
 

Mieszkańców regionu i turystów zapraszamy serdecznie do udziału w siódmym Plenerze Literackim 

„Odkryj książkę na nowo”, który odbędzie się w dniach 15-17 czerwca 2018 roku na Jasnych Błoniach w 

Szczecinie. Przed nami spotkania z gwiazdami w otoczeniu książek. Nie zabraknie licznych atrakcji dla 

dzieci! 

U progu wakacji, w najlepszym czasie do nadrobienia czytelniczych zaległości, miłośnicy książek będą mogli 

wybierać spośród kryminałów, reportaży, historii miłosnych czy poradników, a co najcenniejsze – wziąć 

udział w spotkaniach i zdobyć autografy ponad 20 ulubionych autorów. Naszymi gośćmi będą m.in. 

wielokrotnie nagradzani i doceniani za twórczość literacką Justyna Kopińska i Łukasz Orbitowski. Miłośnicy 

kryminałów i literatury sensacyjnej będą mogli spotkać się z Ewą Ornacką – dziennikarką śledczą i 

reportażystką, Leszkiem Hermanem, nazywanym szczecińskim Danem Brownem, czy autorem trylogii o 

inspektorze Suderze - Markiem Stelarem. Dziennikarz radiowy, pisarz i fotograf Roman Czejarek zdradzi  

sekrety pracy w radiu i tajemnice Szczecina. Znana aktorka Anna Seniuk opowie o miłości, teatrze i swoich 

pasjach. Nie zabraknie atrakcji dla fanów programów kulinarnych Tomka Jakubiaka. Wspólnie z Joanną 

Jakubiak, fachową nianią i właścicielką agencji opiekunek, podzielą się opisanymi w książce przepisami, z 

którymi doskonale poradzi siebie każdy tata, nawet jeśli dotąd sam nie zrobił choćby jajecznicy. Na 

czytelników czekają autorki powieści obyczajowych, Sylwia Trojanowska, trenerka biznesu i Dorota 

Schrammek. A Justyna Bednarek i Jagna Kaczanowska opowiedzą o swojej powieści, a także o sekretnym 

języku kwiatów. Młodzież szkolna będzie mogła spotkać się z uznanymi autorami: Marcinem Szczygielskim i 

Jerzym Zielonką. 

W tym roku gościem specjalnym Pleneru będą Węgry, które zaprezentują rekordową ilość węgierskich 

nowości książkowych, wydanych podczas Roku Kultury Węgierskiej w Polsce 2016-2017, największego 

wydarzenia kulturalnego w historii stosunków polsko-węgierskich. Specjalnie dla uczestników Pleneru Ignác 

Romsics przedstawi „Historię Węgier” napisaną specjalnie dla polskiego czytelnika. 

O atrakcje dla dzieci i dorosłych miłośników gier planszowych i karcianych zadba Nasza Księgarnia (stoiska 3 i 

4) i Black Monk Games (stoiska 27 i 28). Nasza Księgarnia zaprezentuje na Plenerze pełną ofertę swoich gier, 

m.in.: „Detektywa Pozytywkę na tropie”, czyli grę z bohaterami książek Grzegorza Kasdepke, „Potworne 

porządki”, dzięki którym nawet najwięksi bałaganiarze polubią porządek, „Fabrykę robotów”, rozwijającą 

spostrzegawczość i koncentrację oraz „Jedzie pociąg z daleka”, gdzie ważna będzie strategia i logiczne 

myślenie. Black Monk Games przygotował pokazy gier karcianych dla starszych dzieci i dorosłych, m.in. 

najsmutniejszej premiery tego roku – gry „Gloom”, w której im gorzej się wiedzie Twoim bohaterom, tym 

lepiej, „Do boju, towarzysze!” pełnej interakcji gry karcianej, budzącej salwy śmiechu i jęki zawodu, czy 

szalonej gry wyścigowej „Gretchiny”. Zapraszamy! 

 

Program: http://www.muratorexpo.pl/targi/plener-literacki-w-szczecinie/program/ 

http://www.muratorexpo.pl/targi/plener-literacki-w-szczecinie/program/


Na Jasnych Błoniach, pięknym i lubianym przez spacerowiczów placu, swoją ofertę przedstawią 34 oficyny 

wydawnicze w tym m.in.: Akapit Press, Agora, Media Rodzina, Wydawnictwo Debit, Sonia Draga, 

Wydawnictwo ZNAK, Nasza Księgarnia, Wydawnictwo „JEDNOŚĆ”, Książkowe Klimaty, Wydawnictwo 

KAMELEON, Księży Młyn, Kluboksiegarnia FiKa oraz Węgierski Instytut w Warszawie. 

Lista wystawców: http://www.muratorexpo.pl/targi/plener-literacki-w-szczecinie/wystawcy/ 

Częścią Pleneru będzie ogłoszenie laureatki Gryfii – Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej dla Autorki, 

organizowanej przez „Kurier Szczeciński”. To jedyny taki laur literacki w Polsce – przyznawany wyłącznie 

pisarkom. Sobota, 16 czerwca, upłynie pod znakiem spotkań ze wszystkimi nominowanymi do tegorocznej 

nagrody autorkami: Martyną Bundą, Weroniką Gogolą, Patrycją Gryciuk, Moniką Piątkowską oraz Katarzyną 

Wężyk. A laureatkę siódmej już edycji nagrody poznamy tego samego dnia podczas wieczornej gali.  

Inicjatorem i organizatorem przedsięwzięcia jest Szczecińska Agencja Artystyczna, a jego 

współorganizatorem Murator EXPO, przy merytorycznej współpracy spółki Targi Książki.  

Zapraszamy serdecznie do udziału w tegorocznym szczecińskim Plenerze Literackim „Odkryj książkę na 

nowo” w dniach 15-17 czerwca 2018 roku na Jasnych Błoniach. 

 

Piątek i sobota (15-16 czerwca) – 11.00-19.00, niedziela (17 czerwca ) – 11.00-17.00. 

Uroczyste otwarcie Pleneru – piątek, 15 czerwca, godz. 12.00 (na scenie). 

 

 

Kontakt: Dorota Sadowińska-Rzepka, tel.: 662 109 574, dsadowinska@muratorexpo.pl 
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