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XXIV Targi Książki Historycznej w Warszawie  Fot. M. Lutomierski

W  2015 r. nakładem Wydawnictwa Naukowego 
UMK ukazało się prawie 250 książek i czasopism. 

Większość publikacji jest dostępnych zarówno w wersji 
drukowanej, jak i elektronicznej. Prawie 800 e-książek 
można było kupić lub wypożyczyć w największych ser-
wisach internetowych: play.google.com, ibuk.pl, epnp.
pl. Ponad 4000 artykułów ze wszystkich periodyków 
naukowych UMK nieodpłatnie udostępniono za pośred-
nictwem Akademickiej Platformy Czasopism. W 2015 r. 
blisko 235 tys. razy pobrano publikacje z uniwersytec-
kiej platformy.

Wydawnictwo w minionym roku było organizato-
rem lub współorganizatorem pięciu spotkań autorskich 
w Toruniu, Warszawie i Krakowie promujących książki: 
prof. Janusza Małłka Mikołaj Kopernik. Szkice do portre-
tu, prof. Krzysztofa Mikulskiego Mikołaj Kopernik. Środo-
wisko społeczne, pochodzenie i młodość, prof. Janusza 
Tondela Między książką a sztuką. Eugeniusza Przybyła, 
toruńskiego bibliofila i malarza, pasje i rozczarowania, 
dr Sylwii Urbańskiej Matka Polka na odległość. Z do-
świadczeń migracyjnych robotnic 1989–2010 oraz dr. 
Jakuba Muchowskiego Polityka pisarstwa historyczne-
go. Refleksja teoretyczna Haydena White’a.

Publikacje Wydawnictwa były prezentowane na 
licznych targach i kiermaszach książki, a w szczególności: 
Wrocławskich Targach Książki Naukowej, Warszawskich 
Targach Książki, Międzynarodowych Targach Książki 
w Krakowie, Poznańskich Dniach Książki nie tylko Na-
ukowej i Targach Książki Historycznej w Warszawie. Wy-
dawnictwo było współorganizatorem cyklicznej konfe-
rencji edytorskiej (w tym roku zatytułowanej Tekstologia 
i typografia w przestrzeni cyfrowej).

Marcin Lutomierski

AKTYWNY ROK

28 tytułów książkowych Wydawnictwa zostało 
zgłoszonych do 14 konkursów wydawniczych. Efek-
tem było uzyskanie siedmiu dyplomów: wyróżnienia 
w Konkursie na Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książ-
ki Naukowej za pracę prof. Janusza Tondela Między 
książką a sztuką. Eugeniusza Przybyła, toruńskiego 
bibliofila i malarza, pasje i rozczarowania, Nagrody Hi-
storycznej „Polityki” za książkę dr Anny Wylegały Prze-
siedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej 
na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich „ziem od-
zyskanych” (seria Monografie Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej), wyróżnienia ACADEMIA dla Najlepszej Publi-
kacji Akademickiej w Dziedzinie Nauk Społecznych i Hu-
manistycznych za pracę prof. Krzysztofa Mikulskiego 
Mikołaj Kopernik. Środowisko społeczne, pochodzenie 
i młodość, wyróżnienia ACADEMIA dla Najlepszej Książ-
ki Akademickiej i Naukowej za pracę dr. Jana Swianie-
wicza Możliwość makrohistorii. Braudel, Wallerstein, 
Deleuze (seria Monografie Fundacji na rzecz Nauki 
Polskiej), nominacji do Nagrody im. Tomasza Strzem-
bosza za książkę dr Anny Wylegały Przesiedlenia a pa-
mięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie 
ukraińskiej Galicji i polskich „ziem odzyskanych” (seria 
Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej), która to 
książka otrzymała również nominację do Nagrody im. 
Jana Długosza, wyróżnienia w Konkursie na Najlepszą 
Książkę Popularnonaukową o Nagrodę Prezydenta 
Miasta Poznania w roku 2015 za wydanie książki prof. 
Krzysztofa Mikulskiego Mikołaj Kopernik. Środowisko 
społeczne, pochodzenie i młodość. 

Monografie opublikowane w wydawnictwie uni-
wersyteckim zostały docenione w dwóch prestiżowych 
wydarzeniach: Konkursie o Nagrodę im. Pierre’a Sa-
varda (nagroda za książkę dr hab. Anny Branach-Kallas 
Uraz przetrwania. Trauma i polemika z mitem pierwszej 
wojny światowej w powieści kanadyjskiej) i Konkursie 
o Nagrodę im. Jerzego Giedroycia (nominacja za książ-
kę dr Anny Wylegały Przesiedlenia a pamięć. Studium 
(nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji 
i polskich „ziem odzyskanych”).
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