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Pierwsze wzmianki 
o obchodach Święta Pisarzy

pochodzą z 1984 roku,
kiedy to członkowie PEN

Club – Międzynarodowego
Stowarzyszenia Pisarzy –
chcieli uczcić swą pracę 

i trud.

Święto pisarzyŚwięto pisarzy



To inaczej autor lub
współautor swojego dzieła, 
a więc książki. Może pisać

powieści, biografie, reportaże,
pamiętniki, opowiadania,

wiersze czy też na przykład
utwory sceniczne.

Kim jest pisarz?Kim jest pisarz?

Obecnie autorzy tworzą
książki na komputerach.



Dawniej pisarz najczęściej
posługiwał się długopisem 
a jeszcze wcześniej piórem.

Powstawały wówczas
rękopisy (niektóre z nich 

są bardzo cenne).

Praca pisarzy dawniejPraca pisarzy dawniej



Praca pisarza polega na wymyślaniu i zapisywaniu
różnych historii. Mogą to być opowieści smutne lub
wesołe, długie lub krótkie, mogą uczyć lub bawić.

Na czym polega praca Pisarza?Na czym polega praca Pisarza?



Zanim książka trafi do rąk czytelnika, musi przejść
długą drogę, w której każdy z pracowników

przykłada cząsteczkę swojej pracy do ogólnej
całości książki.

Droga książki od pomysłu do wydaniaDroga książki od pomysłu do wydania



Wydawca to osoba lub
instytucja, za której

pieniądze drukowana jest
książka. Jeżeli dzieło

spodoba się wydawcy,
zostaje podpisana umowa 

z autorem.

WydawcaWydawca



Redaktor to osoba, która dba
by, treść w książce była

spójna, zaznacza błędy oraz
sprawdza, czy autor nie
powielił fragmentów 

w swojej pracy. Często 
ma duży wpływ na

ostateczną postać publikacji.

Redakcja i korektaRedakcja i korekta



Wydawca po przyjęciu tekstu książki zleca
wykonanie ilustracji i projektu okładki artyście

grafikowi, ilustratorowi.

Ilustracje i zdjęciaIlustracje i zdjęcia

Grafik projektuje okładkę
książki, rozmieszcza
napisy i ilustracje 

w książce.



Druk i dystrybucjaDruk i dystrybucja
Drukarnie drukują zleconą liczbę książek przez

wydawnictwo. Następnie są pakowane do kartonów 
i wysyłane. Wydawnictwo zajmuje się dystrybucją

nakładu do księgarni stacjonarnych i internetowych.



Książki trafiają do
księgarni, następnie

pracownicy wyceniają je 
i rozkładają na właściwe

półki.

KsięgarniaKsięgarnia



Ile zarabia pisarz?Ile zarabia pisarz?
Wbrew pozorom, autorzy

książek nie zarabiają dużo.
Jest to zazwyczaj około 5%

ceny każdej sprzedanej
książki.

Tak więc za sprzedaż jednej
książki w cenie 50 zł, autor
otrzymuje jedynie 2,50 zł.



Polscy pisarze dla DzieciPolscy pisarze dla Dzieci
Julian Tuwim napisał:

"Lokomotywa"
"Pstryk"
"Rzepka"
"Okulary"
"Ptasie radio"
"Kotek"
"Abecadło"
i wiele innych...



"Na straganie"
"Kaczka dziwaczka"
"Kwoka"
"Entliczek-pentliczek"
"Leń"
"Samochwała"
"Katar"
i wiele innych...

Jan Brzechwa napisał:
Polscy pisarze dla DzieciPolscy pisarze dla Dzieci



"Nasza szkapa"
"Dym"
"Na Jagody"
"Bocian"
"Stefek burczymucha"
"O Janku Wędrowniczku"
"O krasnoludkach i sierotce Marysi"
i wiele innych...

Maria Konopnicka napisała:
Polscy pisarze dla DzieciPolscy pisarze dla Dzieci


