
Wrocławskie wydawnictwa
Korzenie ruchu wydawniczego we Wrocławiu sięgają 1475 roku, kiedy to za sprawą Kaspra Elyana,
wędrownego drukarza, w grodzie nad Odrą pojawił się wynalazek Gutenberga. Kilkadziesiąt lat później 
we Wrocławiu działało już kilka stałych drukarni związanych z Kościołem oraz drukarnia miejska. 
Pierwszym wrocławskim wydawcą, we właściwym tego słowa znaczeniu, był Georg Baumann, 
który drukował i sprzedawał książki własnego nakładu.

Na przełomie XVIII i XIX wieku swoje imperium wydawnicze stworzyła rodzina Kornów. Protoplasta rodu,
Johann Jacob Korn, przybył do Wrocławia w 1732 roku. Był księgarzem-nakładcą, a jego oferta obejmowała
zarówno niemieckie, jak i polskie podręczniki, książki dla dzieci i młodzieży oraz publikacje z zakresu historii
i �lozo�i. Johann Jacob miał dwóch synów – Johanna Friedricha, antykwariusza i wydawcę podręczników
oraz Wilhelma Gottlieba, drukarza, który przejął �rmę po ojcu i rozwinął jej działalność, nawiązując
współpracę z uczonymi, poszerzając asortyment wydawnictwa i tworząc przedstawicielstwa �rmy w innych
miastach. To między innymi dzięki niemu Wrocław stał się w tamtym okresie jednym z najważniejszych
ośrodków wydawniczych w Europie Środkowej, gdzie wydawano literaturę naukową, literaturę piękną,
popularną, modne wówczas encyklopedie, podręczniki, modlitewniki i kancjonały.

.

Książka wydana przez Georga Baumanna w 1610 roku: 
„De gloriosa resurrectione et ascensione D.N.J.C. Hymni et cantus eccles” 
Samuela Beslera. Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. 
Dostęp on-line 
https://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/456/edition/4052.

Książka wydana przez Wilhelma Gottlieba Korna w 1834 roku: 
„Theoretisch-praktische Grammatik der polnischen Sprache” Karla Pohla. 
Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. 
Dostęp on-line https://www.bibliotekacyfrowa

Stolica Dolnego Śląska jest miastem książek, pisarzy i wydawców. 
We Wrocławiu działa ponad czterdzieści o�cyn wydawniczych, 
mieszka i tworzy przeszło stu autorów, a odbywające się co roku targi 
książki i festiwale literackie przyciągają tłumy miłośników książek.



Pod koniec XIX wieku znaczenie Wrocławia jako miasta wydawców malało. Po obu wojnach światowych
odbudowa wrocławskiego rynku książki nastąpiła dopiero w drugiej połowie wieku XX. Do stolicy Dolnego
Śląska przeniesiono wówczas ze Lwowa dwa wydawnictwa z tradycjami: Książnicę-Atlas oraz Ossolineum. 
W kolejnych dekadach powstawały wrocławskie oddziały Państwowego Wydawnictwa Naukowego 
z Warszawy i Wydawnictwa Literackiego z Krakowa oraz duże wydawnictwa akademickie działające 
przy wrocławskich uczelniach. W latach osiemdziesiątych aktywnie działały o�cyny „drugiego obiegu”, 
związane z opozycją antykomunistyczną, na przykład Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej czy 
Inicjatywa Wydawnicza Aspekt. W latach dziewięćdziesiątych powstało wiele wydawnictw prywatnych, 
z których część działa do dziś i może pochwalić się zasłużoną renomą, między innymi Siedmioróg czy Eko-Graf.
Obecnie siedzibę we Wrocławiu ma ponad 40 wydawnictw. Każdego roku wydają one ponad 1100 nowych
tytułów. Stanowi to około 3% krajowej produkcji wydawniczej i czyni z Wrocławia czwarty co do wielkości
ośrodek wydawniczy w Polsce, po Warszawie, Krakowie i Poznaniu.
Niemal połowa książek wydawanych we Wrocławiu to publikacje naukowe. Ukazują się nakładem
Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, O�cyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej oraz innych
wydawnictw prowadzonych przez szkoły wyższe, zarówno państwowe, jak i prywatne. Literaturę piękną
publikuje kilka wydawnictw, z których każde ma swoją specy�kę. Bukowy Las i Wydawnictwo Dolnośląskie
słyną z literatury gatunkowej i popularnej; Afera, Amaltea i Książkowe Klimaty wydają literaturę czeską,
rumuńską, słowacką, węgierską, bułgarską i grecką; Fundacja na rzecz Kultury i Edukacji im. T. Karpowicza,
Rita Baum i Liberum Verbum celują we współczesnej polskiej poezji i prozie; Atut koncentruje 
się na twórczości literackiej pisarzy z regionu; z kolei Dom Horroru i Gmork wydają literaturę grozy. 
Osobną kategorię stanowi Wydawnictwo Ossolineum, które skupia się na literaturze ambitnej i wartościowej,
publikując zarówno klasykę (w znanej każdemu serii Biblioteka Narodowa), jak i współczesną eseistykę oraz
prozę. Książki dla dzieci i młodzieży wydają Siedmioróg, Dwukropek, Format i Ovo. Sporą grupę tworzą
wydawnictwa specjalizujące się w regionaliach – słynąca z przepięknych albumów fotogra�cznych Via Nova,
wspomniany już wcześniej Atut, Gajt, Asia-Press, C2 oraz Ośrodek Pamięć i Przyszłość. 
Publikacje teologiczne i religijne ukazują się nakładem Wydawnictwa Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM
oraz Wydawnictwa Angel. Książki historyczne i publicystyczne wydaje Nortom, a publikacje fachowe,
prawnicze i biznesowe Atla2 oraz Marina. W kartogra�i specjalizują się Eko-Graf i Studio Plan.

Wrocławscy autorzy
Najsłynniejszą pisarką związaną z Wrocławiem jest oczywiście noblistka Olga Tokarczuk, ale oprócz niej 
w stolicy Dolnego Śląska mieszka obecnie wielu innych autorów. Kryminały piszą tu Marek Krajewski, 
Paweł Pollak, Błażej Przygodzki i Nadia Szagdaj. Wrocławianami są twórcy fantastyki: Andrzej Ziemiański,
Eugeniusz Dębski, Robert J. Szmidt, Krzysztof Piskorski, Martyna Raduchowska i Anna Sokalska. 
Nad Odrą mieszkają też autorzy, którzy dali się ostatnio zauważyć we współczesnej polskiej prozie: Maciek Bielawski 
i Filip Zawada. Od lat zauważany i doceniany jest Jerzy Łukosz. Popularną literaturę obyczajową tworzą
wrocławianki Magdalena Knedler, Agnieszka Gil i Agnieszka Lingas-Łoniewska. Najwięcej zaś w stolicy
Dolnego Śląska jest poetów – mieszkają tu Konrad Góra, Gabriel Leonard Kamiński, Urszula Kozioł, Klara
Nowakowska, Bartosz Sadulski, Ewa Sonnenberg, Agnieszka Wolny-Hamkało i wielu innych.
Wrocławscy twórcy to nie tylko autorzy literatury pięknej. Sporą grupę stanowią regionaliści, którzy piszą 
o historii i atrakcjach tuystycznych Wrocławia i Dolnego Śląska – Wojciech Chądzyński, 
Joanna Hytrek-Hryciuk, Joanna Lamparska, Maciej Łagiewski, Beata Maciejewska, Marek Perzyński, 
Małgorzata Urlich-Kornacka, Tamara Włodarczyk. We Wrocławiu mieszkają i pracują autorzy literatury faktu i biogra�i:
Mariusz Urbanek i Urszula Glensk.
W stolicy Dolnego Śląska tworzą również autorzy książek dla dzieci i ilustratorzy, między innymi Mariola Jarocka, 
Ewa Kozyra-Pawlak i Paweł Pawlak, Nikola Kucharska, Marcin Pałasz, Anna Paszkiewicz, Robert Romanowicz, 
Magda Wosik, Magdalena Zarębska, Beata Zdęba i Marta Szloser , Sylwia Olszewska-Tracz, Gosia Herba i Mikołaj Pasiński

Wrocławskie wydarzenia literackie
Autorów i wydawców można spotkać podczas licznych wydarzeń literackich, które mają miejsce 
we Wrocławiu. Co roku w grudniu odbywają się Wrocławskie Targi Dobrych Książek, a w kwietniu targi książki
regionalnej Silesiana – Dolnośląski Salon Wydawniczy. Przez kilka lat organizowane były także Targi Książki
dla Dzieci i Młodzieży Dobre Strony, które w minionym roku zostały włączone w program WTDK.
Ucztą dla miłośników literatury są też wrocławskie festiwale literackie: Miesiąc Spotkań Autorskich,
Międzynarodowy Festiwal Opowiadania, Międzynarodowy Festiwal Kryminału i Bruno Schulz Festiwal. 
We Wrocławiu odbywa się też lokalna edycja ogólnopolskiego Festiwalu Literatury Apostrof.

Opracowanie: Magdalena Nawrocka z �lii nr 5 MBP we Wrocławiu.


