Wydawcy- sponsorzy

Oto wydawnictwa, które są naszymi sponsorami. Jak zawsze odpowiedzieli na
nasz apel i przysłali wspaniałe książki. Nagrody trafią do paczek laureatów tuż
przed Gwiazdką 2019
Wydawnictwo MG- znane z klasyki, ale też i wydawania świetnych książek z
rodowodem podlaskim. Iwona Mentzel-pisarka z Goniadza jest ich autorką
Wydawnictwo Media Rodzina- zawsze wspiera nas doskonałymi książkami
psychologicznymi oraz najlepszą literaturą dla najmłodszych
Wydawnictwo Rebis- kryminały, sensacja i militaria. Oto znaki rozpoznawcze
tego poznańskiego wydawnictwa
Wydawnictwo Świętego Wojciecha- przysłali nam książki, żebyśmy nie
zapomnieli, że święta mają przede wszystkim wymiar duchowy. Duzo dobrej,
religijnej literatury
Wydawnictwo Sonia Draga- to tu jest najlepsza literatura sensacyjna, thrillery i
gorące nazwiska. Dzięki nim gościliśmy w Białymstoku Chrisa Cartera
Wydawnictwa RM- poradniki-kulinarne i te dotyczące urody. Ale nie tylko.
Ksiązki świetnie wydane, zawsze po nie chętnie sięgacie
Wydawnictwo Marginesy- najlepsza proza polska i zagraniczna, beletrystyka,
przy której zarywa się niejedna noc
Wydawnictwo Kobiece- oficyna z Białegostoku tym razem proponuje nam
wzruszające książki o zwierzętach. Ale nie tylko-panie też będą zachwycone!
Wydawnictwo WL- jedno z największych i najbardziej prestiżowych
wydawnictw. Ma w swojej „stajni” najgorętsze nazwiska literackie (nomen
omen), a wśród nich Olgę Tokarczuk
Tu się czyta- wielka paczka książek dla dzieci. To propozycja kilku mniejszych
wydawnictw, niszowych, które prezentują się w maju na Targach Ksiązki
Artystycznej

Fronda- wydawnictwo, w którym znajdziemy i literaturę religijną i polityczną.
Książki często ukazują się w dużych nakładach , zwłaszcza jeśli chodzi o
rozliczenia ostatniego trzydziestolecia Polski
Wydawnictwo Filia- Alfabet składa się z 32 liter. Nasi autorzy formułują je w
słowa. My składamy je w książki. Lubimy to – tak napisali o sobie, a my już
chcemy czytać ich (zazwyczaj polskich) autorów
Wydawnictwo Jedność- najpiękniejsze kalendarze- to właśnie od nich. Zawsze
wysyłają wielka paczkę pełną książek o Bożym Narodzeniu, poradników dla
wszystkich (Siostra Anastazja) oraz książek dla dzieci (Cecylka)
Wydawnictwo Akapit Press- to literatura dla młodzieży, a wśród autorów
najbardziej poczytni tacy jak Małgorzata Muzsierowicz i inni.
Wydawnictwo Copernicus- dwie ogromne paczki! Świetna literatura dla
mężczyzn, przede wszystkim. Dużo filozofii i opowieści o świecie.
Wydawnictwo Czwarta Strona –beletrystyka, biografie, fantasy. Zawsze na
najwyższuym poziomie
Wydawnictwo Czytelnik- jeśli polska proza =to tylko od nich. Polskie nazwiska:
Iwaszkiewicz, Kapuściński i inni. Jedno z najstarszych wydawnictw

