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Szanowni Czytelnicy, 
zanim zachęcę Państwa do lektury naj-
nowszego wydania, chciałabym odnieść 
się do wielu komentarzy, które na temat 
FANBOOKa otrzymujemy. Liczni Czytel-
nicy narzekają na papier, na jakim dru-
kowane jest nasze czasopismo, równie 
licznym przeszkadzają reklamy. Śpieszą 
więc wyjaśnić, że gdyby nie reklamo-
dawcy, nie moglibyśmy utrzymać bardzo 
przystępnej ceny sprzedaży, dzięki której 
naprawdę każdego stać na FANBOOKa. 
Osobiście uważam też, że nasi reklamo-
dawcy, zupełnie inaczej niż ma to miejsce 
w przestrzeni telewizyjnej i w wiodących 
kobiecych czasopismach zachowują się 
bardzo w porządku w stosunku do swo-
ich potencjalnych klientów. Pokazują 
po prostu te nowości książkowe, które 
uznają za najbardziej warte polecenia. 
Czyż nie o to chodzi, żeby do grupy po-
tencjalnych czytelników dotrzeć z taką 
wiadomością? Dlatego bardzo proszę, 

nie oburzajcie się na reklamy – pozwala-
ją nam zachować niską cenę, a Państwu 
dostarczają rzetelnej wiedzy.  
Kwestia papieru, na jakim drukujemy 
FANBOOKa, jest także sprawą prze-
myślaną. Oczywiście jego jakość także 
wpływa na relatywną taniość druku, ale 
ta kwestia nie jest decydująca. Mamy na 
rynku wydawniczym feerię kolorowych, 
błyszczących, drukowanych na przepięk-
nym kredowym papierze  magazynów, 
z których... wieje pustką i które są wszyst-
kie do siebie podobne. Siermiężny papier 
podkreśla, że dla nas liczy się treść. 
A jeśli już mowa o treści, to szczególnie 
polecam recenzje zwycięzców konkursu 
na książki z historią Polski w tle. Przysła-
li do nas Państwo prawie około 80 tek-
stów, w tym sporo spłynęło w ostatnim 
dosłownie momencie – tuż przed północą 
ostatniego dnia. Dziękuję też tym, któ-
rzy wzięli udział w plebiscycie na lektury 
szkolne. Gdybyśmy chcieli zacytować 
wszystkie głosy, wypełniłyby cały numer. 
Dlatego wybraliśmy te najbardziej charak-
terystyczne. Ciekawe, czy ministerstwo 
weźmie pod uwagę te opinie przy wpro-
wadzaniu zmian w liście lektur obowiąz-
kowych. 
W 70 rocznicę Powstania Warszawskiego 
prezentujemy książki o powstańczej te-
matyce oraz powstańczą poezję. 
Życzę Państwu dobrych inspiracji i cieka-
wych lektur.
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Do końca września czekamy 
na recenzję najlepszej Państwa 
zdaniem powieści dla kobiet. 

To nie musi być nowość 
wydawnicza – poszukajmy razem 

najpiekniejszych powieści, 
których lektura sprawia kobietom 

przyjemność. 
Prosimy o nadsyłanie recenzji na 

adres e-mailowy
 redakcja@e-fanbook.pl. 

Recenzje zgloszone do konkursu 
powinny:

☞ mieć nie więcej niż 2000 znaków 
ze spacjami,

☞ zawierać tytuł i nazwisko autora 
opisywanej książki,

☞ opisywać powieść, której treść 
jest dobrą lekturą dla kobiet,

☞ mieć w temacie e-maila wpisane 
hasło: 

RECENZJA NA KONKURS
☞ zostać wysłane do godziny 24:00 

30 września 2014 roku.

Przesłanie recenzji spełniającej 
powyższe kryteria jest 

równoznaczne z akceptacją 
regulaminu konkursu, dostępnego 

na stronie 
www.facebook.com/

magazynfanbook.

Spośród nadesłanych prac 
jury wybierze najlepsze, które 

w nagrodę zostaną opublikowane 
na łamach 

październikowo-listopadowego
„FANBOOKa”. 10 autorów 

wybranych prac otrzyma nagrodę  
książkową od wydawnictwa.
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