
 

   
 

 

Cykl polsko-niemieckich 
spotkań online z ekspertami 

branży wydawniczo-
księgarskiej 

Goethe-Institut w Warszawie, Polska Izba Książki i Frankfurter Buchmesse mają 
przyjemność zaprosić na szósty panel z cyklu polsko-niemieckich branżowych spotkań 
online, na których eksperci z obydwu krajów omawiają aktualne zagadnienia intrygujące 
uczestników rynku książki. Tryb online pozwoli na zadawanie pytań, na które eksperci 
chętnie odpowiedzą.   

Szóste spotkanie: 
wtorek 18.05.2021, godz. 15:00–16:30 

W języku polskim i niemieckim, z tłumaczeniem symultanicznym 
 

Czy tradycyjne księgarnie pójdą do lamusa?  
Przykłady perspektywicznych rozwiązań dla lokalnych 

księgarń w Polsce i Niemczech. 
Rejestracja uczestników na platformie ZOOM:  

https://sababady.zoom.us/webinar/register/WN_kCwBqgbQSUyiJNx6A77Y8g 

Wydarzenie można oglądać na żywo:  
w języku polskim na: facebook.com/goetheinstitut.warszawa 
w języku niemieckim na: youtube.com/goetheinstitutpolen 

 
Obydwaj prelegenci są zawodowo związani z rynkiem księgarskim. Rozmawiać będą  
o nowoczesnych, perspektywicznych  rozwiązaniach, jakie stosują w swoim biznesie – w 
księgarni tradycyjnej z jednej strony i księgarni internetowej z drugiej. Księgarnia 
Osiander to tradycyjne przedsiębiorstwo rodzinne z Niemiec Południowych, jedna  
z największych sieci księgarń stacjonarnych w Niemczech, w zakresie e-commercu 
współpracująca z siecią Thalia. Natomiast Taniaksiazka.pl to jedna z największych 
internetowych księgarń w Polsce. Rozwija obecnie sieć stacjonarnych punktów odbioru 
książek. Prelegenci podzielą się z nami swoimi doświadczeniami, podyskutują  
o wyzwaniach i ocenią szanse na to, aby z miejskich krajobrazów nie zniknęły księgarnie 
– miejsca żywego kontaktu z książką. 
     
Prelegenci: 
Tobias Proksch, prezes sieci księgarni Osiander, Tybinga 
Łukasz Kierus, prezes księgarni internetowej TaniaKsiazka.pl 
Prowadzenie: Ewa Tenderenda-Ożóg, prezeska zarządu spółki Biblioteka Analiz, 
redaktorka, członkini Rady Polskiej Izby Książki 

https://sababady.zoom.us/webinar/register/WN_kCwBqgbQSUyiJNx6A77Y8g
https://www.facebook.com/goetheinstitut.warszawa
https://www.youtube.com/user/goetheinstitutpolen


 

   
 

 

 

TOBIAS PROKSCH  

Studia MBA na politechnice w Lulea (pólnocna Szwecja) - Marketing  
& eCommerce  

20 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w branży 
eCommerce & Online Marketing (m.in. w Yves Rocher, MairDumont, 
Stihl i obecnie Osiander) 

Aktualnie prezes eCommerce, Marketing i IT w Osiander 

Wykładowca w mediacampus we Frankfurcie oraz w Wyższej Szkole 
Mediów w Stuttgarcie (HdM Stuttgart) 

Ojciec trójki dzieci 

 

ŁUKASZ KIERUS, z wykształcenia  magister biologii, ale w zawodzie 
nie przepracował ani jednego dnia. Od 2000 r. działa w branży 
internetowej, rozwijając platformy zakupowe. Na rynku książki obecny 
od 2003 r. Założyciel pierwszej ezoterycznej księgarni internetowej 
CzaryMary.pl. W 2006 r. powołał do życia TaniaKsiazka.pl – jedną  
z największych e-księgarni w Polsce, którą do dzisiaj prowadzi 
wspólnie z żoną Agnieszką Stankiewicz-Kierus. W 2009 r. zainicjował 
powstanie Wydawnictwa Illuminatio, obecnie Wydawnictwo Kobiece. 
Ostatnim dzieckiem w działalności e-commerce jest sklep z branży 
FMCG-Bee.pl. Od listopada 2019 r. jest właścicielem i redaktorem 
naczelnym miesięcznika Czwarty Wymiar, zaś w lutym 2021 r. 
dołączył do Polskiej Izby Książki.  

Ojciec 8-letniego Stasia, który tak jak rodzice kocha czytać książki. 

 

EWA TENDERENDA-OŻÓG, z branżą książkową związana od stycznia 
2000 r. Prezeska zarządu spółki Biblioteka Analiz. Redaktorka 
magazynów literackich oraz społeczno-analitycznych: Magazyn 
Literacki KSIĄŻKI, Kwartalnik Literacki Wyspa, Biblioteka Analiz.  
Redaktorka serwisu Rynek-ksiazki.pl. Redaktorka inicjująca w 
wydawnictwie Biblioteka Słów, które publikuje literaturę 
wysokoartystyczną z tzw. „małych języków”. Współautorka Raportu o 
książce opracowanego na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz kolejnych edycji raportów The Polish Book Market. 
Jest członkiem jury Nagrody Magellana, była sekretarzem jury 
Nagrody im. Jerzego Kuryłowicza dla tłumaczy. Otrzymała odznakę 
honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej i medal pamiątkowy PTWK za 
działalność na rzecz książki i kultury. Członkini Rady Polskiej Izby 
Książki.  

 
 

Kolejne spotkanie cyklu: 
22 czerwca 2021, godz. 15:00–16:30 

Temat: Promocja krajowych autorów i książek  
za granicą. 

W języku polskim i niemieckim, z tłumaczeniem symultanicznym 


