II Krajowe Targi Książki Akademickiej i Naukowej
ACADEMIA w Warszawie (5-7.11. 2008)
5-7 listopada 2008 roku odbyła się druga edycja Targów Książki Akademickiej i Naukowej
ACADEMIA w Warszawie, zorganizowanych przez Uniwersytet Warszawski oraz firmę
Murator Expo pod patronatem Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych, Polskiego
Towarzystwa Wydawców Książek oraz Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Impreza
zgromadziła 49 wystawców prezentujących różnorodną ofertę wydawniczą. Każdy żądny
wiedzy czytelnik, który przyszedł z zamiarem nabycia książki naukowej, z pewnością nie
odszedł zawiedziony. Ekspozycję zorganizowano po raz pierwszy w gmachu Biblioteki

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego - miejsce Targów "Academia"
Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej, posiadającej jeden z najnowocześniejszych
obiektów i zarazem największych księgozbiorów w Polsce.
W związku z decyzją firmy Ars Polona o definitywnym zawieszeniu Targów "Atena" jej
następczyni - "Academia" ma szansę stać się najważniejszą imprezą w Polsce prezentującą
dorobek wydawniczy środowiska akademickiego. Jak donosi portal internetowy Wydawca, być
może w przyszłości impreza ta obejmie zasięgiem targi wydawnictw technicznych.

Uczestnictwo w 12. Targach Książki oraz II Targach Książki Akademickiej i Naukowej
"Academia" dało nam możliwość zaprezentowania owoców badań naukowych pracowników
Uniwersytetu Rzeszowskiego, a było co pokazać - w tym roku wydaliśmy już blisko 100 tytułów!
Targi stanowiły również doskonałą okazję do odbycia wielu spotkań branżowych, rozmów z
kontrahentami oraz były polem wymiany doświadczeń i dyskusji z innymi wydawcami. Nasze

Stoisko Wydawnictwa UR na Targach "Academia" - mgr Ewa Kuc podczas przyjmowania zamówienia

stoisko wzbudziło spore zainteresowanie wśród zwiedzających, szczególnie na Targach w
Krakowie. Odwiedziło nas wielu bibliotekarzy, którzy chętnie zabierali katalogi, zakładki,
interesowali się zapowiedziami wydawniczymi oraz składali zamówienia. Jak zwykle szukano
nowości, pytano o konkretnych autorów. W tym roku często sięgano po książę pod red. A.
Ungeheuer-Gołąb W pobliżu literatury dziecięcej i po książki naszych historyków i wf-istów.
Wydawnictwo UR dla stałych odbiorców - księgarzy, bibliotekarzy i wiernych czytelników
spoza Rzeszowa ma utrwaloną renomę, choć są i tacy, co dziwią się, że w Rzeszowie jest
uniwersytet. I temu m.in. ma służyć nasza coroczna obecność na targach, nie licząc kosztów i
niedogodności. Promujemy nie tylko książki, ale również uczelnię i Rzeszów.
Ewa Kuc

