
O ŚWIADOMYCH WYDAWCACH 

 
Świadomi Wydawcy to grupa ludzi, którzy zajmują się książką, bo taki był ich wybór. 
Ludzi, dla których książka to coś więcej niż produkt, który ma termin przydatności, 
podlega modzie, który sprzedaje się na wagę czy w promocji -50% jak końcówkę 
kolekcji. To wydawcy niszowi, niezależni, ale przede wszystkim – świadomi roli dobrej 
literatury. Są wśród nas wydawcy beletrystyki, literatury faktu, książek akademickich i 
naukowych, poezji i książek dla dzieci – a wszystkich nas łączy przekonanie, że książka 
stanowi wyjątkowe dobro kultury, jest nośnikiem wartości i powinna być otaczana 
szczególną troską nie tylko przez tych, którzy tworzą rynek książki, ale też przez liczne 
instytucje, których misja polega na pielęgnowaniu kultury i kształceniu. 
 
Świadomi Wydawcy tworzą miejsca, gdzie Czytelnik znajdzie książki, których 
najpewniej nie zna. Dlaczego? Bo nie ma ich w sieciowych księgarniach, nie ma 
plakatów z ich okładkami w mieście, rzadko można znaleźć je nawet w bibliotekach. 
To książki, które w oczach marketingowców nie zasługują na to, by je Czytelnikowi 
pokazać. Wierzymy, że Czytelnik sam powinien decydować, co chce czytać, a przez to 
– co myśleć. Wybierając świadomie lekturę, Czytelnik wybiera wolność. 
  
Grupa Świadomi Wydawcy powstała z inicjatywy wydawnictwa Claroscuro w maju 
2015r. jako odpowiedź na coraz bardziej dotkliwy brak księgarń, w których Czytelnik 
może znaleźć nie „bestsellery”, „hity” i „nowości”, lecz książkę prawdziwą, wydaną 
dlatego, że komuś wydała się ważna i potrzebna, książkę wybraną nieprzypadkowo, z 
myślą o Czytelniku, nie o kliencie. 
 
Wspólne działania pod szyldem Świadomi Wydawcy to wyraz samoorganizacji i 
integracji środowiska, które widzi szansę na pozytywną zmianę jedynie dzięki 
skoordynowanym wysiłkom. Grupa występuje wspólnie na targach książki, 
kiermaszach i specjalnych spotkaniach, jej członkowie wymieniają się 
doświadczeniami, poszukują skutecznych form dotarcia do Czytelników oraz inicjują 
kontakty z różnymi instytucjami. 
 
Świadomi Wydawcy to: 

 ochrona i promocja biblioróżnorodności w duchu KONWENCJI W SPRAWIE 

OCHRONY I PROMOWANIA RÓŻNORODNOŚCI FORM WYRAZU KULTUROWEGO UNESCO 
(2005) 

 propagowanie idei „Kupuj świadomie” w odniesieniu do książki 

 działanie na rzecz niezależnych wydawców, tj. tych, którzy kierują się 
wolnością i autonomią w projektowaniu własnej polityki wydawniczej nie 
przedkładając nad nie celu ekonomicznego 

 działanie na rzecz współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami, sprzyjającymi 



dobrej książce i biblioróżnorodności (autorzy, księgarnie, biblioteki) 

 wspieranie w skali mikro i makro projektu ustawy o jednolitej cenie książki. 
 forum wymiany myśli, pomysłów, miejsce do debaty na temat rynku książki i 

czytelnictwa.  
 

Zapraszamy do współpracy. 
 

www.swiadomiwydawcy.pl 
https://www.facebook.com/SwiadomiWydawcy 

swiadomiwydawcy@gmail.pl 
+48 605 159515 
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