
 
 

Noc Księgarń 2022 już 7 października.  

W programie ponad 200 wydarzeń w 155 księgarniach 

7 października w ponad 150 księgarniach z 55 miast już po raz czwarty odbędzie się Noc Księgarń. W tym roku 

zapowiada się rekordowa edycja – zarówno pod względem liczby księgarń, jak i bogactwa i różnorodności 

zaplanowanych przez nie wydarzeń. Nocne święto literatury wspólnie z księgarniami i wydawcami organizuje 

dystrybutor książek OSDW Azymut (Grupa PWN).  

Noc Księgarń to w tym roku ponad 200 wydarzeń. W programie czytelnicy znajdą kiermasze, spotkania autorskie, 

warsztaty dla dzieci i dorosłych, koncerty, spacery literackie, debaty, turnieje krzyżówek, wykłady, pokazy naukowe, 

konkursy i quizy literackie. Co roku Noc Księgarń zaskakuje bogactwem nietypowych wydarzeń. W tym roku w 

księgarniach będzie można potańczyć, pośmiać się podczas komediowych improwizacji literackich, posłuchać 

utworów Marii Konopnickiej w awangardowych interpretacjach muzycznych, potrenować jogę czy przygotować 

wegańskie przysmaki w trakcie warsztatów kulinarnych. 

Część wydarzeń będzie można oglądać za pośrednictwem internetu, ale w tej edycji, jeszcze mocniej niż w 

poprzednich latach, organizatorzy zachęcają do spotkań na żywo, rozmów i wizyt w księgarniach.  

 „Pandemia zamknęła wielu z nas w domach, a jej długofalowym skutkiem jest to, że wolimy robić zakupy w 
internecie. Podczas Nocy Księgarń przypominamy czytelniczkom i czytelnikom, że księgarnie to nie tylko miejsca, w 
których dokonujemy zakupu książek. To także lokalne centra kultury, miejsca spotkań i rozmów o literaturze. Takich, 
których nigdy nie zastąpi internet” – mówi Anna Lubczyńska-Lafuente, Prezes Zarządu OSDW Azymut.  
 
Noc Księgarń to przede wszystkim kiermasze oraz spotkania z pisarkami i pisarzami. Księgarze i księgarki 

przygotowali specjalne oferty, rabaty, prezenty i konkursy dla odwiedzających. Jak co roku udało się też zebrać 

imponujące grono gości, z którymi będzie można spotkać się w księgarniach. Będą to między innymi: Tomasz 

Samojlik, Karolina Sulej, Magdalena Łuczyn, Mikołaj Marcela, Andrzej Franaszek, Marek Krajewski, Ida Kulawik, 

Katarzyna Grochola, Sylwia Chutnik, Agnieszka Szydłowska, Katarzyna Ryrych, Maciej Marcisz, Jacek Paśnik, Olga 

Drenda, Paweł Pieniążek, prof. Przemysław Czapliński, Wojciech Chmielarz, Katarzyna Puzyńska, Izabela Janiszewska, 

Justyna Mazur, Justyna Sobolewska, Olga Wróbel, Maciej Libich, Przemek Staroń czy Joanna Olech. 

Podczas Nocy Księgarń nie zabraknie też ważnych i aktualnych tematów. W programie znalazły się między innymi 

rozmowy o współczesnej literaturze ukraińskiej dostępnej w języku polskim oraz nowych przekładach, które wkrótce 

trafią do rąk czytelników.  

Noc Księgarń poprzedzi w tym roku specjalny program organizowany we współpracy z Wydawnictwem Naukowym 

PWN. 6 października na uczestników wydarzenia czeka cykl wykładów popularnonaukowych o sztucznej inteligencji, 

psychologii i dendrologii. 7 października Księgarnie PWN w Warszawie i w Łodzi zaproszą młodych odkrywców na 

cykl warsztatów chemicznych i pokazy naukowe.  

Noc Księgarń to ogólnopolski festiwal organizowany od 2019 roku przez dystrybutora książek OSDW Azymut (Grupa 

PWN). Program i lista księgarń dostępne są na stronie www.nocksiegarn.pl  

 

Kontakt dla mediów: 

kontakt@nocksiegarn.pl 

Anna Karczewska, tel. 505 716 882 

Paulina Bandura, tel. 502 457 395 

 

http://www.nocksiegarn.pl/
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Wydarzenia Nocy Księgarń 2022 (wybór): 

 wykłady popularnonaukowe (o sztucznej inteligencji, drzewach i psychologii): 

https://nocksiegarn.pl/wydarzenia/kategoria/wyklady/  

 wystawa maszyny do pisania Marka Twaina: https://nocksiegarn.pl/wydarzenia/noc-ksiegarn-2022-w-

ksiegarni-piw-u-nocny-kiermasz-na-foksal-17/  

 warsztaty filozoficzne, trening jogi w księgarni, sety didżejskie: https://nocksiegarn.pl/wydarzenia/noc-

ksiegarn-2022-w-tajnych-kompletach/  

 warsztaty malowania po numerach: https://nocksiegarn.pl/wydarzenia/noc-ksiegarn-2022-w-ksiegarni-

korekty-przelacz-sie-na-tryb-kreatywnosc-malowanie-po-numerach-od-twoje-hobby/  

 debata Książki z Ukrainy. Co przeczytamy w przekładzie?: https://nocksiegarn.pl/wydarzenia/ksiazki-z-

ukrainy-co-przeczytamy-w-przekladzie-noc-ksiegarn-2022/  

 debata Najgorsze (i najlepsze) książki roku): https://nocksiegarn.pl/wydarzenia/najgorsze-i-najlepsze-ksiazki-

roku-sobolewska-wrobel-libich-noc-ksiegarn-2022/  

 nocne rozmowy o kryminałach: https://nocksiegarn.pl/wydarzenia/noc-ksiegarn-2022-z-kryminalem-

chmielarz-puzynska-janiszewska-mazur/  

 kalambury literackie: https://nocksiegarn.pl/wydarzenia/noc-ksiegarn-2022-w-cepelinie/  

 spacery po zmroku (szlakiem dawnych księgarń i kawiarni literackich): 

https://nocksiegarn.pl/wydarzenia/kategoria/spacery/  

 kryminalna potańcówka: https://nocksiegarn.pl/wydarzenia/noc-ksiegarn-2022-w-ksiegarni-fika-noc-z-

kryminalem/  

 warsztaty sensoplastyczne: https://nocksiegarn.pl/wydarzenia/noc-ksiegarn-2022-w-ksiegarni-sklad-glowny-

warsztaty-sensoplastyczne-z-katarzyna-samosiej/ 

 warsztaty inspirowane twórczością plastyczną Wisławy Szymborskiej: https://nocksiegarn.pl/zrob-

wyklejanke-zamieszkaj-u-noblistki/  

 rozmowy o literaturze japońskiej: https://nocksiegarn.pl/wydarzenia/noc-ksiegarn-2022-w-ksiegarni-tajfuny-

spotkanie-z-katarzyna-sonnenberg-musial-tlumaczka-z-jezyka-japonskiego-promocja-ksiazki-pewien-

mezczyzna-keiichiro-hirano/  

 wieczór miłośników Tolkiena: https://nocksiegarn.pl/wydarzenia/noc-ksiegarn-2022-w-ksiegarni-jedynka-

powiedz-przyjacielu-i-poznaj-tolkiena-z-druzyna-pyrlandii/  

 sesja muzyczna dla moli książkowych: https://nocksiegarn.pl/wydarzenia/noc-ksiegarn-2022-w-cafe-nowa-

ksiegarnia-sesja-muzyczna-dla-moli-ksiazkowych/  

 „Opowieści ze śmietnika” - warsztaty ekologiczne dla dzieci: https://nocksiegarn.pl/wydarzenia/noc-

ksiegarn-2022-w-cafe-nowa-ksiegarnia-eko-warsztaty-opowiesci-ze-swietnika/  

 The Pau & Bajzel – koncert inspirowany twórczością Marii Konopnickiej: 

https://nocksiegarn.pl/wydarzenia/noc-ksiegarn-2022-w-ogniwie-koncert-the-pau-bajzel-konopnicka/  

 warsztaty komiksowe: https://nocksiegarn.pl/wydarzenia/noc-ksiegarn-2022-w-skladzie-kulturalnym-

rysujmy-komiksy-warsztaty-komiksowe-mikolaja-tkacza/  

 nocna gra terenowa dla dzieci i rodziców: https://nocksiegarn.pl/wydarzenia/noc-ksiegarn-2022-w-ksiegarni-

dwie-siostry-w-podroz-z-latarka-nocna-gra-terenowa-z-seria-swiat-dla-dociekliwych/  

 Literaturopol – rozmowy o latach dziewięćdziesiątych/zerowych: 

https://nocksiegarn.pl/wydarzenia/literaturopol-drenda-marcisz-pasnik-noc-ksiegarn-2022/  

 warsztaty kulinarne w księgarni: https://nocksiegarn.pl/wydarzenia/noc-ksiegarn-2022-w-sztuce-wyboru-

zdrowe-weganskie-slodkosci-warsztaty-kulinarne-z-ida-kulawik/  

 komediowe improwizacje literackie: https://nocksiegarn.pl/wydarzenia/noc-ksiegarn-2022-w-big-book-cafe-

z-milosci-do-ksiazek/  
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Noc Księgarń 2022 – lista miejscowości, w których odbędzie się wydarzenie: 
 
Aleksandrów Łódzki 
Białystok 
Biskupiec 
Brzeg Dolny 
Buk 
Bydgoszcz 
Bydgoszcz / Lisi Ogon 
Chorzów 
Choszczno 
Cieszyn 
Częstochowa 
Garwolin 
Gdańsk 
Gdynia 
Gliwice 
Grajewo 
Głogów 
Hajnówka 
Inowrocław 
Jarosław 
Jasło 
Katowice 
Kęty 
Koluszki 
Kołobrzeg 
Kraków 
Krapkowice 
Kraśnik 
Legionowo 
Lesko 
Lublin 
Łódź 
Miedzianka 
Mielec 
Olesno 
Ostrowiec 
Świętokrzyski 
Pabianice 
Piła 
Poznań 
Przemyśl 
Rzeszów 
Sandomierz 
Sopot 
Szczecin 
Szklarska Poręba 
Słupsk 
Tarnów 
Toruń 
Warszawa 
Węgrów 
Wrocław 
Wysokie Mazowieckie 
Włocławek 
Zamość 
Zawiercie 


