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Od sześciu już lat, zwykle na początku października,
odbywają się Poznańskie Dni Książki Naukowej. Organizatorem imprezy jest Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza, a współorganizatorem
Polska Izba Książki.
Tegoroczne święto książki było podwójnie uroczyste,
gdyż związane z obchodami czterdziestolecia istnienia
uniwersyteckiego wydawcy. Jak co roku całości patronował JM Rektor Uniwersytetu – obecnie prof. dr hab.
Stanisław Lorenc. Miejsca wystawie użyczyło – jak
i w dwóch poprzednich latach – Centrum Kultury „Zamek”. Uczestnikami były głównie wydawnictwa uczelniane – liczni przedstawiciele wszystkich uczelni poznańskich (Akademii Ekonomicznej, Rolniczej, Medycznej, Muzycznej, Wychowania Fizycznego, Politechniki
i oczywiście organizatora - UAM), przedstawiciele uniwersytetów Warszawskiego, Łódzkiego, Śląskiego, Jagiellońskiego, Lubelskiego UMCS, akademii Bydgoskiej,
Podlaskiej, Gdańskiej AWF, KUL, a także wydawnictw
komercyjnych - Wyd. Poznańskiego, Księgarni Św. Wojciecha, Domu Wydawniczego Bellona, Wydawnictwa
„Arkady”, Zakładu Narodowego Ossolińskich, PWN.
Nie sposób zresztą wymienić wszystkich sześćdziesięciu
sześciu wystawców.
Oficyna Wydawnicza UZ już po raz drugi brała udział
w tej imprezie i prezentowała dorobek naukowy pracowników uniwersytetu. Dorobek ten, po roku istnienia
Uniwersytetu stosunkowo jeszcze skromny, uzupełniony został publikacjami byłych WSP i PZ.
Poznańskie Dni Książki to okazja nie tylko do zaprezentowania działalności wydawniczej uczelni, ale także
do sprzedaży książek, jest to bowiem impreza o charakterze targowym. Oferta targowa adresowana jest przede
wszystkim do środowiska akademickiego, ale w dużym
stopniu korzystają z niej liczne w Poznaniu biblioteki,
hurtownicy książki, nauczyciele, księgarze. Dni Książki
umożliwiają im orientację, co nowego na półkach magazynów wydawniczych; „Prawdą jest bowiem, że książki
małych wydawców uniwersyteckich, choć cenne, giną

w księgarniach, schodzą zdecydowanie na drugi, trzeci
plan. Natomiast są poszukiwane, o czym świadczy zainteresowanie nimi podczas targów” – mówiła Iwona
Maruszewska, Redaktor Naczelny Wydawnictwa UAM
w wywiadzie dla „Notesu Wydawniczego”.
Wyjazd na tego typu imprezę zawsze procentuje nowymi kontaktami handlowymi, a nie ukrywam, że zależy nam, by publikacje UZ trafiały do rąk nie tylko zielonogórskich czytelników. Tegoroczne Poznańskie Dni
Książki nie zawiodły nas pod tym względem – książki
wydane przez naszą uczelnię cieszyły się dużym zainteresowaniem, czego wymiernym efektem są sprzedane
egzemplarze i zamówienia napływające z całego kraju.
W przyszłym roku Oficyna Wydawnicza UZ planuje
udział w trzech imprezach targowych – poznańskiej,
wrocławskiej oraz krakowskiej.
Nie bez przyczyny, jak sądzę, obecność Uniwersytetu
Zielonogórskiego – nowej jednostki naukowo-dydaktycznej – została zauważona i podkreślona przez poznańskich gospodarzy. Od lat bowiem oba środowiska naukowe zarówno na niwie humanistycznej, jak
i w naukach ścisłych prowadzą wymianę doświadczeń.
Uniwersytet Adama Mickiewicza jest i był macierzystą
uczelnią wielu pracowników naukowych dzisiejszego
Uniwersytetu Zielonogórskiego – stąd życzliwe i szczere
zainteresowanie dalszymi ich losami. Potwierdzają to
prowadzone w kuluarach targowych rozmowy.
I jeszcze na zakończenie krótka informacja – Oficyna
Wydawnicza UZ ma własną stronę internetową, na
której znajduje się pełna oferta wydawnicza (w tej chwili
jeszcze w ramach strony Szkoły Humanistycznej – wg
poprzedniej struktury UZ). Można tam znaleźć także
informację (i tu apel do potencjalnych autorów!) mówiącą o tym, jak powinien wyglądać materiał dostarczany do opublikowania. Zastosowanie się do tych wymogów ze względu na założony plan wydawniczy w obecnej chwili jest warunkiem koniecznym, a w efekcie ułatwi i przyspieszy pracę zespołowi wydawniczemu... za
co z góry dziękuję.
Irena Bulczyńska

sprostowanie
W ostatnim numerze naszego miesięcznika w artykule
„Szkło i aluminium” podaliśmy informację, że w budynku Wydziału Nauk Ścisłych znajdą siedzibę trzy
instytuty: matematyki, fizyki oraz informatyki i ekonometrii. Oczywiście na Wydziale Nauk Ścisłych nie ma
instytutu informatyki i ekonometrii (jest to nazwa kie-

runku). Jest natomiast instytut astronomii i to on będzie
się mieścił w nowym budynku. Wszystkich zainteresowanych przepraszamy za pomyłkę.
Ewa Sapeńko
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