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Jeśli do szczęścia potrzebna jest Wam dobra książka i smaczna kawa w dobrym towarzystwie
zajrzyjcie do jednego z miejsc na szlaku wyjątkowych księgarni.
Narodowe Centrum Kultury, które prowadzi również działalność wydawniczą, stworzyło Sieć Księgarni
Partnerskich. Tworzą go miejsca oferujące nie tylko szerokie spektrum wydawnictw - książek,
czasopism, magazynów, płyt - również przestrzeń do spędzania czasu przy kawie podczas spotkań
autorskich, dyskusji, akcji kulturowych.
Szukajcie takich miejsc w swoim mieście i opisujcie je na Mapie Kultury.
A. MiTo - księgarnia, kawiarnia w przestrzeni hi-tech
MiTo powstało dwadzieścia lat temu jako galeria sztuki współczesnej. W 2011 roku zapadła decyzja o
zmianie - od tamtej pory jesteśmy także księgarnią i kawiarnią, a na ścianach nie wiszą już pejzaże i
martwe natury, ale żywe i świeże prace młodych artystów z Polski i ze świata.
B. Księgarnia Artystyczna w warszawskiej Zachęcie
Księgarnia Artystyczna realizuje misję, która przyświeca Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki. Zajmuje
się upowszechnianiem wiedzy o sztuce i o artystach za sprawą książek, albumów, katalogów, płyt
DVD, reprodukcji czy drobnych gadżetów
C. Główna Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa
Główna Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa to jedna z najstarszych i największych księgarń w
Warszawie. Księgarnia Prusa znajduje się przy Krakowskim Przedmieściu 7 w Kamienicy Grodzkiego,
która znana jest miłośnikom "Lalki" jako sklep Stanisława Wokulskiego.
D. Tajne Komplety
Tajne Komplety. Księgarnia Partnerska Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Pod taką nazwą Fundacja na
Rzecz Kultury i Edukacji im. Tymoteusza Karpowicza od pierwszej połowy października 2010 roku
prowadzi café księgarnię na wrocławskim rynku (Przejście Garncarskie 2).
E. Między Słowami - między książkami i ludźmi
Między Słowami to połączenie naszych pasji: zamiłowania do literackich przygód, poszukiwania
filmowych i muzycznych inspiracji, długich rozmów przy lampce wina lub filiżance aromatycznej kawy.
To spełnienie naszego marzenia o stworzeniu miejsca spotkań z drugim człowiekiem lub samym sobą,
gdzie czas będzie płynął nieco wolniej, a kawa, książka i muzyka staną się jedynie dodatkami do
atmosfery, którą stworzą ludzie..
F. Bookarest - klubo/księgarnia w Starym Browarze
Bookarest to klubo-księgarnia, która powstała w 2004 roku w Starym Browarze w Poznaniu. Motywem
przewodnim sklepu jest książka i design. Elle Decoration uznało Bookarest za najbardziej designerską
księgarnię na Starym Kontynencie, a InStyle za jedno z najmodniejszych miejsc w Polsce.
G. MOCAK Bookstore
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MOCAK Bookstore to księgarnia artystyczna działająca przy MOCAK-u Muzeum Sztuki Współczesnej
w Krakowie. W ofercie przestronnej księgarni mieszczącej się w Krakowie przy ulicy Lipowej 4, a także
w sklepie internetowym znajdują się najciekawsze propozycje wydawnicze dotyczące współczesnej
humanistyki. Obok publikacji dotyczących krytyki sztuki, filozofii czy estetyki znaleźć można tu
wydawnictwa z zakresu fotografii, designu, mody, filmu, muzyki, architektury oraz nowych mediów.
Księgarnia ma także dobrze zaopatrzony dział publikacji dla dzieci i młodzieży oraz rozbudowaną
sekcję komiksów.
H. Księgarnia Młoda - odmładza centrum Krakowa.
Księgarnia Młoda znajduje się w Kamienicy Szołayskich w samym centrum miasta przy
zrewitalizowanym placu Szczepańskim - tak blisko samego rynku, że kiedy krakowski artysta jest już
przy Sukiennicach, szalik ma jeszcze pod oknami Szołayskich. Młoda została otwarta wraz z
wernisażem młodopolskiej wystawy organizowanej przez Muzeum Narodowe w Krakowie w
odnowionych wnętrzach XIX-wiecznej kamienicy.
I. Bily Konicek - książki, kawa i koronki
Klubokawiarnia „Bílý Koníček” to przyjazne miejsce dla wszystkich miłośników dobrej kawy i dobrych
książek. Posiadamy szeroką ofertę pozycji z zakresu antropologii i etnografii, także reportaże oraz
książki dziecięce.
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