
DUŻY TARG KSIĘGARNI 
SPOŁECZNEJ 

ŚWIETNE KSIĄŻKI W 
SUPERCENACH PO 5 I 10 PLN                                          

Setki wspaniałych książek, wśród 
nich białe kruki i tytuły, które nie 

sposób znaleźć w księgarniach 
ani na aukcjach internetowych.                     

Moc świetnej literatury - 
przeczytanej, w dobrym stanie. 
Razem dajemy im drugie życie!        

Przyjdź i wyłów dla siebie perełkę. 

Każda książka to cegiełka.           
Kupując, wspierasz                                 
BIG BOOK FESTIVAL.                              

Targ działa od 12.00 do 20.00
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NA OTWARCIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
EVERGREEN: FOLWARK OSTATECZNY                                                                                                                                                        

 O mechanizmach władzy, totalitaryzmie i historii. 
O tym, czego czas nie zmienia i co łączy nas ze zdarzeniami z przeszłości. Widowisko na motywach tekstów George'a Orwella i Martina Luthera Kinga. 

Między literaturą a muzyką.                                      
Opracowanie muzyczne Radek Łukasiewicz. Występują m.in. Matylda Damięcka i Czesław Mozil.

Adaptacja i reżyseria MATYLDA DAMIĘCKA
Centrum Łowicka NA TRAWIE                                                                                                                                             

Bez transmisji, bądź z nami na miejscu! 

LITERACKI PĘPEK ŚWIATA                             
Wypij kawę, 

zdjedz zdrowo, 
kup książkę, 
podyskutuj.                                 

Ekspres włączony 
od  10.00 do 22.00!

KSIĄŻKI MOJEGO ŻYCIA                                                  
Czy literatura pomaga być dobrym 
księdzem, czy zakonnik może mieć 

prywatną bibliotekę i jak współcześni 
pisarze radzą sobie ze sprawami 

największej wagi opowiada wyjątkowo 
oczytany duchowny  ROMAN BIELECKI OP.                                                     

Rozmawia Paulina Wilk                                
Wydarzenie z transmisją na żywo!

WIELKIE PYTANIA: NIE MA I NIE WRÓCI                                                                                           
O tym, jak mądrze przeżywać utratę, godzić 

się na nieobecność i odkrywać sens we 
wszystkim, czego brakuje. Na jedne 

z najtrudniejszych pytań w życiu próbuje 
odpowiedzieć AGATA TUSZYŃSKA. 

Rozmawia Marta Perchuć-Burzyńska                                 
Wydarzenie z transmisją na żywo!                                          

UWAGA: PREMIERA! 
„INFLUENZA MAGNA. U PROGÓW 

WIECZNOŚCI"                                                      
O chwili, w której barwny i wyrafinowany świat 

zniszczyły grypa hiszpanka i wielka wojna. O tym, 
czego uczą historyczne pandemie i jak 

wypadamy na ich tle mówi BOGUSŁAW CHRABOTA.                           
Rozmawia Łukasz Saturczak                          

Partner: Wydawnictwo Axel Springer 
Wydarzenie z transmisją na żywo!

JESZCZE BĘDĄ Z NAS LUDZIE?                                     
O przyszłości, w której ciało jest także 

maszyną, a świadomość można eksportować. 
O transhumanistach - kim są, jakie jutro nam 

szykują i co na to wszystko literatura 
objaśniają                                                              

dr MACIEJ KAWECKI z Instytutu Lema 
oraz  prof. PIOTR DURKA z BrainTech.                                                         

Rozmawia Karolina Głowacka            
Wydarzenie z transmisją na żywo! 

UWAGA: PREMIERA! „SPINALONGA”                       
O ostatniej europejskiej kolonii dla trędowatych, 
chorobie wciąż spowitej tajemnicą i pokoleniach 

ofiar, które chcą zapomnieć mówi 
MAŁGORZATA GOŁOTA.                                    

Rozmawia Łukasz Wojtusik                           
Partner: Wydawnictwo Agora                              

Wydarzenie z transmisją na żywo!

UWAGA: PREMIERA! „GARDEROBA”                        
O kolekcjonerce mężczyzn, która wyciąga 
z szafy wciąż nowe wizerunki, szukając 
spełnienia i bliskości. O przebierankach 

maskujących ukryte potrzeby mówi         
JAGNA AMBROZIAK, doświadczona 

psychoterapeutka i powieściowa debiutantka.                                                     
Rozmawia Katarzyna Borowiecka                                  

Partner: Wydawnictwo Agora                              
Wydarzenie z transmisją na żywo!

GRAJ W ZIELONE
Mali ekolodzy do dzieła! Co możesz robić tu 

i teraz, by ratować świat? Jak zmiany klimatyczne 
wpływają na nas i przyrodę? Do akcji i eko 

myślenia zachęcają twórcy dziecięcej literatury: 
JOANNA GUSZTA i WOJCIECH MIKOŁUSZKO.                                                                                            

Zapraszamy małych i niezupełnie dorosłych!     
Rozmawia Justyna Dżbik-Kluge                                                    

Wydarzenie z transmisją na żywo!

ŻYCZLIWI NIEZNAJOMI                                    
O samotności z wyboru i bliskości za pieniądze. 

O tym, co w pojedynczości jest fajne i skąd bierze 
się obojętność. Jak nie osamotnić siebie i innych 

mówią KATARZYNA TUBYLEWICZ 
i OKTAWIA KROMER.                                                  

Rozmawia Katarzyna Sroczyńska                
Wydarzenie z transmisją na żywo!

UWAGA: PREMIERA!                
„FORMIKARIUM. CZYLI W MOIM ŚWIECIE 

MRÓWEK”                                                            
 O życiu w naturze, z naturą i przeciwko niej. 

O zachwytach nad cudami przyrody i urodą życia 
mówi AGNIESZKA DAUKSZA, która przygotowała 

wybór opowiadań  KORNELA FILIPOWICZA.                             
Rozmawia Magdalena Mikołajczuk                                          

Partner wydarzenia: SIW Znak                          
Wydarzenie z transmisją na żywo!

ZAKAZANE SŁOWA: MURZYN I SPÓŁKA                        
Dlaczego Indianie są gorsi od Pierwszych 
Nacji i czym się różni osoba niebinarna od 
nieheteronormatywnej. O nowym słowniku 

wrażliwości rozmawiają                                                           
AGA ZANO, tłumaczka 

oraz MATEUSZ ADAMCZYK, badacz języka.                       
Pyta Łukasz Kamiński                          

Wydarzenie z transmisją na żywo!

PAŃSTWO I CHAMSTWO                                       
Komu w Polsce słoma wyłazi z butów. 

O ojczyźnie pańszczyźnie, niewolnictwie 
chłopów, wykorzystywaniu służących i wiejskich 

korzeniach miejskich robotnic mówią 
antropolog KACPER POBŁOCKI 

i kulturoznawczyni 
ALICJA URBANIK-KOPEĆ.                                                    
Rozmawia Paweł Sulik              

Wydarzenie z transmisją na żywo!

FATALNE DZIEDZICTWO                                                 
O strategiach przetrwania w toksycznych 

relacjach rodzinnych, domach złych i dobrej 
literaturze, która jest ich nieplanowanym 

dzieckiem opowiadają  FILIP ZAWADA 
i ALEKSANDRA ZBROJA.                                

Rozmawia Anna Sańczuk                       
Wydarzenie z transmisją na żywo!

 BYŁ SOBIE CHŁOPIEC                                                   
O bezgranicznej miłości na dnie,                              

o dziecięcym kochaniu upadłej mamy 
w upadłym mieście i o debiucie, 

którym rzucił świat na kolana, mówi 
pochodzący ze Szkocji DOUGLAS STUART.                                          

Rozmawia Wojciech Engelking          
Wydarzenie z transmisją na żywo!                                               

BUNT NASZYCH CZASÓW                                                 
O międzynarodowej rewolcie przeciwko 

globalizacji, chórze gniewnych ludzi i o tym, czy
 z tej wściekłości urodzi się lepszy światowy 

porządek mówi izraelski dziennikarz 
i autor NADAV EYAL.                                                  

Rozmawia Tomasz Sawczuk                    
Wydarzenie z transmisją na żywo!                                               

O MATKO I CÓRKO!                                                           
O teatrze wzajemnych pretensji, zazdrości, 

pogardzie i innych niciach przywiązania 
łączących kobiety. O świecie, w którym   

dziewczyny wciąż szukają swojego miejsca mówi 
amerykańska pisarka i aktywistka   

VIVIAN GORNICK.                                            
Rozmawia Karolina Sulej                    

Wydarzenie z transmisją na żywo!             

UWAGA: PREMIERA!                                            
„ZACHÓD SŁOŃCA NA SANTORINI”                         

O ciemniejszej stronie Grecji, faszystach obiecujących 
złoty świt i ksenofobicznej przemocy na pięknych 

wyspach mówi  
DIONISIOS STURIS.                                           

Rozmawia Maciej Ulewicz                            
Partner: Wydawnictwo Poznańskie                                                                          

Wydarzenie z transmisją na żywo!

OKRĄGŁY STÓŁ LITERACKI                                                    
Nadzieja - nie mylić z naiwnością.                              

O wierze w lepsze jutro w czasach z pozoru beznadziejnych 
rozmawiają autorzy, autorki i publiczność. 

ROMAN BIELECKI OP, WOJCIECH CHMIELARZ, MAŁGORZATA HALBER, 
JACEK HUGO-BADER,  NATALIA FIEDORCZUK, KATARZYNA 

MICHALCZAK, ZOŚKA PAPUŻANKA, AGATA PASSENT,KATARZYNA 
TUBYLEWICZ, GRZEGORZ UZDAŃSKI.

 Dyskusję prowadzi, czas odmierza i w gong uderza Justyna Dżbik-Kluge.                   
Wydarzenie z transmisją na żywo!

UWAGA: PREMIERA!                                                
„POLKI NA MONTPARNASSIE”                                  

O malarkach, które uciekły z polskiej duchoty, by w Paryżu żyć 
odważnie i tworzyć bez pruderii, tak jak chciały, 

opowiada SYLWIA ZIENTEK.                                         
Rozmawia Weronika Wawrzkowicz          

Partner: Wydawnictwo Agora                                 
Wydarzenie z transmisją na żywo!

MAŁY TEATR: „SIMONA K. WOŁĄJĄCA NA PUSZCZY”
 O słynnej, ale nie w pełni docenionej biolożce, doktorce 

nauk leśnych, pionierce ochrony ekosystemów. O kobiecie 
odważnej i pełnej sprzeczności. Silnej i zagubionej, 
bezkompromisowej i wrażliwej. Simonę K. niełatwo 

zrozumieć i trudno pokochać.    
Występuje AGNIESZKA PRZEPIÓRSKA            

Tekst Piotr Rowicki, reżyseria Anna Gryszkówska                                                                   
Bez transmisji, bądź z nami na miejscu! 

WBREW ROZSĄDKOWI                                
Wszystko, czego nie rozumiecie w teoriach spiskowych, 

myśleniu irracjonalnym oraz zawrotnej karierze 
reptilian i antyszczepionkowców wyjaśniają  

neurofizjolog PAWEŁ BOGUSZEWSKI oraz antropolożka 
OLGA DRENDA.                                                   

Prowadzi i dopowiada filozof Tomasz Stawiszyński         
Wydarzenie z transmisją na żywo!

EWOLUCJA GÓRY                                                   
Jakie szczyty do zdobycia mają współcześni 

romantycy, czy niewinna wspinaczka była 
kiedykolwiek możliwa i czy kobietom w Tatrach było 

ciężej niż mężczyznom w Himalajach. 
O etyce, wolności i biznesie na wysokościach mówią 

ANNA KRÓL i PIOTR TRYBALSKI.                                                         
Rozmawia Max Cegielski                       

Wydarzenie z transmisją na żywo!

NA GŁOS: „SEROTONINA”                                     
Słuchowisko z muzyką na żywo.   

O końcu miłości i wiary we wspólnotę, o wielkiej 
samotności. W roli głównej  46-letni Florent-Claude 

Labrouste, który nienawidzi swojego imienia i jest tu tylko 
dzięki antydepresantom. Wydarzenie na motywach powieści 

Michela Houellebecq'a. 
Występuje ANDRZEJ CHYRA.  

Muzyka na żywo Wojciech Brożek
Autorskie wprowadzenie Piotr Kieżun                                                                                 

Wydarzenie z transmisją na żywo!

PRÓBA CZYTANA: POLSKA OCZAMI MALCOLMA XD                 
Eksperyment teatralno-literacki. Improwizowana 

rozmowa o byciu najprawdziwszym z Polaków, 
stereotypach narodowych i polskości, która przyprawia 

o ból głowy. Śmieszniej niż straszniej! 
Występują: MATEUSZ JANICKI i MICHAŁ CZERNECKI

Muzyka Dominik Strycharski  
Reżyseria Wiktor Loga-Skarczewski        
Bez transmisji, bądź z nami na miejscu!            

SEN O WARSZAWIE                                                                                                                                                    
 O najważniejszych budynkach publicznych stolicy. 

O tym, kto projektuje naszą historię i ideały. 
Oraz o tym, jak teraz dobrze urządzić wspólną 

przestrzeń dla naszej przyszłości mówią architekci 
GRZEGORZ PIĄTEK i ZYGMUNT BORAWSKI.                                                                                                                                                  

Rozmawia Agnieszka Szydłowska                                                                                                 
Wydarzenie z transmisją na żywo!

LITERACKI PĘPEK ŚWIATA                             
Wypij kawę, 

zdjedz zdrowo, 
kup książkę, 
podyskutuj.                                 

Ekspres włączony 
od  10.00 do 22.00!

UWAGA: PREMIERA! „DOMY PISARZY”                                                                
Co widać z okna domu, w którym urodził się 

Miłosz. Jak pada słońce w mieszkaniu 
Kawafisa. W jakich uliczkach bawił się mały 
Tomasz Mann. I co jeszcze odkryła w czasie 
podróży do prywatności literatów, opowiada 

MARZENA MRÓZ-BAJON.                               
Rozmawia Sylwia Niemczyk                          

Partner: Wydawnictwo Marginesy 
Wydarzenie z transmisją na żywo!

 
UWAGA: PREMIERA!                                              

„BYWALEC  ZIELENI. BOLESŁAW LEŚMIAN. 
BIOGRAFIA”                                           

O poecie miłości i poecie śmierci, czterech 
dekadach wśród wersów i mitach, które 

najwyższa pora pożegnać opowiada biograf 
dr PIOTR ŁOPUSZAŃSKI.                                      

Rozmawia Agata Passent                      
Partner: Wydawnictwo Iskry                         

Wydarzenie z transmisją na żywo!

UWAGA: PREMIERA!                         
„NIEBIAŃSKIE OSIEDLE”                                                

O fantazji mieszkania w enklawie dla 
prawdziwych Polaków, cenie za miejscówkę 

w raju na ziemi  i nowej serii kryminałów 
z dziennikarzem śledczym w roli głównej  

opowiada RYSZARD ĆWIRLEJ.                            
Rozmawia Maciej Ulewicz               

Partner: Wydawnictwo Czwarta Strona                                               
Wydarzenie z transmisją na żywo!

MASZ CI LOS                                                           
Czy da się napisać prawdę o człowieku, kiedy 
powieściopisarz jest lepszym biografem niż 

reporter i co począć z białymi plamami 
życiorysów.  O metodach  chwytania materii 

i ulotności życia mówią  NATALIA FIEDORCZUK, 
ARTUR DOMOSŁAWSKI i MAGDALENA 

GRZEBAŁKOWSKA.                             
Rozmawia Anna Sańczuk                                                  

Wydarzenie z transmisją na żywo!

UWAGA: PREMIERA!                                                                
„TYCIPAŃSTWA”                                                                  

O idealistach i outsiderach, którzy nie chcą żyć 
w żadnym z istniejących krajów, dlatego tworzą 

własną niepodległość na pustyniach, 
platformach i w dziełach sztuki mówi MACIEJ 

GRZENKOWICZ.                              
Rozmawia Łukasz Wojtusik                           

Partner: Wydawnictwo Poznańskie                      
Wydarzenie z transmisją na żywo!   

GDY WIADOMO, ŻE HOMO                                                                        
Jaka siła płynie z nieukrywanej tożsamości 

seksualnej, czy  twórcy queer odmienią 
oblicze polskiej sztuki i literatury. 

I czy są jeszcze jakieś drzwi do wyważenia 
mówią pisarka  DOROTA KOTAS  i reżyser 

MICHAŁ BORCZUCH.                                                          
Rozmawia Przemek Rydzewski          

Wydarzenie z transmisją na żywo!

REPUBLIKA DZIECI                                                            
O małych ludziach bez niewinności, 
morderczych instynktach i grozie 

dziecięcego doświadczenia. O literackich 
światach, w których zło nie oszczędza 

najmłodszych mówi wybitny pisarz 
hiszpański ANDRÈS BARBA.                                                                   

Rozmawia Marta Perchuć-Burzyńska 
Wydarzenie z transmisją na żywo!

JĄDRO CHCIWOŚCI                                                           
O nieustraszonych obrońcach lasów, rdzennych 

bojownikach o czystą wodę, ludziach, którzy 
zostali u siebie. O wojnach, które rozpruwają 

planetę i nas od środka, mówi nagradzany 
peruwiański reporter JOSEPH ZÁRATE.                                                

Rozmawia Beata Jewiarz                
Wydarzenie z transmisją na żywo!

MÓW MI SUSAN                                                                  
O młodzieńczej fascynacji wielką Susan 

Sontag, czerpaniu natchnienia i mocy z innych 
kobiet. O tym, jak wiele w sztuce zależy 
od mentorek, przyjaźni i wzajemności  

mówi amerykańska pisarka                                         
SIGRID NUNEZ.                                              

Rozmawia Sylwia Chutnik                       
Wydarzenie z transmisją na żywo!

NA ZAMKNIĘCIE: BENIA KRZYK. SCENY Z ŻYCIA                                    
Był w Odessie żydowski bandyta, okrutny i bezwzględny, 

ale z zasadami. Jego królestwo przemija, wokół rodzi się świat 
bez reguł. Legendarny złoczyńca musi odejść. Widowisko na 

motywach „Opowiadań odeskich” Izaaka Babla.                                 
Występuje GRZEGORZ DAMIĘCKI               

Video Monika Stolarska. Muzyka na żywo Paweł Szamburski
Adaptacja i reżyseria Tomasz Cyz              

Partner: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia                                                                    
Bez transmisji, bądź z nami na miejscu!           

PIES JAKI JEST                                                         
Jak wygląda świat z perspektywy psa? 

Dlaczego on dużo śpi i co mu się śni? Chodzimy na 
czterech łapach i sprawdzamy, czego potrzeba psom  

do szczęścia. 
Wiedzą dzielą się autorki książki dla przedszkolaków: 

KASIA ANTCZAK, psia psycholożka 
i KASIA FRYZA, ilustratorka 

oraz zaprzyjaźnione czworonogi!                                            
Rozmawia Katarzyna Stoparczyk                       

Zapraszamy małych i niezupełnie dorosłych oraz psy!                                           
Wydarzenie z transmisją na żywo!

UWAGA: PREMIERA!                                   
„ROZPŁYWAJ SIĘ”                                                               

Co się stało z polskimi marzeniami 
między rokiem 1999, 2009 i 2019, 

kto to jest omama, jak się żyje w Superjednostce 
i jak nieprzeżyte dzieciństwo eurosierot utrudnia bycie 

dorosłym opowiada  ANNA CIEPLAK.                                                 
Rozmawia Magda Żakowska                             

Partner: Wydawnictwo Literackie    
Wydarzenie z transmisją na żywo!

OKRĄGŁY STÓŁ LITERACKI                            
Zaufanie w dobie nieufności.                                   

Jak budować dobrą wiarę wszystkich wobec wszystkich 
rozmawiają autorki, autorzy i publiczność.                                                                  

ANNA CIEPLAK, SYLWIA CHUTNIK, ARTUR DOMOSŁAWSKI, 
MAŁGORZATA LEBDA, JAROSŁAW MIKOŁAJEWSKI, ZYTA RUDZKA,
EWA WINNICKA, MAGDALENA GRZEBAŁKOWSKA, MARCIN WICHA, 

FILIP ZAWADA
Dyskusję prowadzi, czas odmierza i w gong uderza Michał Nogaś.

   Wydarzenie z transmisją na żywo!
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https://bigbookfestival.pl/program/zakazane-slowa-murzyn-i-spolka-zano-adamczyk/
https://bigbookfestival.pl/program/panstwo-i-chamstwo-poblocki-urbanik/
https://bigbookfestival.pl/program/wbrew-rozsadkowi-boguszewski-drenda/
https://bigbookfestival.pl/program/pies-jaki-jest-antczak-fryza/
https://bigbookfestival.pl/program/ewolucja-gory-krol-trybalski/
https://bigbookfestival.pl/program/gdy-wiadomo-ze-homo-kotas-borczuch/
https://bigbookfestival.pl/program/masz-ci-los-fiedorczuk-domoslawski-grzebalkowska/
https://bigbookfestival.pl/program/sen-o-warszawie-piatek-borawski/
https://bigbookfestival.pl/program/evergreen-folwark-ostateczny/
https://bigbookfestival.pl/program/duzy-targ-spoleczny/
https://bigbookfestival.pl/program/duzy-targ-spoleczny/
https://bigbookfestival.pl/program/maly-teatr-simona-k/
https://bigbookfestival.pl/program/na-glos-serotonina/
https://bigbookfestival.pl/program/proba-czytana-polska-oczami-malcolma-xd/
https://bigbookfestival.pl/program/spektakl-benia-krzyk-sceny-z-zycia/
https://bigbookcafe.pl/
https://bigbookcafe.pl/
https://bigbookcafe.pl/
https://bigbookfestival.pl/program/okragly-stol-nadzieja/
https://bigbookfestival.pl/program/okragly-stol-zaufanie/



