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W
spółorganizatorami konferen-
cji były firmy: Kodak, Konica 
Minolta, Reprograf, SCORPIO, 
partnerem hubergroup Polska, 

partnerami wspierającymi: Biblioteka 
Analiz, Centralny Ośrodek Badawczo-
-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego, 
Polska Izba Książki, Wydział Dzienni-
karstwa Informacji i Bibliologii UW. Pa-
tronat nad wydarzeniem objęły: Polska 
Izba Druku, Polskie Bractwo Kawalerów 
Gutenberga oraz czasopisma „Wydaw-
ca” i „Świat DRUKU”.

Prelegenci poruszyli wiele aspektów 
związanych z książką, począwszy od 
realiów jej produkcji i sprzedaży, po-

„ERA GOOTENBERGA”*, 
czyli „jak połączyć mokre z kwadratowym”**

Plotki o śmierci książki drukowanej jak dotąd się nie potwierdziły, jednak jesteśmy świadkami po-
stępujących zmian, przede wszystkim technologicznych, w tym segmencie poligrafii. Era Gutenberga, 
trwająca około pół tysiąclecia, raczej ewoluuje, niż definitywnie się kończy. Badania rynkowe poka-
zują wyraźny trend upowszechniania się cyfrowej produkcji książek, na co wpływ z kolei ma rozwój 
innych mediów cyfrowych, kształtujący również zachowania konsumenckie. Niejako wymusza on 
druk na żądanie i różnicowanie nawet pojedynczych egzemplarzy. Czy i jak nowoczesne technologie 
wpływają na stan czytelnictwa i branży poligraficzno-wydawniczej? Co zrobić, by książka stała się 
atrakcyjnym i pożądanym przez czytelnika towarem? Odpowiedzi na te i inne pytania wspólnie z wy-
dawcami, drukarzami i specjalistami od rynku książki szukaliśmy 21 marca br. podczas konferencji 
„Święto Książki”, zorganizowanej przez wydawnictwo Polski Drukarz w ramach Akademii Wiedzy.

przez obecne już na rynku i przyszłe 
rozwiązania technologiczne, które mają 
sprawić, by konsument postrzegał ją 
jako atrakcyjny i nowoczesny nośnik tre-
ści, a tym samym chętnie ją kupował, 
po propozycje zmian prawnych m.in. 
w zakresie ujednolicenia cen książki 
czy prawa autorskiego, oraz pomysły 
na propagowanie czytelnictwa. 

O diagnozę rynku książki w Polsce 
pokusił się Piotr Dobrołęcki, redaktor 
naczelny Magazynu Literackiego „Książ-
ki”, działający w branży księgarskiej 
i wydawniczej od 50 lat. Wskazał na 
ewidentne bolączki „książkowego świa-
ta”, jak ogólny spadek czytelnictwa, 
postępujące zmniejszanie się przycho-
dów ze sprzedaży książek, zamykanie 
księgarń, nieprofesjonalne działania 
rządzących, jak choćby tworzenie listy 

wydawnictw naukowych czy wycofanie 
podręczników z obrotu księgarskie-
go, zawieszenie działalności Polskiej 
Akademii Księgarstwa – pierwszych 
branżowych studiów podyplomowych 
na poziomie uniwersyteckim. Jako 
kontrowersyjną, ale ze wskazaniem na 
aspekt pozytywny, uznał sprzedaż ksią-
żek przez dyskonty, markety i placówki 
pocztowe. Wśród „blasków” wymienił 
m.in. zmniejszenie podatku VAT na  
e-booki (ma obowiązywać od 1 czerw-
ca br.), działania Instytutu Książki na 
rzecz rozwoju i promocji polskiego 
księgarstwa i małych wydawnictw, 
tworzenie i propagowanie kameralnych 
księgarń przez młode pokolenie bibliofi-
lów, rozwój targów książki, zarówno tych 
największych i uznanych, jak również 
mniejszych lokalnych imprez. Piotr Dobrołęcki
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Tematykę działań na rzecz poprawy 
warunków rozwoju branży wydawniczo-
-księgarskiej podjęła także dyrektor 
generalna Polskiej Izby Książki Gra-
żyna Szarszewska-Kühl, prezentując 
najważniejsze zadania i projekty, które 
Izba zrealizowała lub będzie realizować 
w bieżącym roku. Mówiła m.in. o projek-
tach legislacyjnych (jak ustawa o książ-
ce, redukcja obowiązkowych egzempla-
rzy bibliotecznych, kompleksowa refor-
ma prawa autorskiego), działaniach na 
rzecz wyeliminowania nielegalnych form 
rozpowszechniania treści i przywrócenia 
wydawnictwom możliwości przygotowy-
wania podręczników opłacanych przez 
państwo. Drugą część wystąpienia 
poświęciła projektom PIK dla branży 
wydawniczej i promocji czytania, takim 
jak konkurs PIK-owy Laur, obchody 
Światowego Dnia Książki i Praw Autor-
skich, udział w przyznawaniu Nagrody 
Literackiej Unii Europejskiej, tworzenie 
wspólnie z Instytutem Książki Ogól-
nopolskiej Bazy Księgarń, stworzenie 
Katalogu Inicjatyw Czytelniczych, czyli 
bazy projektów wspierających rozwój 
czytelnictwa w Polsce, działalność Pol-
skiej Akademii Księgarstwa. 

Wśród konferencyjnych prezentacji 
nie mogło zabraknąć wątków techno-
logicznych, wszak to zdobycze techni-
ki, zwłaszcza cyfrowej, zdominowały 
przekazywanie treści, przez stulecia 
zarezerwowane dla drukowanej prasy 
i książek. Obraz wyzwań, przed jakimi 
stają producenci innowacyjnych publi-
kacji, zarysował dr Jacek Hamerliński, 
dyrektor COBRPP. Za wstęp do analizy 
posłużyły mu badania czytelnictwa, 
przede wszystkim amerykańskie. Wy-
nika z nich, że co prawda około 70% 
Amerykanów czyta książki, zarówno 
drukowane, jak i cyfrowe, lecz ogólny 

poziom czytelnictwa, zwłaszcza wśród 
młodych ludzi, spada. Oni nie szukają 
informacji w książkach, tylko w interne-
cie, do którego dzięki smartfonom mają 
dostęp 24 godz. na dobę. Internet staje 
się dominującym kanałem komunikacji 
i sprzedaży, więc książka nie może 
istnieć obok, musi się z cyfrowym 
światem integrować. Jednakże ważnym 
aspektem w produkcji książek interak-
tywnych jest kontrola jakości ich pro-
dukcji. Na granicy świata realnego i cy-
frowego nie można pozwolić sobie na 
błędy, gdyż połączenie zwyczajnie nie 
zadziała. Prelegent zwrócił także uwagę 
na formę, jaką przybierają współczesne 
książki, by przyciągnąć uwagę już nie 
czytelnika, ale kupującego. Mamy więc 
interaktywne książki-zabawki, zwłasz-
cza publikacje dla dzieci, mamy także 
coraz ciekawiej uszlachetnione okładki, 
podobnie jak opakowania wywołujące 
u potencjalnego nabywcy wrażenia nie 
tylko wizualne, ale także np. dotykowe. 
E-booki są również formą książki, choć 
niektórzy twierdzą, że ledwie substy-
tutem. Przewidywania, że w krótkim 
czasie zastąpią tradycyjne woluminy, 
okazały się całkowicie chybione. Istot-

nym według prelegenta zjawiskiem jest 
także self-publishing, czyli wydawanie 
książek z pominięciem wydawców, 
a często także drukarń i księgarń, gdyż 
wiele z takich publikacji ukazuje się 
tylko w formie elektronicznej. Niemniej 
„lepiej tworzyć trendy, niż zostać przez 
nie wypchniętym z rynku” – podsumo-
wał dr Hamerliński.

Czy możliwe jest osiągnięcie zysku 
w produkcji cyfrowej książki na żąda-
nie? – pytał z kolei Mateusz Woźniak 
z firmy Konica Minolta, wskazując, że 
odpowiedzi należy szukać w zmieniają-
cej się sytuacji rynkowej. On również 
wypunktował wyzwania stojące przed 
branżą wydawniczo-poligraficzno-księ-
garską, wychodząc od diagnozy sytuacji 
obecnej. Wskazał na takie bolączki 
rynku książki, jak drastyczne spadki 
nakładów, wysokie rabaty dla klientów, 
a tym samym niskie marże w całym 
sektorze, nadmierne ilości wydawanych 
tytułów. Według prelegenta w najbliż-
szych latach rynek zmieni się bardziej 
niż sobie wyobrażamy. Przetrwają tylko 
„zwinni” i zorientowani na klienta, 
który będzie potrzebował krótkich serii 
zindywidualizowanych produktów. Firmy 

Grażyna Szarszewska-Kühl Jacek Hamerliński Mateusz Woźniak
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poligraficzne i wydawnicze, by przetrwać, 
muszą więc zmienić sposób podejścia 
do świadczenia usług. Współczesny 
świat definiują zmienność, niepewność, 
złożoność i niejasność, spada też za-
potrzebowanie na czynności rutynowe, 
wzrasta – na kreatywne. Wygra ten, kto 
w porę zareaguje na zmiany. W modelu 
biznesowym konieczne będzie odejście 
od zorientowania na produkt i przenie-
sienie uwagi na klienta i jego potrzeby. 
Obecne trendy w branży poligraficznej 
i wydawniczej to segmentacja oferty, 
wykorzystanie big data w celu poznania 
klienta i dostosowania oferty do jego 
potrzeb, personalizacja, autentyzm, in-
terakcja (w tym łączenie mediów druko-
wanych i elektronicznych), haptyka, czyli 
wywoływanie wrażeń dotykowych (wspo-
minali o niej także inni prelegenci, choćby 
w kontekście uszlachetniania okładek), 
art-branding (sztuka kreowania marki 
poprzez niestandardowe rozwiązania). 
Przetrwają tylko te firmy, które będą za 
nimi nadążać, a nawet same je kreować. 
Drukarnie powinny skupić się na budowa-
niu pogłębionej relacji z klientami, sta-
wać się nie tylko dostawcą zamówionego 

produktu, ale też doradcą w zakresie 
jego kastomizacji, a technologia ma być 
narzędziem do realizacji tych celów. Takie 
firmy w Polsce już istnieją i z sukcesami 
zdobywają rynek. Filmową wizytówkę 
jednej z nich, drukarni Totem.com.pl, 
w której pracuje m.in. jedno z najnowo-
cześniejszych rozwiązań Koniki Minolty 
do cyfrowego druku arkuszowego w ja-
kości offsetu, mogliśmy zobaczyć na 
zakończenie tej prezentacji.

Dobra relacja z klientem to przede 
wszystkim sprawna komunikacja. Wy-
dawnictwa i drukarnie przekonują się 
o tym niemal za każdym razem podczas 
przesyłania materiałów i akceptacji 
do druku. Jak dotąd odbywa się to 
najczęściej za pomocą serwera ftp, 
poczty elektronicznej i telefonu. Przy 
rozdrobnieniu zleceń w komunikacji 
pojawia się coraz więcej zakłóceń, 
które z kolei odbijają się na jakości 
wykonania zadania i negatywnie wpły-
wają na wspomniane relacje. Rozwią-
zaniem mogą być specjalne portale na 
serwerach drukarń, które po założeniu 
konta klienta umożliwiają przesyłanie 
plików i ich automatyczną obróbkę, 

zgłaszanie poprawek, zdalną akcepta-
cję materiałów, śledzenie etapów pracy. 
Ideę takiego portalu zaprezentował 
Sławomir Iwanowski z firmy Kodak. 
Takie produkty z pewnością nie rozwią-
żą wszystkich problemów związanych 
z przygotowaniem i akceptacją plików 
do druku, zwłaszcza gdy mamy do 
czynienia ze zleceniami nietypowymi, 
niemniej rozwiązanie sygnowane przez 
Kodaka InSite Prepress Portal przyczyni 
się do usprawnienia procesu produkcji.

Prezentac je str ic te techniczne 
również zostały zdominowane przez 
technologie cyfrowe. Paweł Szpil, re-
prezentujący firmę Reprograf-Grafi-
kus, mówił o cyfrowym druku ksią-
żek w technologii atramentowej, która 
znajduje coraz szersze zastosowanie 
w druku dziełowym, odkąd na rynku 
pojawiły się nowe atramenty i urządze-
nia umożliwiające druk na papierach  
offsetowych. Jako przykłady posłuży-
ły maszyny cyfrowe japońskiej marki 
Screen. Prognozuje się, że w bieżącym 
roku druk inkjetowy będzie jeszcze 
częściej stosowany w cyfrowej produkcji 
książek niż druk tonerowy, który ze 
względu na wysokie koszty tonera 
i mniejszą wydajność sprawdza się 
w przypadku bardzo niskich nakładów. 
Poza tym badania dowodzą, że ponad 
70% czytelników nie jest w stanie 
ocenić, w jakiej technologii została 
wydrukowana publikacja. Jakość druku 
czarno-białego w technologii natrysko-
wej jest już porównywalna do jakości 
druku offsetowego, druk pełnokolorowy 
też z powodzeniem nadrabia dystans. 
Kolejne przedstawione zalety inkjetu to 
wysoka wydajność, duży wybór podłoży 
do druku, brak kosztów magazynowych, 
choć nie bez znaczenia są rodzaje prac 
i wielkości nakładów, co prelegent 

Sławomir Iwanowski Paweł Szpil Krzysztof Pisera
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wielokrotnie podkreślał. Zaprezentował 
także modele zestawienia kosztów 
produkcji różnych publikacji w różnych 
technologiach i na różnych podłożach.

Cyfrowe technologie uszlachetniania 
opraw zaprezentowali Krzysztof Pisera 
i Piotr Ronke z firmy SCORPIO. Podkre-
ślili zalety uszlachetniania cyfrowego, 
jak prosta aplikacja (bez przygotowal-
ni) i możliwość produkcji niewielkich 
nakładów, prototypów, partii próbnych 
czy dodruków. Pierwszy z prelegentów 
wprowadził zebranych w teoretyczne pod-
stawy uszlachetniania, wskazując przede 
wszystkim jego rolę ochronną przed czyn-
nikami fizycznymi oraz wpływ na wizualne 
walory tak wykończonej powierzchni, 
omówił też metody uszlachetniania cy-
frowego, jak lakierowanie wybiórcze 
UV i hot-stamping z lakierem/tonerem 
jako łącznikiem. Dzięki tym technikom, 
używając np. przywołanych w prezentacji 
maszyn z portfolio MGI, można na okład-
kach uzyskać przestrzenne tekstury, bez 
przetłoczeń na ich odwrocie. Kilka słów 
prelegent poświęcił także umieszczanym 
na oprawach żywicznym etykietom z na-
drukiem, wykonanym w technologii do-
mingu. Część prezentacji poprowadzona 
przez Piotra Ronke nieco zaskoczyła słu-
chaczy, rzadko bowiem mówi się o wy-
korzystaniu plotera wielkoformatowego 
do uszlachetniania i personalizowania 
okładek. Okazuje się, że jest to nie tylko 
możliwe, ale daje bardzo interesujące 
efekty. Płaskie drukarki UV LED, w tym 
przypadku produkcji swissQprint, drukują 
zarówno na tekturze i papierze (okładka), 
jak i na akrylu, drewnie, szkle czy metalu 
(opakowanie). Na dodatek zadruk odby-
wa się na gotowych produktach. Efekty 
tych uszlachetnień w postaci okładek 
książek, czasopism, kalendarzy, a także 
wizytówek i kart rabatowych można było 
zobaczyć nie tylko na slajdach, próbki 

wydruków zostały bowiem udostępnione 
uczestnikom konferencji.

Ostatnie konferencyjne wystąpienia 
były swoistą przeciwwagą dla prezen-
towanych wcześniej nowinek technolo-
gicznych. Urszula Kurtiak i Edward Ley, 
właściciele Wydawnictwa Artystycznego 
Kurtiak i Ley, zabrali słuchaczy w podróż 
przez historię książki i druku prosto do 
galerii sztuki edytorskiej. Edward Ley 
podkreślał, że fizyczna forma książki 
zmieniała się wraz z nośnikami i narzę-
dziami wykorzystywanymi do przekazy-
wania treści i w tym względzie nic się 
współcześnie nie zmieniło. Po prostu 
książka naszych czasów zmierza ku 
formie cyfrowej, bo takich technolo-
gii obecnie używamy do komunikowa-
nia się. Z drugiej strony obserwujemy 
swoisty zwrot ku przeszłości, coraz 
częściej doceniamy walory estetyczne 
i artystyczne przedmiotów unikatowych, 
wykonywanych na zamówienie „starymi” 
technikami. Moda „slow” sięgnęła także 
druku. Stąd już niedaleko do książek 
jako artefaktów, dzieł sztuki, wykonywa-
nych w pojedynczych egzemplarzach lub 

Urszula Kurtiak, Edward Ley, Jacek KuśmierczykPiotr Ronke

niewielkich nakładach przez wydawców-
-artystów. Niektóre z nich osiągają na 
aukcjach niebagatelne ceny. Przykłady 
takich właśnie dzieł, o zaskakującej for-
mie, w unikatowych oprawach, z ilustra-
cjami wykonanymi przez wybitnych arty-
stów, zaprezentowała Urszula Kurtiak. 

Jaka zatem powinna być książka 
przyszłości? Na to pytanie nie spo-
sób krótko odpowiedzieć – zgodnie 
potwierdzili uczestnicy dyskusji podsu-
mowującej konferencję – prelegenci, do 
których dołączył Jacek Kuśmierczyk, 
kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów 
Gutenberga, i goście „Święta Książki”. 
Mamy nadzieję, że za rok wystąpienia 
będą jeszcze bardziej interesujące, 
a dyskusja równie burzliwa i twórcza.

MK 
  

* Określenie „era Gootenberga” (z po-
łączenia słów „Google” i „Gutenberg”) 
pochodzi z prezentacji Jacka Hamerliń-
skiego. 
** Fragment tytułu prezentacji Mateusza 
Woźniaka.
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