
Szanowni Państwo, 

Ogłaszamy nabór do drugiej edycji Polskiej Akademii Księgarstwa, która prowadzona będzie 

przez dwa semestry w roku akademickim 2016/2017 – od listopada br. do czerwca roku 

przyszłego. Sesje odbywać się będą w weekendy – od piątku po południu do niedzieli po 

południu. Przewidziano po 5 sesji w każdym semestrze. 

Warunki przyjęcia do PAK są następujące: 

 przesłanie wniosku o przyjęcie na studia w PAK 

 praca w księgarstwie, aktualnie lub w przeszłości z perspektywą jej ponownego 

podjęcia  

 ukończone studia wyższe, co najmniej uzyskanie licencjatu – osoby te po zakończeniu 

studiów w PAK otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych 

 w przypadku kandydatów, którzy nie ukończyli studiów wyższych, a zostaną 

zakwalifikowani jako słuchacze PAK i odbędą cały tok studiów, przewiduje się 

dyplom ukończenia PAK jako kursów zawodowych 

 list motywacyjny z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej 

 zobowiązanie się do ukończenia dwóch semestrów studiów; w przypadku 

niespełnienia tego zobowiązania osoby przerywające naukę będą zobligowane do 

zwrotu kosztów poniesionych przez organizatorów PAK 

 rekomendacja zwierzchnika (właściciela, prezesa lub kierownika) w firmie 

księgarskiej potwierdzające skierowanie na studia w PAK – nie dotyczy osób 

kierujących przedsiębiorstwami księgarskimi. 

Do wniosku należy załączyć wymagane dokumenty: poświadczoną fotokopię dyplomu 

ukończenia studiów względnie świadectwa maturalnego, list motywacyjny, zgodę 

zwierzchnika (jeżeli jest wymagana), zobowiązanie ukończenia studiów. O przyjęciu na 

studia w PAK decyduje komisja złożona z przedstawicieli Instytutu Książki, WDIiB UW 

i PIK, przy czym brana będzie pod uwagę kolejnością zgłoszeń. 

Przed rozpoczęciem studiów słuchacze PAK wezmą udział w wyjeździe studyjnym na Targi 

Książki we Frankfurcie.  

Celem Polskiej Akademii Księgarstwa jest podniesienie prestiżu i poziomu polskiego 

księgarstwa przez zorganizowanie i prowadzenie kształcenia kadr księgarskich. Jest to 

pierwsza inicjatywa w Polsce stwarzająca możliwość podjęcia zawodowych studiów 

księgarskich na poziomie akademickim. Absolwenci PAK w kolejnych latach dołączają do 

elity polskiego księgarstwa. 

Polska Akademia Księgarstwa ma formę studiów podyplomowych lub kursu zawodowego 

prowadzonych przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, a sprawy 

organizacyjne PAK prowadzi Polska Izba Książki. Uczestnicy PAK składają egzaminy. 

Wykładowcami są uczestnicy i analitycy rynku książki, a także doświadczeni księgarze, 

znający omawiane zagadnienia z praktyki zawodowej. 

Studia w Polskiej Akademii Księgarstwa są bezpłatne, a koszty przyjazdu do Warszawy 

i noclegów będą refundowane słuchaczom ze środków Instytutu Książki do kwoty 400 zł za 

każdą sesję. Przewidziano jedynie opłatę organizacyjną wynoszącą dla każdego słuchacza 

500 zł za dwa semestry nauki. 



 

Informacji udzielają: 
Polska Izba Książki 

- Piotr Dobrołęcki, tel. 602 715 579, e-mail: pdobrolecki@gazeta.pl 

- Maria Czarnocka, tel. 602 394 256, e-mail: pak@pik.org.pl 
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