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„New York Times” o polskich kryminałach

Mimo ogromnej popularności na świecie kryminałów z Wielkiej Bryta-
nii, Skandynawii czy Stanów Zjednoczonych, także polskie powieści kry-
minalne zyskują rzesze fanów na całym świecie. Pogląd taki na łamach 
„New York Times” (z 19 marca 2014) zaprezentowała Ginanne Brownell 
w tekście Move Over Scandinavian Noir, Here Comes the Polish Gumshoe. 
W artykule pojawiają się nazwiska naszych największych gwiazd gatunku, 
czyli  Joanny Bator, Joanny Chmielewskiej, Mariusza Czubaja, Małgorzaty 
Fugiel-Kuźmińskiej, Joanny Jodełki, Marka Krajewskiego, Michała Kuź-
mińskiego, Zygmunta Miłoszewskiego, Olgi Tokarczuk, Michała Witkow-
skiego czy Marcina Wrońskiego. 

Autorka analizuje rozwój gatunku na rodzimym gruncie oraz przy-
bliża przesłanki,  które zdecydowały o ogromnym sukcesie polskiego kry-
minału. Swoją przewagę na rynku wydawniczym literatura kryminalna 
zawdzięcza bogatej i burzliwej historii Polski w XX w. Polskie kryminały 
mają szanse zdobyć rzesze fanów na całym świecie, z powodzeniem są 
już publikowane we Francji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, 
Izraelu i Turcji.

Źródło: http://lubimyczytac.pl/aktualnosci/3725/new-york-times-
zacheca-do-lektury-polskich-kryminalow
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Targi książki w Indiach

Polska była gościem honorowym Międzynarodowych Targów Książki 
w New Delhi trwających od 15 do 22 lutego 2014. Był to również jeden 
z najważniejszych elementów obchodów 60-lecia stosunków dyplomatycz-
nych Polski z Indami. Nasz kraj reprezentowała m.in. Podsekretarz Stanu 
w MKiDN prof. Małgorzata Omilanowska. 

Ta ośmiodniowa impreza jest organizowana od 1972 roku i przyciąga 
rzesze odwiedzających. Liczące ponad 1,2 mld mieszkańców Indie są 
ogromnym rynkiem wydawniczym, na którym prawie 12 tys. wydawców 
publikuje rocznie około 90 tys. tytułów w ponad 18 językach. W związku ze 
szczególną rolą Polski podczas tegorocznych Targów miała ona szansę na 
zaistnienie na rynku wydawniczym w Indiach, jak również zapoznanie się 
z jego specyfi ką. W inauguracji targów udział wziął również Prezydent Indii, 
Pranab Mukherjee.

Na polskim stoisku prezentowane były nowości, literatura polska 
w przekładzie na angielski, odbywały się spotkania z autorami, warsz-
taty i wystawy. Polska przygotowała dwie specjalne wystawy: dotyczącą 


