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Konferencja prasowa 8. Warszawskich Targów Książki i najważniejsi niemieccy
goście WTK
19 kwietnia, o godz. 12.00 zapraszamy do udziału w pierwszej konferencji prasowej WTK
(Pałac Prymasowski, ul. Senatorska 13/15 w Warszawie). O programie Gościa
Honorowego
8. Warszawskich Targów Książki – Niemiec, opowiedzą przedstawiciele organizatorów
jego wystąpienia: Frankfurckich Targów Książki i Instytutu Goethego.
Już dziś możemy zdradzić, że naszym gościem będzie noblistka Herta Müller, a także
Charlotte Link, autorka wielu bestsellerowych powieści. W skład silnej reprezentacji
przedstawicieli literatury niemieckiej wejdą także m.in.: Wolfgang Bauer, Artur Becker,
Jakob Hein oraz Alice Pantermüller i Daniela Kohl. W programie nie zabraknie debat na
ważne i nie tylko literackie tematy, spotkań branżowych oraz warsztatów i zajęć dla
dzieci i młodzieży. Nie zabraknie także możliwości spotkania i poznania oferty
niemieckich wydawców - na stoisku Gościa Honorowego będzie obecnych ponad 60
wystawców i zaprezentowanych zostanie 800 tytułów.

8. WTK - nasi wystawcy

Z radością informujemy, że w gronie wystawców 8. Warszawskich Targów Książki
znalazło się blisko 70 wydawców naszego Gościa Honorowego – Niemiec, a także m.in.
wydawcy z: Argentyny, Australii, Belgii, Chile, Chin, Chorwacji, Czech, Danii, Francji,
Hiszpanii, Holandii, Indii, Japonii, Korei, Kostaryki, Litwy, Macedonii, Peru, Portoryko,
Rosji, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii i Włoch.
Pełna lista wystawców 8. Warszawskich Targów Książki jest już dostępna na naszej
http://www.targi-ksiazki.waw.pl/lista-wystawcow

Nie ma WTK bez książek naukowych i akademickich
Ważne miejsce na Warszawskich Targach Książki, jak zawsze, zajmuje książka naukowa i
akademicka. Przed nami już 11. edycja Targów Książki Akademickiej i Naukowej
ACADEMIA, które od pięciu lat stanowią nierozłączną część WTK. Wydarzenie organizują
niezmiennie Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego i Oficyna Wydawnicza
Politechniki Warszawskiej, przy wykonawczej pomocy Murator EXPO.
Wszystkich miłośników książek akademickich i naukowych zapraszamy do Biznes Klubu
na poziomie Promenady. Tam swoją ofertę zaprezentują między innymi: Oficyna
Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej,
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Towarzystwo Naukowe KUL, Uniwersytet
Warszawski, Wydawnictwa AGH, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Wydawnictwa
Uczelniane UTP w Bydgoszczy, Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej, Wydawnictwo
Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe
UKSW, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,
Wydawnictwo UWM Olsztyn, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
Ważnym wydarzeniem każdej edycji Targów jest Konkurs na najlepszą książkę
akademicką i naukową ACADEMIA, obejmujący książki naukowe, podręczniki
akademickie, monografie, serie wydawnicze oraz tłumaczenia. Zwycięzcy poza
dyplomami, pierwszy raz w historii konkursu, otrzymają nagrody pieniężne ufundowane
przez spółkę Murator EXPO.
Zachęcamy wszystkich polskich wydawców do przesyłania swoich propozycji, na
zgłoszenia czekamy do 10 kwietnia! Więcej o konkursie:
http://www.muratorexpo.pl/targi/academia/konkurs-academia/
Zapraszamy księgarzy i bibliotekarzy
Warszawskie Targi Książki to miejsce wielu literackich premier i interesujących spotkań
branżowych. Warto tu być, by poznać nowości wydawnicze i wziąć udział w spotkaniach i
seminariach dot. tematów ważnych dla ludzi książki. Zapraszamy księgarzy i
bibliotekarzy! Informujemy, że bezpłatna rejestracja możliwa jest do 16 maja, wyłącznie
drogą elektroniczną, za pomocą formularza na stronie www.twojbilet24.pl Przypominamy,
że w czasie trwania Targów nie prowadzimy rejestracji.
Katalog Książek WTK OnLine
Dostępny OnLine Katalog Książek 8. Warszawskich Targów Książki to kolejna odsłona
wspólnego projektu Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy Biblioteki Głównej Woj.
Mazowieckiego (twórcy Bazy LibriKo) i firmy Murator EXPO (organizatora wykonawczego
Warszawskich Targów Książki). Prace nad Katalogiem Książek OnLine tegorocznej edycji
WTK trwają, katalog będzie zaktualizowany z końcem tygodnia, w oparciu o listę
tegorocznych wystawców WTK i zasoby Bazy Libriko (szczegóły pod adresem adresem
wtk.libriko.pl).
Tuż po Świętach, zachęcamy wszystkich wydawców do zapoznania się z Katalogiem i
sprawdzenia, czy pozycje, które zamierzają Państwo zaprezentować na Targach, są w
nim umieszczone i opisane. Jeśli zauważą Państwo braki, ich uzupełnienie przed Targami
będzie możliwe, jeśli Biblioteka otrzyma brakujące pozycje jako egzemplarz obowiązkowy
z dopiskiem: 8. Warszawskie Targi Książki. Warto podkreślić, że udostępnienie informacji
o Państwa książkach prezentowanych na WTK w Katalogu Książek OnLine jest bezpłatne.

Liczymy, że Katalog, dla wydawców, będzie dodatkowym narzędziem informacji i
promocji a gościom, odwiedzającym Targi, ułatwi zapoznanie się z ofertą wystawców i
dotarcie do stoisk, na których znajdują się poszukiwane pozycje. Z Katalogu można
będzie korzystać na terenie WTK w punktach informacji Targowej oraz OnLine pod
adresem wtk.libriko.pl.
Trwa rejestracja na spotkania i warsztaty dla grup dzieci i młodzieży
Zapraszamy zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej na 8. Warszawskie Targi
Książki. Wszyscy zainteresowani odwiedzeniem targów oraz udziałem w zajęciach mogą
się już zarejestrować, by mieć możliwość bezpłatnego wstępu i uczestnictwa w
warsztatach na 8. WTK w czwartek i piątek (18 i 19 maja).
Pełny program działań adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej dostępny jest na
naszej stronie:
http://www.targi-ksiazki.waw.pl/program_dla_dzieci_i_mlodziezy_2017
Rejestracja prowadzona jest do dnia 8 maja, wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą
formularza dostępnego na stronie twojbilet24.pl

________________________________________
Więcej informacji:
www.targi-ksiazki.waw.pl
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