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Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
niezmiennie realizuje wyznaczone mu w regulaminie cele: 
• wspomaganie społeczności akademickiej (pracowników naukowych i stu-

dentów), 
• integracja przedstawicieli wszystkich uprawianych na Uczelni dyscyplin 

naukowych,  
• tworzenie dobrego wizerunku uczelni i promowanie jej osiągnięć poprzez 

fachowość i staranność edytorską publikacji,  
• reprezentowanie Uniwersytetu poprzez publikacje. 
 

W związku z dużymi przemianami społeczno-technologiczno-kulturowymi 
oraz oczekiwaniami odbiorców, zmienił się charakter organizowanych 
wydarzeń i sposób realizacji celów stawianych Wydawnictwu. Ponadto 
niekomercyjny charakter działalności wymaga podejmowania niestandar-
dowych działań marketingowych. Dlatego w czasie ostatniej dekady Wydaw-
nictwo Naukowe UAM znacząco rozszerzyło swoją działalność. 
Wydawnictwo włącza się do wydarzeń uniwersyteckich, jak również organi-
zuje wydarzenia skierowane i/lub angażujące studentów oraz mieszkańców 
Poznania, w tym nauczycieli i licealistów, z jednostkami uniwersyteckimi oraz 
instytucjami zewnętrznymi. Organizacja wydarzeń związanych z książką dla 
szerokiego grona potencjalnych odbiorców ma na celu popularyzację nauki  
i czytelnictwa, pozytywny przekaz dotyczący istnienia, jak i działalności 
Wydawnictwa, a dzięki wpisaniu się w kulturalną panoramę wydarzeń miasta 
(jak organizowane od 22 lat targi książki) – promowanie naszej Uczelni.   

PROMOCJE KSIĄŻEK  
 

połączone często z wykładami specja-
listycznymi lub popularyzatorskimi,  
z pokazami filmów czy warsztatami,  
a także prowadzone podczas targów 
książki (w formie wykładu, debat, 
spotkań na stoisku), festiwali filmo-
wych lub też innych lokalnych i ogól-
nopolskich imprez kulturalnych, 
często współorganizowane z insty-
tucjami zewnętrznymi 

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA 
NAUKOWA – JAK DOSKONALIĆ 

SZTUKĘ PISANIA TEKSTÓW 
NAUKOWYCH ORAZ ICH PROMOCJĘ 

 

konferencje szkoleniowe dla studentów, 
których pomysłodawcą jest Wydawnic-
two, organizowane z Biblioteką Uni-
wersytecką, podczas których wykłady 
prowadzone są przez autorów Wydaw-
nictwa, pracowników Biblioteki oraz 
zaproszonych gości 

SEMINARIA, SESJE I KONFERENCJE 
SZKOLENIOWE DLA NAUCZYCIELI 
SZKOLNYCH, PRZEDSZKOLNYCH  

I BIBLIOTEKARZY  
 
organizowane we współpracy z Publicz-
ną Biblioteką Pedagogiczną w Poz-
naniu i autorami Wydawnictwa, na 
terenie uczelni, w Publicznej Bibliotece 
Pedagogicznej oraz na Międzynaro-
dowych Targach Poznańskich 

POZNAŃSKIE TARGI KSIĄŻKI NAUKOWEJ I POPULARNOANUKOWEJ 
 

Największym wydarzeniem o charakterze ogólnopolskim organizowanym przez 
Wydawnictwo i jednym z najbardziej spektakularnych sukcesów są odbywające 
się nieprzerwanie od 22 lat Poznańskie Targi Książki Naukowej i Popularno-
naukowej, które od 2017 roku odbywają się w kooperacji i na terenie 
Międzynarodowych Targów Poznańskich. Podczas targów, będących jedynymi 
targami książki akademickiej i popularnonaukowej w Wielkopolsce, odbywa się 
wiele spotkań dla różnych grup odbiorców (spotkania branżowe, promocje 
książek, kiermasze studenckie, wykłady dla licealistów, warsztaty dla dzieci 
itd.), mających na celu promocję oraz solidaryzację wydawnictw uczelnianych 
oraz promowanie naszej Uczelni.  

UDZIAŁ W MIĘDZYNARODOWYCH  
I OGÓLNOPOLSKICH TARGACH 
KSIĄŻKI ORAZ KONFERNCJACH 

NAUKOWYCH 
 
prezentacja nowości wydawniczych 
i publikacji tematycznych podczas 
targów książki, konferencji naukowych 
na UAM i innych uczelniach, wystaw 
polskiej książki naukowej oraz 
imprez naukowych  
 

STUDENCKIE CYKLICZNE KIERMASZE  
I BOOKCROSSING, PATRONOWANIE 

STUDENCKIM INICJATYWOM   
 

przygotowywane okazjonalnie (po-
czątek roku akademickiego, sesja, 
dzień książki) wraz z samorządami 
studenckimi kiermasze lub akcje wy-
miany typu książka za książkę i/lub 
przekazanie darów książkowych oraz 
wsparcie organizacyjne 

WYDZIAŁOWE OKAZJONALNE 
KIERMASZE KSIĄŻKI NAUKOWEJ 
 
skierowane do całego środowiska 
akademickiego, jak kiermasze 
książki historycznej, kiermasze 
tematyczne, świąteczne czy wio-
senne kiermasze książek 

CYKL SPOTKAŃ, PREZENTACJE 
WYDZIAŁÓW ORAZ PUNKTY 

KONSULTACYJNE DLA 
LICEALISTÓW  

 
zaplanowane przez Wydawnictwo 
spotkania prowadzone przez pra-
cowników i studentów UAM pod-
czas Poznańskich Targów Książki 
Naukowej i Popularnonaukowej 

WARSZTATY DLA DZIECI ORAZ 
SPOTKANIA Z UCZNIAMI 
PRZYBLIŻAJĄCE PRACĘ 

WYDAWNICTWA 
 
jak dotąd na prośbę Wydawnictwa 
warsztaty prowadzili studenci WFPiK 
oraz WSE, pracownicy Ogrodu 
Botanicznego oraz autorzy Wydaw-
nictwa 

PONAD 100 NAGRÓD ZA KSIĄŻKI 
 

wydane publikacje zgłaszane są przez 
Wydawnictwo do prestiżowych ogól-
nopolskich konkursów skierowanych 
do środowiska wydawców akademic-
kich, ale również do konkursów dla 
szerszego grona wydawców. 
 

Ze 116 nagród, wyróżnień i nominacji, 
aż 50 zostało zdobytych w ostatnich  
6 latach działalności, m.in. w Konkursie:  
- Nagroda im. Jana Długosza 
- Nagroda Literacka Gdynia 
- Nagroda Targów Książki w Krakowie  
- Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki  
   Filmowej 
- Klio 
- PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 
- Nagroda im. Bolesława Michałka  
- Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka 
- Gaudeamus 
- na Najtrafniejszą Szatę Edytorską 
- Feniks 
- Technicus 

PRAKTYKI STUDENCKIE  
 

prowadzone w zakresie edytorstwa 
przez Dział Redakcji Merytorycznej 
i/lub wydawniczych działań promo-
cyjnych, związanych ze spotkaniami 
autorskimi i Poznańskimi Targami 
Książki Naukowej i Popularnonaukowej 
prowadzonymi przez Dział Promocji 
i Sprzedaży 

WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI 
RELACJE/INFORMACJE 

TELEWIZYJNE/RADIOWE 
LOKALNE/STUDENCKIE  

 
15-20 patronatów medialnych w roku, 
współpraca okołotargowa z Minister-
stwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Urzędem Miasta Poznania, TVP Poznań, 
WTK, Radiem Merkury, Kurierem Aka-
demickim, Radiem Meteor, Uniwersy-
teckim Studiem Filmowym, serwisami 
internetowymi: PAP Nauka w Polsce, 
Wydawca, Rynek Książki, Wiadomości 
Księgarskie, Gazeta Wyborcza Poznań, 
Poznański Informator Kulturalny, Spor-
towy i Turystyczny „IKS”, Polski Insty-
tut Sztuki Filmowej, ksiazka.net.pl, 
poznan.pl/studia 

WYSTAWY OKAZJONALNE 
WŁASNE I Z PARTNERAMI 

ZEWNĘTRZNYMI  
 

wystawa jubileuszowa Wydaw-
nictwa Naukowego UAM 
1962-2012, wystawa plakatów 
targowych od 1997 do 2017 
roku, wystawa „Ogród różnorod-
ności. Przyroda. Nauka. Kultura” 
i inne wystawy targowe 

CZŁONKOSTWO I DZIAŁALNOŚĆ  
W INSTYTUCJACH  SKUPIAJĄCYCH 

WYDAWCÓW AKADEMICKICH 
 
- Stowarzyszenie Wydawców Szkół 

Wyższych/członek-założyciel 
- Polska Izba Książki 
- Polskie Towarzystwo Wydawców 

Książek 

CHCESZ 

WIEDZIEĆ 

WIĘCEJ? 
 

ZESKANUJ 

Wydawnictwo Naukowe  
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań 
  
Zapraszamy do współpracy w zakresie publikowania i promocji: 
 
Marzenna Ledzion-Markowska, dyrektor WN UAM 
e-mail: m.markowska@amu.edu.pl 
 

Małgorzata Adamczak, specjalista ds. promocji  
e-mail: promwyd@amu.edu.pl 


