
33 miliony głosów na najlepszych z najlepszych. 
Znamy wyniki plebiscytu Bestsellery Empiku 2017 

 
Już wiemy, które książki, filmy, płyty i gra były najchętniej wybierane przez Polaków w minionym roku – 
największy plebiscyt kulturalny w kraju został rozstrzygnięty. Właśnie odbyła się gala Bestsellerów Empiku 
2017, którą uświetniły występy polskich i zagranicznych gwiazd muzyki – m.in. duetu Sting i Shaggy oraz 
Jessie Ware. 
 
O tym, kto zostanie laureatem za 2017 rok, zadecydowały aż 33 miliony głosów – Bestsellery to wynik 
całorocznych wyborów klientów salonów Empik i Empik.com. Każdy zakup to jeden oddany głos. Statuetki 
zostały przyznane w jedenastu kategoriach dla najlepiej sprzedających się tytułów, które ukazały się w 2017 
roku: pięciu literackich, dwóch muzycznych, trzech filmowych i dla gry multimedialnej. W styczniu odbyło 
się także głosowanie internautów na Wydarzenie Roku – specjalną dodatkową kategorię plebiscytu. 

 
Wygrał je film „Twój Vincent”. To zupełnie nowa jakość w dwóch dziedzinach sztuki – filmowej i malarskiej. 
„Twój Vincent” jest pierwszym takim projektem w historii kinematografii oraz pierwszym obrazem 
zmieniającym się w czasie i zamkniętym w ramach ekranu. Nominowana do Oscara opowieść zachwyca 
formą wizualną, a także niebanalnym scenariuszem, który stanowi próbę naszkicowania portretu artysty.  
 
Bestsellery Empiku 2017 – pełna lista laureatów: 

 
Literatura polska: „Jak zawsze”, Zygmunt Miłoszewski, Wydawnictwo W.A.B. 

Literatura zagraniczna: „Początek”, Dan Brown, Wydawnictwo Sonia Draga  

Literatura faktu: „Macierewicz i jego tajemnice”, Tomasz Piątek, Wydawnictwo Arbitror 

Literatura dla dzieci: „Nela i skarby Karaibów”, Nela Mała Reporterka, Wydawnictwo Burda Książki 

Literatura dla młodzieży: „Światło”, Jay Asher, Dom Wydawniczy Rebis 

Muzyka polska: „Mój dom”, Kortez, Jazzboy Records 

Muzyka zagraniczna: „Divide”, Ed Sheeran, Warner Music Poland 

Film polski: „Pitbull. Niebezpieczne kobiety”, reż. Patryk Vega, Kino Świat 

Film zagraniczny: „Przełęcz ocalonych”, reż. Mel Gibson, Monolith Films 

Film dla dzieci: „Vaiana: Skarb oceanu”, reż. Ron Clements i John Musker, Galapagos 

Gra: „FIFA 18”, Electronic Arts Polska 

Wydarzenie Roku: „Twój Vincent”, reż. Dorota Kobiela i Hugh Welchman, Next Film 

 
Kontakt dla mediów: 
Weronika Szaciłowska, Business & Culture 
tel.: 793 919 129, e-mail: w.szacilowska@businessandculture.pl 
 
Monika Marianowicz, Rzecznik Prasowy Empiku 
tel.: 603 114 646, e-mail: monika.marianowicz@empik.com 
 
Empik to największa sieć dystrybucji dóbr kultury, wiedzy i rozrywki na polskim rynku, istnieje od blisko 70 lat. To jedna z najlepiej rozpoznawalnych polskich marek i 
niekwestionowany lider w kategoriach wydawniczych (książki, muzyka, film). Empik organizuje ponad 1500 wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych rocznie, które 
gromadzą łącznie ponad 100 tysięcy uczestników. Są to przede wszystkim spotkania autorskie (w tym ponad 600 spotkań z autorami książek i 300 spotkań z muzykami), 
a także koncerty, wystawy i warsztaty kreatywne. W 250 salonach Empik oferuje dziesiątki tysięcy książek, płyt z muzyką, filmów, gier multimedialnych, czasopism, 
artykułów artystyczno-kreatywnych i papierniczych, zabawek edukacyjnych, gier planszowych, a także bilety na różnorodne wydarzenia. Empik to także jeden z 
największych sklepów internetowych w Polsce i lider e-commerce w naszym kraju. 
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