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10 grudnia będziemy obchodzić pierwszą rocznicę 
przyznania Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk.  

Nagroda Nobla jest to wyróżnienie przyznawane za wybitne 
osiągnięcia naukowe, literackie lub zasługi dla społeczeństw           
i ludzkości, ustanowione ostatnią wolą fundatora, 
szwedzkiego przemysłowca i wynalazcy dynamitu - Alfreda 
Nobla. Pierwsza uroczystość wręczenia tej nagrody odbyła 
się w Królewskiej Akademii Muzycznej w Sztokholmie w 
1901 r.  Pokojową Nagrodę Nobla otrzymali wówczas: Jean 
Henri Dunant, założyciel Czerwonego Krzyża i Frédéric 
Passy. Od 1902 r. nagrody są wręczane przez króla Szwecji. 
Każdy z laureatów otrzymuje złoty medal i dyplom 
honorowy. Nagroda Nobla ma także wymiar finansowy, jest 
to  znaczna kwota pieniężna, aby laureat mógł kontynuować 
swoje badania lub prace bez konieczności zabiegania o 
fundusze. 

Olga Tokarczuk jest absolwentką psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Debiutowała w 
1979 roku w piśmie "Na przełaj", gdzie pod pseudonimem Natasza Borowin publikowała 
opowiadania. Największym sukcesem Tokarczuk był "Prawiek i inne czasy" (1996). Książka 
nominowana była do Nagrody Literackiej NIKE ’97. 

Olga Tokarczuk jest pisarką cenioną zarówno przez krytyków, jak czytelników. Ma rzadki dar 
opowiadania historii. Jest to tym bardziej warte podkreślenia, że  świat przedstawiony w  jej książkach  
wpisany został w krąg egzystencjalnych i metafizycznych niepokojów. Tokarczuk opisuje świat, 
pokazując jego wykrzywienia, ale jednocześnie jego sensualne piękno. Jest pisarką mocno 
zakorzenioną w psychologii, filozofii, mitologiach. 

Olga Tokarczuk w dniu otrzymania Nagrody Nobla, wygłosiła odczyt pod tytułem: „Czuły 
narrator  w siedzibie Akademii Szwedzkiej w Sztokholmie”. Teraz mamy okazję dokładnie zapoznać 
się z tymi pięknymi treściami zawartymi w  mowie noblowskiej za sprawą książki pt. „Czuły 
narrator”. Znajdziemy tam dwanaście wyselekcjonowanych, najważniejszych esejów i wykładów, 
dzięki którym możemy zajrzeć za kulisy twórczości pisarki. Teksty kluczowe i premierowe.  

W naszej bibliotece szkolnej znajdziecie następujące publikacje naszej noblistki: 

1. „Bieguni” 
2. „Lalka i perła” 
3. „Opowiadania bizarne” 
4. „Prawiek i inne czasy” 
5. „Księgi Jakubowe” 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

Wart o  również  przypomnieć o 4 poprzednich naszych noblistach  z  literatury 

 

 

Henryk  Sienkiewicz 
         (1846 – 1916) 

Rok  przyznania  nagrody:  1905 

 

 

 

Władysław  Reymont 
      (1867 – 1925) 

Rok  przyznania  nagrody:  1924 

 

 

 

Czesław  Miłosz 
  (1911 – 2004) 
 
Rok  przyznania  nagrody:  1980 

 

 

 

 

Wisława  Szymborska 
       (1923 – 2012) 
 
Rok  przyznania  nagrody:  1996 

 

 

 

 

 

 

 


