52. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie
W dniach 17-20 maja 2007 roku
w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
odbyły się 52. Międzynarodowe Targi
Książki zorganizowane przez firmę
Ars Polona S.A. Targi uważane są za
najważniejsze wydarzenie kulturalne
w

Europie

Środkowo-Wschodniej,

służące intelektualnemu dyskursowi,
wymianie doświadczeń wydawców
oraz zbliżeniu państw i narodów. Jak
szacują organizatorzy, w imprezie
uczestniczyło blisko 700 wystawców
z 30 krajów oraz blisko 45 tysięcy zwiedzających. Gościem Honorowym tej edycji targów była Ukraina.
Wśród oficyn akademickich nie zabrakło w tym roku także Wydawnictwa Uniwersytetu
Rzeszowskiego, które zaprezentowało się na tak prestiżowym forum wydawców pierwszy raz. Nasza
ekspozycja była przygotowana w szczególności pod kątem tematyki związanej z Ukrainą
- Gościem Honorowym Targów. Promowaliśmy więc takie książki jak Polityka ludnościowa
i ekonomiczna ZSRR na okupowanych ziemiach polskich w latach 1939-1941 ("Zachodnia Ukraina"
i "Zachodnia Białoruś") autorstwa Włodzimierza Bonusiaka oraz Złota Księga historiografii
lwowskiej XIX i XX wieku pod red. Jerzego Maternickiego i Leonida Zaszkilniaka.
Zaprezentowaliśmy również nowości wydawnicze, wśród nich: Adam Mickiewicz - dwieście lat
kultury polskiej pod red. Kazimierza Maciąga i Marka Stanisza, Myślenie wobec zła. Polityczny
i religijny wymiar myślenia w filozofii Kanta i Tischnera autorstwa Aleksandra Bobki czy
Człowiek a wychowanie. Europejskie możliwości i zagrożenia pod red. Józefa Łacha oraz inne
publikacje z bogatej oferty wydawniczej. Nasze stoisko było chętnie odwiedzane przez ludzi
związanych

z

branżą

księgarską, miłośników książki
naukowej

oraz

-

co

było

szczególnie miłe - sympatyków
Uniwersytetu Rzeszowskiego,
towarzyszących nam na każdej
imprezie

tego

typu.

książki,

wyróżniające

Nasze
się

starannym i profesjonalnym
opracowaniem

edytorskim

i graficznym, przyciągały wzrok
zwiedzających, którzy często
zatrzymywali się przy naszym

stoisku, pytając o prace z interesujących ich
dziedzin wiedzy oraz przeglądając zapowiedzi
wydawnicze na najbliższe miesiące. Duże
wrażenie na uczestnikach Targów robiła
imponująca liczba nowości wydawniczych.
W

roku

2006

Wydawnictwo

Uniwersytetu Rzeszowskiego wydało
ponad 100 tytułów. Bardzo miły akcent
stanowiły pochlebne opinie i wyrazy uznania
skierowane pod adresem naszych Autorów na
temat ich erudycji i wysokiego poziomu
merytorycznego
obfitował

w

ich
liczne

dzieł.

Czas

atrakcje:

Targów
spotkania

z pisarzami, publicystami i ludźmi znanymi
z mediów, jak również konferencje, seminaria
naukowe, wystawy fotografii i ilustracji
książkowych. W pierwszym dniu targów
17 maja w godzinach 1100-1300 na stoisku
Wydawnictwa UR odbyło się spotkanie ze
Doktor Stanisław Zaborniak, podczas udzielania wywiadu dla Stanisławem Zaborniakiem,
dziennikarza z ukraińskiej agencji informacyjnej
książki pt. Kultura fizyczna

autorem
ludności

ukraińskiej na ziemiach polskich (1868-1939), współredaktorem prac Jan Mulak (1914-2005). Życie
dla sportu oraz Z tradycji kolarstwa na ziemiach polskich w Galicji i na Podkarpaciu (1867-2007) oraz
redaktorem tomu Z dziejów kultury fizycznej w Polsce. Promocja książki poświęconej kulturze
fizycznej ludności ukraińskiej na ziemiach polskich odbiła się szerokim echem szczególnie wśród
wystawców oraz gości z Ukrainy, którzy wyrażali swoje zadowolenie z faktu wydania publikacji o tak

nowatorskim charakterze,
dotyczącej

mało

dotąd

znanego obszaru działalności

Ukraińców

na

ziemiach

polskich. 52. Międzynarodowe

Targi Książki w Warszawie
były szeroko komentowane
w prasie, radiu i telewizji.
Dzięki

temu

impreza

przyciągnęła szerokie grono
miłośników literatury. Targi
zakończyły

się

sukcesem

organizacyjnym

biorących

w nich udział wystawców.

Ewa Żyradzka, st. referent ds. handlu i marketingu, na tle ekspozycji Wydawnictwa
UR

Maria Janda z Wydawnictwa UR podczas rozmowy z Adamem Michnikiem i finalizowania transakcji

Czas Targów był również owocny dla naszego Wydawnictwa UR. Wiele książek znalazło nowy dom
i przyjęliśmy sporo zamówień na nasze publikacje. Mieliśmy także sposobność spotkania się
z zaprzyjaźnionymi księgarzami, którzy uzupełnili swoje zbiory o nowe tytuły Wydawnictwa UR, lecz
przede wszystkim zaprezentowaliśmy nasze publikacje na wielkiej imprezie międzynarodowej
poświęconej promocji książki.
Ewa Żyradzka

