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Bardzo dzi´kuj´ za list, słowa uznania pod adresem Mi´dzynarodowych Targów Ksià˝ki w Krakowie jak i wyartykułowane
obawy, które – mam nadziej´ – postaram si´ rozwiaç. Z przykroÊcià jednak musz´ odnotowaç fakt, ˝e pismo, adresowane do
Prezydenta Majchrowskiego i do mnie, znali wczeÊniej internauci i dziennikarze, ni˝ adresaci. Czuj´ si´ doÊç niezr´cznie,
odpowiadajàc na list, którego nie otrzymałam.
Od 22 lat organizujemy Mi´dzynarodowe Targi Ksià˝ki w Krakowie, dobro i bezpieczeƒstwo uczestników jest dla nas zawsze
na pierwszym miejscu. Zawsze z szacunkiem i uwagà wsłuchujemy si´ w opinie o organizowanych przez nas wydarzeniach,
staramy si´, w miar´ mo˝liwoÊci, reagowaç na nie i z ka˝dym rokiem poprawiaç jakoÊç naszych imprez. Targi Ksià˝ki w Krakowie
od samego poczàtku cieszyły si´ ogromnà popularnoÊcià, liczba uczestników systematycznie rosła wraz ze zwi´kszajàcà si´
naszà przestrzenià wystawienniczà i rozwojem wydarzeƒ towarzyszàcych, które sà ogromnym atutem naszej imprezy.
Co roku staramy si´ poprawiç organizacj´ targów i aran˝acj´ przestrzeni. Po zakoƒczeniu ostatniej edycji (czyli 11 miesi´cy
temu) podj´liÊmy szereg działaƒ, majàcych na celu popraw´ organizacji wydarzenia, których efekty, jestem przekonana, b´dà
odczuwalne ju˝ za miesiàc:
• PostanowiliÊmy zwi´kszyç przestrzeƒ nie mno˝àc liczby wystawców – powstanie tysiàc metrów kwadratowych
przenoÊnej hali wystawienniczej, bezpoÊrednio skomunikowanej z EXPO Kraków.
• ZaplanowaliÊmy dodatkowe przejÊcia mi´dzy stoiskami wydawców
• Po raz kolejny ju˝ poszerzamy o 30% niektóre korytarze pomi´dzy stoiskami.
• Majàc na uwadze bezpieczeƒstwo i komfort odwiedzajàcych targi zmieniliÊmy lokalizacj´ stoisk wydawców cieszàcych
si´ du˝à popularnoÊcià. Zmniejszy to tłok i upłynni ruch. Wydawcy przyj´li te zmiany ze zrozumieniem, mimo ˝e niektórzy
musieli zrezygnowaç z zajmowanego przez siebie od lat miejsca.
• Zwi´kszyliÊmy liczb´ kawiarƒ i miejsc na spotkania z autorami. Po to by Wydawcy właÊnie w nich, a nie przy swoim
stoisku, organizowali spotkania. Niestety we wczeÊniejszych latach Wydawcy niech´tnie korzystali z tego udogodnienia.
• PodpisaliÊmy umow´ z NCK, w którym planowaliÊmy umieÊciç spotkania z najpopularniejszymi autorami, niestety,
pomysł ten nie spotkał si´ ze zrozumieniem. ˚aden z wydawców nie chciał organizowaç spotkania poza przestrzenià
targów. Dlatego w tym roku ponownie organizujemy Salonik Literacki i Stref´ Autora, a wi´c miejsca spotkaƒ z publicznoÊcià oraz udost´pniamy wi´cej sal dla autorów, nawet kosztem innych spotkaƒ.
• WprowadziliÊmy rejestracj´ grup szkolnych na konkretne godziny
• Prosimy Wydawców – uczestników Mi´dzynarodowych Tragów Ksià˝ki o w miar´ niekolizyjne umawianie spotkaƒ
z autorami, organizowanie tych˝e spotkaƒ w miejscach do tego przeznaczonych.
Mi´dzynarodowe Centrum Targowo-Kongresowe EXPO Kraków jest najwi´kszym w Krakowie obiektem wystawienniczym,
zostało zaprojektowane równie˝ z myÊlà o tak tłumnych wydarzeniach. Posiada 22 drzwi ewakuacyjnych, korytarze pomi´dzy
stoiskami sà prowadzone w liniach prostych, koƒczàc si´ właÊnie na wyjÊciach. Wszelkie wymogi bezpieczeƒstwa sà przez nas
spełniane w wi´kszym, ni˝ przepisy przewidujà, zakresie. Jako jedyny obiekt wystawienniczy w mieÊcie, posiadamy parking na
800 samochodów w bezpoÊrednim sàsiedztwie obiektu. Obsługa parkingu zawsze pilnuje dro˝noÊci dróg przeciwpo˝arowych,
aby w razie koniecznoÊci mo˝na było bezkolizyjnie przejechaç, nie wykorzystujàc do tego celu ul. Galicyjskiej. A przede wszystkim
mamy na miejscu ratowników medycznych. W razie wystàpienia potrzeby szybki dojazd karetki gwarantuje – przeznaczona tylko
dla samochodów ratowniczych – droga ewakuacyjna z tyłu obiektu. W zwiàzku z tym obawa dotyczàca zbyt długiego czasu
oczekiwania na karetk´ jest w opinii słu˝b bezpieczeƒstwa nieuzasadniona.
Poza tym od dawna apelujemy do czytelników, aby parkowali na wynaj´tej przez nas cz´Êci parkingu przy M1 i korzystali
z bezpłatnych busów dowo˝àcych do EXPO Kraków.
Zdajemy sobie spraw´ z trudnoÊci komunikacyjnych, rozwiàzanie tego wykracza jednak poza nasze mo˝liwoÊci. Problemem nie jest sama ulica Galicyjska, ale trudnoÊç z włàczeniem si´ do ruchu do ulicy Nowohuckiej. Dopóki inwestor osiedla nie
wywià˝e si´ ze swojego zobowiàzania i nie wybuduje ronda na skrzy˝owaniu ulic Sołtysowskiej i Centralnej (do czego jest
zobligowany umowà i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) oraz nie wybuduje trzeciego pasa ruchu (prawoskr´tu) z Centralnej w ul. Nowohuckà sytuacja dro˝noÊci ul. Galicyjskiej nie ulegnie znacznej poprawie. Nawet policja kierujàca ruchem na skrzy˝owaniu Centralnej i Galicyjskiej, a zwłaszcza Centralnej i Nowohuckiej nie jest w stanie zwi´kszyç
przepustowoÊci ul. Nowohuckiej na odcinku od ronda Dywizjonu 308 do mostu.

Aby zmniejszyç liczb´ samochodów i skróciç czas stania w korkach na ulicach Centralnej i Galicyjskiej, zwróciliÊmy
si´ z proÊbà do Prezydenta Miasta o umo˝liwienie bezpłatnego przejazdu Êrodkami komunikacji miejskiej osobom
odwiedzajàcym targi.
Âcisłe współpracujemy tak˝e z policjà, która rokrocznie pomaga usprawniç ruch.
Oddajàc 5 lat temu EXPO Kraków do u˝ytku, wybudowaliÊmy z własnych Êrodków drog´ dojazdowà, ufajàc, ˝e kolejni
inwestorzy zadbajà o drogi do swoich obiektów, zamiast obcià˝aç ulic´ Galicyjskà. W planach zagospodarowania sà wytyczone
dodatkowe drogi oraz przedłu˝enie ul. Galicyjskiej do ulic Ciepłowniczej i Nowohuckiej. Sami z niecierpliwoÊcià czekamy na
realizacj´ tych planów przez inwestorów, którzy w ten sposób tak˝e przyczynià si´ rewitalizacji tego terenu.
Zarzàd Targów w Krakowie powa˝nie rozwa˝a ewentualnoÊç limitowania wejÊç na targi, co ju˝ teraz, niestety, budzi
obawy zwiedzajàcych, przyje˝d˝ajàcych cz´sto z drugiego koƒca Polski. Obawiamy si´, ze wtedy zamiast czytelników
oczekujàcych na spóêniajàcego si´ (nie ze swej winy) pisarza b´dziemy mieli do czynienia z pisarzem oczekujàcym na swoich
czytelników.
Na koniec moja osobista refleksja. Z ˝alem obserwuj´ upadek pewnych zwyczajów obowiàzujàcych w kontaktach mi´dzyludzkich: efektem opublikowania przez Paƒstwa pisma, zanim adresaci je otrzymali, sà artykuły w mediach łàczàce nawet ju˝
w tytule „skandal” z Targami Ksià˝ki, które… jeszcze si´ nie odbyły. Nikt nie zadał pytania: jak b´dzie? Jakie sà planowane zmiany?
Podczas targów ksià˝ki spotykajà si´ trzy strony: twórcy – wydawcy – czytelnicy. ˚eby wszystkim dogodziç organizator musi
si´ nieêle natrudziç. A wystarczy czasami, ˝eby autor zechciał przyjechaç na targi w piàtek, a nie w sobot´, ˝eby wydawca
spotkanie zorganizował w sali, a nie przy stoisku. I w tym roku b´dziemy si´ tego bardziej stanowczo domagaç!
Szkoda, ˝e Paƒstwa apel nie został wystosowany rok temu, zaraz po zakoƒczeniu poprzedniej edycji targów. Łatwiej byłoby
wtedy nam przekonywaç wystawców do zmian lokalizacji i miejsc spotkaƒ z autorami. Byłby to dowód, ˝e nasze propozycje
to nie tylko pomysł organizatora, ale tak˝e oczekiwanie pisarzy. Wzmocniłoby to tak˝e nasze starania o przyspieszenie tempa
rozbudowy ulic w sàsiedztwie EXPO.
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