
WYDAWNICTWO STRONA WWW PROFIL DZIAŁALNOŚCI 

Afera wydawnictwoafera.pl literatura czeska 

Agencja Wydawnicza A Linea alinea.pop.pl humanistyka 

Amaltea amaltea.az.pl literatura czeska i rumuńska 

Asia-Press asiapress.pl regionalia 

Astrum astrum.wroc.pl ezoteryka, psychologia, zarządzanie 

Atla 2 atla2.com.pl politologia, prawo, nauki społeczne 

Atut atut.ig.pl region, humanistyka, literatura piękna polska (proza i poezja) 

Bukowy Las bukowylas.pl literatura popularna, literatura dla młodzieży, popularnonaukowa 

C2 wydawnictwoc2.pl muzyka, region 

Dom Horroru domhorroru.pl literatura grozy 

Dwukropek dwukropek.com.pl książki dla dzieci i młodzieży 

Eko-Graf ekograf.pl kartografia 

eMKa Krzysztof Głuch emka-wroc.pl książki dla dzieci, region 

Format wydawnictwoformat.pl książki dla dzieci i młodzieży, książki obrazkowe 

Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. T. Karpowicza fundacja-karpowicz.org literatura piękna polska (proza i poezja) 

Gajt gajt.pl region, historia 

Instytut Misesa mises.pl ekonomia 

Książkowe Klimaty ksiazkoweklimaty.pl literatura piękna obca 

Liberum Verbum liberumverbum.com.pl literatura piękna polska (proza i poezja) 

Marina e-marina.eu biznes, zarządzanie, 

Nortom nortom.pl historia, publicystyka 

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej oficyna.pwr.edu.pl literatura naukowa i popularnonaukowa 

Ossolineum wydawnictwo.ossolineum.pl literatura piękna, naukowa i populanonaukowa 

Ośrodek Badawczy Facta Ficta factaficta.org humanistyka 
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https://bukowylas.pl/
https://www.wydawnictwoc2.pl/
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Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu okis.pl sztuka 

Ośrodek Pamięć i Przyszłość zajezdnia.org region, historia 

Ovo wroclawovo.pl książki dla dzieci 

Rita Baum ksiazkiplyty.tumblr.com literatura piękna polska (proza i poezja) 

Siedmioróg siedmiorog.pl książki dla dzieci i młodzieży 

Studio Plan Wrocław plan.pl kartografia, region 

TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej tum-wydawnictwo.pl teologia, religia 

Via Nova vianova.com.pl region 

Warstwy wydawnictwowarstwy.pl literatura piękna polska, książka artystyczna 

Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu awf.wroc.pl literatura naukowa 

Wydawnictwo Angel wydawnictwoangel.pl religia i duchowość 

Wydawnictwo Dolnośląskie publicat.pl/wydawnictwo-dolnoslaskie literatura popularna, literatura dla młodzieży, popularnonaukowa 

Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej wydawnictwo.dsw.edu.pl humanistyka, nauki społeczne 

Wydawnictwo Gmork gmork.pl literatura grozy 

Wydawnictwo Lena wydawnictwo-lena.pl historia 

Wydawnictwo Quaestio quaestio.com.pl humanistyka 

Wydawnictwo Seven poranaczytanie.pl aforyzmy 

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu wydawnictwo.ue.wroc.pl literatura naukowa 

Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wydawnictwo.umed.wroc.pl literatura naukowa 

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu wydawnictwo.upwr.edu.pl literatura naukowa 

Wydawnicwo Uniwersytetu Wrocławskiego wuwr.com.pl literatura naukowa i popularnonaukowa 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu handlowa.eu literatura naukowa 
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