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Nominacje	  graficzne	  

w	  konkursie	  Książka	  Roku	  2016	  Polskiej	  Sekcji	  IBBY	  

	  

• Joanna	  Bartosik	  za	  autorską	  książkę	  obrazkową	  Raz,	  DWA,	  trzy	  –	  słyszymy,	  Widnokrąg	  

• Anna	  Chmielnik	  za	  ilustracje	  do	  książki	  Legendy	  Poznania	  i	  Brna,	  Wydawnictwo	  Miejskie	  

Posnania	  

• Joanna	  Czaplewska,	  Katja	  Widelska	  za	  ilustracje	  do	  książki	  Trzy,	  dwa,	  raz,	  Günter	  Grass,	  Oficyna	  

Gdańska	  

• Maria	  Dek	  za	  ilustracje	  do	  książki	  Czary	  na	  Białym,	  Wrocławski	  Dom	  Literatury	  

• Agata	  Dudek,	  Małgorzata	  Nowak	  za	  ilustracje	  i	  projekt	  graficzny	  do	  książki	  Daję	  słowo.	  

Wędrówki	  po	  języku	  i	  literaturze,	  Wydawnictwo	  Tamaryn	  

• Agata	  Dudek,	  Małgorzata	  Nowak	  za	  ilustracje	  i	  projekt	  graficzny	  do	  książki	  Drzwi.	  Opowieść	  o	  św.	  

Wojciechu,	  Muchomor	  

• Małgorzata	  Gurowska,	  Monika	  Hanulak	  za	  książkę	  obrazkową	  Co	  słychać?,	  Wytwórnia	  

• Małgorzata	  Gurowska,	  Monika	  Hanulak,	  Marta	  Ignerska,	  Agnieszka	  Kucharska-‐Zajkowska,	  

Anna	  Niemierko,	  Gosia	  Urbańska-‐Macias,	  Justyna	  Wróblewska	  za	  ilustracje	  i	  projekt	  graficzny	  

do	  książki	  Kern.	  Wiersze	  dla	  dzieci,	  Wytwórnia	  

• Monika	  Hanulak,	  Grażka	  Lange	  za	  książkę	  obrazkową	  Wytwórnik.	  Kalendarz	  2017,	  Wytwórnia	  

• Karolina	  Kotowska	  za	  ilustracje	  i	  projekt	  graficzny	  do	  książki	  Cholera	  i	  inne	  choroby,	  Poradnia	  K	  

• Wojciech	  Pawliński	  za	  ilustracje	  i	  projekt	  graficzny	  do	  książki	  Legendy	  warszawskie.	  Antologia,	  

Muzeum	  Warszawy	  

• Adam	  Pękalski	  za	  ilustracje	  i	  projekt	  graficzny	  do	  książki	  Praktyczny	  pan,	  Bajka	  

• Weronika	  Przybylska	  za	  autorską	  książkę	  obrazkową	  Kawalerka,	  Wydawnictwo	  Dwie	  Siostry	  
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• Agata	  Raczyńska	  za	  ilustracje	  i	  projekt	  graficzny	  do	  książki	  Gry	  i	  zabawy	  z	  dawnych	  lat,	  Nasza	  

Księgarnia	  

• Dennis	  Wojda	  za	  ilustracje	  i	  projekt	  graficzny	  do	  książki	  Kumplobook.	  Książka	  dla	  prawdziwych	  

przyjaciół,	  Grupa	  Wydawnicza	  Foksal,	  Wydawnictwo	  Wilga	  

	  

Jury:	  
	  
Anita	  Wincencjusz-‐Patyna	  (przewodnicząca),	  Jacek	  Friedrich,	  Jakub	  Woynarowski	  
	  

 

Nominacje	  literackie	  

w	  konkursie	  Książka	  Roku	  2016	  Polskiej	  Sekcji	  IBBY	  

	  

• Liliana	  Bardijewska	  za	  książkę	  Kot	  Karima	  i	  obrazki,	  Literatura	  

• Grażyna	  Bąkiewicz	  za	  książkę	  Mówcie	  mi	  Bezprym,	  Literatura	  

• Justyna	  Bednarek	  za	  książkę	  Pięć	  sprytnych	  kun,	  Poradnia	  K	  

• Paweł	  Beręsewicz	  za	  książkę	  Więcej	  niż	  klub,	  Literatura	  

• Joanna	  Fabicka	  za	  książkę	  Rutka,	  Agora	  SA	  

• Joanna	  Jagiełło	  za	  książkę	  Zielone	  martensy,	  Nasza	  Księgarnia	  

• Roksana	  Jędrzejewska-‐Wróbel	  za	  książkę	  Praktyczny	  pan,	  Bajka	  

• Agnieszka	  Ayşen	  Kaim	  za	  książkę	  Bahar	  znaczy	  wiosna,	  Poławiacze	  Pereł	  

• Katarzyna	  Marciniak	  Alfabet	  wśród	  zwierząt	  Grupa	  Wydawnicza	  Foksal,	  Wydawnictwo	  Wilga	  	  

• Jarosław	  Mikołajewski	  za	  książkę	  Wędrówka	  Nabu,	  Austeria	  

• Anna	  Onichimowska	  za	  książkę	  Prawie	  się	  nie	  boję…,	  Ezop	  

• Katarzyna	  Ryrych	  za	  książkę	  Koniec	  świata	  nr	  13,	  Literatura	  

• Dorota	  Suwalska	  za	  książkę	  Czarne	  jeziora,	  Nasza	  Księgarnia	  

• Marcin	  Szczygielski	  za	  książkę	  Klątwa	  dziewiątych	  urodzin,	  Bajka	  

• Marcin	  Szczygielski	  za	  książkę	  Teatr	  Niewidzialnych	  Dzieci,	  Instytut	  Wydawniczy	  Latarnik	  

	  

Jury:	  
	  
Irena	  Bolek-‐Wiącek	  (przewodnicząca),	  Danuta	  Świerczyńska-‐Jelonek,	  Maciej	  Skowera	  
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Nominacje	  do	  nagrody	  za	  upowszechnianie	  czytelnictwa	  

w	  konkursie	  Książka	  Roku	  2016	  Polskiej	  Sekcji	  IBBY	  

	  

• Beata	  Jewiarz,	  dziennikarka	  radiowa,	  prowadzi	  autorski	  program	  Niedzielny	  Poranek	  w	  rozgłośni	  

RDC,	  w	  którym	  podejmuje	  problemy	  z	  obszaru	  literatury,	  kultury	  dla	  dzieci	  i	  młodzieży,	  edukacji	  

oraz	  rodzicielstwa	  

• Małgorzata	  Swędrowska,	  nauczycielka,	  trenerka	  i	  popularyzatorka	  literatury	  dziecięcej;	  prowadzi	  
warsztaty	  dla	  nauczycieli,	  bibliotekarzy	  i	  rodziców;	  twórczyni	  koncepcji	  czytania	  wrażeniowego,	  
czyli	  „smakowania”	  literatury	  wszelkimi	  zmysłami	  w	  grupie	  dzieci	  przedszkolnych	  i	  
wczesnoszkolnych	  

• Krystyna	  Rybicka,	  historyczka	  sztuki,	  założycielka	  Ośrodka	  Książki	  Obrazkowej	  OKO	  Miejskiej	  
Biblioteki	  Publicznej	  w	  Lublinie,	  popularyzatorka	  wiedzy	  o	  pięknych	  książkach	  obrazkowych	  i	  
mistrzach	  ilustracji	  

• Jeronimo	  Martins	  Polska,	  organizator	  projektów	  czytelniczych	  w	  sieci	  sklepów	  Biedronka	  
(konkurs	  „Piórko.	  Nagroda	  Biedronki	  za	  książkę	  dla	  dzieci”,	  akcja	  „2	  miliony	  książek	  za	  4,99	  zł”,	  
akcja	  „Książka	  na	  Jana”)	  

• WSPÓŁ/PRACOWNIA	  Iwona	  Korszańska,	  propagatorka	  czytelnictwa,	  prowadzi	  warsztaty	  
teatralne,	  czytelnicze	  m.in.	  oswajające	  zdrowe	  dzieci	  z	  tematem	  niepełnosprawności	  

• Mariola	  Sudoł-‐Szczepaniak,	  bibliotekarka,	  organizatorka	  akcji	  „Zaczytana	  Rokitnica”	  
• Olga	  Ślepowrońska,	  organizatorka	  projektu	  Czuj	  Czuj,	  zajmującego	  się	  pracą	  z	  dziećmi	  ze	  

społeczności	  wykluczonych	  
• Czesław	  Apiecionek,	  wydawca,	  dziennikarz,	  autor	  i	  organizator	  Izabelińskich	  Spotkań	  z	  książką	  w	  

latach	  1997-‐2014	  
• Agata	  Markiewicz-‐Babło,	  	  inicjatorka	  i	  współorganizatorka	  konkursu	  Wielki	  Maraton	  Czytelniczy	  

	  

	  
 

Konkurs Książka Roku 2016 Polskiej Sekcji IBBY jest dofinansowany ze środków  

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 
   

 

 

  
 


