
 
 

 

 

INFORMACJA PRASOWA 

 
Projekt TISP (Technology Innovation for Smart Publishing)  

prezentuje Smart Book Online – miejsce spotkań technologii i sztuki wydawniczej 

 

Jak nawiązać dialog między branżą wydawniczą a sektorem nowych technologii? Gdzie w dobie pu-

blikacji cyfrowych można znaleźć przestrzeń do wymiany i analizy innowacyjnych rozwiązań? 

Odpowiedzią jest TISP (Innowacyjne technologie dla nowoczesnych firm wydawniczych), europej-

ska platforma tematyczna prowadzona przez Włoskie Stowarzyszenie Wydawców (Associazione Ita-

liana Editori, AIE) i wspierana przez Komisję Europejską w celu rozwoju rozwiązań biznesowych 

łączących dwa wspomniane sektory oraz promowania polityki innowacyjnej na arenie lokalnej i eu-

ropejskiej.  

8 kwietnia 2014 r. w ramach TISP zaprezentowany został Smart Book – ogólnodostępna platforma 

z materiałami dla wydawców i specjalistów ICT. 

Smart Book został oficjalnie zaprezentowany na Targach Książki w Londynie podczas seminarium 

poświęconemu tej tematyce: „Publishing and the ICT sector: how skills are changing in these differ-

ent sectors to be able to work more closely together”. Seminarium współorganizowane było w ra-

mach TISP razem z kampanią „E-skills for Jobs 2014”. Celem tej kampanii jest zwiększenie świa-

domości kluczowej roli, jaką odgrywają e-umiejętności w kształtowaniu innowacyjności i konkuren-

cyjności środowisk europejskich. 

Centralnym punktem Smart Booka są studia rozwiązań biznesowych: przykłady współpracy sektora 

wydawniczego i nowych technologii ilustrowane przez ciekawe start-upy i rozwiązania biznesowe, 

inicjujące dialog między tymi dwoma środowiskami oraz podkreślające potrzeby wydawców, które 

zostały zagospodarowane przez rozwiązania technologiczne. 

Smart Book będzie systematycznie uaktualniany przeglądem wydarzeń organizowanych w ramach 

projektu TISP, analizami rynku i wywiadami z ekspertami z branży wydawniczej i nowych technolo-

gii. Celem nadrzędnym platformy jest dostarczenie najnowszych informacji o kluczowych trendach i 

tematach z obu sektorów. 

Piero Attanasio, koordynator projektu TISP z ramienia AIE, podkreśla wartość dodaną tego projektu: 

„Smart Book, jako wynik ścisłej synergii  między sektorem wydawniczym a nowych technologii, ma 

być pomostem łączącym te dwa światy, oferującym punkt odniesienia dla innowacji i miejscem dzie-

lenia się analizami i rekomendacjami”. 

John Higgins, dyrektor generalny DigitalEurope, gorliwy zwolennik Smart Booka, mówi: „Wierzy-

my w moc transformacji, jaką niosą ze sobą innowacje oparte na nowych technologiach. Smart Book 

ilustruje transformację, przez którą przez ostatnie lata przechodzi branża wydawnicza, i co więcej – 

jest miejscem, które zainicjuje kolejne zmiany”. 



 
 

Na zaangażowanie środowiska wydawców wskazuje Anne Bergman-Tahon, dyrektor Stowarzyszenia 

Wydawców Europejskich (Federation of European Publishers, FEP): „Smart Book umożliwi  euro-

pejskim wydawcom i dostawcom nowych technologii  zacieśnienie współpracy w celu tworzenia lep-

szych produktów dla odbiorców, którymi są czytelnicy. Współpraca z DigitalEurope pozwala wy-

dawcom antycypować rozwój branży ICT i inspirować ją do jeszcze intensywniejszego wspierania 

naszego sektora i podejmowania projektów w celu stworzenia narzędzi potrzebnych dla budowania 

lepszego jutra”. 

 

Londyn, 8 kwietnia 2014 r. 

Więcej na: www.smartbook-tisp.eu 

 

KONTAKT DO TISP 

E-mail: progetti@aie.it 

Grupa Linkedin: TISP – Technology Innovation for Smart Publishing 

Twitter: @tispnetwork #tispnet 

 

CZYM JEST TISP 

TISP (Technologies and Innovation for Smart Publishing) jest europejskim projektem unijnym mającym na ce-

lu zbliżenie sektorów wydawniczego i nowych technologii, którego wynikiem ma być stymulowanie kontak-

tów i stworzenie nowych modeli biznesowych.  

Projekt TISP jest platformą wymiany doświadczeń, analiz rynkowych i studiów przypadków. Wydawcy i firmy z 

kręgu nowych technologii dzięki międzynarodowej sieci kontaktów biorą udział w debacie na temat innowacyj-

ności, wspierając powstawanie zarówno innowacyjnych produktów i serwisów, jak i nowych rozwiązań 

technologicznych. 

W osiągnięciu tych celów podczas najważniejszych wydarzeń branżowych będą organizowane spotkania eks-

perckie oraz inne aktywności w ramach międzynarodowej platformy. 

Projekt został zainicjowany w styczniu 2013 roku z 3-letnim planem działań. Opiera się na konsorcjum złożo-

nym z 25 organizacji z 12 krajów, którego koordynatorem jest AIE, Associazione Italiana Editori. Konsorcjum 

składa się z: dwóch organizacji branżowych o zasięgu europejskim, tj. Stowarzyszenia Wydawców Europej-

skich (FEP) oraz DigitalEurope, z organizatorów trzech najważniejszych targów książki – Targów Książki 

Dziecięcej w Bolonii, Frankfurckich Targów Książki i Targów Książki w Londynie, a także z 16 stowarzyszeń 

branżowych na szczeblu krajowym i czterech instytucji badawczych. 

http://www.smartbook-tisp.eu/

