LITERACKI

FENOMEN

TARGI W LICZBACH

3 pokolenia czytelników
W 2019 rokuTargi odwiedziło

LAT TARGÓW
Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie® – cykliczna,
dedykowana branży wydawniczo-księgarskiej impreza,
organizowana od 1997 r. w Krakowie przez Targi
w Krakowie Sp. z o.o. Wydarzenie, wpisując się w program
promocji czytelnictwa, jest otwarte dla szerokiej
publiczności. Do grona wystawców należą: polskie
i zagraniczne wydawnictwa, hurtownie książek, księgarnie,
instytucje kultury, stowarzyszenia związane z rynkiem
książki w Polsce, dystrybutorzy mediów elektronicznych,
drukarnie oraz producenci papieru. Międzynarodowe
Targi Książki w Krakowie® są ﬁrmowym znakiem miasta.
Stały się strefą promocji dobrej książki, miejscem spotkań,
wymiany myśli i dyskusji. W 2013 r. Kraków uhonorowano
zaszczytnym tytułem Miasta Literatury UNESCO – jako
jedno z siedmiu miast na świecie i drugie nieanglojęzyczne.
Dlatego Kraków jest idealnym miejscem do organizacji
międzynarodowej imprezy wydawniczo-czytelniczej.
Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie®
utrwalają wizerunek Krakowa i Małopolski
jako regionu, który od wieków wyznacza
kierunki rozwoju polskiej kultury, nadaje
tempo zachodzącym zmianom, wpływa na gusta
czytelnicze i kreuje literackie mody.
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zwiedzających,
a swoją ofertę zaprezentowało

wystawców.

W 2021 rok,w czasie pandemii…
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wystawców

zwiedzających

śledzących wydarzenia
na Wirtualnej Plaormie Targów

akredytowanych dziennikarzy i blogerów

spotkań na stoiskach

godzin programu towarzyszącego

informacje w mediach

Jurij Andruchowycz, Jeﬀrey Archer, Thomas Arnold, Jacek Hugo-Bader,
Darren Baker, Władysław Bartoszewski, Frederic Beigbeder, Zdzisław
Beksiński, Joe Bialowitz, Philip Bialowitz, Marlena de Blasi, Katarzyna
Bonda, Francois Boucq, Jerzy Bralczyk, Jonathan Carroll, Wojciech
Cejrowski, Sorj Chalandon, Maxim Chatam, Sylwia Chutnik, Stefan
Chwin, Dorothy Cummings, Michael Cunningham, C.J. Daugherty,
Norman Davies, Jacek Dukaj, Nina George, Guido van Genechten,
Sylvie Germain, Janusz Głowacki, Katarzyna Grochola, Julia Hartwig,
Mo Hayder, Felicitas Hoppe, Michel Houellebecq, Paweł Huelle,
Jerzy Illg, Roberto Innocen, Kazuo Ishiguro, Aneta Jadowska, Wojciech
Jagielski, Wiktor Jeroﬁejew, Małgorzata Kalicińska, Ryszard Kapuściński,
Ignacy Karpowicz, Grzegorz Kasdepke, Etgar Keret, Ludwik Jerzy
Kern, o. Leon Knabit OSB, Jacek Komuda, Marek Krajewski, Hanna
Krall, Antoni Kroh, Wojciech Kuczok, Jean-Marie Laclavene, Åsa Elena
Larsson, Stanisław Lem, Michele Lesbre, Ewa Lipska, Edward Łysiak,
Marianne Malone, Carlo A. Margli, Emilio Pascual Marn, Dorota
Masłowska, Jean-Pierre Milovanoﬀ, Czesław Miłosz, Zygmunt
Miłoszewski, Jan Miodek, Andrzej Mleczko, Jorge Molist, Petra
Morrsbach, Herta Müller, Sławomir Mrożek, Remigiusz Mróz,
Wiesław Myśliwski, Eshkol Nevo, Chris Niedenthal, Sven Nordqvist,
Roberto Salvadori, Szahrnusz Parsipur, Leonardo Patrignani, Jerzy
Pilch, Andrzej Pilipiuk, Aq Rahimi, Leila Rasheed, Nela Mała Reporterka,
Rasa Rimickaite, Anda Ro enberg, Tadeusz Różewicz, Jean-Christoph
Ruﬃn, Dina Rubina, Eustachy Rylski, Roberto Salvadori, Colee Samson,
Andrzej Sapkowski, Peter Seewald, Vincent V. Severski, Zeruya
Shalev, Filip Springer, Magda Stachula, Andrzej Stasiuk, Jerzy Strzelczyk,
Wiktor Suworow, Mariusz Szczygieł, Wisława Szymborska, Anna
Świderkówna, Olga Tokarczuk, Barbara Toruńczyk, Szczepan Twardoch,
ks. Jan Twardowski, Philipp Vandenberg, Andrzej Wajda, Adam Wajrak,
Janusz L. Wiśniewski, Martyna Wojciechowska, Delphine de Vigan,
Adam Zagajewski, Serhij Żadan.

LAT TARGÓW
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to tysiące spotkań
autorskich

GRANICE

LITERATURY

choć czas pandemii
wiele zmienił
nie zatrzyma nas...
Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie® to miejsce
spotkań z literaturą z różnych stron świata. To wymiana
pomysłów, myśli, doświadczeń. To przestrzeń, w której
odkrywany jest literacki potencjał drzemiący w zagranicznej
literaturze. Poprzez działanie ponad granicami państw
Targi tworzą kanał komunikacji między twórcami literatury
a jej czytelnikami na całym świecie. W dobie globalnej
wioski, zanikania różnic kulturowych zagraniczni wystawcy
udowadniają, że warto stawiać na dobrze rozumianą
lokalność. Lokalność, która broni swojej odrębności,
ale nie zamyka się na nowe wzorce i zachowania.
Czerpie z tradycji i nowoczesności. Gwarantując
poszanowanie dla tego, co inne, kultywuje to, z czego
wyrasta. Dzięki międzynarodowym uczestnikom
jesienna impreza staje się miejscem poznawania
tego, co inne, przestrzenią dialogu między
różnymi tradycjami literackimi.
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GOŚCIE Z

ZAGRANICY
Australia, Austria
Bułgaria, Czechy,
Francja, Grecja,
Holandia, Irlandia,
Izrael, Litwa, Łotwa,
Niemcy, Rumunia,
Słowacja, Ukraina,
USA, Węgry,
Wielka Brytania,
Włochy.

2022 - ROKIEM POLSKIEGO ROMANTYZMU
Miłość, wolność, młodość, bunt przeciwko kanonom i konwencjom, rozkwit indywidualizmu, uznanie
wyższości ducha nad materią, tajemniczość, fantastyka, wyobraźnia, pojmowanie natury jako żyjącej
i czującej całości, nawiązania do ludowości – to romantyczne ideały, którym jesteśmy wierni nawet
200 lat później.
Tegoroczna, 25. odsłona Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie® będzie inspirowana polskim
romantyzmem. To właśnie do niego należy rok 2022, w którym przypada 200. rocznica pierwszego
wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, uważanych za początek romantyzmu w Polsce.

Trzeba mi
nowych skrzydeł,
nowych dróg potrzeba ...
ksiazka.krakow.pl

Juliusz Słowacki

SIŁA

RÓŻNORODNOŚCI

Feswale, salony, strefy...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Feswal Książki Górskiej i Podróżniczej
Salon Komiksu
Salon Książki Dziecięcej i Młodzieżowej
Salon Wydawców Akademickich i Naukowych
Salon Wydawców Religijnych
Sobota z Non-Ficon
Spotkania z Fantastyką
Spotkania z Literaturą Kobiecą
Strefa antykwariuszy i szperaczy książkowych

… i wiele innych wydarzeń

Strefa Gier Planszowych

• 25. Gala Konkursu o Nagrodę im. J. Długosza
• Nadanie tytułów Ambasadora Międzynarodowych
Targów Książki w Krakowie®

• Międzynarodowy Konkurs na „Najlepsze wydawnictwa o górach”
• Konkursy: Gaudeamus, Targowość, Słowem Malowane
• Akcja „Książka za książkę”
• Akcja wymiany książek „Z półki na półkę”
• Lotna Czytelnia
• Spotkania i debaty branżowe

ksiazka.krakow.pl

25. Konkurs o Nagrodę im. J. Długosza

Konkurs o Nagrodę imienia Jana Długosza jest wyjątkową inicjatywą
w Polsce, która rokrocznie towarzyszy Międzynarodowym Targom
Książki w Krakowie®. Nagradzane są dzieła wnoszące istotny wkład
w rozwój światowej nauki i kultury. Strategicznym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja książki naukowej i popularnonaukowej
z dziedziny szeroko rozumianej humanistyki, poprzez aktywizowanie
i motywowanie obecnych na polskim rynku wydawnictw do publikowania dokonań polskich naukowców i badaczy. Przedstawiane do
Nagrody dzieła pomagają lepiej poznać i zrozumieć świat, odgrywają
istotną rolę w kształtowaniu podstawowych i uniwersalnych wartości
naszej cywilizacji. Dostarczają gruntownej wiedzy i stanowią bogaty
materiał do przemyśleń, stając się nie tylko lekturą, ale także przedmiotem studiów. Promowane w Konkursie publikacje utrwalają także
wizerunek Krakowa i Małopolski jako regionu, który od wieków wyznaczał kierunki rozwoju polskiej myśli, nadawał tempo zachodzącym
zmianom oraz wpływał na kształtowanie się tożsamości narodowej
Polaków. Typowane do Nagrody książki mają szansę znaleźć się
wśród podstawowych dzieł służących budowaniu świadomości
historyczno-kulturowej Polaków.

Do Konkursu są zgłaszane książki napisane przez autora
posiadającego polskie obywatelstwo i ukazały się po raz
pierwszy w polskim wydawnictwie w roku poprzedzającym
przyznanie Nagrody. Nad poprawnością prac w trakcie przygotowań do Konkursu czuwa Jury, w skład którego wchodzą
wybitni przedstawiciele polskiego środowiska naukowego,
tj. profesorowie: Władysław Stróżewski (przewodniczący),
Andrzej Chwalba, Andrzej Mączyński, Ryszard Nycz, Jan Ostrowski,
Leszek Polony, Piotr Sztompka. Co roku Jury wskazuje pozycje,
które najlepiej spełniają wymogi określone w regulaminie
Konkursu, nominując dziesięć dzieł do Nagrody. Następnie
spośród ﬁnałowej dziesiątki Jury wyłania laureata Konkursu.
Ogłoszenie wyników ma miejsce podczas uroczystej gali, która
zawsze odbywa się pierwszego dnia Międzynarodowych Targów
Książki w Krakowie® na którą zapraszani są autorzy nominowanych
dzieł, wydawcy, osobistości środowiska kulturalno-naukowego,
przedstawiciele świata mediów, jak i władz państwowych.
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W

NOWEJ ODSŁONIE STACJONARNIE I WIRTUALNIE

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie® od 25 lat gromadzą
miłośników książek, promują literaturę, odkrywają talenty,
wyznaczają trendy i wpływają na gusta czytelnicze. Równolegle
z przygotowywaniem stoisk wystawienniczych organizują
wydarzenia literackie, feswale, spotkania i konferencje branżowe.
Od 2021 roku Targi rozszerzają działalność, oferując Wystawcom
i Zwiedzającym możliwość uczestniczenia w wydarzeniu
również w formie online, na Wirtualnej Plaormie Targów.

• Udział Wystawców w trybie stacjonarnym i online
• Uczestnictwo Zwiedzających w wydarzeniach targowych w trybie
stacjonarnym i online

• Spotkania, prelekcje, panele dyskusyjne odbywające się
w kilku miejscach równolegle

• Interakcja z Internautami w czasie rzeczywistym
• Profesjonalne szkolenia dla Wystawców, organizowane
w trybie stacjonarnie i online

• Telewizja Targowa transmitująca na żywo najważniejsze wydarzenia
targowe, prowadzona przez znanych i cenionych
dziennikarzy literackich
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TELEWIZJA TARGOWA
Na bieżąco z samego serca targów będziemy komentować
najciekawsze wydarzenia targowe. Spotkania poprowadzą znani
i lubiani dziennikarze literaccy: Małgorzata Bugaj, Agata Passent,
Adam Szaja, Łukasz Wojtusik.
Porozmawiamy o nowościach na rynku wydawniczym,
aktualnych trendach, debiutach literackich, czytelnictwie.
Omówimy najważniejsze wydarzenia literackie. Sprawdzimy
co dzieje się w literaturze kobiecej, non-ﬁcon, fantastyce,
literaturze podróżniczej, kryminałach. Porozmawiamy o zmianach
w branży wydawniczej, o szansach, zagrożeniach
i nowych technologiach.
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SZKOLENIA DLA WYSTAWCÓW

DYSKUSJE I DEBATY

BRANŻOWE

Kontynuujemy cykl
szkoleń z najbardziej
potrzebnych i aktualnych
segmentów rynku
wydawniczego

w roku 2021 były to:
• Jak współpracować z mediami?
• Temat – czym właściwie jest i jak wpaść na pomysł, który
zainteresuje redakcję?

• Personal branding – jak zbudować i dbać o markę autora?
• Telewizja śniadaniowa – jak traﬁć na kanapy najpopularniejszych
programów porannych?

• Jak poradzić sobie ze słabym tematem?
• Nie tylko PR – jak ważna jest strategia i plan działania
•
•
•
•
•
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dla digital markengu?
Reklama w mediach społecznościowych.
Rola Inﬂuencer Markengu.
Czytelnik jest kobietą – jak zdobyć serca i… porele tej grupy?
Jak przygotować dobry plan promocji?
Specjalnie dla redaktorów nabywających
– giełda wymarzonych przekładów.

SPRAWDZONA FORMUŁA
Organizator Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie® słynie z doskonałego know-how. Doświadczenie
w realizacji największej krajowej imprezy dedykowanej branży wydawniczo-księgarskiej zapewnia wystawcom nie
tylko poczucie bezpieczeństwa, ale także daje gwarancję dobrze zainwestowanych środków. Organizator imprezy
dzięki gruntownej znajomości branży, mediów i światowych trendów czytelniczych stawia na sprawdzone
i wypracowane formuły. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wystawców, organizator Międzynarodowych
Targów Książki w Krakowie® przygotował bardzo atrakcyjną ofertę cenową. Oferuje różnego rodzaju
powierzchnie wystawiennicze i stoiska, oddaje do dyspozycji sale seminaryjne na spotkania z autorami,
prezentacje i dyskusje. Zapewnia pomoc w realizacji niestandardowych form promocji, organizacji spotkań
oraz zakwaterowaniu. Pozostaje otwarty na wszelkie rodzaju sugese i pomysły.
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PROFESJONALNY ORGANIZATOR
Współpraca z Targami w Krakowie gwarantuje:
• najwyższą jakość
• indywidualne podejście
• dbałość o szczegóły
• kompleksową obsługę techniczną
• zintegrowaną kampanię markengową
• profesjonalną wsparcie w każdej formie promocji
• transparentność prowadzonych działań
– kontrola statystyczna CENTREX

EXPO KRAKÓW
7,3 ha terenu w geograﬁcznym centrum Krakowa •
14 000 m kw. powierzchni użytkowej •
dwie hale o łącznej powierzchni 9 000 m kw. i wysokości ponad 8 m •
zespół klimatyzowanych, modułowych sal konferencyjnych •
przestronne lobby •
restauracja •
ponad 700 miejsc parkingowych •
Certyﬁkat BEZPIECZNE TARGI Polskiej Izby Przemysłu Targowego •

Organizator

Targi w Krakowie Sp. z o.o.
ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków
tel. 12 644 59 32
biuro@targi.krakow.pl
www.targi.krakow.pl

Patronat honorowy

Prezydent Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski

Miejsce Targów
Marszałek Województwa Małopolskiego
Witold Kozłowski

Międzynarodowe Centrum
Targowo-Kongresowe
EXPO Kraków
ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków
www.expo.krakow.pl

Kontakt
Małgorzata Downar
Project Manager/Team Leader
e-mail: downar@targi.krakow.pl
tel. kom. +48 510 182 731
Lidia Potrykus
Project Manager
e-mail: potrykus@targi.krakow.pl
tel. kom. +48 512 289 411
Aleksandra Pyszczek
Event Manager
e-mail: pyszczek@targi.krakow.pl
tel. kom. +48 506 038 212
Mateusz Kania
Kierownik Działu Organizacji Technicznej
e-mail: kania@targi.krakow.pl
tel. kom. +48 506 047 42

