Wydawniczo-Księgarskiego IKAR.
NOMINACJE do nagrody otrzymali w kategorii:
 wydawca – Jacek MARCINIAK, redaktor naczelny Wydawnictwa Studio EMKA
za niezmiennie od dwudziestu lat interesującą ofertę tytułową, odpowiadającą
zainteresowaniom i potrzebom współczesnego czytelnika, za wysoki poziom edytorstwa,
 artysta książki – Maciej SADOWSKI
za nowatorstwo „Fotobiografii Marii Skłodowskiej-Curie”, wydanej nakładem Wydawnictwa
Studia EMKA,
 poligrafia – Krzysztof JEROMINEK, towarzysz sztuki drukarskiej
za profesjonalizm i pasję,
 księgarz / księgarnia – Joanna Regińska, księgarnia BADE
za ponad pięć lat ciekawych cykli spotkań i różnorodnych zajęć dla dzieci, za bogatą ofertę
warsztatów edukacyjnych,
 bibliotekarz / biblioteka – Elżbieta Stefańczyk
bibliotekarka, za dbałość o godność zawodu bibliotekarza, za skuteczne od lat przewodzenie
Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich,
 animacja czytelnictwa – Sławomir Krempa, współtwórca i redaktor wortalu granice.pl
za umiejętne i skuteczne wykorzystywanie internetu dla działań promujących książkę
i czytelnictwo,
 animacja czytelnictwa – Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości
za niezmienną, bez względu na piastowane funkcje, troskę o trwałą obecność książki
w naszej codzienności.

Nagroda Sezonu Wydawniczo-Księgarskiego IKAR 2013
i
Honorowa Nagroda Warszawskich Targów Książki IKAR 2013

HONOROWA NAGRODA WARSZAWSKICH TARGÓW KSIĄŻKI IKAR 2013
 Józef HEN, w roku Jego dziewięćdziesiątych urodzin
za wybitne osiągnięcia twórcze, za stałe dostarczanie czytelnikom przyjemności obcowania
z kolejnymi świetnymi dziełami.

NAGRODY SEZONU WYDAWNICZO-KSIĘGARSKIEGO IKAR 2013
otrzymali w kategorii:
 wydawca / wydawnictwo – Paweł SZWED, prezes Wydawnictwa Wielka Litera
za dostarczanie czytelnikom najwartościowszej polskiej literatury współczesnej w każdej
odsłonie swego zawodowego życia,
 drukarnia / drukarz – Drukarnia Kolejowa w Krakowie
za rzetelność, fachowość, innowacyjność działania i umiejętność łączenia wysokiego
poziomu druku z szacunkiem dla portfeli klientów,
 księgarz / księgarnia – Główna Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa w Warszawie
za harmonijne łączenie bogatych tradycji z nowoczesnymi formami działania,
 bibliotekarz / biblioteka – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku
za wyróżniającą się aktywność w wychodzeniu z ofertą biblioteki do lokalnej społeczności,
 popularyzator / popularyzacja – prof. Grzegorz Leszczyński (Uniwersytet Warszawski)
za umiejętność uczynienia z naukowej refleksji nad literaturą dla dzieci narzędzia
popularyzacji tej książki wśród dużych i małych czytelników.

Honorowa Nagroda Warszawskich Targów Książki IKAR 2014
HONOROWA NAGRODA WARSZAWSKICH TARGÓW KSIĄŻKI IKAR 2014
 Wiesław MYŚLIWSKI, wybitny pisarz i publicysta
za całokształt twórczości

Honorowa Nagroda Warszawskich Targów Książki IKAR 2015
HONOROWA NAGRODA WARSZAWSKICH TARGÓW KSIĄŻKI IKAR 2015
 Jacek BOCHEŃSKI, wybitny pisarz i publicysta
za twórczość prozatorską, cieszącą się niezmienną popularnością wśród czytelników,
wieloletnie doświadczenie redakcyjne oraz zaangażowanie w sprawy środowiska twórców

Honorowa Nagroda Warszawskich Targów Książki IKAR 2016
HONOROWA NAGRODA WARSZAWSKICH TARGÓW KSIĄŻKI IKAR 2016
 Eustachy RYLSKI, wybitny pisarz i publicysta
za twórczość, która wzrusza i skłania do refleksji

