Kraków, 16.10.2015 r.
Wielkie święto czytelników
Ulubione targi czytelników i wydawców, czyli Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie to od
wielu lat jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce. Patrząc na niezwykle bogaty
program, można odnieść wrażenie, że zbliżająca się edycja będzie jedną z najlepszych w historii.
Poznaj 10 powodów, dla których trzeba pojawić się w EXPO Kraków w dniach 22-25 października.

Po pierwsze: najpopularniejsi autorzy!
To dla nich czytelnicy ustawiają się w gigantycznych kolejkach. W EXPO Kraków pojawi się ich ponad
600. W tym gronie znajdziemy m.in. pisarzy z zagranicy: C.J. Daugherty (autorki, do której w 2014
roku podczas Targów ustawiła się najdłuższa kolejka), Jonathana Franzena, Ninę George, Leonardo
Partignaniego czy Tomasa Venclovę, Olgę Tokarczuk laureatkę nagrody Nike, silną reprezentację
reportażystów: Wojciecha Jagielskiego, Hannę Krall, Mariusza Szczygła i Wojciecha Tochmana, głosy
pokolenia współczesnych 30-latków: Łukasza Orbitowskiego, Szczepana Twardocha, Jakuba
Żulczyka, twórców kryminałów: Katarzynę Bondę, Krzysztofa Zajasa, Marka Krajewskiego, poetów:
Ewę Lipską, Marcina Świetlickiego, Adama Zagajewskiego, Adama Ziemianina oraz pisarzy, których
dawno na Targach nie było, czyli Pawła Huelle i Eustachego Rylskiego.
Warto wspomnieć, że na Targach pojawią się także artyści, aktorzy, dziennikarze, sportowcy,
politycy, osobistości świata kultury, m.in.: Dariusz Dziekanowski, Ewa Drzyzga, Anna Dymna,
Szymon Hołownia, Bożydar Iwanow, Robert Makłowicz, Wojciech Malajkat, Paulina Młynarska,
Czesław Mozil, Marek Niedźwiecki, Beata Pawlikowska, Tomasz Sekielski, Katarzyna Tusk, Patryk
Vega, Ewa Wachowicz czy Martyna Wojciechowska.

Po drugie: nowości wydawnicze i niezwykłe dzieło Kopernika!
Nie sposób zliczyć wszystkich książek, jakie pojawią się w EXPO Kraków. Ofertę zaprezentują czołowe
polskie oraz zagraniczne wydawnictwa. Prawdziwym białym krukiem jest specjalna wersja dzieła
Mikołaja Kopernika O obrotach ciał niebieskich, zawierająca najlepsze w historii faksymile autografu
autora. Będzie to pierwsza na świecie książka z meteorytem w okładce, dodatkowo ozdobiona ponad
200 kamieniami: turkusami, malachitami, koralami, bursztynami. Została wydana w 500-letnią
rocznicę rozpoczęcia prac przez Kopernika nad swoim największym dziełem. Będzie ją można
zobaczyć na stoisku Mennicy Papieskiej C39.

Po trzecie: komiks!
Nowość w programie Targów. W Salonie Komiksu zaplanowano spotkania z autorami, prelekcje
i warsztaty, Wielką Bitwę Komiksową, pokaz filmu animowanego „Dzień Wron” oraz strefę związaną
z cosplay. Po raz pierwszy na Targach pojawią się najważniejsze wydawnictwa komiksowe, które
dostarczą wszystkim zainteresowanym setki poszukiwanych egzemplarzy komiksów.

Po czwarte: Litwa i inwokacja na… 4 metry!
Gościem Honorowym tegorocznej edycji Targów jest Litwa. Prezentacja kultury litewskiej w Polsce
jest organizowana w roku 25-lecia odzyskania przez Litwę niepodległości. Patronat nad
przedsięwzięciem sprawują: Minister Kultury Republiki Litewskiej Sarunas Birutis i Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego RP Małgorzata Omilanowska. Druga połowa roku 2015 to w Krakowie
Sezon Kultury Litewskiej, którego jednym z filarów jest prezentacja dorobku wydawniczego
i literackiego, zorganizowana i koordynowana przez Litewski Instytut Kultury. Do Krakowa przyjedzie
wielu litewskich autorów. Poza wspomnianym już Tomaszem Venclovą będzie można spotkać Kristinę
Sabaliauskaitė, Kęstutisa Kasparavičiusa, Herkusa Kunčiuas, Alvydaas Šlepikas oraz Leonidasa
Donskisa.
Z tej okazji Targi w Krakowie przygotowały specjalną akcję dla uczestników wydarzenia. Będą
oni mogli zostać autorami niezwykłego dzieła, czyli Inwokacji na 4 metry. Przed wejściem do EXPO
Kraków stanie słup, na którym zostanie zamontowanych 6 gigantycznych stron o łącznym wymiarze
12 m2. Czytelnicy zapełnią tę ogromną powierzchnię trzynastozgłoskowcem Adama Mickiewicza.

Po piąte: międzynarodowość do kwadratu!
Tegoroczne 19. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie będą rekordowo międzynarodowe. Oprócz
największych polskich wydawnictw pojawią się reprezentacji zagranicznych rynków z Austrii, Belize,
Belgii, Chin, Czech, Francji, Irlandii, Niemiec, Rumunii, Skandynawii, Słowacji, Ukrainy, USA, Włoch czy
Wielkiej Brytanii oraz Gościa Honorowego Targów – Litwy.

Po szóste: Targi przyjazne zwiedzającym!
Organizatorzy Targów proponują szereg udogodnień dla czytelników, którzy mogą:


uniknąć kolejek, kupując bilet przez internet (EKOBILET);



skorzystać z krakowskiej karty rodzinnej umożliwiającej 50% zniżkę na zakup biletów;



dojechać wygodnie na Targi specjalną linią EXPO Busa;



skorzystać z bezpłatnego busa kursującego pomiędzy Centrum Handlowym M1 a EXPO
KRAKÓW;



pobrać aplikację mobilną, by nie przegapić największych atrakcji Targów.

Po siódme: wydarzenia towarzyszące!
Podczas Targów zostanie rozstrzygniętych łącznie kilkanaście konkursów. Najważniejszy i najbardziej
prestiżowy to Konkurs o Nagrodę im. Jana Długosza, którego wyniki poznamy wieczorem,
pierwszego dnia Targów – 22 października o godz. 20.00 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. Laureat,
wyłoniony z dziesięciu nominowanych, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych
oraz statuetkę dłuta prof. Bronisława Chromego. Fundatorem Nagrody są Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Konkurs dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Miejskiej
Kraków.
Ponadto poznamy wyniki konkursów, m.in.: Konkurs na książkę edytorsko doskonałą, Najlepszą
książkę na jesień, Najlepszy podręcznik i skrypt akademicki 2014, Literacki Blog Roku, PIK-owy
Laur, konkurs Słowem Malowane. W sobotni wieczór 24 października poznamy również laureata
Konkursu o Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej.

Po ósme: Ambasadorzy Targów Książki w Krakowie
Taki tytuł od 2011 r. otrzymują osoby znacząco wspierające ideę Targów oraz promujące
czytelnictwo. Podczas tegorocznej edycji tytuł otrzymają:


decyzją organizatorów: Magdalena Sroka – była wiceprezydent Miasta Krakowa, a obecnie
prezes Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Piotr Marciszuk – były prezes Polskiej Izby Książki
i były wiceprezes Federacji Wydawców Europejskich;



decyzją rady patronackiej: Stanisław Dziedzic – publicysta, krytyk, Dyrektor Wydziału Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Miasta Krakowa;



decyzją fanów na facebooku: Maria Kulik – z polskiej sekcji IBBY – Stowarzyszenia Przyjaciół
Książki dla Młodych.

Po dziewiąte: robot Tech i Pippi na Targach!
Ciekawym akcentem zbliżającej się edycji Targów będzie spotkanie z najwyższej klasy robotem
humanoidalnym o imieniu NAO, który będzie recytował fragmenty książek i zaprosi gości targowych
do tajemniczego świata przygód i niespodzianek literackich. Targom towarzyszyć będą również

wystawy, w tym wystawa fotografii Adama Golca (do książki Joanny Bator – Wyspa Łza) oraz wystawa
poświęcona Pippi Pończoszance i jej autorce Astrid Lindgren zorganizowana w ramach trasy po Polsce
z okazji 70-lecia wydania książki o przygodach zuchwałej dziewczynki. A jeśli już przy zuchwałości
jesteśmy…

Po dziesiąte: Czytanie czyni zuchwałym!
Słowa niemieckiej autorki Niny George stały się mottem przewodnim tegorocznej edycji Targów.
Pozwólmy więc sobie na zuchwałość i spotkajmy się w Międzynarodowym Centrum TargowoKongresowym EXPO Kraków w dniach 22-25 października.
Zuchwale Zapraszamy!

Kontakt:
Katarzyna Popieluch-Kmiecik, komisarz Międzynarodowych Targów
Książki w Krakowie – kom. 501 691 232
Paweł Cyz, rzecznik prasowy Targów w Krakowie – kom. 660 430 577

