„Nie myśl, że książki znikną”
Od 3 do 6 listopada Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego uczestniczyło w jubileuszowych
15. Targach Książki w Krakowie, najbardziej prestiżowej imprezie w polskiej branży księgarskiej,
odbywającej się pod honorowym patronatem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Nasze
stoisko mieściło się – wzorem lat ubiegłych – w Salonie Wydawców Szkół Wyższych (sektor E),
gromadzącym w większości członków Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, czyli w miejscu
dobrze znanym naszym stałym odbiorcom. Mottem tegorocznych targów były słowa Umberta Eco:
„Nie myśl, że książki znikną” i sądząc po dużym zainteresowaniu imprezą, słowa te – mimo
wprowadzenia w maju br. 5% VAT-u na książki oraz mimo digitalizacji i coraz większej ekspansji
książki elektronicznej – wydają się jak najbardziej trafne. Targi w Krakowie i tym razem okazały się
rekordowe pod względem frekwencji zarówno wśród wystawców, jak i odwiedzających, zgromadziły
bowiem imponującą liczbę 35 tys. zwiedzających (o 4 tys. więcej niż w roku ubiegłym) oraz 539
wystawców (poprzednio: 453), ponadto 400 autorów i 250 akredytowanych dziennikarzy. Targi to nie
tylko hala wystawiennicza, lecz także ponad 1000 godzin imprez towarzyszących, jak np. pokazy
teatralne, seanse filmowe czy wystawy odbywające się w innych rejonach miasta. Organizatorzy
imprezy powtórzyli zatem zeszłoroczny sukces oraz zapowiedzieli budowę nowego centrum targowokongresowego Cracovia Expoo łącznej powierzchni 1800 m2. Inwestor zapowiada rozpoczęcie
budowy wiosną 2012 r.
Wróćmy jednak do obecnego obiektu targowego.
W tym roku Uniwersytet Rzeszowski po raz
pierwszy reprezentował mgr inż. Robert
Szary z działu kolportażu Wydawnictwa UR.
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o książkach i nie tylko, a często nawet spotkać się
z ulubionym autorem. Na targach gościli m.in.:
Graham Masterton, Władysław Bartoszewski, o. Leon Knabit, Jacek Dukaj, Janusz Głowacki, Marian
Pilot, Katarzyna Grochola, Andrzej Stasiuk, Julia Hartwig, Artur Barciś, Marek Kamiński, Rafał
Bryndal, Wojciech Cejrowski czy Michel Houellebecq (goszczący także na odbywającym się równolegle
3. Międzynarodowym Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada). Nowym wydarzeniem było

przyznanie tytułów Ambasadora Targów. Organizatorzy imprezy chcieli w ten sposób wyróżnić osoby,
które od lat współtworzą historię targów, przyczyniają się do ich popularności i propagowania idei
czytelnictwa. Pierwszymi Ambasadorami zostali ks. Mieczysław Maliński, Marek Krawczyk, Tadeusz
Skoczek, Anna Dymna i Krzysztof Orzechowski. Ważnym akcentem targów była akcja pod hasłem
„Miłosz w samo południe” wpisująca się w obchody Roku Czesława Miłosza. Zwiedzający na znak dany
przez lektora – Piotra Kraśkę – zatrzymali się, by wspólnie z otrzymanych wcześniej tekstów odczytać
na głos wiersz noblisty pt. Ale książki.
W czasie targów doszło do rozstrzygnięcia kilkunastu konkursów. Należy
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środowiska. Wybrane zagadnienia pod redakcją Zygmunta Wnuka. Dyplom z nagrodą
oraz statuetkę odebrał dyrektor Wydawnictwa – mgr Stanisław Dudziński. Po zeszłorocznym
wyróżnieniu w tym samym konkursie Gramatyki angielskiej i niemieckiej w opisie równoległym
autorstwa Zygmunta Tęczy to dla nas tym większy powód do zadowolenia. Kolejną nagrodę przyznały
Targi w Krakowie, a otrzymało ją Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego za
wydanie publikacji pt. Prawo administracyjne w Kościele autorstwa Józefa Krukowskiego. Trzecią
i zarazem nową nagrodą był Puchar Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej,
który przypadł Wydawnictwu Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu za Klimat Polski w
drugiej połowie XX w. autorstwa Alojzego Wosia. Warto także wspomnieć o Konkursie o
Nagrodę im. Jana Długosza, którą otrzymała Hanna Świda-Ziemba za książkę Młodzież PRL.
Portrety pokoleń w kontekście historii, wydaną przez Wydawnictwo Literackie(autorka otrzymała
statuetkę dłuta prof. Bronisława Chromego i 30 tys. zł). Wszystkim nagrodzonym gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
Targi Książki w Krakowie są doskonałym miejscem promowania publikacji wydanych przez naszą
oficynę oraz samego uniwersytetu. Każda uczelnia jest bowiem postrzegana w środowisku
akademickim przez pryzmat dorobku naukowego swoich pracowników. Uczestnictwo w tak
znaczącym wydarzeniu podnosi zatem prestiż uczelni, dlatego na imprezie tego typu nie może nas
zabraknąć. Trzeba kontynuować starania o ugruntowanie pozycji naszej młodej uczelni w środowisku
naukowym oraz na rynku wydawniczym. Bilans tegorocznych targów przedstawia się korzystnie.
Nasze książki zasiliły zbiory kilku bibliotek, odbyliśmy sporo spotkań branżowych (warto wspomnieć
chociażby o corocznym zebraniu Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, na którym omówiono

najważniejsze sprawy z życia organizacji), rozdaliśmy ponadto wiele dysponend i zakładek oraz
przyjęliśmy sporo zamówień. Jak zwykle cieszyła obecność stałych bywalców targowych. Nie zabrakło
sympatyków oraz absolwentów naszej uczelni oraz oczywiście wielbicieli uniwersyteckich „krówek”.
Korzystając z okazji, pragnę podziękować Działowi Informacji i Promocji oraz Działowi Transportu,
szczególnie Panu Adamowi Tęczy, za pomoc w realizacji zadań targowych.
Zbliża się koniec roku, warto więc podsumować najważniejsze wydarzenia z życia Wydawnictwa.
W tym roku uczestniczyliśmy także w II Warszawskich Targach Książki (12–15.05.2011) –
sprawozdanie z tej imprezy znajduje się w „Gazecie Uniwersyteckiej” nr 3/201 (68) maj/czerwiec,
w czerwcu – w XVIII Wystawie Polskiej Książki Naukowej, zorganizowanej w Stacji Naukowej
Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, w październiku zaprezentowaliśmy nowości wydawnicze na XV
Poznańskich Dniach Książki Naukowej (12–14.10.2011), a w listopadzie na XX Targach
Książki Historycznej (24–27.11.2011), odbywających się na Zamku Królewskim w Warszawie.
Bardzo ważnym wydarzeniem jesieni była także nominacja do nagrody: Książka Historyczna Roku
Sprawy obiektowej nr 1: Kościół. Kościół przemyski w świetle akt rzeszowskiej bezpieki (1944–1989)
autorstwa Stanisława Nabywańca. Książka znalazła się w gronie 10 najlepszych książek naukowych
opisujących losy Polski i Polaków w XX wieku.
Ewa Kuc

