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Czytać to bardziej żyć
Cień wiatru, Carlos Ruiz Zafón

LITERACKI FENOMEN

Edycja 2018 w liczbach

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, są otwarte dla szerokiej publiczności.
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kultury, stowarzyszenia związane z rynkiem książki w Polsce, dystrybutorzy mediów elektronicznych
dedykowanych czytelnikom, drukarnie oraz producenci papieru. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie® są
ﬁrmowym znakiem miasta. Strefą promocji dobrej książki, miejscem spotkań, wymiany myśli i dyskusji.
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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.

GRANICE LITERATURY
Z roku na rok zwiększa się liczba zagranicznych wydawnictw, instytucji kultury i mediów uczestniczących
w Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie®. Zagraniczni wystawcy dzielą się swoimi pomysłami,
doświadczeniami i najlepszymi praktykami. Realizując się na licznych polach działalności kreatywnej, są
przestrzenią budowania literackich potencjałów, strefą promocji, kanałem komunikacji między twórcami
literatury a czytelnikami.

W dobie globalnej wioski, zanikania różnic kulturowych zagraniczni
zagranic
wystawcy udowadniają, że warto stawiać
na dobrze rozumianą lokalność. Lokalność, która broni swojej odrębności,
od
ale nie zamyka się na nowe wzorce
dla tego, co inne, kultywuje to,
i zachowania. Czerpie z tradycji i nowoczesności. Gwarantując poszanowanie
p
z czego wyrasta. Dzięki międzynarodowym uczestnikom jesienna impreza staje się nie tylko miejscem promocji
dobrej książki i spotkań z autorami, ale także płaszczyzną wymiany
wymia myśli, miejscem poznawania tego, co inne,
przestrzenią dialogu między różnymi tradycjami literackimi.
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Salon Wydawców
Akademickich i Naukowych
wydawnictwa akademickie zwracają uwagę czytelników na to, jak ważny wkład wnoszą polskie publikacje w rozwój polskiej i światowej nauki i kultury.
W ramach Salonu rozstrzygane są liczne konkursy,
jak np. na najlepszy podręcznik i skrypt akademicki.

Salon Wydawców
Religijnych
z ofertą dzieł nie tylko z zakresu teologii, ﬁlozoﬁi, ale
także pedagogiki, psychologii, historii oraz podręczników, programów mulmedialnych i faksymiliów

Salon Książki Dziecięcej
i Młodzieżowej
salon przybliża najmłodszym świat literatury, rodzicom pokazuje, jak barwny i bogaty w wartościowe
treści jest polski rynek książki dla dzieci. Pomaga
najmłodszym polubić czytanie, poznać ulubionego
pisarza, spotkać sławnego ilustratora. Rodzicom
zaś ułatwia znalezienie odpowiedzi na pytanie,
co warto czytać dzieciom.

Salon Komiksu
łączy cechy feswalu i klasycznych Targów. Z tej okazji niemal wszystkie polskie wydawnictwa komiksowe zaprezentują swoje nowości w jednym miejscu.

MIEJSCE PRZYJAZNE
CZYTELNIKOM
Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie® od
wielu lat wywołują bardzo duży rezonans wśród
zwiedzających. Podczas zeszłorocznej edycji powtórzona została frekwencja zwiedzających –
EXPO Kraków odwiedziło ponad 68 000 uczestników. Wysoka frekwencja świadczy bardzo dobrze
o kondycji polskiego czytelnictwa i pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłe edycje Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie®.
Z myślą o zwiedzających rokrocznie przygotowywany jest barwny program towarzyszący. Podczas
Targów zwiedzający mają możliwość spotkania się
z ponad 780 autorami z kraju i zagranicy. Na te-

renach targowych odbywają się także panele
dyskusyjne dedykowane branży wydawniczo-księgarskiej. Podczas Targów rozstrzygane są najważniejsze polskie plebiscyty i konkursy literackie.
Nie brakuje tu również atrakcji dla najmłodszych
czytelników. Międzynarodowe Targi Książki
w Krakowie® mają formułę święta książki w całym mieście. Poza terenem targów odbywają się
również happeningi literackie, spektakle teatralne,
konferencje, koncerty i wystawy.
Targi są miejscem przyjaznym czytelnikom, strefą
niczym nieskrępowanej zabawy literaturą. O tym,
jak ważną rolę odgrywają w integracji czytelników
świadczy liczba fanów imprezy na Facebooku. Targowy fanpage lubi ponad 32 000 fanów.

ODWIEDZILI NAS
prof. Jerzy Bralczykk • Katarzyna Bonda • Sylwia Chutnik Michael Cunningham • Jacek Hugo
Hugo-Bader
Baderr • Małgorzata
Kalicińska • Grzegorz Kasdepke • o. Leon Knabit OSB • Marek Krajewski • Wojciech Kuczokk • prof. Jan Miodek
• Andrzej Pilipiukk • Vincent V. Severski • Filip Springerr • Andrzej Stasiukk • Mariusz Szczygiełł • Olga Tokarczuk
• Szczepan Twardoch • Janusza L. Wiśniewski • Nela Mała Reporterka • Martyna Wojciechowska • Guido van
Genechten • Eshkol Nevo • Peter Seewald • Zeruya Shalevv • C.J. Daughertyy • Hanna Krall • Nina George • Remigiusz
Mróz • Rasa Rimickaite • Adam Zagajewski • Leonardo Patrignani • Edward Łysiakk • Jerzy Illgg • Antoni Kroh • Emilio
Pascual Marn
Marn • Ignacy Karpowicz • Åsa Elena Larsson • Carlo A. Margli • Zygmunt Miłoszewski • Władysław
Bartoszewski • Sorj Chalandon • Dorothy Cummings • Julia Hartwigg • Roberto Innocen • Szahrnusz Parsipurr •
Janusz Głowacki • Mo Hayderr • Michel Houellebecq • Marianne Malone • Chris Niedenthal • Jeﬀrey Archerr •
Marlena de Blasi • Delphine de Vigan • Eustachy Rylski • Roberto Salvadori • Serhij Żadan
Ż
• Etgar Keret • Petra
Morrsbach • Jerzy Pilch • Aq Rahimi • Leila Rasheed • Anda Roenbergg • Jurij Andruchowycz • Darren Bakerr •
Joe Bialowitz • Philip Bialowitz • Jacek Dukaj • Paweł Huelle • Michele Lesbre • Dina Rubina • Philipp Vandenberg
• Jonathan Carroll • Sławomir Mrożekk • Sven Nordqvist • Barbara Toruńczykk • Jerzy Strzelczykk • Felicitas Hoppe
• Jorge Molist • Wiktor Suworow
w • Sylvie Germain • Maxim Chaam • Adam Wajrakk • Ludwik Jerzy Kern • Anna
Świderkówna • Norman Davies • Katarzyna Grochola • Kazuo Ishiguro • Stanisław Lem • Stefan Chwin • Ryszard
Kapuściński • Wojciech Jagielski • Wiktor Jeroﬁejew
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Masłowska • Colee Samson • Jean-Christoph Ruﬃn • Frederic Beigbederr • Wiesław Myśliwski • Francois Boucq
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Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie® słyną 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. Dzięki gruntownej znajomości branży,
mediów i światowych trendów czytelniczych stawiamy na sprawdzone i wypracowane formuły.

Współpraca z Targami
w Krakowie gwarantuje:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wystawców,
także w tym roku przygotowaliśmy bardzo atrakcyjną ofertę cenową. Oferujemy różnego rodzaju
powierzchnie wystawiennicze i stoiska, oddajemy
do dyspozycji sale seminaryjne na spotkania z autorami, prezentacje i dyskusje. Zapewniamy pomoc w realizacji niestandardowych form promocji,
organizacji spotkań oraz zakwaterowaniu. Pozostajemy otwarci na wszelkiego rodzaju sugese
i pomysły.
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•
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najwyższą jakość
indywidualne podejście
kompleksową obsługę techniczną
zintegrowaną kampanię markengową
profesjonalną wsparcie w każdej formie promocji
transparentność prowadzonych działań

EXPO KRAKÓW to:
• 7,3 ha terenu w geograﬁcznym centrum Krakowa
• 14 000 m kw. powierzchni użytkowej
• dwie hale o łącznej powierzchni 9 tys. m kw.
o nośności 40kPa i wysokości ponad 8 m
• zespół klimatyzowanych, modułowych sal
konferencyjnych
• przestronne lobby
• restauracja
• ponad 700 miejsc parkingowych
• teren pod ekspozycję zewnętrzną

ORGANIZATOR

MIEJSCE TARGÓW

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

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

www.targi.krakow.pl

KONTAKT

PATRONAT HONOROWY

Targi w Krakowie Sp. z o.o.
Zuzanna Oengen – komisarz Targów
tel. 12 651 90 50
tel. kom. 510 182 731
oengen@targi.krakow.pl

Prezydent Miasta Krakowa – Jacek Majchrowski

www.ksiazka.krakow.pl

