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Wielkie otwarcie 7. WTK

 FAKTY I LICZBY 2016

Wystawcy i publiczność
Przez cztery dni Targi odwiedziło 

ponad 70 tysięcy osób. Publiczność  

zapoznała się z ofertą 815 wystawców 

z 25 krajów: Austrii, Australii, Belgii, Bia-

łorusi, Bułgarii, Chin, Chorwacji, Czech, 

Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii,  

Kanady, Niemiec, Polski, Rumunii,  

Słowacji, USA, Szwajcarii, Szwecji, 

Tajwanu, Ukrainy, Węgier, Wiel-

kiej Brytanii i Włoch. Obok Węgier  

i Katalonii swoją ofertę wydaw-

niczą na kolektywnych stoiskach 

przedstawiły kraje frankofońskie,  

a także Niemcy i Ukraina. Całkowita 

powierzchnia Targów zwiększyła się  

z 20 do 23,5 tysięcy m².

Nowe rekordy
Na tegorocznych Targach miłośni-

cy książek spotkali 1017 twórców  

– pisarzy, tłumaczy, ilustratorów, 

dziennikarzy i przedstawicieli świa-

ta kultury. W dziesięciu salach kon-

ferencyjnych, na ośmiu scenach,  

a także w przestrzeni targowej 

odbyło się blisko 1 500 spotkań 

z autorami, debat, konferencji, 

warsztatów, lekcji literatury i hi-

storii, atrakcji dla dzieci, wydarzeń  

artystyczno-literackich. Tylko w czwar-

tek i w piątek w zajęciach edukacyj-

nych i zabawach uczestniczyło 7 054 

młodych czytelników z 241 przedszkoli, 

szkół podstawowych, gimnazjalnych  

i innych placówek dydaktycznych.  

Wzrosło również zaintereso-

wanie Targami wśród mediów.  

Targi odwiedziło 934 przedstawicieli 

stacji radiowo-telewizyjnych, redak-

cji prasowych i portali internetowych  

i aż 496 blogerów.

Zaproszenie na uroczystość inaugu-
racji Targów przyjęło wielu znakomitych 
polskich i zagranicznych przedstawicieli  
świata kultury i polityki. Gośćmi specjalnymi 
byli m.in.: Minister Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego prof. Piotr Gliński, Wicemarszałek 
Senatu RP Bogdan Borusewicz oraz Prezy-
dent m.st. Warszawy prof. Hanna Gronkiewicz-
-Waltz. 

W imieniu Gościa Honorowego Tar-
gów wystąpił Minister Zasobów Ludz-
kich Węgier Zoltán Balog. Ponadto  
organizatorów i partnerów strategicznych 
węgierskiego wystąpienia reprezentowali 
Sekretarz Stanu ds. Kultury w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych i Handlu István Íjgy-
ártó, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zaso-
bów Ludzkich Katalin Novák i Podsekretarz  
Stanu ds. Międzynarodowych w Mini-
sterstwie Zasobów Ludzkich Gergely 
Prőhle. Uroczystość zaszczycili również 
swoją obecnością Jego Ekscelencja Am-
basador Węgier w Polsce Dr. Iván Gyurcsík, 
Dyrektor Generalna Instytutu Balassiego  
w Budapeszcie Judit Hammerstein, Dyrektor 
ds. Międzynarodowych Instytutu Balassiego  
w Budapeszcie Dezső Szabó, Radca Ambasa-
dy Węgier i Dyrektor Węgierskiego Instytutu 
Kultury Dr. Janos Tishler, a także Kierownik 
ds. Programowych Węgierskiego Instytutu 
Kultury w Warszawie Gaspar Keresztes.

Za nami najdłuższy weekend z książką – 7. Warszawskie Targi Książki i 10. Targi Książki 
Akademickiej i Naukowej ACADEMIA. Dziękujemy Gościowi Honorowemu i Gościowi 
Specjalnemu, a także Wystawcom, Autorom, Partnerom i Patronom oraz wszystkim 
Czytelnikom, którzy przez cztery dni tworzyli niezwykłą atmosferę wspaniałego święta 
książki na PGE Narodowym!

Tegorocznego Gościa Specjalnego  
Targów – Barcelonę i literaturę Katalonii 
przedstawili Jego Ekscelencja Ambasador 
Hiszpanii Agustín Núñez Martínez i Dyrektor 
Instytutu Rajmunda Llulla Manuel Forcano. 
Organizatorów i partnerów strategicznych 
wystąpienia Gościa Specjalnego repre-
zentowali: Przedstawiciel Rządu Katalonii  
w Austrii Adam Casals, Dyrektor Depar-
tamentu Języka i Literatury Instytutu Raj-
munda Llulla Josep-Anton Fernández, 
Wiceprezydent FC Barcelona ds. Relacji 
Międzynarodowych oraz Instytucjonalnych 
Carles Vilarrubí, Koordynatorka projek-
tu Barcelona – Miasto Literatury UNESCO  
Marina Espasa, Koordynatorka ds. Literatu-
ry Instytutu Rajmunda Llulla Sònia Garcia 
oraz Doradczyni Ministra Kultury Rządu 
Katalonii Madeline Carey. Gospodarze WTK  
– Prezes spółki Targi Książki Rafał Skąpski oraz 
Prezes Murator EXPO i Dyrektor WTK Jacek 
Oryl powitali także Ambasadorów Francji, 
Królestwa Belgii, Kanady, Rumunii i Ukrainy,  
a także przedstawicieli korpusu dyploma-
tycznego i reprezentantów zagranicznych 
instytucji kulturalnych w Polsce. Uroczy-
stość zaszczycili swoją obecnością także 
przedstawiciele najważniejszych polskich 
instytucji kultury oraz organizacji, instytu-
cji i stowarzyszeń reprezentujących branżę  
wydawniczą.

PODSUMOWANIE TARGÓW

Barcelona i literatura katalońska – Gość Specjalny targi-ksiazki.waw.pl

19-22 maja 2016
PGE Narodowy w Warszawie
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Węgry Gościem Honorowym 7. WTK
Obecność Węgier na 7. WTK w roli 

Gościa Honorowego związana była  
z obchodami 60. rocznicy Węgierskiej 
Rewolucji 1956 roku i Rokiem Kultury 
Węgierskiej w Polsce, którego inaugu-
racja odbyła się w pierwszy dzień Tar-
gów w Teatrze Polskim w Warszawie.  
W programie uroczystej, wieczornej gali, 
przygotowanej przez Ambasadę Węgier  
w Polsce i Węgierski Instytut Kultury  
w Warszawie, znalazł się spektakl słowno-
-muzyczny w reżyserii Csaby Káela, dyrek-
tora naczelnego Pałacu Sztuki w Budapeszcie. 

Gość Honorowy WTK 2016 zaprezen-
tował na Targach ponad 20 nowości  
wydawniczych. Na stoisku węgierskim  
publiczność zetknęła się nie tylko z ciekawą 
literaturą: począwszy od klasyków, przez li-
teraturę współczesną, po fascynujące opra-
cowania historyczne, ale i z bogatą kulturą 
tego kraju. Zaproszenie na Targi przyjęli 
wybitni autorzy, m.in.: Antal Bayer, Johanna  
Bodor, Lajos Grendel, János Háy, Imre  
Kinszki, Csaba György Kiss, Noémi Kiss, 
István Kovács, István Pion, Géza Röhrig,  
György Spiró, Mihály Szajbély, Andrea 
Tompa, Krisztina Tóth, László Valuska,  

Endre László Varga i Teresa Worowska. 
Obok spotkań z pisarzami odbyły się 
również panele dyskusyjne i wieczory li-
terackie, opatrzone przez organizato-
rów intrygującymi tytułami: „Żaden mały  
język” – panel poświęcony tłumaczeniom, 
„Randka ze współczesną literaturą”, czyli  
rozmowy z wydawcami i krytykami literac-
kimi o tym, co warto przeczytać, co warto 
przetłumaczyć, a co trzeba wydać. Ponadto  
w programie znalazły się: „Literatura, czy-
telnictwo, promocja”, „Książki dla dzieci  
na Węgrzech”, „Żydzi, Węgrzy, Europejczycy 
– klasycy i współcześni”, „Centra i peryferie 
– wieczór autorów współczesnych” i „Białe 
plamy – szare strefy”, spotkanie poświęco-
ne publikacjom historycznym o Węgrzech 
w Polsce i o Polsce na Węgrzech. Cieka-
wostką była promocja węgierskiego nume-
ru FA-artu „Madziarskie Tripy + Slam Poetry”  
i obecność slamerów, takich jak: István 
Pion, Márton Simon i Színész Bob. W tym 
kontekście wystąpiła również formacja 
Gourmand, która w unikalny sposób łą-
czy slam poetry i współczesną poezję  
z elementami jazzu i hip-hopu. Dla dzieci  
organizatorzy przygotowali warsztaty, a na-

wet muzyczny spektakl teatralno-lalkowy  
o młodym Bartóku. Na weekendowej scenie 
na płycie Stadionu wystąpił zespół Hunga-
rian FolkEmbassy, szczycący się misją pro-
pagowania muzyki ludowej i autentycz-
nej kultury mieszkańców Basenu Karpat. 
Kulturę Węgier zaprezentowano również  
w formie wystaw: „Budapeszt dawniej  
i dziś”, ze zdjęciami dwóch wybitnych 
fotografików Imre Kinszkiego i Ottó  
Kaisera i „Chłopcy z Placu Broni”,  
przedstawiającej powstanie i karierę naj-
bardziej popularnej do tej pory węgier-
skiej książki w Polsce, autorstwa Ferenca 
Molnára. Pokazana została też wystawa  
„Co znaczy – János Háy i Fortepan”, obej-
mująca związany z Polską wycinek zbio-
ru fotografii z największego bezpłatnego  
archiwum fotograficznego na Węgrzech, 
do których pisarz János Háy napisał krót-
kie opowiadania. Cały program okrasiły 
prezentacje miast i degustacje węgier-
skich specjałów.

Węgierski program na WTK powstał 
dzięki Ambasadzie Węgier w Polsce  
i Węgierskiemu Instytutowi Kultury  
w Warszawie.  

Barcelona i literatura katalońska – Gość Specjalny
Uwagę wielu czytelników przyciągnął in-

trygujący program spotkań z katalońskimi 
autorami, opatrzony tytułami: „Barcelona 
scenerią literackiej wyobraźni”, „Codzien-
ni bohaterowie: przekraczanie własnych 
granic”, „Narastający ból: młodzież, książki, 
konflikty”, „Literatura i relacje międzyludz-
kie”, „Muzyka i literatura”, „O klasykach”, 
„Odkrywając katalońską poezję”, „Litera-
tura i dziennikarstwo”, „Na skraju tego, 
co rzeczywiste. Kryminał, fantasy, sci-fi”  
i „Portrety rodzinne”. Gośćmi Targów było 
10 katalońskich autorów: Sebastià Alzamora, 
Blanca Busquets, Jaume Cabré, Jenn Díaz, 
Rafel Nadal, Marc Pastor, Jordi Puntí, Care 
Santos, Màrius Serra oraz Jordi Sierra i Fabra. 
Wśród niecodziennych atrakcji znalazł się 
między innymi panel dyskusyjny „Literatu-
ra i piłka nożna”, w której pisarz i zagorza-
ły kibic Jordi Puntí poprowadził rozmowę 
o literackim i kulturowym wymiarze piłki 
nożnej z Carlesem Vilarrubím, Wicepreze-
sem klubu FC Barcelona. W czwartek od-
było się także rozstrzygnięcie konkursu 
literackiego dla młodych piłkarzy, współ-
organizowanego z akademią FC Barcelo-

ny w Warszawie. Katalońskie stoisko na 
Warszawskich Targach Książki podzielone 
było na trzy strefy: pracy, wydarzeń i wy-
stawy oraz księgarnię. Jednym z ważnych 
wydarzeń programu literackiego na Tar-
gach była czwartkowa prezentacja Barce-
lony Miasta Literatury UNESCO. W sobotę 
w czasie spotkania z najbardziej znanym 
na świecie pisarzem katalońskim Jaumem 
Cabrém publiczność WTK mogła poznać 
jego najnowszą powieść wydaną w Polsce 
„Cień eunucha”. Dobrze sprawdził się też 
kataloński program dla profesjonalistów, 
który miał zainicjować współpracę między 
polskimi i katalońskimi wydawcami oraz 
agencjami literackimi. W tym celu Insty-
tut Rajmunda Llulla wsparł uczestnictwo  
w Targach trzech katalońskich podmio-
tów branżowych: SalmaiaLit, La Galera  
oraz Llegir en catala. 

Organizatorem wystąpienia Gościa Spe-
cjalnego był Instytut Rajmunda Llulla, przy 
współpracy z Urzędem Miasta Barcelony, 
Biurem Radcy ds. Współpracy, Przejrzy-
stości i Kultury Rządu Balearów i klubem  
FC Barcelona.
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Na światowych salonach: Frankofonia,  Ukraina, Niemcy

Spotkania z tysiącem twórców, kolejki po autografy 

W ramach Salonu Frankofonia zapre-
zentowało się aż jedenastu znanych i ce-
nionych pisarzy z różnych stron świata:  
z Algierii, Francji, Haiti, Kanady, Maro-
ka, Turcji, Walonii-Brukseli. Byli to: Pierre  
Assouline, Tahar Ben Jelloun, Elisabeth Car-
rier, Barbara Constantine, Paul Colize, Nedim 
Gürsel, Hermann, Georges Mink, Boualem 
Sansal, Lyonel Trouillot i Dominique Wolton. 
Różnorodność tematów poruszanych przez 
autorów piszących w języku francuskim  
i ich interlokutorów wzbudzała żywe zain-
teresowanie publiczności  wydarzeniami na 

stoisku i na scenie ubiegłorocznego Gościa  
Honorowego. Szczególną uwagę przyciągał 
także Salon Literacka Ukraina organizowany 
przez Fundację Historia i Kultura. W Salo-
nie gościło 20 wydawców zza Buga, którzy  
w ramach spotkań branżowych wymienili 
doświadczenia i ocenili perspektywy roz-
woju rynków książki w Polsce i na Ukrainie. 
Nie zawiedli coroczni goście z Niemiec – na 
kolektywnym stoisku Frankfurckich Targów 
Książki zaprezentowano najciekawszy wy-
bór literatury niemieckojęzycznej dla dzieci  
i dorosłych.

Na tegorocznych Targach miłośnicy ksią-
żek spotkali się z ponad tysiącem twórców 
– pisarzami, tłumaczami, ilustratorami, 
dziennikarzami i przedstawicielami świata 
kultury. Szczególną atrakcją były spotkania 
z autorami światowych bestsellerów, taki-
mi jak: Katalończyk Jaume Cabré, brytyjski 
historyk i pisarz Simon Sebag Montefiore, 
amerykańska pisarka rosyjskiego pocho-
dzenia Paullina Simons, czy włoski autor 
Federico Moccia, którego tytuły sprzedały 
się w Polsce w łącznej liczbie 300 tysięcy 
egzemplarzy. Nie lada gratką dla miłośni-
ków kryminałów były spotkania z Nele 
Neuhaus, niemiecką autorką bestselle-
rowych powieści kryminalnych i serii dla 
młodzieży, przedstawicielami tego same-
go gatunku z Danii: Michaelem Katzem 
Krefeldem, rodzeństwem Lotte & Sorenem 
Hammer oraz Jacobem Weinreichem,  
a także okrzykniętym nowym królem 
skandynawskiego kryminału Monsem  
Kallentoftem. Gościli u nas również Lars  
Saabye Christensen – pisarz uważany  
za głównego norweskiego kandydata do  
Literackiej Nagrody Nobla, Alexis Panselinos  
z Grecji, Kim Young-ha z Korei Południowej/
USA i jeden z najpopularniejszych pisarzy  
chorwackich Miro Gavran. 

Grono polskich autorów i twórców było 
jak zawsze bogate i różnorodne: Katarzyna 
Bonda, Jerzy Bralczyk, Bohdan Butenko, 
Iga Cembrzyńska, Iwona Chmielewska, 
Anna Czerwińska-Rydel, Mariusz Czubaj, 
Hanna Cygler, Jacek Dehnel, Anna Dziewit-
-Meller, Agnieszka Frączek, Andrzej Friszke,  
Małgorzata Gutowska-Adamczyk, Józef 
Hen, Jacek Hugo-Bader, Grzegorz Kasdepke, 
Wojciech Karpiński, Monika Kowaleczko-

-Szumowska, Angelika Kuźniak, Barbara 
Krafftówna, Hanna Krall, Edward Lutczyn, 
Zygmunt Miłoszewski, Piotr Nesterowicz, 
Łukasz Orbitowski, Kazimierz Orłoś, Joanna 
Papuzińska, Beata Pawlikowska, Jerzy Pilch, 
Andrzej Pilipiuk, Magdalena Pinkwart,  
Karolina Korwin Piotrowska, Mariola Pryzwan, 
Małgorzata Strzałkowska, Mariusz Szczygieł, 
Michał Rusinek, Eustachy Rylski, Olga  
Tokarczuk, Agnieszka Tyszka, Adam Wajrak, 

Adam Wiedemann, Janusz Leon Wiśniewski, 
Maciej Wojtyszko, Krzysztof Varga, Adam 
Zagajewski i Zenon Żyburtowicz. Wyjątko-
wo dużym zainteresowaniem cieszyły się 
spotkania z takimi gwiazdami, jak: były Pre-
zydent RP Bronisław Komorowski, aktorki 
Krystyna Janda, Beata Tyszkiewicz, Krystyna 
Sienkiewicz, Joanna Szczepkowska, a także 
artysta Rafał Olbiński, czy trener rozwoju 
osobistego Mateusz Grzesiak.
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Profesjonalne podejście do książek – program dla branży

Czytelnicze drogowskazy – konkursy, nagrody, wyróżnienia

Wśród wydarzeń dla profesjonalnej pu-
bliczności odbyły się organizowane przez 
Polską Izbę Książki warsztaty dla księgarzy 
oraz dyskusja o wpływie portali czytelni-
czych na czytelnictwo. Do dyskusji „Litera-
tura, czytelnictwo, promocja doświadczenia  
i dobre przykłady znad Dunaju i Wisły” za-
prosił także Gość Honorowy – Węgry. Biblio-
teka Narodowa pomogła profesjonalistom 
zapoznać się z serwisem dla wydawców  
i księgarzy e-ISBN. Wśród punktów progra-
mu poświęconych księgarzom znalazło się 
również spotkanie „Instrukcja przetrwania 
dla księgarza: księgarnia jako centrum kul-
tury lokalnej społeczności”. Ponadto odbyły 
się prezentacje najciekawszych kampanii 
i narzędzi promujących książki w mediach 
elektronicznych, jak np. „lubimyczytac.pl” 
czy „Projekt Microsite by Legimi”. Na spo-
tkanie o praktycznych aspektach prawa 
autorskiego w dobie cyfrowej tradycyjnie  
zaprosiła Biblioteka Analiz, a przedstawicie-
le Polskiego Towarzystwa Wydawców Ksią-
żek opowiedzieli o mitach w prawie autor-
skim. W ramach Salonu „Literacka Ukraina” 
odbył się panel dyskusyjny „Rynek Książki  

W tym roku Targi Książki Akademickiej  
i Naukowej ACADEMIA zainicjowane przez 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszaw-
skiego i Oficynę Wydawniczą Politechniki 
Warszawskiej obchodziły 10-lecie. Czwarty 
już raz towarzyszyły Warszawskim Targom 
Książki na stadionie PGE Narodowy. Tego-
roczna ACADEMIA odbyła się w roku sza-
cownego jubileuszu 200-lecia Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Ważnym elementem 
Targów także i w tym roku był Konkurs  
na najlepszą książkę akademicką i nauko-
wą ACADEMIA. Jury wyłoniło laureatów 
nagród i wyróżnień spośród 100 publikacji  
nadesłanych przez 36 oficyn wydawni-
czych.

w Polsce i na Ukrainie – wymiana doświad-
czeń i perspektywy rozwoju”. Węgierscy  
i katalońscy wydawcy, tłumacze i krytycy 
literaccy zachęcali polskich kolegów do 
rozmowy o tym, co warto przeczytać, co 
przetłumaczyć i co trzeba wydać. W pro-
mowaniu innych literatur niebagatelną rolę 
odgrywają agenci literaccy, którzy rozmowy 
biznesowe na Targach prowadzili w Salonie 
Agentów w Biznes Klubie. Wydawcy, którzy 
zainteresowali się przekładem obcej litera-
tury, mogli na WTK zasięgnąć informacji na 
temat pozyskania grantów na tłumaczenia 
literackie w ramach Programu Kreatyw-
na Europa Instytutu Adama Mickiewicza.  
W kontekście relacji wydawca-tłumacz no-
wością była Nagroda Lew Hieronima – wy-
różnienie dla wydawcy najbardziej przyja-
znego tłumaczom, przyznawane na WTK 
przez Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. 

Bibliotekarze mogli natomiast wziąć 
udział w kilkugodzinnej konferencji orga-
nizowanej przez Warszawski Program Edu-
kacji Kulturalnej, Warszawskie Centrum In-
nowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń 
oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  

Na „konkursową” część programu WTK  
i ACADEMII składa się ponad dwadzieścia 
wydarzeń, a wśród nich nominacje do: Na-
grody Literackiej GDYNIA, Nagrody Literac-
kiej NIKE i Nagrody Literackiej GRYFIA. To 
właśnie na Targach czytelnicy dowiedzieli się  
o tegorocznych laureatach licznych nagród, 
jak: Honorowa Nagroda Warszawskich Tar-
gów Książki IKAR, Międzynarodowa Nagro-
da im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż 
Literacki, Nagroda Fundacji Kultury Polskiej 
za promocję polskiej książki w świecie,  
Nagrody w Konkursie za najlepszą książkę 

pt. „EduAkcja – Biblioteka – Usłyszeć  
i zobaczyć literaturę”. Biblioteka Narodowa 
zaprosiła do zapoznania się z nowoczesnym 
systemem wypożyczania ACADEMICA, 
umożliwiającym korzystanie z publikacji 
naukowych w wersji cyfrowej, a także cyfro-
wym zasobem zbiorów Narodowej Książnicy  
polona.pl. Na WTK nie zabrakło też jak zwykle 
warsztatów metodycznych dla nauczycieli  
(Nowela). W kontekście edukacyjnym i ryn-
kowym ciekawym było spotkanie „Elektro-
niczna diagnoza edukacyjna – mierzenie 
postępów w nauce jako produkt na rynku 
wydawniczym”.

akademicką i naukową ACADEMIA, Nagroda 
Dziennika Gazety Prawnej ECONOMICUS, 
Nagroda im. Jerzego i Hanny Kuryłowiczów 
dla tłumacza literatury naukowej, Nagro-
da Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
„Mistrz promocji czytelnictwa”, Nagroda 
Magellana za najlepszą książkę turystyczną 
i Nagrody Polskiego Stowarzyszenia Komik-
sowego. Ponadto odbyły się tu rozstrzygnię-
cia 56. edycji Konkursu Najpiękniejsze Książ-
ki Roku Polskiego Towarzystwa Wydawców 
Książek i Rankingu Polskich Drukarń Dzieło-
wych „Wydawcy wybierają Drukarnie”.

Piątek Dniem Książki Akademickiej i Naukowej 
– jubileuszowe 10. Targi ACADEMIA
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Międzynarodowa Nagroda im. Ryszar-
da Kapuścińskiego za Reportaż Literacki 
jest rówieśniczką WTK i łączą ją z Targami 
podobne cele: Nagroda jest formą wyróż-
nienia i promocji najwartościowszych ksią-
żek reporterskich podejmujących ważne 
problemy współczesności, pogłębiających 
wiedzę o innych kulturach. Tradycyjnie już 
przez całą sobotę na Targach odbywały się 
spotkania z finalistami siódmej edycji Na-
grody: Karoliną Domagalską, tegorocznym 
laureatem – Pawłem P. Reszką, Michałem 
Książkiem, Zbigniewem Parafianowiczem  
i Michałem Potockim, czy też z Jenny Nord-
berg z udziałem tłumacza Justyna Huni. 
Odbyło się też spotkanie „Podróże z repor-
terem”. O sztuce przekładu z Antonią Lloyd-
-Jones i Jackiem Giszczakiem poprowadzi-
ła rozmowę Magdalena Heydel. Gośćmi 
specjalnymi byli: Osman Fırat Baş, laureat  
Nagrody Translatorskiej dla Tłumaczy  
Ryszarda Kapuścińskiego (za nowy język)  
i jurorka Ewa van den Bergen-Makała.  
W trakcie spotkania zostały wręczone na-
grody w Konkursie dla studentów na recen-
zję przekładu „Tłumacze świata”. 

Organizatorem i fundatorem Nagrody jest 
Miasto Stołeczne Warszawa, współorganiza-
torem redakcja „Gazety Wyborczej”, a jej ho-
norowym patronem pani Alicja Kapuścińska.

Festiwal Komiksowa Warszawa na Targach 
to widoczny sektor wystawienniczy (Galeria, 
poziom -1), zlokalizowana nieopodal strefa 
autografów, a także trzy dni spotkań, pre-
zentacji i warsztatów dla wielbicieli gatun-
ku. Także i w tym roku, w ramach Festiwalu 
swój dorobek zaprezentowało kilkudziesię-
ciu twórców komiksów z kraju i zagranicy,  
a w strefie autografów można było otrzymać 
graficzny upominek od autorów najbardziej 
poszukiwanych komiksów dla dorosłych, 
dzieci i młodzieży. Wśród zagranicznych 
twórców warto wymienić takie nazwiska, 
jak: Hermann Huppen, Marcel Ruijters, 
Osvaldo Medina, Marcello Quintanilha czy 
Klaas Verplancke.

Sobota Dniem Reportażu

Festiwal Komiksowa Warszawa po raz szósty

FAKTY I LICZBY 2016

wystawcy

autorzy

powierzchnia wystawiennicza

zorganizowane grupy 
dzieci i młodzieży (liczba osób)

kraje uczestniczące

25

7 054
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Edukacyjne efekty dobrej zabawy 

Warszawski Weekend Rodzinny na płycie Stadionu

Akcje czytelnicze i warsztaty dla każdego

W porównaniu z rokiem ubiegłym Targi  
odwiedziło dwa razy więcej zorganizo-
wanych grup dzieci i młodzieży. Gru-
py przedszkolne, szkolne i gimnazjal-
ne dzięki wprowadzonemu systemowi 
rejestracji rezerwowały udział w wybranych 
wydarzeniach w ramach wyjątkowo boga-
tego Festiwalu Literatury Dziecięcej, a także  
w zajęciach prowadzonych przez Wszech-
nicę PAN, Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, Czas Dzieci, EMPIK, muzea 
Warszawy i okolic, licznych wydawców i ani-
matorów kultury. Tylko w czwartek i w pią-
tek uczestniczyły w nich 7 054 osoby z 241 
szkół, przedszkoli i innych placówek dydak-
tycznych. 

Tak jak czwartek i piątek na Warszaw-
skich Targach Książki należały w dużej 
mierze do zorganizowanych grup mło-
dych czytelników, tak sobota i niedzie-
la – do wszystkich miłośników książ-
ki i rodzin. W weekend na murawie  
Stadionu można było znaleźć chwilę wy-
tchnienia z dala od targowego zgiełku. Na 
publicznośćczekały tu leżaki pod parasolami  
i kawiarenka. W sobotę można 
było wziąć udział w cieszącej się co 
roku wielką popularnością wymia-
nie książek serwisu Lubimyczytac.pl.  
„Z półki na półkę”, w której obok książek 
innych czytelników nie zabrakło również 
nowości wydawnictw prezentowanych  
na Targach.

Na scenę na murawie Stadionu w ramach 
Warszawskiego Weekendu Rodzinnego  
zapraszało publiczność Biuro Kultury Urzędu 
m.st. Warszawy. Został tu zaprezentowany 
Warszawski Program Edukacji Kulturalnej 
(WPEK), w tym ciekawe zjawiska artystycz-
ne z warszawskich domów kultury, fun-
dacji i stowarzyszeń. Ponadto fragmenty 
swojej prozy i poezji przeczytali laureaci 
młodzieżowych konkursów literackich.  

Kolejki ustawiały się u nas nie tylko po 
autografy, ale także do wielkiej wymienial-
ni książek serwisu lubimyczytac.pl. W akcji  
„Z półki na półkę” można było wymienić 
przeczytane książki na książki innych czy-
telników, a także na nowości wydawnictw. 
Natomiast „Książka za książkę” to szósta 
już akcja księgarni internetowej Publio  
i Gazety Wyborczej, podczas której czy-
telnicy wymieniali tradycyjne publikacje 
na elektroniczne. Wsparliśmy też kampanię  
„Zaczytani.org – oddaj książkę, stwórz bi-
bliotekę, zainspiruj innych”, dzięki której 

Publiczność spotkała się tu także z laure-
atami Nagrody Literackiej m. st. Warszawy, 
a także organizatorami Warszawskiego 
Weekendu Księgarń Kameralnych.

Duża cześć płyty Stadionu była poświę-
cona Festiwalowi Gier „LOTTO Radość  
Wygrywania”, w którym dziesiątki animatorów, 
rekonstruktorów, entuzjastów i miłośników 
gier planszowych oraz czołowych polskich 
wydawców zaprosiło do wspólnej zabawy. 
Odbyły się tu pokazy, premiery najnowszych 
gier, konkursy z cennymi nagrodami. 

powstają biblioteki w szpitalach, do-
mach dziecka i hospicjach. Szczególnie 
mocno zachęcaliśmy publiczność do 
aktywnego udziału w licznych, inter-
dyscyplinarnych seminariach i warsz-
tatach na Targach. Na początkujących 
autorów zainteresowanych wydaniem 
tradycyjnym, jak i self-publishingiem cze-
kali prelegenci seminarium „Napisałeś  
– i co dalej?”. Swoje zawodowe kompeten-
cje, ale i pasje mogli u nas rozwinąć na-
uczyciele, animatorzy kultury czy począt-
kujący tłumacze.
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Czyta się nie tylko nad Wisłą
Duże zainteresowanie publiczności przez 

ostatnie lata WTK, a także wakacyjnymi ple-
nerami czytelniczymi w Gdyni i Szczecinie 
oraz sukces pierwszych Śląskich Targów 
Książki w Katowicach zainspirowały ich or-
ganizatorów do zlecenia Instytutowi Badań 
Pollster sondażu czytelniczego. Sondaż zre-
alizowany w dniach 26-28 kwietnia 2016 
roku metodą ankiety internetowej (CAWI), 
na próbie 1010 osób o strukturze zgodnej ze 

strukturą dorosłych Polaków, wykazały, że 18 
% Polaków czyta powyżej 10 książek rocznie, 
11 % - od sześciu do dziesięciu, 19 % – od 
dwóch do pięciu, a 2 % – jedną. I chociaż 50 
% respondentów nie przyznało się do prze-
czytania ani jednej książki w ciągu roku, to 
jednak wynik ten napawa nadzieją na wzrost 
świadomości czytelniczej u Polaków. 

(Maksymalny błąd oszacowania w sonda-
żu wynosi 3%).

Zainteresowanie branży i mediów

Kampania promocyjna

Targi odwiedziło 934 przedstawicieli  
mediów (stacji radiowych i telewizyjnych, 
redakcji prasowych i portali internetowych)  
i 496 blogerów. To najliczniejsza reprezentacja 
w historii Warszawskich Targów Książki.

Partnerem medialnym 7. Warszawskich  
Targów Książki było Polskie Radio. Patronat 
medialny nad Targami objęły najważniej-
sze media ogólnopolskie i branżowe w tym: 
Telewizja Polska, Gazeta Wyborcza, Maga-
zyn Literacki KSIĄŻKI, se.pl, rynek-ksiazki.pl, 
portal księgarski ksiazka.net.pl, Granice.pl,  
Lubimyczytac.pl i Wydawca.

Współpracę medialną zaoferowały: Su-
per Express, metrocafe.pl, mjakmama.pl, 

Działania promocyjne oparte były na 
wielu formach przekazu, gwarantują-
cych dotarcie do przedstawicieli bran-
ży i szerokiej publiczności. Źródłem 
informacji o zbliżających się Targach 
była niezwykle różnorodna w tym roku 
kampania zewnętrzna – standardo-
we wielkopowierzchniowe billboardy  
w Warszawie i okolicach, billboardy  
w metrze warszawskim, plakaty i ulot-
ki w warszawskich salonach EMPIK  
i  Matras, bibliotekach w Warszawie  
i okolicach, stołecznych szkołach i przed-
szkolach czy kasach Kolei Mazowieckich.  
O Targach informowały spoty na ekranach 
LED City w centralnych punktach mia-
sta i w stołecznych tramwajach, autobu-
sach, obu liniach metra, pociągach SKM  
i Kolei Mazowieckich oraz w salonach  
EMPIK w Warszawie. Nowością była  
reklama na tyłach stołecznych autobusów. 

Kampania reklamowa objęła ponad-
to anteny I, III i IV programu Polskiego 
Radia. Reklama Warszawskich Targów 
Książki ukazała się w gazetach codzien-
nych (Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta 
Prawna, Super Express) w magazynach 
ogólnopolskich, lokalnych i branżowych. 
W przeddzień Targów na łamach „Gazety  
Wyborczej” ukazał się specjalny do-
datek. Ważnym źródłem informa-
cji o Targach była strona internetowa  

Cogito, Victor Gimnazjalista, Victor Junior, 
Kumpel, Stolica, Skarpa Warszawska, Mówią 
Wieki, Charaktery, Tygodnik Powszechny,  
Bibliotekarz, Poradnik Bibliotekarza,  
Wyspa i Forum Akademickie.

Działania PR zaowocowały szeroką repre-
zentacją mediów na Targach i ogromną liczbą 
publikacji. 

W ciągu niespełna dwóch miesięcy  
Warszawskie Targi Książki obecne były  
w mediach 2009 razy, w tym na łamach prasy 
drukowanej ukazało się 115 publikacji (6%),  
w internecie 1658 wzmianek i artykułów 
(83%), 186 zapowiedzi i audycji w radiu (9%)  
i 50 relacji telewizyjnych (2%).

(targi-ksiazki.waw.pl) oraz profil na Facebo-
oku, który ma już blisko 18 tysięcy fanów.  
Podczas Targów ukazywała się „Kronika  
Targowa” z codzienną porcją wieści dla 
wystawców i zwiedzających. Wykorzysta-
liśmy także reklamę w branżowych por-
talach internetowych oraz na stronie war-
szawa.wyborcza.pl. Nowością w promocji 
była prezentacja na łamach portalu se.pl 
wyników sondażu czytelniczego wykona-
nego przez Instytut Badań Pollster na zle-
cenie Warszawskich Targów Książki.
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Organizator
Targi Książki sp. z o.o.
ul. Senatorska 13/15
00-075 Warszawa
targi-ksiazki.waw.pl
22 829 66 80

Rafał Skąpski – Prezes Zarządu Targi Książki sp. z o.o.
rskapski@targi-ksiazki.waw.pl

Organizator wykonawczy
Murator EXPO sp. z o.o.
Biuro:
ul. Dęblińska 6
04-187 Warszawa
muratorexpo.pl
22 829 66 80

Jacek Oryl – Prezes Zarządu Murator EXPO sp. z o.o.
Dyrektor Warszawskich Targów Książki
joryl@muratorexpo.pl

Kontakt
Dział Marketingu
Dorota Sadowińska-Rzepka
Koordynator Projektu
dsadowinska@muratorexpo.pl
22 829 66 65 

Monika Lipska
Samodzielny Specjalista ds. Marketingu
mlipska@muratorexpo.pl
+48 660 470 406

Agnieszka Ziemiańska
Dyrektor ds. Marketingu
aziemianska@muratorexpo.pl
22 829 66 96

Organizator

Patronat

Organizator
wykonawczy

Gość Honorowy Gość Specjalny Partnerzy Gościa Specjalnego

Komitet honorowy

Patronat medialnyPartner medialny

Współpraca medialna

Marszałek
Województwa
Mazowieckiego

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Patroni i organizatorzy wydarzeń dla dzieci Organizatorzy Festiwalu
Komiksowa Warszawa

Warszawski Weekend Rodzinny Organizator Festiwalu 
LOTTO – Radość wygrywania
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