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Otwarcie pierwszej w Polsce Księgarni Artystycznej Wydawnictwa BOSZ zbiegnie 
się z jubileuszem 20-lecia O�icyny

     W sobotę 18 października Wydawnictwo BOSZ 
otworzy swoją pierwszą Księgarnię Artystyczną 
BOSZ. Salon będzie usytuowany na I piętrze Centrum 
Kulturalno-Handlowego Millenium Hall w Rzeszowie 
i zaoferuje swoim klientom najwyższej jakości 
albumy oraz wyselekcjonowane tytuły z zakresu 
sztuki i kultury. Ich znakiem rozpoznawczym są 
wysoka wartość merytoryczna oraz najwyższa jakość 
edytorska, co potwierdzają liczne nagrody i wyróżnie-
nia zdobywane w prestiżowych konkursach branży 
wydawniczej na całym świecie, m.in. międzynaro-
dowym konkursie na najlepsze wydawnictwo kuli-
narne Gourmand Cookbook Awards, laur Najpięknie-
jsza Książka Roku w konkursie PTWK czy tytuł Książ-
ka Roku w konkursie Pióro Fredry. W 2011 roku 
Wydawnictwo BOSZ zostało laureatem 21. edycji 
Konkursu Godła „Teraz Polska” za wysoką jakość 
wydawanych książek. 
     W Księgarni Artystycznej BOSZ znajdzie się także 
specjalny dział poświęcony regionowi Podkarpacia, 
z którego wywodzi się O�icyna. Dodatkowo będzie 
można nabyć unikalne reprodukcje dzieł współcze-
snych i klasycznych polskich artystów, m.in.: Jana 
Matejki, Zdzisława Beksińskiego, Juliusza Kossaka, 
Józefa Mehoffera, Jana Stanisławskiego czy Stanisła-
wa Wyspiańskiego. Otwarciu księgarni towarzyszyć 
będzie stała ekspozycja wielkoformatowych 
reprodukcji Zdzisława Beksińskiego, zaprezen-
towana w najbliższym sąsiedztwie salonu.
     Otwarcie Księgarni Artystycznej BOSZ zbiegnie 
się z obchodami 20-lecia istnienia Wydawnictwa. 
Dwudniowe uroczystości związane z jubileuszem 
odbędą się 18 i 19 października. W tym czasie stolicę 
Podkarpacia odwiedzi wielu znanych gości, na co 
dzień współpracujących z Wydawnictwem BOSZ. 
W programie zaplanowano spotkania, bene�is oraz 
koncert. Na wszystkie imprezy wstęp wolny.
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***
     BOSZ to założona w 1994 roku w Olszanicy o�icyna wydawnicza specjalizująca się w edycji 
wielojęzycznych albumów o sztuce, dziedzictwie kulturowym i krajobrazie, których znakiem 
rozpoznawczym są wysoka wartość merytoryczna oraz najwyższa jakość edytorska. 
       Dotychczasowy dorobek Wydawnictwa BOSZ to ponad czterysta tytułów w łącznym nakładzie 
przekraczającym milion czterysta tysięcy egzemplarzy, wydanych we współpracy zarówno 
z wybitnymi twórcami, jak i czołowymi placówkami kulturalnymi z całej Polski. Publikacje 
poświęcone polskiemu dziedzictwu kulturowemu, twórczości uznanych artystów oraz pięknu 
rodzimego krajobrazu realizują jedno z głównych zamierzeń Wydawnictwa, jakim jest promocja 
kultury narodowej. 

20-lecie Wydawnictwa BOSZ – program bene�isu:

Sobota, 18 października 2014, godzina 18.00, miejsce: Millenium Arena 
w Centrum Kulturalno-Handlowym Millenium Hall w Rzeszowie

     W uroczystym bene�isie z okazji 20-lecia Wydawnictwa BOSZ wezmą udział m.in.: 
prof. Jerzy Bralczyk, Krzysztof Łoszewski, prof. Władysław Pluta, prof. Franciszek Ziejka, 
prof. Tadeusz Nuckowski, Włodzimierz Albin, Adam Bujak, Tadeusz Górny oraz 
przedstawiciele jednych z najlepszych w Europie, ale i na świecie drukarni i papierni: Andrej 
Krope i Alessandro Nardelli. Bene�is poprowadzi Katarzyna Lengren – słynąca z niezwykłego 
dowcipu scenogra�ka, malarka, pisarka i poetka. Zwieńczeniem dnia będzie koncert Anny 
Szałapak – wykonawczyni poezji śpiewanej, artystki Piwnicy pod Baranami.

Program wydarzeń towarzyszących:

Miejsce: hall obok Księgarni Artystycznej Wydawnictwa BOSZ, I piętro, 
Centrum Kulturalno-Handlowe Millenium Hall w Rzeszowie
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Sobota, 18 października 2014 

– 11.30 – Konferencja prasowa
– 12.00 – Otwarcie Księgarni Artystycznej Wydawnictwa                                              
                   BOSZ
– 12.30 – Spotkanie autorskie z prof. Jerzym Bralczykiem
– 14.00 – Spotkanie autorskie z Adamem Bujakiem

Niedziela, 19 października 2014

– 13.00 – Spotkanie autorskie z Krzysztofem Łoszewskim
– 14.30 – Spotkanie autorskie z Katarzyną Lengren
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