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Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza

15 lat minęło...
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Ju˝ po raz 15 podczas Targów Ksià˝ki w Krakowie przyznana zostanie Nagroda im. Jana
D∏ugosza dla najlepszej ksià˝ki humanistycznej ubiegłego roku

Gra˝yna Grabowska
Prezes Zarzàdu
Targów w Krakowie
Sp. z o.o.

Katarzyna
Popieluch-Kmiecik
Komisarz
16. Targów Ksià˝ki
w Krakowie

W ciàgu mijajàcego pi´tnastolecia o Nagrod´ ubiega∏y si´ o 52 wydawnictwa. Najcz´Êciej
wyró˝nienie to trafia∏o do autorów Wydawnictwa Universitas (19 nominacji), Wydawnictwa
Literackiego (13 nominacji, w tym 2 nagrody g∏ówne), Wydawnictwa Naukowego PWN (11 nominacji), Znaku (10 nominacji, 1 nagroda g∏ówna), Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Sk∏odowskiej-Curie
(8 nominacji). WÊród laureatów Nagrody byli m.in. Barbara Skarga – laureatka pierwszej edycji
Nagrody, Jan B∏oƒski, Teresa Kostkiewiczowa, Teresa Chyliƒska, Hanna Âwida-Ziemba. W jury zasiadajà prof. W∏adys∏aw Stró˝ewski, prof. Ryszard Nycz, prof. Jan Ostrowski, prof. Leszek Polony,
prof. Piotr Sztompka, prof. Jerzy Wyrozumski.
Wr´czenie Nagrody g∏ównej – 30 tys. z∏otych oraz statuetek d∏uta prof. Bronisława Chromego dla
autora i wydawcy odb´dzie si´ – tradycyjnie – pierwszego dnia Targów. Uroczysta gala dziÊ wieczorem w Teatrze im. Juliusza S∏owackiego. Nagrod´ ufundowali Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego i Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Honorowy patronat nad Nagrodà objàł Prezydent RP Bronis∏aw Komorowski.

Istnieję po to, żeby czytać książki...
Clare Morrall
Witamy na 16. Targach Ksià˝ki w Krakowie –
Êwi´cie czytelników, autorów i wydawców –
wszystkich, którym bliskie sà s∏owa brytyjskiej
pisarki Clare Morrall, motto naszej tegorocznej
imprezy.

Lista nominowanych ksià˝ek na str. 2.

Jak co roku zapraszamy na spotkania z ulubionymi autorami, udzia∏u w targowych konkursach, poznawania Ma∏ych Ojczyzn. W tym roku
zawitamy na tak mocno zwiàzane z polskà literaturà Podhale.

Zapraszamy do zaczytania si´!
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Targi odwiedzi pó∏ tysiàca tworców, na ich liÊcie
znalaz∏y si´ jak zwykle nazwiska wybitne, znane
i lubiane. Nasz program obejmuje 670 godzin
– 28 dni i nocy – spotkaƒ, dyskusji, warsztatów; wybór tych najciekawszych dla Paƒstwa
nie b´dzie wi´c ∏atwy. A rosnàca z roku na rok
liczba wystawców – ponad 560, jak i liczba
odwiedzajàcych Targi – podczas zesz∏orocznej
jubileuszowej edycji by∏o ich ponad 35 tys. –
dowodzà, ˝e czytelników i ksià˝ek papierowych,
i elektronicznych przybywa.

Nagroda im. Jana Dugosza 2011. Przed og∏oszeniem werdyktu jury. Komu wyró˝nienie przypadnie w tym roku?
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Nominacje 2012– Nagroda Długosza Rok Korczaka
• Wojciech Ba∏us, Gotyk bez Boga? W kr´gu
znaczeƒ symbolicznych architektury sakralnej
XIX wieku (Wydawnictwo Naukowe UMK )
• Andrzej Friszke, Czas KOR-u. Jacek Kuroƒ
a geneza SolidarnoÊci (SIW Znak)
• Ma∏gorzata Gàsiorowska, Kisielewski (Polskie
Wydawnictwo Muzyczne)

Zapraszamy na targowe spotkania w ramach
Roku Janusza Korczaka. Nowohucka Biblioteka
Publiczna jest organizatorem dzisiejszego wyk∏adu Krystyny Ablewicz (g. 11, sala 2): „Czego
mo˝na si´ dowiedzieç o dziecku i wychowaniu
z tekstów pedagogicznych Janusza Korczaka”.
A niedziel´ (g. 11) Joanna Olczak-Ronikier b´dzie
podpisywa∏a na stoisku A34 ksià˝k´ Korczak.
Biografia.

• Grzegorz Janusz, Ochrona praw mniejszoÊci
narodowych w Europie (Wydawnictwo UMCS)
• Tomasz Majewski, Dialektyczne feerie. Szko∏a
frankfurcka i kultura popularna (Officyna)
• Halina Rarot, Od nihilizmu do chrzeÊcijaƒstwa. Historia i wspó∏czesnoÊç idei filozoficzno-religijnego przezwyci´˝ania nihilizmu
(Wydawnictwo UMCS)
• Jan Sowa, Fantomowe cia∏o króla. Peryferyjne
zmagania nowoczesnà formà (Universitas)
• Marek Szulakiewicz, Czas i to, co ludzkie. Szkice z chronozofii i kultury (Wydawnictwo Naukowe
UMK)
• Janusz Tazbir, Od Sasa do lasa (Iskry)
• Krzysztof TrybuÊ, Pami´ç romantyzmu. Studia nie tylko z przesz∏oÊci (Wydawnictwo Naukowe UAM)
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Wirtualne Targi Książki
Chcesz si´ dowiedzieç, jakie ksià˝ki wystawcy poka˝à na 16. Targach Ksià˝ki, jakie b´dà
ich targowe ceny? Umo˝liwià ci to Wirtualne
Targi Ksià˝ki (zak∏adka na stronie Targów:
targi.krakow.pl) – wspólna inicjatywa eLibri
i Targów Ksià˝ki w Krakowie. eLibri to informacje o ksià˝kach drukowanych i elektronicznych;
system zawiera indeks wydawnictw i ksià˝ek
wydanych pomi´dzy sierpniem a paêdziernikiem
2012. Nie zabrak∏o tak˝e targowych premier.

100 książek
do wygrania

Pierwszy dzieƒ Targów to dzieƒ bran˝owy, obfituje
wi´c w spotkania dla wydawców bibliotekarzy,
ksi´garzy…

Chcesz wygraç 100 ksià˝ek?
Targi Ksià˝ki w Krakowie to czterodniowe
Êwi´to ksià˝ki, okazja do spotkaƒ z ulubionymi
pisarzami, wymiany myÊli i odkrywania
nowych obszarów literatury. Organizatorzy
zach´cajà do opisania wra˝eƒ zwiàzanych z 16.
Targami Ksià˝ki w Krakowie – przygotowania
raportu medialnego. Ch´tni do udzia∏u w konkursie majà dwa tygodnie na przes∏anie prac –
konkurs zostanie rozstrzygni´ty w trzecim tygodniu po zakoƒczeniu Targów. Liczyç si´ b´dà
pomys∏owoÊç, dok∏adnoÊç, zaanga˝owanie w
poszukiwanie materia∏ów oraz akcent osobisty
– krótki subiektywny opis imprezy.
Na zwyci´zc´ czeka nagroda – 100 ksià˝ek
wydawców goszczàcych na tegorocznych
Targach. Obserwujcie, piszcie, wygrywajcie!
Powodzenia!

W sali j 2 (g. 13) Biblioteka Analiz organizuje spotkanie: „Rynek ksià˝ki – jak d∏ugo potrwa kryzys?”
Dyskusja po∏àczona b´dzie z prezentacjà 15. wydania Rynku ksià˝ki w Polsce. W tym roku publikacja liczy pi´ç tomów.
O g.14 Biblioteka Narodowa zaprasza na dyskusj´
z udzia∏em wydawców – „Przysz∏oÊç ISBN” (sala 3).
O przysz∏oÊci ksià˝ki w sieci b´dzie mo˝na podyskutowaç podczas spotkania zorganizowanego
przez portal Czasdzieci.pl (g.12, sala 3) oraz seminarium dla wydawców eLib.pl – „Jak wygraç na
rynku wydawniczym” (g.10, sala 4).
O nowoÊciach i propozycjach wydawniczych dla
t∏umaczy przysi´g∏ych dyskutowaç b´dà zaproszeni
przez Stowarzyszenie T∏umaczy Polskich goÊcie
(g.16, sala 3).

Szczegó∏y na www.targi.krakow.pl
Natomiast w budynku Krakowskiej Akademii im.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego (ul. Gustawa
Herlinga-Grudziƒskiego 1) bibliotekarze, pracownicy informacji naukowej, archiwiÊci spotkajà si´
w ramach towarzyszàcej Targom II Krakowskiej
Konferencji Bibliotek Naukowych. DziÊ drugi,
ostatni dzieƒ konferencji.

Małe Ojczyzny –
Podhale

Ambasadorzy na
cztery strony świata
Po raz drugi podczas otwarcia Targów og∏osimy
nazwiska naszych tegorocznych ambasadorów
Doceniajàc zaanga˝owanie i wspó∏tworzenie
niepowtarzalnego klimatu towarzyszàcego od
szesnastu lat krakowskim spotkaniom
mi∏oÊników ksià˝ek, organizatorzy postanowili
wyró˝niç tytu∏em ambasadora Targów Ksià˝ki
ojca Leona Knabita (tak˝e i w tym roku b´dzie
podpisywa∏ ksià˝ki przez cztery targowe dni)
oraz Grzegorza Bogut´, dzia∏acza KOR,
wspó∏twórc´ oficyny NOWA przez lata zwiàzanego z rynkiem wydawniczym. Rada patronacka Targów tytu∏ ambasadora przyzna∏a prof.
Franciszkowi Ziejce. Natomiast sympatycy
Targów Ksià˝ki swój g∏os oddali na Agnieszk´
Lingas-¸oniewskà (autorka b´dzie obecna na
Targach w sobot´ o g.11 na stoisku F5).

DziÊ o g. 15 w sali 1. zostanie rozstrzygni´ty
konkurs na ksià˝k´ edytorsko doskona∏à EDYCJA. Nagrodà dla wydawcy jest paleta papieru
ufundowana przez Arctic Paper Polska.
Organizatorami konkursu sà miesi´cznik
„Wydawca”, Sekcja Poligrafów SIMP, polskie
Towarzystwo Wydawców Ksià˝ek oraz Targi
Ksià˝ki w Krakowie.
Podczas tego spotkania og∏oszony zostanie
tak˝e Ranking Polskich Drukarƒ Dzie∏owych.

Rowling dla dorosłych
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Ubiegłoroczni ambasadorzyTargów Anna Dymna i Krzysztof Orzechowski

Najlepsze drukarnie,
doskonałe książki

ARCHIWUM

Po raz drugi krakowskim Targom Ksià˝ki towarzyszyç b´dzie Salon Ma∏e Ojczyzny.
Zapraszamy na spotkanie z podhalaƒskà kulturà, tradycjà, j´zykiem w sektorze F oraz w sali 4.
W programie m.in. rozmowy z autorami ksià˝ek
i fotografami spod Tatr, warsztaty plastyczne
oraz literackie dla dzieci i doros∏ych. Ofert´
wydawniczà prezentujà m.in. Muzeum
Tatrzaƒskie, TPN, Zwiàzek Podhalan w Nowym
Targu, Urzàd Miasta Zakopane, Muzeum J.
Kasprowicza na Harendzie.
Patronami i partnerami Salonu sà burmistrz
Zakopanego Janusz Majcher, dyrektor Muzeum
Tatrzaƒskiego Teresa Jab∏oƒska, dyrektor
Tatrzaƒskiego Parku Narodowego Pawe∏
Skawiƒski oraz prezes Zwiàzku Podhalan
Maciej Motor-Grelok.
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Dla wystawców
i bibliotekarzy

Autorka bestsellerowej serii o ma∏ym czarodzieju Harrym Potterze tym razem napisa∏a
powieÊç dla doros∏ych. Polski przek∏ad
Trafnego wyboru – pe∏nej czarnego humoru,
b∏yskotliwej i prowokujàcej opowieÊci o
ma∏ym miasteczku – w ksi´garniach pojawi si´
z poczàtkiem listopada. A ju˝ dziÊ wydawnictwo Znak zaprasza o g. 10.15 do sali 1 na konferencj´ zwiàzanà z premierà ksià˝ki w Polsce.

Salon Wydawców
Szkół Wyższych
Jak co roku, tak˝e i podczas 16. Targów Ksià˝ki
swojà ofert´ zaprezentujà wydawcy akademiccy, zgromadzeni g∏ównie w sektorze E. Dla nich
Targi to tak˝e okazja do rozmów, spotkaƒ
i porównania osiàgni´ç.
DziÊ o g. 13 w sali 3 rozstrzygnà konkurs na
najlepszy podr´cznik i skrypt akademicki.
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Nowe Media na Targach
W ramach Salonu Nowych Mediów zebrani w sektorze F autorzy, wydawcy i dystrybutorzy prezentujà e-booki, audiobooki, czytniki tekstu, tablety. Zapraszajà te˝ do udzia∏u w
dyskusjach o ksià˝kach i ich wydawaniu w erze cyfrowej. DziÊ o g.12 (sala 3) portal
informacyjno-rozrywkowy Czasdzieci.pl zaprasza na dyskusj´ „Ksià˝ka w sieci.
Spotkanie dla wydawców poÊwi´cone skutecznej promocji literatury w Internecie”. A o
g. 15 w sali 2 odb´dzie si´ debata na temat roli wydawcy w dobie spo∏eczeƒstwa informacyjnego. W spotkaniu wezmà udzia∏: prof. Teresa Walas, Henryk Woêniakowski,
Krzysztof Varga, Piotr Legutko i Wojciech Mazowiecki. Spotkanie poprowadzi ¸ukasz
Go∏´biewski.

Cały Kraków czyta
Centrum wydarzeƒ zwiàzanych z Targami
Ksià˝ki sà hale targowe, ale w Êwi´cie ksià˝ki
bierze udzia∏ ca∏y Kraków – wiele rozmaitych
imprez towarzyszàcych odbywa si´ poza terenem Targów.
Ju˝ dziÊ o g. 10.45 w Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej na ul. Rajskiej 1 (sala 315)
odb´dzie si´ wyk∏ad Kamila Mizery „Cyfrowe
czytelnictwo: nowy trend, który zmienia rynek
wydawniczy i instytucje biblioteczne”. A pod
koniec dnia wydawnictwo Smak S∏owa i
˚ydowskie Muzeum Galicja zapraszajà na spotkanie z Trudà Rosenberg i Hannà Fedorowicz –
bohaterkà i autorkà ksià˝ki Doznaç cudu (ul.
Dajwór 18, g.18.30).

ˇ
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PROWADZÑCA:

Bartoszewski i Yiwu
przy Rajskiej
Z laureatami Nagrody Pokojowej Wydawców i
Ksi´garzy Niemieckich – prof. W∏adys∏awem
Bartoszewskim i Liao Yiwu spotkaç b´dzie si´
mo˝na dziÊ o g. 18 w gmachu Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej przy ul. Rajskiej 1 (sala
315). Chiƒski pisarz i dysydent jest tak˝e tegorocznym laureatem Nagrody im. R.
KapuÊciƒskiego za reporta˝ literacki
Prowadzàcy umar∏ych. OpowieÊci prawdziwe.
Chiny z perspektywy nizin spo∏ecznych (wyd.
Czarne).

Książki przyrodnicze
Towarzyszàcy 16. Targom Ksià˝ki Salon Ksià˝ki
Przyrodniczej odbywa si´ w Centrum Ksià˝ki
Przyrodniczej przy ul. Lubicz 46, w budynku
Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN. Kupiç
lub obejrzeç mo˝na nie tylko publikacje specjalistyczne, ale tak˝e albumy, ksià˝ki przeznaczone dla mi∏oÊników przyrody, ekologii.
Ksi´garnia czynna dziÊ i jutro w g. 9-18, w
sobot´ od g. 10 do 14.

Pomyśl: literatura!
Od czterech lat równoczeÊnie z Targami Ksià˝ki
w Krakowie odbywa si´ Conrad Festival, jeden
z wi´kszych festiwali literackich w Europie.
Jego goÊçmi sà najwybitniejsi polscy i zagraniczni pisarze. W tym roku w ich gronie znaleêli si´ m.in. Orhan Pamuk, Jeanette Winterson
(b´dzie mo˝na spotkaç jà jutro przy stoisku
A28 o g.16 30) czy Péter Esterházy. Has∏o
tegorocznej edycji festiwalu to: „PomyÊl: literatura!”. Conradowskie spotkania rozpocz´∏y
si´ w poniedzia∏ek i potrwajà do niedzieli. DziÊ
zapraszamy do Pa∏acu pod Baranami (Rynek
G∏ówny 27), gdzie b´dzie mo˝na spotkaç m.in.
Dorot´ Mas∏owskà, która sobot´ odwiedzi Targi
(g.14, A21).

Szczegó∏owy program Conrad Festiwal na
stoisku A26 oraz stronie conradfestival.pl

International Exhibition
and Convention Centre

Opening in 2014!
www.targi.krakow.pl ⓦ www.expo.krakow.pl
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