
 

   
 

 

Cykl polsko-niemieckich spotkań online 

z ekspertami branży wydawniczo-

księgarskiej 

Goethe-Institut w Warszawie, Polska Izba Książki i Frankfurter Buchmesse mają przyjemność zaprosić 

na pierwszy panel z cyklu polsko-niemieckich branżowych spotkań online, na których eksperci z obydwu 

krajów omawiać będą aktualne zagadnienia intrygujące uczestników rynku książki. Tryb online pozwoli 

na zadawanie pytań, na które eksperci będą Państwu odpowiadać.  

Pierwsze spotkanie: 

wtorek 27.10.2020, godz. 15:00–16:30 

W języku polskim i niemieckim, z tłumaczeniem symultanicznym 

 

Jak ustawa o książce wspiera czytelnictwo?  

Jaki ma wpływ na różnorodność oferty wydawniczej?  

Czy sprawia, że książki są tańsze? 

 

Rejestracja na platformie ZOOM: https://sababady.zoom.us/j/95113000180 

Link będzie aktywowany na godzinę przed rozpoczęciem spotkania. 

Prelegentki: 

Susanne Barwick, przedstawicielka Börsenverein des Deutschen Buchhandels 

Sonia Draga, prezeska Polskiej Izby Książki, prezeska wydawnictw Sonia Draga  

i Debit 

Prowadzenie: 

Włodzimierz Albin, członek Rady Polskiej Izby Książki, prezes Wolters Kluwer Polska. 

 

 

https://sababady.zoom.us/j/95113000180


 

   
 

 

 

SUSANNE BARWICK, z wykształcenia wydawca  
i księgarz, studiowała prawo w Moguncji, Lozannie  
i Berlinie. Przed zatrudnieniem w Börsenverein pracowała  
w dziale prawnym ProSiebenSat.1 Media AG, a także  
przez 6 lat jako radca prawny w wydawnictwie Suhrkamp. W 2009 roku 
ukończyła uzupełniające studia magisterskie  
z prawa medialnego. Od 2009 roku zatrudniona jako prawnik w 
Börsenverein, a od 2016 pełni funkcję zastępcy radcy prawnego. 

 

 

 

 

SONIA DRAGA, absolwentka rynków zagranicznych na Akademii 

Ekonomicznej w Katowicach. Założycielka Wydawnictwa Sonia Draga i 

prezes Grupy Wydawniczej Sonia Draga. Jest właścicielką kilku księgarń. 

Działalnością wydawniczą zajmuje się od 2000 roku jako prezes zarządu 

Wydawnictwa Sonia Draga. Od wielu lat jest członkiem Rady Polskiej Izby 

Książki, a od września 2020 roku jej prezeską. Przez wiele lat była 

wiceprezesem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Członek 

zarządu Targi Książki Sp. z o.o. organizującej m.in. Warszawskie Targi 

Książki  

czy Śląskie Targi Książki. Autorka zdjęć dwóch książek podróżniczych 

oraz własnej książki o RPA. Za swoje zasługi  w dziedzinie kultury i 

biznesu otrzymała wiele odznaczeń polskich i zagranicznych. 

 

WŁODZIMIERZ ALBIN, studia prawnicze na Uniwersytecie 

Warszawskim, doktorant i pracownik Instytutu Państwa  

i Prawa PAN, doradca prawny obsługujący powstające podmioty 

gospodarcze, od 1989 roku współzałożyciel  

i współwłaściciel Domu Wydawniczego ABC wydającego literaturę 

prawniczą. Od roku 1999 prezes zarządu wydawnictwa Wolters Kluwer 

specjalizującego się  

w dziedzinie prawa, biznesu, finansów i zarządzania  

w oświacie. Od 1997 roku - członek Rady PIK, której był prezesem w 

latach 2012-2020. Członek zarządu Stowarzyszenia Kreatywna Polska. 

Współzałożyciel  

i członek Rady Fundacji Powszechnego Czytania. 

 

Kolejne spotkanie cyklu: 

17.11.2020, godz. 15:00–16:30 

Temat: Rozwój rynku audiobooków i najnowsze modele biznesowe. 



 

   
 

W języku polskim i niemieckim, z tłumaczeniem symultanicznym. 


