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Dwutygodnik o rynku wydawniczo-księgarskim
#ocalksiążki – przeprowadzona w 2015 roku kampania medialna (FB, media tradycyjne i internetowe), budująca poparcie społeczne dla projektu ustawy o jednolitej
cenie książki, w ramach której kolejnych 1000 osób imiennie poparło projekt ustawy.
Akcję poprzedziła inicjatywa zbierania podpisów pod listem otwartym do premier
Ewy Kopacz „Polska książka potrzebuje ratunku”. List podpisało 2360 osób, w tym 70
znanych postaci kultury.

IMPRINT – od stycznia 2013 roku, z inspiracji Polskiej Izby Książki, cały kraj został
objęty akcją, która powstała w związku z nagminnym łamaniem praw autorskich będącym jednym z powodów, dla których rynek książki przechodzi kryzys. Wydawcy
przystępują do akcji poprzez umieszczanie w książkach logotypu akcji oraz następującej informacji: „Książka, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy,
abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło.
A kopiując ją, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy cudzą własność i prawo!”

Konkurs PIK-owy Laur – Polska Izba Książki od 10 lat nagradza dziennikarzy i instytucje aktywne w obszarze promocji książek i czytelnictwa. Nagroda przyznawana
jest w dwóch kategoriach: „Najciekawsza prezentacja książki i czytania w mediach
drukowanych” oraz „Najciekawsza prezentacja książki i czytania w mediach audiowizualnych i elektronicznych”. W ramach konkursu przewidziana jest ponadto Nagroda Specjalna, jako wyróżnienie za szczególną działalność na rzecz promocji czytelnictwa.
Technology and Innovation for Smart Publishing (TISP) – unijny projekt TISP
zrzesza 25 beneficjentów z całej Europy. Nasz kraj reprezentuje w nim Polska Izba
Książki. W ramach projektu jego uczestnicy mają szansę zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi dla branży wydawniczej i brać udział w warsztatach pomagających tworzyć innowacyjne modele biznesowe. Wymiana doświadczeń i informacji z zakresu zastosowania nowych technologii w branży oraz rozwoju
nowych modeli biznesowych odbywa się na stronie www.smartbook-tisp.eu.

Nagroda Literacka Unii Europejskiej (European Union Prize for Literature,
EUPL) – wyróżnienie przyznawane od 2009 roku, którego celem jest promocja bogactwa literatury z obszaru Europy, poprzez honorowanie wschodzących talentów
pisarskich.
Organizatorem Nagrody jest konsorcjum utworzone przez europejskie stowarzyszenia wydawców, księgarzy i pisarzy. Polska Izba Książki koordynuje lokalne etapy wyłaniania laureatów z Polski.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich (ŚDKiPA) – przypadający na 23 kwietnia ŚDKiPA istnieje w świadomości Polaków na szeroką skalę od 2008 roku, gdy z inicjatywy PIK zawiązał się komitet organizacyjny obchodów tego święta, składający
się ze stowarzyszeń bibliotekarzy, księgarzy i wydawców, który swoimi działaniami
przyczynił się do powstania i rozwoju wielu inicjatyw proczytelniczych.

Więcej o projektach i zadaniach Polskiej Izby Książki na stronie www.pik.org.pl.

Projekty realizowane przez
Polską Izbę Książki na zlecenie Instytutu Książki,
finansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Ogólnopolska Baza Księgarń (OBK)

Celem projektu zainicjowanego w 2015 roku przez Instytut Książki i Polską Izbę Książki jest utworzenie ogólnodostępnego, bezpłatnego portalu internetowego, informującego o księgarniach ze wskazaniem na ich lokalizację, profil i aktywności. Gromadzenie danych według opracowanej struktury pozwoli jednocześnie na systematyczne badanie rynku
księgarskiego. Brak podstawowych danych i bieżącej analizy trendów jest poważną przeszkodą dla wszystkich przedsiębiorców branży wydawniczej w prawidłowym zarządzaniu i planowaniu, a także w rozmowach z samorządami.

Polska Akademia Księgarstwa (PAK)

Celem PAK, prowadzonej wraz z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, jest podniesienie prestiżu i poziomu polskiego księgarstwa poprzez kształcenie kadr księgarskich. Jest to pierwsza inicjatywa w Polsce stwarzająca możliwość podjęcia zawodowych studiów księgarskich na poziomie akademickim.
PAK ma formę studiów podyplomowych lub kursu zawodowego, prowadzonych przez IINiSB UW. Sprawy organizacyjne PAK prowadzi Polska Izba Książki. Wykładowcami są uczestnicy i analitycy rynku książki, a także doświadczeni księgarze znający omawiane zagadnienia z praktyki zawodowej. Pierwsza edycja prowadzona będzie przez dwa semestry
w roku akademickim 2015/2016.
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Dwutygodnik o rynku
wydawniczo-księgarskim

Pełnienie funkcji prezesa PIK jest fascynującą przygodą i wyzwaniem. Ale nie w przywództwie tkwi sedno tego wyzwania, gdyż nasza organizacja działa kolegialnie. Będąc prezesem Izby od 2012 roku, jestem
w samym centrum zmian dotyczących ruchu wydawniczego, głębokich transformacji na rynku wydawniczo-księgarskim, wymagających perspektywicznej wizji,
zrozumienia konsekwencji zachodzących procesów,
szybkiego wyciągania wniosków i podejmowania decyzji. W szczególności w zakresie aktywności legislacyjnych. Nigdy nie żałowałem decyzji podjętej cztery
lata temu. Zresztą wypowiedzi moich Czcigodnych Poprzedników wskazują, że dla nich „prezesowanie” Izbie
także było ciekawym i inspirującym doświadczeniem.
Zaproponowałem swoją kandydaturę na szefa PIK z powodu niemożności załatwienia czegokolwiek – zarówno w samym PIK, jak i przez PIK. Uważałem, i nadal uważam,
że nadszedł najwyższy czas na profesjonalną i dobrze zarządzaną organizację. Siłą napędową Izby w latach 90., która pozwoliła załatwiać ważne dla rozwoju branży sprawy z zerowym VAT na czele, było zaplecza finansowo-organizacyjne wybranego prezesa, funkcjonujące powiązania z decydentami oraz osobiste zaangażowania miłośników
książki. Czas, gdy to wystarczało, minął.
Upadek etosu wydawcy i księgarza, nieskuteczność państwa w obronie prawa autorskiego i w walce z piractwem, najpierw kserującym, a potem publikującym w sieci,
populistyczny atak na istotnych graczy na rynku, jakimi były i są jeszcze wydawnictwa
edukacyjne, upadek niezależnych księgarń i w końcu wojny cenowe między największymi dystrybutorami doprowadziły do degradacji branży i rynku wydawniczo-księgarskiego. Wszyscy wiedzą, że książki są ważne, że trzeba o nie dbać, ale wydawcy są postrzegani jako zło konieczne, a księgarze jako przestarzała instytucja. Do obniżenia pozycji
społecznej wydawcy i księgarza doprowadziły także iluzoryczne wyobrażenia, że zmiany
technologiczne, cyfryzacja i internet spowodują rewolucję na linii autor-czytelnik, wobec czego „pośrednicy” nie będą już potrzebni. Pamiętamy rok 2012, gorące debaty wokół Acta, reformę prawa autorskiego w duchu rozszerzenia dozwolonego użytku w sieci
– własność intelektualna ma nie obowiązywać w sieci, co spowoduje ogólną szczęśliwość, wzrost edukacji, kultury i gospodarki.
Ewidentne stało się, że musimy zreformować funkcjonowanie Izby. Wyszliśmy z założenia, że potrzebna jest dobra organizacja działania i silne podstawy finansowe. Szczególnie to ostatnie było możliwe do osiągnięcia, jeżeli w prace i finansowanie Izby zaangażowałyby się największe wydawnictwa i firmy dystrybucyjne. Udało się to osiągnąć dzięki
zmianie statutu, wprowadzeniu systemu kurii wyborczych i uwydatnieniu roli dużych podmiotów, reprezentujących różne segmenty rynku w Radzie Izby. Drugim niezbędnym elementem miało być sprawne organizacyjnie biuro Izby. To też osiągnęliśmy, głównie poprzez wybranie właściwych osób pracujących w biurze. Silna pozycja dyrektor generalnej
Izby, która jest nie tylko administratorem, ale także statutowym organem Rady, jest nie
do przecenienia. Silne Biuro jest absolutnie niezbędne, a te, które mamy jest prawdziwym
objawianiem tej kadencji Rady. Samodzielnie rozwiązujące problemy, aktywnie wyszukuje i definiuje tematy, jakimi powinniśmy się zająć i proponuje sposoby ich rozwiązywania.
Bez Grażyny Szarszewskiej, Agaty Skaruz i Agnieszki Szczęsnej cała aktywność Izby tej
kadencji byłaby niemożliwa. Trzecim elementem jest koncentracja wszystkich odpowiedzialnych ludzi z branży na rozwiązywaniu wspólnych problemów. Bez tej gry zespołowej,
dzięki której wszyscy dyskutujemy, spieramy się ale też tworzymy fundusze na określone
cele i wzajemnie się wspieramy, nie osiągniemy wyznaczonych celów. Obojętnie, czy ktoś
jest członkiem statutowych władz czy nie, gra zespołowa ma fundamentalne znaczenie
dla działania Izby. Z jednej strony jest dużo pozytywów i adrenaliny wynikającej z tej pracy. Cieszy głębokie zaangażowanie wielu osób, które nie biorą za swoją pracę ani wynagrodzenia, nie liczą na żadne benefity, ani nawet nie oczekują zwrotu kosztów przejazdu,
hoteli, itp. Zarówno członkowie Rady (zmieniający się w czasie kadencji), jak i wiele osób
spoza organów statutowych PIK poświęca swój czas, pieniądze i aktywność swoich firm
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dla osiągnięcia wspólnych celów. Chcę to
podkreślić, gdyż chyba wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że w PIK tylko trzy
osoby pracujące w biurze biorą wynagrodzenie, a reszta to wolontariusze. Stopień
zaangażowania jest duży, niewspółmierny
do wielkości naszej branży i tego, co możemy na ten moment osiągnąć. Także wydawnictwa nie będące członkami PIK angażują się finansowo i personalnie w nasze
projekty. Skutecznie wciągamy jak najwięcej podmiotów do naszej gry zespołowej,
podkreślając naszą wspólną odpowiedzialność za losy branży. Wspólny fundusz na
akcję „Ocal książki” jest tutaj modelowym
przykładem. Martwi nas, że za mało z tych
zaangażowanych, współpracujących z nami firm decyduje się na członkostwo w PIK.
Cieszy także to, że nasza walka w obronie praw autorskich i innych istotnych dla
naszej branży przepisów zaowocowała sojuszem z innymi branżami kreatywnymi (filmowcy, tv, muzycy, kompozytorzy, fotograficy) w postaci Stowarzyszenia Kreatywna
Polska. Dzięki temu podejmujemy zjednoczone działania, wspólnie finansujemy projekty, mamy świetne miejsce wymiany informacji. Cieszy także, że przy konkretnych
projektach rozwijamy pozytywną współpracę z branżowymi izbami, względnie stowarzyszeniami księgarzy i bibliotekarzy.
Bez wszystkich tych wprowadzonych
zmian w działaniu Izby nie udałoby się nawet rozpocząć działań, które w czasie tej
kadencji koncentrują się na:
• obronie przed niekorzystnymi zmianami w prawie (prawo autorskie, uśude,
przepisy podatkowe, dotacje do książek akademickich),
• staraniach o wprowadzenie fundamentalnych zmian korzystnych dla
branży (ustawa o jednolitej cenie książki, zmiana ilości egzemplarzy obowiązkowych, funduszu promocji twórczości, VAT-u na e-booki, public lending
right, właściwe wdrożenie dyrektyw
unijnych w dziedzinie ochrony własności intelektualnej),
• staraniach o powstrzymanie niekorzystnych dla naszej branży, ale też
szkodliwych dla systemu edukacji,
zmian w przepisach oświatowych,
• organizowaniu licznych inicjatyw szkoleniowych i merytorycznych forów dyskusyjnych,
• wspieraniu walki z nielegalnym kopiowaniem i piractwem,
• badaniach rynku i inicjatywach szkoleniowych,
• współpracy z administracją państwową i samorządami w zakresie promocji
czytelnictwa i wspierania księgarstwa,
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• uczestniczeniu w pracach na forum
europejskim.
Niestety te wydawałoby się proste zasady – jednoczymy się wokół wspólnych celów, zbieramy fundusze i pracujemy, przede
wszystkim poprzez kontakty z władzami
państwowymi, żeby wyznaczone cele osiągnąć – przynoszą dość ograniczone skutki.
Co prawda udało się nam obronić pozycję
prawa autorskiego, a nawet wprowadzono
doń kilka korzystnych dla branży rozwiązań,
co prawda póki co obroniliśmy się przed niektórymi niekorzystnymi zmianami legislacyjnymi w dziedzinie Internetu, co prawda wygraliśmy jeden proces z Chomikuj, a drugi,
po korzystnej dla nas kasacji w Sądzie Najwyższym jest na dobrej drodze, co prawda zniesiono „prawo martwej ręki”, ale nie
osiągnęliśmy dwóch bardzo istotnych dla
nas celów: zmiany zasad i ilości egzemplarza obowiązkowego i wprowadzenia w Polsce ustawy o książce. Nie będę ukrywał, że
rozczarowanie jest duże. Tak z mojej strony,
jak i wszystkich zaangażowanych w obydwa
projekty. Zacznę od rozczarowania największego. Okazało się, że branżowe problemy
wydawców i księgarzy nie budzą zainteresowania żadnego z resortów odpowiedzialnych za edukację, naukę, kulturę i gospodarkę na tyle, żeby się nimi poważnie zajęto.
Pomimo naszych interwencji, przedkładanych analiz i opinii, wielokrotnych dyskusji.
Poziom braku profesjonalizmu decydentów w obszarze branży wydawniczo-księgarskiej bywa porażający. Zawodzą
zarówno demokratyczne procedury konsultacji i transparentności działania władz
państwowych, jak i proste bezpośrednie
kontakty, „znajomości”. Może obecny prezes PIK nie spędził młodości na styropianie, ale wielu członków kierownictwa było
i jest w bardzo bliskich, koleżeńskich stosunkach z członkami ścisłego kierownictwa rządzącej partii. Wszystkie te możliwości absolutnie zawiodły. To, co pisze
w swoich wspomnieniach z europejskiej
prezydencji Piotr Marciszuk, czyli spotkania z najważniejszymi osobami w Unii czy
w innych krajach europejskich, w naszych
warunkach jest fikcją. W Polsce biegniemy
na skrzydłach na z trudem umówione spotkanie z wiceministrem, który spotyka się,
ale w rzeczywistości po prostu nas ignoruje. Wypracowane z trudem kompromisowe zapisy związane z przepisami o egzemplarzu obowiązkowym, potwierdzone
słowem konstytucyjnego ministra, nie są
realizowane, a wymuszone wytłumaczenie dlaczego – jest w rzeczywistości unikiem. Nasze postulaty są albo zbywane,
albo polemika ogranicza się do ogólnikowych, niczym nie popartych stwierdzeń.
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Bezradni jesteśmy wobec działań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które
zlikwidowało dotacje na podręczniki akademickie po dwudziestu latach w miarę
sprawnie funkcjonującego mechanizmu.
Od trzech lat ten resort nie znajduje rozwiązania problemu, a nawet wykazuje brak
jego zrozumienia. Sporadyczne spotkania z kierownictwem ministerstwa, które
udało nam się wymusić, jaskrawo ukazują brak umiejętności współpracy w konsekwencji z ogromną szkodą nie tylko dla autorów i wydawców, ale dla polskiej nauki.
W Sejmie spodziewamy się merytorycznej
dyskusji nad projektem ustawy o książce,
a otrzymujemy parlamentarną obstrukcję
– wyraźnie sterowany proces opóźniania
prac na projektem, żeby w końcu zostało
zbyt mało czasu na jego sfinalizowanie.
Entuzjastyczni sojusznicy, jak na przykład
senacka komisja kultury, w ciągu kilku dni
zmieniają front i zapominają o swoich własnych głosowaniach i decyzjach. Każdy
głos przeciwny naszym projektom, choćby
pochodził od kanapowej organizacji zajmującej się czymś odległym od naszej branży,
wpisy kliku hejterów w Internecie, stanowią radosny pretekst do przerwania prac.
„Musicie znaleźć poparcie społeczne i wtedy możemy kontynuować prace”, słyszymy
od przedstawicieli rządu, który właśnie
podniósł po konsultacjach społecznych
wiek emerytalny. Myślę, że „współpraca”
z władzami państwowymi jest największym rozczarowaniem mojej kadencji. Są
wyjątki, jak Instytut Książki i kilka departamentów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaskakująco dobra
współpraca z klubem poselskim PSL, który
zaopiekował się naszym projektem. Reszta
kontaktów rozbijała się o arogancję przedstawicieli władz, brak zainteresowania problemami naszej branży lub wyraźne nadużywanie przeciw nam pozycji politycznej
w celu osiągnięcia często doraźnych korzyści politycznych, jak w przypadku zmiany w przepisach oświatowych. Zgodnie
z naszymi przewidywaniami zmiany te prowadzą do wyniszczenia wydawnictw edukacyjnych i księgarń, a nie przynoszą żadnych pozytywnych skutków edukacyjnych.
Wprost przeciwnie. Mam też wrażenie, że
oczekiwane skutki polityczne także zostały
zagubione. W czasie dyskusji o tych zmianach nie udało nam się nawet podjąć dialogu z odpowiednim ministerstwem czy
kancelarią ówczesnego premiera.
Drugie rozczarowanie, to jednak brak
jedności branży. Wiem, że zawsze znajdzie się ktoś, kto ma inne zdanie, dziennikarze z łatwością wyłowią taką osobę
i opublikują jej wypowiedź jako „głos śro-

wanie, a także na wytyczenie dalszych celów. Dlatego zaproponujemy serię spotkań
i konsultacji, które te cele skonkretyzują
i wskażą nam środki do ich realizacji. Na
pewno trzeba będzie szybko kontynuować
lobbing za ustawą o książce. Wykorzystując zainteresowanie polityków, mediów
i opinii publicznej, powinniśmy być w stanie doprowadzić do jej uchwalenia. Trzeba
nadal walczyć o zmianę ustawy o egzemplarzu obowiązkowym. Ta niekonstytucyjna regulacja prawna musi wreszcie zostać zmieniona. Trzeba doprowadzić do
dalszych korzystnych zmian w prawie autorskim. Wpływy z opłat reprograficznych,
tylko częściowo rekompensujących straty
autorów i wydawców wynikających z dozwolonego użytku, powinny być znacząco
zwiększone przez zmiany w prawie autorskim. Konieczne wydaje się postulowanie
specjalnych wydziałów sądów specjalizujących się w prawie autorskim – wymiar sprawiedliwości nie jest przygotowany na rozpatrywanie tych spraw, szczególnie w erze
Internetu. Trzeba zadbać o autorów, wy-

dawców i księgarzy w narodowym programie czytelnictwa. Koncentrowanie się państwa tylko i wyłącznie na bibliotekach nie
rokuje zmiany obecnej sytuacji w czytelnictwie. Trzeba zadbać o całościowy i wieloletni program w tym zakresie. Trzeba określić
wizję dalszego rozwoju branży wydawniczo-księgarskiej w kontekście nowych
technologii i opracować program szkoleń.
Wreszcie, trzeba zadbać o branżę i jej wizerunek w społeczeństwie. Nasza kampania
związana z ustawą o książce i starania medialne wydawców edukacyjnych jasno pokazały, jak ten wizerunek podupadł.
Zadań jest dużo i są one dużej wagi.
Musimy jednak działać wspólnie. Jak nie
zasypiemy rowów między wydawcami,
księgarzami, hurtownikami i bibliotekarzami, to przyjdzie… i nas zje.

25-lecie Polskiej Izby Książki

dowiska”. Nie mogę jednak zrozumieć,
czym kierują się poważni wydawcy, znani dystrybutorzy i wielu wpływowych i opiniotwórczych ludzi z branży, że pozostają
poza Izbą. Jeżeli istnieje potrzeba jedności, to właśnie teraz. Trudno mi wyobrazić
sobie trudniejszą chwilę, w której powinniśmy zaprezentować jedność. Przykłady wielokrotnych zapaści finansowych
dużych dystrybutorów (ostatnia trauma
związana z niewypłacalnością Merlina)
niczego nas nie uczą?
Symptomatyczne jest, że z sześciu moich poprzedników – Prezesów PIK – pięciu
nadal jest aktywnymi wydawcami, a firma
tylko jednego z nich jest członkiem Izby.
Miło, że piszą okolicznościowe wspomnienia, że ciepło wspominają swoje kadencje, ale co się takiego stało, że przestali
wierzyć w tę społeczną działalność? Drodzy Panowie, Pani Doroto, wróćcie do
Izby! Jeżeli nie teraz, to kiedy możemy zrobić coś razem dla polskiej książki?
Co dalej? Obecna kadencja kończy się
w maju 2016 i zbliża się czas na podsumo-

Przypis
1 Określenie to padło z ust Barbary Jóźwiak
na ostatnim posiedzeniu Rady PIK. Wszyscy
uznaliśmy je za kwintesencję tego, co dzieje
się na rynku książki.

Wydawcy edukacyjni ważnym elementem

PIOTR MARCISZUK, właściciel Wydawnictwa Stentor (Prezes PIK w latach 2007–2012)

organizacji branżowej mógł być szef małej firmy, niewspierany przez profesjonalne biuro na czele z dyrektorem na etacie.
Brakowało też funduszy na bieżącą działalność organizacji. Należało przeprowadzić zmiany, których dokonano, kierownictwo Izby musieli przejąć duzi i zasobni
wydawcy.
Lista mych niepowodzeń wydaje się
długa, ale być może równoważy się z osiągnięciami, dobrymi czasami dla wydawców i księgarzy – członkowie Izby ocenią
to sami.
Chcę zacząć od sekcji edukacyjnej
(SWE), bo to 1/3 polskiego rynku książki
(np. we Francji to tylko 14 proc.). Nie udało mi się przekonać wydawców edukacyjnych co do decydującej roli niezależnego księgarstwa w dystrybucji nie tylko
książek ogólnych, ale także podręczników szkolnych. Rozmowy obu środowisk
trwały bez końca i pożerały masę czasu,
ale żadna ze stron nie potrafiła ustąpić
na krok ze swych żądań i prerogatyw. Pozytywne z kolei było to, że takie rozmowy
miały miejsce, że adwersarze poznawali

się osobiście, że mogli potem dwustronnie rozwiązywać poszczególne problemy.
Przez prawie 16 lat mego szefowania
Sekcji walczyłem o czysto merytoryczne
metody konkurencji między wydawcami
edukacyjnymi. Niestety nie udało mi się
przekonać do tego ani wydawców edukacyjnych, zwłaszcza tych największych, ani
rządu. Przypominam sobie pewną scenę
z roku bodaj 2008. Rządziła wtedy Platforma Obywatelska i zrodziły się nadzieje na dobrą, merytoryczną współpracę
wydawców z rządem. Wybraliśmy się do
MEN w grupie, którą stanowili członkowie
prezydiów obu organizacji: księgarzy i wydawców edukacyjnych, by porozmawiać
o koniecznej regulacji rynku szkolnego,
tak by przypominał rynek niemiecki czy
francuski. Przyjął nas szef gabinetu politycznego pani minister i w odpowiedzi
na nasze postulaty powiedział, że liberalny rząd nie będzie regulował rynku, zaś
szkoły są biedne i nie zaszkodzą im prezenty od wydawców. Te praktyki okazały
się fatalne w skutkach, m.in. dlatego, że
w roku 2014 posłużyły ówczesnemu pre-

Biblioteka Analiz

22 października • 22/2015

w w w.pik .or g.pl

Z Polską Izbą Książki byłem związany
przez 16 lat. Najpierw działałem w Sekcji Wydawców Edukacyjnych: od 1998 byłem jej wiceprezesem, zaraz potem aż do
stycznia 2014 (z krótką tylko przerwą) – jej
prezesem. W roku 2003 zostałem wiceprezesem Izby, faktycznie wprowadzając
SWE do bieżących prac Izby. W roku 2006
wygrałem wybory na jej prezesa, po czteroletniej kadencji ponownie zostałem wybrany, ale po półtora roku drugiej kadencji ustąpiłem z funkcji. Pochłaniały mnie
wówczas obowiązki europejskie – od 2003
roku reprezentowałem księgarzy i wydawców w organizacjach międzynarodowych.
Nasz głos od początku liczył się i był poważany. W latach 2010–2012 pełniłem
funkcję wiceprezydenta Federacji Wydawców Europejskich, w dwóch następnych
latach, do czerwca 2014, byłem prezydentem tej organizacji. Pochłaniało to wiele
czasu, ale moja rezygnacja z prezesury
PIK-u wiązała się również z wewnętrznym
kryzysem tej organizacji, wystawionej na
ciężkie próby ze strony polskiego rządu.
Skończył się czas, w którym prezesem
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mierowi rządu za pretekst do rozpoczęcia
stopniowej likwidacji całego rynku książki. Poczynając od stycznia 2014 roku, premier Tusk rozpoczął nacjonalizację rynku
podręczników szkolnych, doprowadzając
tym samym do zapaści księgarstwa. Nacjonalizacja podręczników dla klas 1–3
oraz zakupy przez rząd podręczników dla
kolejnych klas szkoły podstawowej i gimnazjum po cenach o jedną trzecią niższych od rynkowych w sposób oczywisty
doprowadziły do zamknięcia wielu małych i średnich wydawnictw oraz do poważnego osłabienia całego rynku księgarskiego, który został pozbawiony przez
Tuska i jego minister edukacji Kluzik-Rostowską ponad jednej trzeciej całorocznych obrotów.
Do swych osiągnięć w Sekcji Wydawców Edukacyjnych zaliczam udaną, jak
sądzę, integrację tego środowiska. Gdy
zaczynałem działalność, Sekcja dopiero
raczkowała, właściciele wydawnictw edukacyjnych nie znali się osobiście i uważali się za skazanych na walkę konkurentów, jeśli nie za śmiertelnych wrogów.
Gdy opuszczałem Sekcję, była to grupa
dobrych znajomych, często przyjaciół. Co
ważniejsze, stanowiliśmy wówczas zintegrowane środowisko skutecznie broniące
nie tylko swoich interesów. Także interesów polskiej edukacji.
Jeśli chodzi o prezesurę PIK, zakres
niepowodzeń i sukcesów jest bardzo podobny. Nie udało się w pełni zintegrować
środowisk wydawców i księgarzy, ci ostatni utworzyli własną organizację, często
atakującą medialnie i politycznie środowisko wydawców. To, że w wyniku takiej
autodestrukcji traci cały rynek książki,
okazało się dopiero niedawno. Osłabienie księgarstwa indywidualnego oznacza
automatyczne wzmocnienie sieci, które dość bezwzględnie wykorzystują swą
przewagę.

Czasy mojej prezesury przypadły na
okres integracji z Unią Europejską, procesu bardzo ważnego także dla branży wydawniczej. Do największych niepowodzeń
całej branży, nie tylko moich własnych,
zaliczam brak uznania władz państwa
dla krajowej branży wydawniczej. Daleko
nam jeszcze do pozycji, jaką wypracowało sobie środowisko wydawców w Europie. Kongres wydawców w Berlinie w 2004
roku otwierali prezydent i minister kultury Niemiec, a jednym z ważniejszych wydarzeń było długie spotkanie wydawców
z ministrem spraw zagranicznych Hansem Dietrichem Genscherem. W tym roku uroczyste przyjęcie podczas Walnego Zgromadzenia Federacji Wydawców
Europejskich w Wiedniu miało miejsce
w Hofburgu, w sali, w której obradował
Kongres Wiedeński, z udziałem ministra
kultury Austrii, zaś prezydent tego kraju
przyjął wydawców na specjalnie wydanym
dla nich lunchu. Nam na Walne Zebranie
FEP, które dwukrotnie odbyło się w Polsce,
udało się (skutecznie) zaprosić jedynie dyrektora Instytutu Książki (z całym szacunkiem!). Żaden minister kultury nie uznał za
stosowne pojawić się na takim wydarzeniu. Jako prezydent FEP kierowałem delegacją tej organizacji podczas spotkań
z większością komisarzy Unii Europejskiej,
włącznie z prezydentem Barroso. Z komisarz kultury i edukacji panią Vassiliou
mieliśmy stały kontakt roboczy. Nie udało mi się natomiast spotkać w tej roli ani
z premierem polskiego rządu, ani nawet
z żadnym z ministrów edukacji po kadencji Katarzyny Hall… W Brukseli traktowano nas jako reprezentantów największego
na świecie przemysłu kulturalnego, większego od przemysłu filmowego czy muzycznego, w Polsce byliśmy traktowani jak
biznesmeni podejrzanego autoramentu…
Do poważnych wyzwań, które stanęły
przed nami w tym okresie, m.in. należa-

ły: walka ze spółką Google o bezprawne
kopiowanie i biznesowe wykorzystywanie dzieł chronionych prawem autorskim
w internecie, a także problem dzieł osieroconych i out of print, czyli nieobecnych
na rynku. Ze sporu z Googlami wyszliśmy
zwycięsko. Natomiast trzeba z pokorą wyznać, że brak profesjonalnego biura uniemożliwił rozwiązanie dwóch kolejnych
problemów przez PIK, skuteczna okazała
się dopiero SAiW Polska Książka, dysponująca lepszym zapleczem.
I na koniec: z powodu braku zaplecza
w postaci finansów i profesjonalnego biura
uznałem, że najważniejszym orężem polskiego rynku wydawniczego są public relations i media. Większość mojej aktywności
w roli szefa sekcji edukacyjnej oraz prezesa
PIK poświęcałem mediom, byłem obecny
w mediach elektronicznych, prasie oraz telewizji po kilka razy w każdym tygodniu każdego roku. Dzięki mediom wygraliśmy batalię o podręczniki w latach 2005–2007 za
rządów PiS i LPR (ministrem edukacji był
wówczas Roman Giertych). Media bardzo
nas wspomagały w naszym sporze z rządem o e-podręczniki i pośrednio, przedstawiając nasze racje, wspierały niezależne istnienie rynku książki. Również poprzez
media promowaliśmy czytelnictwo i dbaliśmy, by książka była w nich obecna. Za mojej kadencji miały miejsce uroczyste obchody Światowego Dnia Książki w postaci
branżowego święta. Ten okres i to podejście też już chyba mamy za sobą…
Jakie wyzwania stoją dziś przed Izbą?
Niestety nie zmieniły się one ani na jotę
od kilkunastu lat. Wymienię je tylko: Fundusz Promocji Twórczości wciąż wygrażający „martwą ręką”, najwyższa w Europie
liczba tzw. egzemplarzy obowiązkowych
(u nas jest to 18, podczas gdy w innych
krajach 2–4), nielegalne kopiowanie analogowe i elektroniczne dzieł chronionych
copyrightem, brak ustawy o książce.

Promocja czytelnictwa

DOROTA MALINOWSKA-GRUPIŃSKA, właścicielka Wydawnictwa MG
(Prezes PIK w latach 2003–2007)

Moje prezesowanie Polskiej Izbie Książki było konsekwencją zaangażowania
się w działania mające na celu budowanie współpracy między różnymi podmiotami branży wydawniczej. Pracując wów-
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czas w wydawnictwie Prószyński i S-ka
zorganizowałam tzw. Spotkania u Prószyńskiego – unikalne gremium wymiany doświadczeń. W czasie odbywających
się raz na kwartał zjazdów (w których na
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początku uczestniczyli tylko wydawcy,
a później – gdy prestiż i znaczenie spotkań rosły – także hurtownicy) wymieniano się informacjami o rynku, jego słabych
i mocnych punktach. A był to czas, kie-

prestiż rynku książki. Dlatego też zorganizowaliśmy szeroko zakrojoną akcję obchodów Światowego Dnia Książki. Mówiły
o nim wtedy nie tylko media ogólnopolskie, ale też udało nam się wciągnąć w jego organizację niezależne i sieciowe księgarnie, a także biblioteki w całej Polsce.
Przygotowaliśmy instrukcję, jak zorganizować wydarzenia w małych ośrodkach,
udostępnialiśmy materiały reklamowe,
urządzaliśmy szkolenia dla wydawców
i księgarzy.
Mając na względzie prestiż branży wydawniczej, a jednocześnie w celach promocyjnym powołaliśmy w tamtym czasie
nagrodę PIK-owego Lauru, którą do dziś
nagradzani są najznamienitsi dziennikarze zajmujący się tematyką książki.
Podczas naszej kadencji Polska Izba
Książki stała się członkiem dwóch organizacji międzynarodowych (Federation
of European Publishers i European and

International Booksellers Federation).
Dzięki przynależności do nich przygotowaliśmy w Warszawie otwarty dla polskich podmiotów kongres Międzynarodowej Izby Księgarskiej – nasi koledzy
z zagranicy dzielili się swoimi doświadczeniami. Mogliśmy poznać najlepsze
praktyki rozwiniętych rynków zachodnich i dzięki pozyskanej wiedzy przygotować się na nieuchronne zmiany, które i na naszym rynku miały się pojawić
(m.in. powstanie wielu księgarń internetowych). Szkoda tylko, że z możliwości
uczestniczenia w tych „korepetycjach”
skorzystało mniej podmiotów niż bym
wtedy oczekiwała.
Ponadto przygotowaliśmy nowy statut
PIK, który został przyjęty na jednym z walnych zebrań Izby.
Dla mnie czas działania w strukturach
Polskiej Izby Książki był czasem ważnym,
inspirującym i wiele mnie nauczył.
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dy rynek książki dopiero się kształtował
i o dzisiejszej stabilności można było jedynie pomarzyć.
Przedstawiciele rynku wydawniczego
rozmawiali ze sobą, dyskutowali, wymieniali opinie. Dzięki temu kształtowały się
dobre obyczaje i praktyki. A branża konsolidowała się.
Jak zawsze w takiej grupie znajdują się
osoby bardziej i mniej aktywne. Niektóre z nich weszły ze mną do zarządu PIK
i w tym miejscu chciałabym im serdecznie podziękować za ogrom ich pracy i zaangażowania. Moimi najbliższymi współpracownikami byli Danuta Skóra, Stach
Gąsienica-Szymków (który niestety odszedł od nas zbyt szybko), Jacek Kaszyk
oraz Zbyszek Iwański.
Wraz ze współpracującą ze mną ekipą
byliśmy przekonani, że jako branża powinniśmy bardziej zaangażować się w promocję książek i czytelnictwa, tak by budować

Sztuka odchodzenia

ANDRZEJ NOWAKOWSKI, dyrektor TAiWPN Univeristas
(Prezes PIK w latach 2000–2003)

było przeniesienie siedziby PIK-u na ulicę Oleandrów. Pociesza mnie co prawda
fakt, że akurat to osiągnięcie okazało się
trwałe, ale przecież zdaję sobie sprawę,
że to zbyt mało, żeby zafundować sobie
autolaurkę.
Prezesem zostałem w roku 2001, niejako „z rozpędu”, po „Frankfurcie 2000”,
kiedy byłem pełnomocnikiem ministra
kultury. Tak, występ Polski w roli gościa
honorowego na tej największej imprezie
targowej na świecie okazał się sukcesem, którego – o dziwo! – nikt nigdy nie
zakwestionował. Sukces ten miał oczywiście wielu ojców, ale tak naprawdę najważniejszym z nich był Albrecht Lempp
i jego zespół. Moja rola w tym przedsięwzięciu okazała się widać na tyle niekontrowersyjna, że niedługo później wybrano Andrzeja Rosnera i mnie do władz
PIK – mój „konkurent” zgodził się przyjąć funkcję wiceprezesa. Nasza współpraca to najprzyjemniejsze wspomnienie
tamtego czasu: Andrzej okazał się super
gościem! Lojalny, przyjacielski, kompetentny i… podtrzymujący mnie na duchu
w wielu trudnych sytuacjach, zwłaszcza
w rozmaitych bojach i przepychankach

z Radą PIK, która, łagodnie mówiąc, nie
zawsze podzielała moje poglądy i punkty widzenia. W zasadzie, jak to teraz oceniam, nie powinienem był przyjmować tej
zaszczytnej funkcji. Po pierwsze, mieszkam w Krakowie, a PIK jako izba gospodarcza zasadniczo działa w Warszawie
jako naturalnym środowisku dla tego typu organizacji. Prezesowanie z Krakowa
było trudne, wiązało się z nieustannym
kursowaniem do stolicy i z powrotem,
zaś cały aparat administracyjny PIK-u to
ledwie kilka osób i nie było wśród nich
kogoś, kto pełniłby funkcję dyrektora generalnego. Po drugie, trafiłem na czas
fundamentalnych wyzwań, które stanęły
przed naszym środowiskiem wobec przystępowania do Unii Europejskiej i wiązały
się nie tylko z nowymi ramami prawnymi,
ale przede wszystkim z rozwojem internetu. Nasza arka z książkami wypływała
na nieznany i trudny do ogarnięcia burzliwy ocean. PIK stwarzała nam co prawda poczucie środowiskowej wspólnoty,
ale niewiele mogliśmy zdziałać na forach
i w miejscach, które decydowały o nas,
ale bez nas. Wprawdzie cieszyliśmy się
wówczas największym osiągnięciem,
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Sięgam pamięcią do czasu mojego prezesowania Polskiej Izbie Książki i… nie napawa mnie to przesadnym entuzjazmem.
Nie sądzę też, żeby wspominanie tego
epizodu mojego życia było jakoś szczególnie interesujące czy warte uwiecznienia. Ale cóż, redaktorzy nie dali mi wyboru: „Musisz, bo jak nie, to…!” Zgodziłem
się, zanim dokończyli tak groźnie rozpoczęte zdanie. Ale nie przyznałem im się,
że będzie krótko i bez anegdot, tym bardziej że po tylu latach uszło z mojej pamięci wiele zdarzeń, epizodów i sytuacji,
które może i byłoby warto dzisiaj przywołać, ale nie sądzę, żeby w jakiś szczególny sposób ważyły one na historii PIK-u.
Brak entuzjazmu wobec powracania pamięcią do czasu, gdy było mi dane prezesować tej najważniejszej naszej branżowej organizacji, bierze się również stąd,
że samokrytycznie i surowo oceniam mój
prezesowski dorobek. Rozmaite były tego
przyczyny i nie wszystkie wynikały z mojej nieudolności czy zaniedbań, ale w sumie zawsze liczy się przecież efekt. Jak
dawno temu oceniła to z wrodzoną sobie
łagodną ironią Danuta Skóra: jedynym
osiągnięciem Andrzeja Nowakowskiego
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czyli zerową stawką VAT, ale… do czasu.
A kiedy – za mojej kadencji – opracowaliśmy wersję naszej polskiej „ustawy Langa”, okazało się, po raz pierwszy na taką
skalę, że nie wszyscy uczestnicy naszego rynku mają poczucie wspólnoty interesów. Duzi kosztem średnich i małych
podmiotów rynku zdecydowali, że dobrze
jest jak jest i niech tak pozostanie. Po raz
pierwszy poczułem, jak smakuje klęska.
Dziś, po latach, mógłbym powiedzieć, że
to ja i podobnie wówczas myślący mieliśmy rację, ale to jest już bez znaczenia. Tym bardziej że nie wierzę, żeby dzisiaj, mimo wielu zabiegów i starań, PIK
był w stanie przeforsować tę konieczną
ustawę w sejmie RP. Pamiętam to uczucie zawodu i świadomość, że być może
na moim miejscu powinien być ktoś inny, bardziej przekonywający i skuteczny,
ktoś, kto potrafiłby doprowadzić do tego,
że wszyscy, jednym, głosem opowiemy
się za nowoczesnym rozwiązaniem co
najmniej kilku arcyważnych problemów
funkcjonowania naszej branży. Zostać
jednym z ojców polskiej ustawy o książce
– to byłoby coś! Zapewne inaczej oceniałbym wtedy swoją kadencję.
Niejako siłą rzeczy byłem w tamtym
czasie „człowiekiem od targów”. Otwarcie na świat poprzez międzynarodowe targi książki było wówczas dla mnie ważne
i emocjonujące. Frankfurckie przedsięwzięcie w roku 2000 dawało mi to szczególne poczucie, że książki jednoczą ludzi
bez względu na rasę, język, wiarę, ideowe preferencje i przekonania polityczne. „Frankfurt” zakreślił w pewnej mierze
mój sposób traktowania rynku książki jako narzędzia do łączenia kultur. Gdy zostałem prezesem, to w sposób naturalny
musiałem zderzyć się z polską targową

rzeczywistością, która, co tu dużo mówić, przestała mi się podobać, zwłaszcza
w wydaniu Ars Polony jako organizatora
najważniejszej imprezy w naszym kraju.
Zamarzyło mi się, że PIK będzie właścicielem targów na miarę oczekiwań wydawców. Gdyby się udało – jestem o tym
święcie przekonany – byłaby to po dzień
dzisiejszy perła w koronie PIK-u. Nie udało się i, niestety, to również moja porażka.
Ars Polona zeszła ze sceny, a Międzynarodowe Tragi Książki w Warszawie należą
dzisiaj do kogo innego. Żeby było śmiesznie: moje wydawnictwo UNIVERSITAS
jest ich niewielkim, bo niewielkim, ale jednak współwłaścicielem!
Osobny, już wówczas niepokojąco nabrzmiewający problem to warunki i przyszłość funkcjonowania polskich księgarń. Miałem świadomość, że księgarze
tracą czas i że nie mają możliwości samorozwoju. Jednocześnie to za „moich”
czasów zaczynała się ekspansja wielkich
sieci handlowych: dla nich tradycyjne
księgarstwo nie było żadnym rynkowym
partnerem, z którym należałoby się liczyć. Wielu nie rozumiało, albo nie chciało rozumieć, że polska ustawa o książce
mogłaby zahamować ten proces degradacji polskiego księgarstwa. I co z tego,
że ja i wielu moich kolegów i koleżanek
zaczęło dostrzegać zgubne skutki tego
procesu, skoro nie potrafiliśmy temu zapobiec? Teoretycznie powinienem również wziąć za to współodpowiedzialność,
ale byłaby to megalomania z mojej strony. To był proces, który przebiegał ponad naszym środowiskiem, skupionym
w PIK. Niemniej jednak PIK nie spowolnił tego procesu, a księgarze?… No cóż,
oni też wiele mają na sumieniu. Ale to na
osobny tekst.

Dość szybko uświadomiłem sobie, że
izba gospodarcza jako reprezentant interesów danej branży nie jest w istocie
wystarczająco ważnym partnerem dla
– nazwijmy to ogólnie – władzy lub tzw.
decydentów. Dla nas, ludzi książki, PIK
to najważniejsza organizacja, która winna artykułować, wyrażać, formułować
i co tam jeszcze – wspólny pogląd na nasze gospodarcze problemy. Obawiam się
jednak, że dla władzy o wiele istotniejsze
są postulaty niejednej spółdzielni mleczarskiej niż nasze. Wiem, bo przeżyłem.
A obecnie?… Czym mam rozwijać kwestię
ustawy o książce?… Lepiej nie.
Czułem, że przegrywam szansę, jaką dał mi los. W zasadzie przegrywałem
wszystko jak leci. W dodatku traciłem
przyjaciół, kolegów i w taki czy inny sposób ludzi mi przychylnych. Teraz, po latach, widzę, że powoli wkraczałem na tę
straszną ścieżkę – zgorzknienia. Świadomie więc skróciłem swoją kadencję; myślę, że z pożytkiem dla sprawy. Pierwszy
etap nastąpił w siedzibie Bellony i wyglądał mało ciekawie, bo w atmosferze kłótni
pomiędzy mną a częścią zarządu. Do dzisiaj pamiętam, jak Zbigniew Czerwiński,
szef Bellony, wręczył mi publicznie książeczkę-instrukcję pod znamiennym tytułem „Jak negocjować”. Przeżyłem to bardzo…
A potem? A potem poszło szybko. Nowy
prezes, nowy zarząd i… to poczucie osamotnienia. Pamiętam, jak „oddawałem”
władzę; nie chciałbym do tego wracać.
A jednak, po wielu latach, wiem, że ten rodzaj doświadczenia – doświadczenia odejścia – powinien być dany wszystkim, którzy
mają ambicję i chęć brania udziału w życiu
publicznym. Dlaczego? Bo tylko wtedy możesz poczuć, kto jest ci bliski…
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ANDRZEJ CHRZANOWSKI, współwłaściciel i prezes zarządu Wydawnictwa Akademickiego SEDNO
(Prezes PIK w latach 1997–2000)

Każdy jubileusz skłania do spojrzenia
w przeszłość, przypomnienia ważnych
wydarzeń, osiągnięć i porażek. Izba powstała w czasie wielkiej zmiany i miała
swoje chwile euforii, kiedy rynek był wygłodzony, brak zainteresowania władz publicznych książką wydawał się bardziej niż
pożądany i oczywisty po zrzuceniu jarzma

Biblioteka Analiz

cenzury i pojawieniu się możliwości sięgania po niedostępne wcześniej dobra (licencje, papier, usługi poligraficzne). Wydawało się także, że wydawcy doskonale
będą radzić sobie sami wydając książki,
na które czekają czytelnicy… Niemniej
od początku pojawił się problem, który
nie ustał do dziś: umiarkowana, mówiąc
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łagodnie, umiejętność organizowania
wspólnych działań oraz niemożność osiągnięcia konsensusu w sprawach reguł gry
w branży –uchwalenie kodeksu dobrych
obyczajów (przede wszystkim sprawy
cen i rabatów) było tego najbardziej wyrazistym dowodem. Ponadto od początku Izba była (i pozostała?) biedna, co nie

dych wyborach parlamentarnych przedstawienie krótkiego memorandum o stanie spraw „książka i czytelnictwo” z listą
spraw do załatwienia (co oczywiście
oznacza potrzebę wcześniejszego przygotowania owego „memorandum”), (2)
ustalenie osób odpowiedzialnych za stały kontakt z właściwymi komisjami Sejmu i Senatu i stałe uczestnictwo w ich
pracach, (3) ustalenie rzeczowo właściwych podsekretarzy stanu i również im
„przypisanie” osób kontaktowych (mogą to być te same osoby, co w pkcie 1),
(4) systematyczne budowanie wizerunku Izby i branży w mediach – „przygody”
w mediach przy okazji zabiegania o ustawę o książce pokazały, jak wiele jest do
zrobienia, aby pozbyć się kalki „chciwego” wydawcy, działającego na szkodę
czytelnika poprzez plan podniesienia cen
książek czy uniemożliwienia dostępu do
tańszej książki. Ostatnim punktem tej
rudymentarnej wyliczanki, byłaby (5) organizacja prac sekcji czy kół zainteresowań w Izbie, gdzie mocno mi brakuje sekcji książki dziecięcej. Nie bez znaczenia,
oczywiście, jest budowanie relacji z tymi
członkami władz ustawodawczych i wykonawczych, którzy wcześniej byli związani (i pozostali) z branżą.
Mam świadomość, że działania, o których piszę, są podejmowane, wiem także, że ich efekty bywają frustrująco słabe,
mam świadomość, że dalsza profesjonalizacja oznacza zwiększenie zasobów na
wsparcie działań Rady i Biura. Wiem, że
Izba może podjąć próbę zwiększenia swego wpływu na otoczenie regulacyjne jedynie świadomym wysiłkiem finansowym
swoich największych, najzasobniejszych
finansowo członków – czy to wszystko
jest w ogóle ważne? „Do czego Izba jest
mi potrzebna”? Zadaniem Rady i zwykłych
członków pozostaje przekonywanie, pokazywanie, namawianie, wciąganie w działania, w posiedzenia komisji, spotkania
z przedstawicielami rządu, w przygotowywanie dokumentów. Jak pokonać zrozumiałe zniechęcenie władz Izby brakiem
wystarczającego odzewu na wysuwane
inicjatywy i propozycje działań, odpowiedzi na przesyłane projekty dokumentów,
ankiety itp. i jak zwiększyć liczbę członków, osób włączających się w działania
i łożących na Izbę?
Moja wypowiedź ma charakter okolicznościowy, na co dzień niewiele czasu
mi pozostaje na myślenie o tym wszystkim, co właśnie w bardzo uproszczonej formie przedstawiam. Pozostawiam
otwarte pytania w „nawisie” retorycznym…
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wanego zainteresowania władzy publicznej. Można odnieść wrażenie, że pośród
gaszonych pożarów zagajnik książki będzie płonął nie niepokojony aktywnymi
działaniami straży pożarnej, że książka
została skazana na pochłonięcie przez
nową rzeczywistość wirtualną, i każdy
musi sobie radzić, jak potrafi, nie ma
obowiązku pozostania w zagajniku ogarniętym płomieniem. Ale na tym obrazku
niepokoi i to, że instytucje państwowe
rozwijają działalność wydawniczą (jak
np. Narodowe Centrum Kultury), a nawet (chyba poważnie?) pojawiają się plany przejmowania zasobów upadających
podmiotów – regułą powinno być wyłanianie w transparentnym trybie wydawców prywatnych działających na rynku,
bez zwiększania kosztów administracji
publicznej. Najbardziej zadziwiające były przykłady decyzji demolujących rynek
podręcznikowy czy porzucenie wsparcia
dla książki akademickiej – gdyby ten model relacji z branżą stał się normą, źle to
wróży dla Izby jako jej reprezentanta wobec władz. Niepokoją także stale niewystarczające nakłady na czytelnictwo i biblioteki, zarówno na infrastrukturę, jak
i na zakupy. Wreszcie, brak prób całościowego spojrzenia na książkę (czytelnictwo) zarówno w formie tradycyjnej,
jak w rozmaitych e-formach (formatach),
brak polityki kulturalnej państwa, w której książka (czytelnictwo) miałaby swoje
miejsce jako element kształcenia umiejętności przesądzających o sukcesie jednostek i sukcesach zbiorowych.
Czy Izba jest w stanie coś w tej sprawie uczynić? Czy Izba ma dość zasobów
i przekonania, że można i należy przedstawiać memoranda, szkice planu dla książki, czy Izba zdoła wyjść poza szczegółowe
kwestie ceny i reguł jej stosowania, spojrzeć na branżę z perspektywy wszystkich
obecnych wyzwań cywilizacyjnych, technologicznych, gospodarczych, prawnych?
Udział naszej branży w PKB nie jest znaczący, książki – niestety, coraz mniej – są
zaczynem fermentu, hałas, jaki czasem
jest podnoszony, nie bardzo przebija się
do decydentów, a poza tym, skoro wszystko można znaleźć w Internecie – jaki byłby
sens obciążać administrację dodatkowymi obowiązkami?
Nie chcę popaść w nastrój biadolenia, zawsze uważałem, że tylko od własnej aktywności zależy sukces (porażka
jest tylko brakiem sukcesu), a skoro Izba
ze swej istoty jest skazana na stałe poszukiwanie modus vivendi z władzami, to
uzbierane doświadczenia pozwalają na
próbę ich uporządkowania: (1) po każ-
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było tak zauważalne, gdy znaczną cześć
kosztów administracyjnych ponosiły najpierw PWN a później WSiP. Mimo braku
polityki rządu wobec książki udało się (nie
bez znaczenia był fakt, że wtedy jeszcze
administracja nie tylko mówiła, ale również słuchała) ustalić z władzami podstawowe reguły gry, jak np. stawkę VAT dla
książki i tryb rekomendowania podręczników do szkół. Nieco później, na przełomie lat 90. i nowego tysiąclecia ujawnił
się w pełni stan nasycenia rynku, nadprodukcji i nadmiernego zapewne (wtedy)
obciążania odpowiedzialnością dystrybucji za zatory płatnicze. Dołączyła rewolucja technologiczna w postaci web 2.0
i związanych z tym konsekwencji dla produkcji i obrotu książką. Lekceważenie prawa dotyczącego własności intelektualnej
przez użytkowników książki (ale nierzadko i przedstawicieli branży) oraz lekceważenie tego lekceważenia przez właściwe
w tej sprawie organy władzy państwowej
utrzymuje się na zatrważająco podobnym
poziomie.
Jak zatem jest dziś i co będzie jutro?
Obawiam się, że obecnie żadna prognoza nie będzie wiarygodna, budowanie
strategii i planów długoterminowych
obarczone jest wielu niewiadomymi: testujemy nowe model biznesowe, ale żaden (jak na razie) nie przynosi zwiększenia przychodów w skali uzupełniającej
ich ubytek wynikający ze zmian technologiczno-kulturowych. Jest i lepiej,
i gorzej, niż się mówi i widzi. Na rynku
pozostało i utrwaliło swoją pozycję kilka marek dobrze znanych w czasach
w PRL, rozwinęło i umocniło się kilkunastu wydawców, którzy zaczynali swoją działalność wraz nastaniem wolności.
Sukcesy, jak prawie zawsze, wynikają
z ciężkiej pracy, znajomości rynku, ludzi,
długotrwałego budowania relacji z interesariuszami wszelkiego rodzaju, szczęścia i uporu, odporności na porażki. Te
cechy i umiejętności są i będą potrzebne
niezależnie od uwarunkowań zewnętrznych. Obecnie, pomijając uwarunkowania technologiczno-kulturowe, dostęp do
kapitału, stan dystrybucji hurtowej i detalicznej, niepokój budzi otoczenie regulacyjno-polityczne. Mimo powstania
kilku instytucji ważnych dla wspierania
i promocji książki (Instytut Książki, Biblioteka Narodowa – nie nowa instytucja, ale z ważnymi inicjatywami na tym
polu), nie da się odnaleźć wielu wypowiedzi i dokumentów, z których wynikałoby, że sprawy książki (upowszechniania i dostępu do informacji, wiedzy
i kultury) stanowią przedmiot zorganizo-
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GRZEGORZ BOGUTA, właściciel firmy Doradztwo Wydawnicze GAB (Prezes PIK w latach 1990–1997)

Najprawdopodobniej niewielu z aktywnych obecnie wydawców i księgarzy pamięta przełomowy okres obrad Okrągłego
Stołu (od 6 lutego do 4 kwietnia1989). Jako
uczestnik negocjacji reprezentujący stronę
opozycyjną walczyłem o poszerzenie granic wolności słowa, komuniści nie zgadzali
się na całkowitą likwidację cenzury, ale pozwolili na wprowadzenie zapisu w końcowych ustaleniach Okrągłego Stołu, że publikacje przeznaczone do wewnętrznego
użytku nie będą podlegać cenzurze. Z wielką energią ruszyłem w Polskę, obwożąc na
spotkania z czytelnikami znanych podziemnych pisarzy, m.in. Marka Nowakowskiego,
Jacka Bocheńskiego czy Kazimierza Orłosia, z którymi promowaliśmy ideę powołania Stowarzyszenia Wolnego Słowa – organizacji skupiającej miłośników książek bez
cenzury. Tak na marginesie – ówczesne
Stowarzyszenie Wolnego Słowa nie miało
nic wspólnego z działającym obecnie i skupiającym byłych działaczy opozycyjnymi.
To był wspaniały okres, w którym, jeżdżąc
po całej Polsce, poznawaliśmy tysiące miłośników książek. Spośród organizatorów
tej inicjatywy nie można nie wspomnieć
Marka Beylina i Piotra Cywyińskiego, dziś
znanych i cenionych dziennikarzy „Gazety
Wyborczej”. Szybko (na szczęście) okazało
się, że wolne słowo samo się broni i zaczęły powstawać żywiołowo prywatne wydawnictwa i księgarnie.
W tym samym czasie (druga połowa
1989) funkcjonowała już ustawa (przyjęta jeszcze przez komunistyczne władze 30
maja 1989 roku) o izbach gospodarczych,
zmieniana w latach późniejszych kilkakrotnie, ale jej duch jest nadal ten sam
– przynależność do nich jest dobrowolna, a izby nie realizują żadnych uprawnień
władczych w stosunku do osób i instytucji
w nich zrzeszonych.
We wrześniu 1989 roku powstał pierwszy niekomunistyczny rząd z premierem
Tadeuszem Mazowieckim. Na kilka miesięcy zgodziłem się przyjąć funkcję doradcy ministra kultury (rezygnując z proponowanej mi posady wiceministra).
Obserwując wówczas dość duże napięcia i tarcia pomiędzy powstającymi nowymi wydawcami – część z nich właśnie wychodziła z podziemia, jak Andrzej Rosner,
Piotr Szwajcer czy Janusz Korwin-Mikke – a dość scementowaną grupą państwowych funkcjonariuszy – dyrektorów
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oficyn podlegających rządowi, próbowałem znaleźć jakieś rozwiązanie, które odpolityczniłoby takie pojęcia, jak wydawca,
hurtownik czy księgarz. Znałem już w tym
czasie dwóch ludzi, którzy mogliby pełnić rolę „łączników” między środowiskami
– jednym z nich był Andrzej Kurz (dyrektor Wydawnictwa Literackiego, zasłużony działacz PZPR, ale i wydawca Mrożka
i Gombrowicza), a drugim Jerzy Wysokiński (współpracownik SB w latach 70’, ale
i nietuzinkowy szef Wydawnictwa Normalizacyjnego Alfa – wydawca „Małej Apokalipsy” z licznymi ingerencjami cenzury). To
właśnie Wysokiński zasugerował, że jeśli
przekonamy swoje „bazy”, to uda się zgromadzić 100 podmiotów niezbędnych do
powołania izby gospodarczej. Tak więc po
stronie postkomunistycznej Kurz i Wysokiński uzyskali poparcie państwowych wydawców i księgarzy – dyrektorów Domów
Książki, zaś Andrzej Rosner, a przede
wszystkim Piotr Szwajcer, którego rola nie
jest dziś doceniania, przekonywali byłych
podziemnych wydawców do wstąpienia
do organizacji razem z byłymi członkami
komunistycznej nomenklatury. Moja pozycja była w tym czasie co najmniej dziwna
– część środowiska działaczy podziemia
demokratycznego uznała, że jestem zdrajcą, bo brałem udział w obradach i ustaleniach Okrągłego Stołu, a poza tym nie
podobała im się moja decyzja i przyjęciu
stanowiska dyrektora Państwowego Wydawnictwa Naukowego.
Zebranie założycielskie Izby Książki odbył się w maju 1990 roku pod moją nieobecność, ale zostawiłem Piotrowi Szwajcerowi pisemną zgodę na kandydowanie
na stanowisko prezesa tworzącego się samorządu gospodarczego. Drugim kandydatem był Jerzy Wysokiński. Nie wiem, jak
Piotr tego dokonał, ale w głosowaniu 105
członków założycieli (wydawców i księgarzy) Izby zostałem wybrany na pierwszą
próbną (1 rok) kadencję Izby Książki.
Dość szybko udało się stworzyć dobry merytoryczny zespół Rady Izby, w której zasiadali m.in. Janusz Fogler, Grzegorz
Majerowicz, Andrzej Chrzanowski
i Piotr Szwajcer. Bieżące problemy
(prywatyzacja wydawnictw i księgarstwa,
projekty dziesiątek ustaw i rozporządzeń)
okazały się być istotniejsze niż wcześniejsze polityczne podziały. Na chwilę ten podział odżył w 1997 roku, gdy postkomu-
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niści zdobyli władzę w Polsce i znowu
okazało się, że są „oni” i „my”, ale to temat
na oddzielne opracowanie socjologiczne.
Po krótkiej próbnej kadencji w 1991 roku znowu wygrałem wybory na stanowisko prezesa Izby, pokonując tego samego
kontrkandydata – Jerzego Wysokińskiego. Izba miała problemy finansowe, ze
składek można było utrzymać jeden etat
– dyrektora Biura Izby, którym w tym czasie był Ryszard Grąbkowski, wcześniej
pracownik Ministerstwa Kultury – tam go
poznałem i namówiłem na współpracę
z Izbą. Cała infrastruktura Izby – lokal, telefony, fax, itd. – była oparta na zasobach
PWN, którego byłem dyrektorem naczelnym, a od 1991 prezesem zarządu. Prawdę mówiąc, bez wsparcia organizacyjnego PWN Izba chyba by nie przetrwała.
W latach 1992–1996 udało się zmienić
i przystosować statut do zmienionej ustawy – nasz samorząd przyjął nazwę Polska Izba Książki. W Sejmie staraliśmy się
przekonywać posłów różnych opcji politycznych do naszych racji, często były to
wielogodzinne obrady i nieformalne spotkania, których największym osiągnięciem
było przekonanie praktycznie całego składu parlamentu do uchwalenia na początku 1994 roku ustawy o podatku VAT z zerową stawką podatku na książki oznaczone
numerem ISBN. Nie do przecenienia są tu
zasługi Grzegorz Majerowicza, który przewodniczył grupie negocjacyjnej PIK.
W tym czasie PIK nawiązała liczne kontakty międzynarodowe, braliśmy
udział w obradach IPA (International Publishers Association), IBA (Internatioal
Booksellers Association) i utrzymywaliśmy relacje z FEP (Federation of European Publishers zrzeszającej wydawców
z Unii Europejskiej). Przyjazne kontakty
z szefostwem Targów Książki we Frankfurcie doprowadziły w 1996 roku do decyzji przyznania Polsce tytułu „Guest of Honor” – prezentacji dorobku wydawniczego
polskich wydawców w 2000 roku).
Zapewne przez siedem lat, w których
pełniłem funkcję prezesa PIK, można
był zrobić więcej, wielu członków PIK tak
uważało w 1997 roku, gdy przegrałem kolejne wybory z Andrzejem Chrzanowskim,
wspieranym przez środowiska lewicowe.
Nagle znowu okazało się istotne, jakie
mamy polityczne korzenie i powiązania,
na szczęście nie na długo…

Ogólnopolska Baza Księgarń (OBK) to wspólna inicjatywa Instytutu Książki i Polskiej Izby Książki.
Zaniepokojeni alarmującym trendem zanikania księgarń, które od dziesięcioleci pełnią – obok bibliotek – ważną funkcję centrów kultury o istotnym znaczeniu społecznym – inicjatorzy projektu
pragną w możliwie najbardziej rzetelny i wiarygodny sposób zaprezentować bieżący obraz rodzimego rynku księgarskiego.

CELE PROJEKTU:
• stworzenie ogólnopolskiej mapy księgarń niezależnych
• utworzenie ogólnodostępnego, bezpłatnego portalu internetowego, informującego o księgarniach ze
wskazaniem na ich lokalizację, profil i aktywność
• uświadamianie fundamentalnej roli księgarń w procesie promocji książek i czytelnictwa
• budowanie świadomości ważnej roli księgarń w tworzeniu potencjału kulturowego i cywilizacyjnego
społeczności lokalnych
• powstanie profilu czytelnika – klienta księgarni niezależnej, wraz ze szczegółową analizą jego preferencji konsumenckich i kulturalnych
• budowa narzędzia systematycznej diagnozy charakterystyki działalności i kondycji księgarstwa
• stworzenie katalogu silnych i słabych stron charakterystyki biznesowej księgarń niezależnych
• budowa modeli potencjalnych kierunków rozwoju księgarstwa
• tworzenie możliwych do wykorzystania narzędzi analitycznych w dyskursie z władzami samorządowymi na temat właściwej pozycji księgarń w życiu społeczności lokalnych

Gromadzenie danych według struktury zaproponowanej w OBK pozwoli m.in. na systematyczne badanie rynku księgarskiego. Obecnie brak podstawowych danych i bieżącej analizy trendów jest poważną przeszkodą dla wszystkich przedsiębiorców branży wydawniczej w prawidłowym zarządzaniu
i planowaniu, a także w rozmowach z władzami samorządowymi, mających na celu uświadamianie im
pożytku, jaki dla środowisk lokalnych płynie z funkcjonowania księgarni.
W zasobach bazy ogólnodostępne będą dane teleadresowe, dotyczące lokalizacji, profilu księgarni, jej
asortymentu, liczby organizowanych wydarzeń i prowadzonych działań promocyjnych oraz możliwości zakupu książek przez internet.

Więcej informacji:
Biuro PIK, biuro@pik.org.pl
Ewa Tenderenda-Ożóg, ewa@rynek-ksiazki.pl

Polska Izba Książki została zawiązana w 1990 roku
zaraz po przemianach ustrojowych, jako samorząd gospodarczy
wydawców i księgarzy, aby w trakcie tworzenia się nowych podstaw
prawnych w Polsce reprezentować interesy naszej branży.
Zachęcamy do wstąpienia do Polskiej Izby Książki,
aby wspólnie działać
na rzecz rozwoju rynku książki.
POLSKA IZBA KSIĄŻKI CZEKA NA KAŻDEGO Z WAS!

Polska Izba Książki
00-629 Warszawa, ul. Oleandrów 8
Tel.: + 48 22 875 94 96
e-mail: biuro@pik.org.pl
www.pik.org.pl

