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Szanowni Państwo,

ANDRZEJ BIALIK

Cieszymy si´, ˝e oferta ponad pó∏ tysiàca wystawców, 670
godzin przygotowanego przez nich programu towarzyszàcego,
mo˝liwoÊç spotkania z ulubionymi autorami przyciàgn´∏y Paƒstwa t∏umnie na Targi mimo niesprzyjajàcej, deszczowej aury.
Podczas 16. Targów Ksià˝ki po raz drugi wyró˝niliÊmy tytu∏ami
ambasadorów osoby, które od lat zach´cajà Paƒstwa do
udzia∏u w naszym Êwi´cie ksià˝ki, do literackich poszukiwaƒ,
rozmów z pisarzami, wydawcami. Odwiedzajàc Salon Ma∏e
Ojczyzny, mogliÊcie Paƒstwo dowiedzieç si´ i zobaczyç, co
nowego wydaje si´ pod Tatrami. Po raz kolejny odby∏ si´
Salon Nowych Mediów, dzi´ki któremu byç mo˝e wiele osób
przekona si´ do ksià˝ek elektronicznych.
Z niektórymi z Paƒstwa spotkamy si´ pomi´dzy 7 a 9 czerwca przysz∏ego roku podczas Targów Ksià˝ki dla Dzieci. Z innymi jesienià, za rok, podczas 17. Targów Ksià˝ki w Krakowie –
ostatnich Targach w halach przy ul. Centralnej 41.
Bo w 2014 roku b´dziemy mieç przyjemnoÊç zaprosiç czytelników, autorów i wydawców na ich jesienne czterodniowe
Êwi´to do naszej nowej siedziby.
Do zobaczenia.

Piszą powieści, biografie, eseje, wiersze...
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GoÊçmi Targów b´dà dziÊ pisarze i poeci: Marian
Pilot (A21, g.13), Maria Nurowska (F16, g.13

Andrzej Stasiuk

i A27, g.14), Andrzej Pilipiuk (A42, g.13.30),
Marek Bieƒczyk – tegoroczny laureat Nagrody
Literackiej Nike za Ksià˝k´ twarzy (B6, g.12.30 i
P2, g.13) i Magdalena Tulli (B86, g.15). Andrzej
Stasiuk b´dzie podpisywa∏ ksià˝k´ Grochów
(B72, g.13). Przyjdà równie˝ Marta Fox (B65,
g.10), Agata Tuszyƒska (A40, g.12), Anna Janko
(A21, g.14), Joanna Bator (A34, g.12.30) i
Robert Tekieli ( A24, g.13).
Czytelnicy i radiowi s∏uchacze spotkajà duet
Artur Andrus i Maria Czubaszek (A38, g.11).
Re˝yser i prozaik Janusz Majewski podpisze
nowà powieÊç Zima w Siedlisku (A17, g.13).
B´dzie mo˝na zdobyç autograf satyryka
Krzysztofa Daukszewicza ( A11, g. 13) i amerykanisty prof. Longina Pastusiaka (B97, g.12).
DziÊ na Targach pojawià si´ tak˝e aktorzy: Anna
Polony (A45, g.12), Ma∏gorzata Braunek (A27,

Katarzyna
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g.13 i P2, g.14), Anna Dymna (P14, g. 14), która
zaprasza równie˝ o g. 12 do sali 3 na specjalny
targowy Krakowski Salon Poezji, Krzysztof
Globisz (P14, g.11), Jerzy Trela ( P14, g.13).
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Niedziela to ostatni dzieƒ targowych imprez
i ostatnia szansa na spotkanie z ulubionymi
autorami, znanymi aktorami, podró˝nikami,
dziennikarzami

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

Maria Czubaszek i Artur Andrus

Krakowski bard Andrzej Sikorowski spotka si´ z
fanami na stoisku P14 (g. 14). Dopisali te˝
podró˝nicy Martyna Wojciechowska (A37,
g.11.30) i Marek Kamiƒski (A37, g.10).
1

Czytajmy polskich autorów
O twórczych inspiracjach opowiedzia∏a
wczoraj Agnieszka Lingas-¸oniewska –
pisarka, która w tym roku zosta∏a ambasadorem Targów Ksià˝ki w Krakowie.
Czym jest dla Pani ten tytu∏?
A.L.-G.: Przede wszystkim to niesamowite
zaskoczenie, olbrzymie wyró˝nienie i ogromna

odpowiedzialnoÊç. Ten tytu∏ to nie jest tylko
glejt, który odebra∏am. Oprócz tego, ˝e sama
tworz´ ksià˝ki, równie˝ staram si´ je promowaç.
Dwa lata temu za∏o˝y∏am na Facebooku fanpage Czytajmy polskich autorów. Trwajà prace
nad stronà internetowà, która b´dzie mia∏a za
zadanie jeszcze szersze propagowanie ich twórczoÊci. To mój wk∏ad w popularyzowanie idei
czytelnictwa.
O tym, ˝e zosta∏a Pani ambasadorem zadecydowali facebookowi fani Targów.
To dla mnie podwójna radoÊç i satysfakcja –
ludzie, którzy czytajà ksià˝ki docenili mój wk∏ad
w polskà literatur´. To dla mnie du˝e wyró˝nienie.
Ciesz´ si´, ˝e moja praca zosta∏a doceniona.
Tematyka Pani powieÊci jest bardzo ró˝norodna...
Pomys∏y czerpi´ z ˝ycia: z doÊwiadczenia
mojego, moich przyjació∏ i znajomych, z obejrzanych filmów, z przeczytanych historii, ale
tak˝e z muzyki. Muzyka jest dla mnie bardzo
wa˝nym êród∏em inspiracji i w ka˝dej mojej
ksià˝ce mo˝na znaleêç play list´ z tytu∏ami piosenek, do których pisa∏am poszczególne historie czy rozdzia∏y.
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Podpisuje Pani dziÊ ksià˝k´ Zakr´ty losu.

Agnieszka Lingas-Łoniewska, ambasador Targów Ksià˝ki w Krakowie

To trylogia, opowieÊç o mafii, mi∏oÊci, wyborach i zdradzie. Mo˝na powiedzieç, ˝e jest to
dramat sensacyjny po∏àczony z romansem.

CoÊ nowego ju˝ powstaje?
Tak. Pracuj´ nad ksià˝kà ca∏kiem innà ni˝ te,
które dotychczas stworzy∏am. B´dzie to komedia kryminalna po∏àczona z romansem, chocia˝
wàtek romansowy nie b´dzie dominujàcy.
G∏ównym za∏o˝eniem ksià˝ki jest jej humorystycznoÊç – podobno dobrze mi to wychodzi.
Kiedy ksià˝ka pojawi si´ na rynku?

W szpilkach od Manolo b´dzie mo˝na przeczytaç ju˝ wiosnà. Taki jest plan.

Podziel się książkami
Zni˝kowe kupony do zrealizowania na stoiskach
wielu wydawców prezentujàcych si´ na
Targach dostaç mo˝na w ramach akcji „Ksià˝ka
za Ksià˝k´”. Agora i Targi w Krakowie organizujà jà ju˝ po raz siódmy. Wystarczy przynieÊç
u˝ywanà (ale niezniszczonà) ksià˝k´ na stoisko
akcji przy prawym wejÊciu na Targi w pawilonie P. Za ka˝dà mo˝na otrzymaç jeden
kupon. Oprócz niego Publio.pl podaruje
ka˝demu uczestnikowi kupon z kodem
umo˝liwiajàcym Êciàgni´cie bezp∏atnie
dowolnego ebooka spoÊród kilkuset bestsellerów dost´pnych w tej e-ksi´garni. Stoiska
bioràcych w akcji wydawców oznaczone sà jej
logo i znajdujà si´ na kuponach. Ksià˝ki
elektroniczne mo˝na pobieraç podczas Targów
lub do koƒca listopada.

3.Targi Ksià˝ki
dla Dzieci
07-09
czerwca

2013

Przedłu˝
z nami
Dzieƒ
Dziecka

Kraków

www.targiksiazkidladzieci.pl
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E-booki, audiobooki, czytniki elektronicznych
ksià˝ek… jeÊli te nazwy nic wam nie mówià,
warto zajrzeç do sektora F, gdzie mo˝na si´
oswoiç z nowymi technologiami. Serwis bezkartek.pl zaprasza na lektur´ elektronicznej
ksià˝ki przy pysznej kawie w e-book café.
Ebook Fun Zone to z kolei miejsce, gdzie
mo˝na porozmawiaç o czytnikach, przetestowaç e-booki. DziÊ po raz ostatni b´dzie szansa
na wygranie najnowszego czytnika Pocketbook.
W tym samym sektorze znalaz∏y si´ tak˝e stoiska dystrybutorów ksià˝ek elektronicznych
i portali ksià˝kowych.

Nowe Media na Targach Książki
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A tych ostatnich przybywa. Konkurujà ze sobà,
a ich twórcy zbierajà nagrody. Wczoraj zosta∏
rozstrzygni´ty konkurs fundacji NADwyraz i magazynu informacyjnego „Wydawca” – „Papierowy ekran” – na najlepszy portal o ksià˝kach.
Nagrod´ czytelników internautów zdoby∏ Czas
dzieci, a portal xiegarnia.pl nagrod´ g∏ównà.
Wyró˝nienia w konkursie przypad∏y natomiast
serwisom Szko∏a czytania i Lubimy czytaç.

Salon Wydawców
Katolickich

Nakręć się na czytanie!
Janusz L. WiÊniewski, Krzysztof Ho∏owczyc,
Urszula Dudziak, Jolanta KwaÊniewka to tylko
niektórzy z targowych goÊci, którzy wczoraj
opowiedzieli nam przed kamerà, jak interpretujà has∏o przewodnie tegorocznej edycji Targów
Ksià˝ki w Krakowie: Istniej´, po to, ˝eby czytaç
ksià˝ki. Zach´camy do pójÊcia w ich Êlady.
Kamer´ ustawiliÊmy przy kawiarni Po˝egnanie z
Afrykà (przy przejÊciu z hali g∏ównej do sektora
F), a filmy z poszczególnych targowych dni
b´dà publikowane na kanale youtube Targów.

Tegoroczny Salon Ma∏ych Ojczyzn to dla odwiedzajàcych Targi okazja do bli˝szego spotkania z
kulturà i literaturà spod Tatr. Wystarczy przyjÊç na
stoiska F 21, F 23 i sali 4. O tym, jak ceper mo˝e
zadomowiç si´ na Podhalu, podczas spotkania
„Sklep potrzeb kulturalnych po remoncie” opowiada∏ wczoraj Antoni Kroh. By∏y równie˝ warsztaty plastyczne i literackie dla dzieci, spotkania z fotografami tatrzaƒskiej przyrody, rozmowy o góralskiej gwarze, taternickich biografiach, przedwojennym Zakopanem czy
tegorocznej ksià˝kowej nowoÊci, która budzi
emocje – Goralenvolk. Historia zdrady Wojciecha
Szatkowskiego.
A dziÊ w programie m.in.: rozmowa o turystyce
w Tatrach z ratownikami TOPR, przewodnikami,
tatrzaƒskim, przedstawicielami TPN (sala 4, g.10
i f 21, g. 11), warsztaty dla dzieci na stoisku F
21, rozmowa ze Zbigniewem Moêdzierzem z
Muzeum Tatrzaƒskiego o architekturze zakopiaƒskiej dawniej i dziÊ (sala 4, g.14), czy spotkanie
z Maciejem Krupà, Piotrem Mazikiem i Kubà
Szpilkà poÊwi´cone PRL pod Giewontem oraz
ksià˝ce Zakopiaƒczycy. W poszukiwaniu
to˝samoÊci (F21, g.13). W tym samym czasie w
sali 4 Maciej Pinkwart przypomni przewodnik po
Tatrach, jaki blisko 150 lat temu napisa∏ Walery
Eliasz Radzikowski.
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Targom Ksià˝ki w Krakowie tradycyjnie towarzyszy Salon Wydawców Katolickich – najwi´cej z
nich prezentuje swojà ofert´ w sektorze C. DziÊ
Adam Bujak b´dzie podpisywa∏ albumy
Po˝egnanie Ojczyzny (A20, g.11) i Wiara (A20,
g. 14.30), B´dzie si´ tak˝e mo˝na spotkaç z o.
Leonem Kanabitem (C22, g.10) i o. Micha∏em
Olszewskim (C16, g.14). Wydawnictwo Homo
Dei zaprasza na spotkanie z o. Piotrem Koêlakiem
autorem ksià˝ki Nie przegraj ˝ycia (A15, g.14).
DziÊ Targi odwiedzi tak˝e Szymon Ho∏ownia,

Niedziela pod Tatrami

Szymon Hołownia

który o g. 12 na stoisku A 27 podpisywa∏ b´dzie
swojà najnowszà ksià˝k´ Last minute. 24 h.
chrzeÊcijaƒstwa na Êwiecie.

Słowem malowane
i Targowość
Podkarpacki Instytut Ksià˝ki i Marketingu w
Rzeszowie zaprasza dziÊ o g. 12 na stoisko B69
na rozstrzygni´cie dwóch konkursów. Pierwszy –
„S∏owem malowane” – ma na celu wy∏onienie
najlepszego projektu ok∏adki do jednej ze wskazanych przez organizatora ksià˝ek. Natomiast
„TargowoÊç” to konkurs na najlepszà na prac´ literackà oddajàcà klimat Targów Ksià˝ki w Krakowie.

Jolanta KwaÊniewska

Jeszcze dziÊ do g.16 mo˝na wziàç udzia∏ w
akcji Drugie ˚ycie Ksià˝ki na krakowskich
Targach. Wystarczy przynieÊç maksymalnie 10
ksià˝ek, które nie sà ju˝ potrzebne i wymieniç je
na inne. Warunek: muszà byç w dobrym stanie.
Te wydane przed 1995 rokiem b´dà wymieniane
tylko na takie, które zosta∏y wydane w tym
samym przedziale czasowym. Ksià˝ki mo˝na
wymieniç na stoisku Conrad Festival (A26).
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Drugie Życie Książki

Józef Pitoƒ
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Odwiedzili nas wczoraj
Poeci, pisarze, dziennikarze i podró˝nicy,
aktorzy i muzycy
W sobot´ na Targach by∏o – jak zawsze - gwarno i t∏oczno. Odwiedzili nas poeci i poetki: Ewa
Lipska, Julia Hartwig, Ryszard Krynicki, Adam
Ziemianin. Jak zawsze t∏um wielbicieli oblega∏
stoiska, przy których zasiedli bestsellerowi pol-

Lista Goncourtów:
polski wybór

Maleszka, Rafa∏ Kosik i Beata Andrzejczuk.
Kolejka niezniech´conych d∏ugoÊcià oczekiwania na spotkanie sta∏a przy stoisku WL, gdzie
goÊci∏a by∏a pierwsza dama Danuta Wa∏´sa.
Ch´tnie pozujàca do pamiàtkowej fotografii
Jolanta KwaÊniewska znalaz∏a czas, by z ka˝dym
oczekujàcym na autograf zamieniç kilka s∏ów.
Ogromnym zainteresowaniem cieszy∏y si´ tak˝e
stoiska, przy których ksià˝ki podpisywali znani i
lubiani: Urszula Dudziak, Adam Nergal Darski,
Stanis∏aw Mikulski, Krzysztof Ho∏owczyc, Mariola
Bojarska-Ferenc, podró˝niczki Beata Pawlikowska
i Martyna Wojciechowska.

PowieÊç Comme une b˘te Joy Sorman zosta∏a
uznana wczoraj przez polskich studentów romanistyki za najlepszà ksià˝k´ nominowanà do tegorocznej Nagrody Goncourtów. Studencki konkurs
o t´ nagrod´ od pi´tnastu lat towarzyszy Targom
Ksià˝ki. Organizowany jest przez Instytut Francuski
w Krakowie i dzi´ki wsparciu francuskiej Akademii
Goncourtów.

Katarzyna Grochola

scy pisarze: Katarzyna Grochola, Dorota Mas∏owska,
Janusz L. WiÊniewski, Marek Krajewski, Jacek
Hugo-Bader, Ma∏gorzata Kaliciƒska czy Marta
Obuch. Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏y si´
tak˝e stoiska, przy których pojawili si´ autorzy
powieÊci dla m∏odzie˝y Marta Fox, Andrzej

Zach´camy do opisania wra˝eƒ z tegorocznej
edycji Targów Ksià˝ki w Krakowie i przygotowania subiektywnego raportu medialnego. Na
raporty czekamy przez najbli˝sze dwa tygodnie, a
konkurs zostanie rozstrzygni´ty w trzecim tygodniu po zakoƒczeniu naszej imprezy.
Na autora najlepszego raportu czeka nagroda –
100 ksià˝ek od wydawców goszczàcych na tegorocznych Targach. Powodzenia!
Wi´cej informacji o konkursie na naszej stronie:
www.targi.krakow.pl

ANDRZEJ BIALIK

Najlepszy książkowy
blog roku

Jacek Hugo-Bader

Na og∏oszenie wyników konkursu na najlepsze:
blog poÊwi´cony literaturze i blog literacki roku
zapraszajà dziÊ o g. 11 do sali 1 Wortal Literacki
i Wydawnictwo MG. Zwyci´skie blogi organizatorzy opublikujà w formie ksià˝ki lub e-booka;
przewidzieli te˝ nagrody ksià˝kowe i rzeczowe.
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Setka książek za raport
Sorj Chalandon

Tradycyjnie ju˝ og∏oszenie werdyktu studenckiego
jury po∏àczone jest z premierà przek∏adu ksià˝ki
ubieg∏orocznego zdobywcy „polskiego Goncourta”
i jego wizytà na Targach. Na stoisku A39 Sorj
Chalandon popisywa∏ wczoraj Powrót do Killybegs.
– To jednak nie tylko fabularyzowana historia
z konfliktem angielsko-irlandzkim w tle, lecz uniwersalna historia o zdradzie – powiedzia∏
Chalandon.
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