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Węgry – Gość Honorowy 
Barcelona i literatura katalońska – Gość Specjalny  
Warszawskich Targów Książki 2016 
 

Tegoroczne 7. Warszawskie Targi Książki odbędą się w dniach 19-22 maja na PGE Narodowym. 

Wyjątkowy dwugłos na tegorocznych Targach wprowadzają goście z dwóch obszarów językowych: 

Gość Honorowy – Węgry oraz Gość Specjalny – Barcelona i literatura katalońska. W Targach udział 

weźmie ponad ośmiuset wystawców z 24 krajów i blisko tysiąc autorów. Czterodniowe wydarzenie 

obejmie prawie 1 500 spotkań, dyskusji, debat, prezentacji nowości wydawniczych i bestsellerów, 

konkursów, atrakcji literacko-artystycznych i wystaw. Warszawskie Targi Książki są obecnie pod 

względem ilości wystawców największymi targami w Polsce. 

Węgry – Gość Honorowy 

Na stoisku węgierskim można będzie zetknąć się nie tylko z ciekawą literaturą: począwszy od 

klasyków, przez literaturę współczesną, po fascynujące opracowania historyczne, ale i z bogatą 

kulturą tego kraju. Tak wyraźna obecność Węgier na WTK związana jest z obchodami 60. rocznicy 

Węgierskiej Rewolucji 1956 roku i rozpoczęciem Roku Kultury Węgierskiej w Polsce. Z tej okazji na 

Warszawskich Targach Książki ukaże się ponad 20 nowości. Literaturę i kulturę madziarską 

zaprezentują 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 autorami planowane są również panele dyskusyjne i wieczory literackie, opatrzone przez 

organizatorów intrygującymi tytułami: „Żaden mały język – panel poświęcony tłumaczom”, „Randka 

ze współczesną literaturą”, „Literatura, czytelnictwo, promocja”, „Książki dla dzieci na Węgrzech”, 

„Żydzi, Węgrzy, Europejczycy – klasycy i współcześni”, „Centra i peryferie – wieczór autorów 

współczesnych” i „Białe plamy – szare strefy”. Będą też koncerty, spotkania dla dzieci, wystawy 

i degustacje węgierskich specjałów. Węgierski program na WTK powstał dzięki Ambasadzie Węgier 

w Polsce i Węgierskiemu Instytutowi Kultury w Warszawie.  

Barcelona i literatura katalońska – Gość Specjalny 

Program spotkań z katalońskimi autorami brzmi równie zachęcająco: „Barcelona scenerią literackiej 

wyobraźni”, „Codzienni bohaterowie: przekraczanie własnych granic”, „Narastający Ból: młodzież, 

książki, konflikty”, „Literatura i relacje międzyludzkie”, „Muzyka i literatura”, „O Klasykach”, 

„Odkrywając katalońską poezję”, „Literatura i dziennikarstwo”, „Na skraju tego, co rzeczywiste. 



Kryminał, fantasy, sci-fi” i „Portrety rodzinne”. Gośćmi Targów będzie 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 nowinek i wyjątkowych atrakcji znajdzie się 

między innymi panel dyskusyjny „Literatura i piłka nożna”, w której pisarz i zagorzały kibic Jordi Puntí 

porozmawia z Carlesem Vilarrubím, wiceprezesem klubu FC Barcelona o literackim i kulturowym 

wymiarze piłki nożnej. W czwartek zaplanowano także rozstrzygnięcie konkursu literackiego dla 

młodych piłkarzy, współorganizowanego ze szkółkami FC Barcelony w Warszawie. Katalońskie stoisko 

podzielone zostanie na trzy strefy: pracy, wydarzeń i wystawy oraz księgarnię. Pod względem 

wizualnym podkreślać będzie literacki dorobek Barcelony oraz tytuł Miasta Literatury UNESCO. 

Jednym z najważniejszych wydarzeń programu literackiego na Targach będzie czwartkowa 

prezentacja Barcelony Miasta Literatury UNESCO (godz. 16.00, stoisko nr 100/D13 – Barcelona  

i literatura katalońska). W sobotę, publiczność WTK będzie mogła spotkać się z Jaumem Cabrém, bez 

wątpienia, najbardziej znanym na świecie, niezwykle popularnym także w Polsce pisarzem 

katalońskim (godz. 13.00-13.50, scena główna – Kanapa Literacka). Jaume Cabré w rozmowie z Anną 

Sawicką, autorką polskich przekładów jego książek, zaprezentuje swoją najnowszą powieść wydaną  

w Polsce „Cień eunucha”. Interesująco zapowiada się też kataloński program dla profesjonalistów, 

który ma na celu inicjowanie i wspieranie współpracy między polskimi i katalońskimi wydawcami  

i agencjami literackimi. W tym celu Instytut Rajmunda Llulla wsparł uczestnictwo w Targach trzech 

katalońskich podmiotów branżowych (SalmaiaLit, La Galera, Llegir en catala). Organizatorem 

wystąpienia Barcelona i literatura katalońska jest Instytut Rajmunda Llulla, przy współpracy Urzędu 

Miasta Barcelony, Biura Radcy ds. Współpracy, Przejrzystości i Kultury Rządu Balearów i klubu  

FC Barcelona. 

Salony: Frankofonia i Literacka Ukraina 

W ramach Salonu Frankofonia zaprezentuje się aż jedenastu znanych i cenionych pisarzy z różnych 

stron świata: z Algierii, Francji, Haiti, Kanady, Maroka, Turcji, Walonii-Brukseli. Będą to Pierre 

Assouline (członek Akademii Goncourtów), Tahar Ben Jelloun (członek Akademii Goncourtów),  

Elisabeth Carrier, Barbara Constantine, Paul Colize, Nedim Gürsel, Hermann (zdobywca Grand Prix na 

Międzynarodowym Festiwalu Komiksu w Angoulême w 2016 r.), Georges Mink, Boualem Sansal 

(Grand Prix Akademii francuskiej dla najlepszej powieści w 2015 r.), Lyonel Trouillot i Dominique 

Wolton.  

Towarzyszący Targom, Salon Literacka Ukraina gościć będzie 20 wydawców z Ukrainy, uczestnicy 

wymienią doświadczenia i ocenią perspektywy rozwoju rynków książki w Polsce i na Ukrainie.  

Jest organizowany przez Fundację Historia i Kultura. 

Blisko 1000 twórców – pisarzy, tłumaczy, ilustratorów, dziennikarzy, przedstawicieli świata kultury 

Targi będą nie lada okazją dla miłośników polskiej literatury. Z czytelnikami spotkają się m.in.: 

Katarzyna Bonda, Jerzy Bralczyk, Iga Cembrzyńska, Iwona Chmielewska, Anna Czerwińska-Rydel, 

Mariusz Czubaj, Jacek Dehnel, Andrzej Friszke, Józef Hen, Jacek Hugo-Bader, Wojciech Karpiński, 

Barbara Krafftówna, Hanna Krall, Zygmunt Miłoszewski, Piotr Nesterowicz, Łukasz Orbitowski, 

Kazimierz Orłoś, Joanna Papuzińska, Jerzy Pilch, Karolina Korwin Piotrowska, Mariola Pryzwan, 

Małgorzata Strzałkowska, Mariusz Szczygieł, Michał Rusinek, Eustachy Rylski, Olga Tokarczuk, Adam 

Wajrak, Adam Wiedemann, Janusz Leon Wiśniewski, Krzysztof Varga, Adam Zagajewski czy Zenon 



Żyburtowicz. Publiczność pozna m.in. nominowanych i laureatów ważnych polskich nagród 

literackich. 

Nie zabraknie gości z zagranicy. Wśród wydarzeń towarzyszących Targom warto wymienić spotkanie  

z Simonem Sebagiem Montefiore, brytyjskim historykiem, pisarzem bestsellerowych książek, 

autorem najnowszej książki „Romanowowie”. Nie można też opuścić spotkania z niemieckim 

autorem bestsellerów z dziedziny filozofii i dziejów ludzkiej myśli Rüdigerem Safranskim. Godnym 

polecenia jest także wieczór z Barbarą Frischmuth, austriacką pisarką, która analizuje w swojej 

twórczości kondycję kobiety we współczesnym społeczeństwie i podejmuje problematykę 

międzykulturowości, integracji obcokrajowców oraz tolerancji wobec innych kultur. Ponadto 

polecamy spotkanie z amerykańską pisarką rosyjskiego pochodzenia Paulliną Simons. 

O współczesnej koreańskiej rzeczywistości opowie przedstawiciel młodego pokolenia pisarzy 

południowokoreańskich, mieszkający w USA Kim Young-ha. Na Targach pojawi się także temat 

ukraiński, który przedstawi m.in. korespondent wojenny Sergiej Łojko. 

Nie lada gratką dla miłośników kryminałów będzie spotkanie z najlepszymi duńskimi 

przedstawicielami tego gatunku, jak: Michael Katz Krefeld, rodzeństwo Lotte&Soren Hammer oraz 

Jacob Weinreich (pseud. A. J. Kazinski), którzy opowiedzą m.in. o zespołowym pisaniu powieści 

kryminalnych. Odwiedzi nas również gwiazda niemieckiego kryminału Nele Neuhaus, której kariera 

wiodła od „self-publishingu” na szczyty list bestsellerów. Dla czytelników, którzy podobnie jak 

autorka sami chcieliby spróbować swoich sił na rynku książki i są zainteresowani właśnie „self-

publishingiem”, czy też zawodem tłumacza, nasi partnerzy przygotowali specjalne spotkania  

z doświadczonymi tłumaczami i wydawcami. 

Dzieci również będą miały okazję osobiście porozmawiać ze swoimi ulubionymi twórcami na 

stoiskach wydawnictw, m.in.: Grzegorzem Kasdepke, Bohdanem Butenko, Agnieszką Tyszką, 

Magdaleną Pinkwart, Moniką Kowaleczko-Szumowską czy Agnieszką Frączek. Szczególnie polecamy 

warsztaty literacko-rysunkowe w ramach towarzyszącego Targom Festiwalu Literatury dla Dzieci,  

a także warsztaty z belgijskim autorem Klaasem Verplancke, czy też z twórcą komiksów Pau.  

W weekend na dzieci czekać będą znani aktorzy, czytający bajki. Trudniejsze tematy związane  

z dorastaniem poruszać będą Eve Ainstworth, Care Santos, Jordi Sierra i Fabra. 

Piątek Dniem Książki Akademickiej i Naukowej – jubileuszowe 10. Targi ACADEMIA 

Po raz dziesiąty odbędą się w Warszawie Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA. Trzeci już 

raz towarzyszyć będą Warszawskim Targom Książki na stadionie PGE Narodowy. Przedsięwzięcie 

zainicjowane przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego i Oficynę Wydawniczą Politechniki 

Warszawskiej, od lat realizuje na ich zlecenie spółka Murator EXPO. 10. edycja ACADEMII odbywa się 

w roku szacownego jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego.  

Wydawcy akademiccy i naukowi po raz kolejny zaprezentują swoją ofertę w reprezentacyjnej 

przestrzeni Biznes Klubu Stadionu. Ważnym wydarzeniem każdej edycji Targów jest Konkurs na 

najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA. W Konkursie oceniane są książki naukowe, 

podręczniki akademickie, monografie, serie wydawnicze, tłumaczenia. Na uczestników, obok Nagrody 

Głównej i wyróżnień, czekają też prestiżowe wyróżnienia rektorskie: Nagroda Rektora Politechniki 

Warszawskiej za najlepszą książkę techniczną o charakterze dydaktycznym oraz Nagroda Rektora 



Uniwersytetu Warszawskiego dla najlepszej publikacji akademickiej w dziedzinie nauk społecznych 

i humanistycznych. Na uroczyste, jubileuszowe spotkanie środowiska wydawców naukowych 

i akademickich, połączone z ogłoszeniem wyników Konkursu ACADEMIA 2016 zapraszamy w piątek 

20 maja br. o godzinie 16.00 do sali Amsterdam w PGE Narodowym. 

Sobota Dniem Reportażu na WTK 

Międzynarodowa Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki jest formą wyróżnienia  

i promocji najwartościowszych książek reporterskich podejmujących ważne problemy 

współczesności, zmuszających do refleksji, pogłębiających wiedzę o innych kulturach. Nagrodzie 

towarzyszy akcja edukacyjna, propagująca twórczość Ryszarda Kapuścińskiego wśród uczniów 

warszawskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Organizatorem i fundatorem Nagrody jest 

Miasto Stołeczne Warszawa, współorganizatorem redakcja „Gazety Wyborczej”, a jej honorowym 

patronem pani Alicja Kapuścińska. Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki jest 

rówieśniczką Warszawskich Targów Książki. Oba wydarzenia są ze sobą związane od początku 

istnienia. Tradycyjnie już sobota na Warszawskich Targach Książki jest Dniem Reportażu. Przez cały 

dzień (sobota, 11.00-19.00, sala LONDYN A), odbywać się będą spotkania z finalistami siódmej edycji 

Nagrody. 

Atrakcje dla dzieci i młodzieży 

Moc atrakcji czeka na zorganizowane grupy dzieci i młodzieży. Do współpracy programowej 

zaprosiliśmy, Festiwal Literatury Dziecięcej, Instytut Badań Literackich PAN, Uniwersytet Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego, Czas Dzieci, EMPIK, muzea Warszawy i okolic, licznych wydawców  

i animatorów kultury, a także Wszechnicę PAN z cyklem wykładów naukowych przygotowanych 

specjalnie dla młodzieży szkolnej.  

Wydarzenia dla uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym lekcje literatury i historii odbędą się  

w Centrum Konferencyjnym. Natomiast wydarzenia dla młodszych dzieci odbywać się będą przez 

wszystkie dni przede wszystkim w Galerii PGE Narodowego oraz na dwóch scenach. Będzie można 

wziąć udział w wielu animacjach literackich, warsztatach i przedstawieniach, posłuchać głośnego 

czytania czy spotkać się z ulubionymi autorami i ilustratorami oraz zapoznać się z nowościami 

wydawniczymi.  

Festiwal Komiksowa Warszawa 

Festiwal Komiksowa Warszawa na Targach to widoczny sektor wystawienniczy (Galeria, poziom -1), 

zlokalizowana nieopodal strefa autografów, a także trzy dni spotkań, prezentacji i warsztatów dla 

wielbicieli gatunku. Także i w tym roku, w ramach Festiwalu swój dorobek prezentować będzie 

kilkudziesięciu twórców komiksów z kraju i zagranicy, a w strefie autografów można będzie 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–Wolfram i Klaas Verplancke. 

Konkursy, nagrody, wyróżnienia 

Na „konkursową” część programu WTK i ACADEMII składa się ponad dwadzieścia wydarzeń, a wśród 

nich nominacje do: Nagrody Literackiej GDYNIA, Nagrody Literackiej NIKE i Nagrody Literackiej 



GRYFIA. To na Targach właśnie czytelnicy dowiedzą się o tegorocznych laureatach licznych nagród, 

jak: Honorowa Nagroda Warszawskich Targów Książki IKAR, Międzynarodowa Nagroda im. Ryszarda 

Kapuścińskiego za Reportaż Literacki, Nagroda Fundacji Kultury Polskiej za promocję polskiej książki  

w świecie, Nagrody w Konkursie za najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA, Nagroda 

Dziennika Gazety Prawnej ECONOMICUS, Nagroda im. Jerzego i Hanny Kuryłowiczów dla tłumacza 

literatury naukowej, Nagroda Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Mistrz promocji czytelnictwa”, 

Nagroda Magellana za najlepszą książkę turystyczną i Nagrody Polskiego Stowarzyszenia 

Komiksowego. Ponadto odbędą się rozstrzygnięcia 56. edycji Konkursu Najpiękniejsze Książki Roku 

Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek i Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych „Wydawcy 

wybierają Drukarnie”. 

Wydarzenia branżowe 

Wśród wydarzeń dla profesjonalnej publiczności odbędą się organizowane przez Polską Izbę Książki 

warsztaty dla księgarzy oraz dyskusja o wpływie portali czytelniczych na czytelnictwo. Do dyskusji 

„Literatura, czytelnictwo, promocja – doświadczenia i dobre przykłady znad Dunaju i Wisły” zaprosi 

także Gość Honorowy – Węgry. Biblioteka Narodowa  pomoże zapoznać się z serwisem dla 

wydawców i księgarzy e-ISBN. Wśród punktów programu poświęconych księgarzom znajduje się 

również spotkanie „Instrukcja przetrwania dla księgarza: księgarnia jako centrum kultury lokalnej 

społeczności”. 

Będą też prezentacje najciekawszych kampanii i narzędzi promujących książki w mediach 

elektronicznych, jak np. „lubimyczytac.pl” czy „Projekt MICROSITE by Legimi”. Na spotkanie 

o praktycznych aspektach prawa autorskiego w dobie cyfrowej zaprosi Biblioteka Analiz, 

a przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek opowiedzą o mitach w prawie 

autorskim. W ramach Salonu „Literacka Ukraina” odbędzie się panel dyskusyjny „Rynek Książki 

w Polsce i na Ukrainie – wymiana doświadczeń i perspektywy rozwoju". Węgierscy i katalońscy 

wydawcy, tłumacze i krytycy literaccy zachęcą polskich kolegów do rozmowy o tym, co warto 

przeczytać, co przetłumaczyć i co trzeba wydać. W promowaniu innych literatur niebagatelną rolę 

odgrywają agenci literaccy, którzy rozmowy biznesowe będą prowadzić w Salonie Agentów w Biznes 

Klubie. Wydawcy, którzy zainteresują się przekładem obcej literatury, mogą na WTK zasięgnąć 

informacji na temat pozyskania grantów na tłumaczenia literackie w ramach Programu Kreatywna 

Europa Instytutu Adama Mickiewicza. W kontekście relacji wydawca-tłumacz organizatorzy Targów 

szczególnie liczą na duże zainteresowanie wydawców nową Nagrodą Lew Hieronima przyznawaną 

przez Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury – wyróżnieniem dla wydawcy najbardziej przyjaznego 

tłumaczom.  

Bibliotekarze będą mogli natomiast wziąć udział w kilkugodzinnej konferencji organizowanej przez 

Warszawski Program Edukacji Kulturalnej, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych 

i Szkoleń oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich pt. „EduAkcja – Biblioteka – Usłyszeć i zobaczyć 

literaturę”. Biblioteka Narodowa zaprosi do zapoznania się z nowoczesnym systemem wypożyczania 

ACADEMICA, umożliwiającym korzystanie z publikacji naukowych w wersji cyfrowej, a także 

cyfrowym zasobem zbiorów Książnicy polona.pl. Na WTK nie zabraknie też jak zwykle warsztatów 

metodycznych dla nauczycieli (Nowela). W kontekście edukacyjnym i rynkowym interesująco brzmi 

tytuł spotkania „Elektroniczna diagnoza edukacyjna – mierzenie postępów w nauce jako produkt na 

rynku wydawniczym”. 



Akcenty warszawskie 

Tradycją Warszawskich Targów Książki są spotkania autorskie z varsavianistami. W tym roku swoje 

stoisko na Targach mieć będzie miasto Warszawa – organizator Nagrody Literackiej m. st. Warszawy. 

Będzie też licząca się reprezentacja wydawnictw specjalizujących się w varsavianach, m.in.: Stolica, 

Skarpa Warszawska czy Dom Spotkań z Historią. 

Warszawski Weekend Rodzinny na płycie Stadionu 

W sobotę i niedzielę 21 i 22 maja na murawie Stadionu będzie można znaleźć chwilę wytchnienia 

z dala od targowego zgiełku. Na publiczność czekają tu leżaki pod parasolami i kawiarenka. W sobotę 

o godz. 11-13 będzie też można wziąć udział w cieszącej się co roku wielką popularnością wymianie 

książek serwisu Lubimyczytac.pl. „Z półki na półkę”, w której obok książek innych czytelników nie 

zabraknie również nowości wydawnictw prezentowanych na Targach. 

Na scenę na murawie Stadionu w ramach Warszawskiego Weekendu Rodzinnego zaprasza Biuro 

Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Zostanie tu zaprezentowany Warszawski Program 

Edukacji Kulturalnej (WPEK), jedyny w Polsce wspólny program kultury i edukacji, integrujący 

środowiska zajmujące się edukacją kulturalną: instytucjonalne, oświatowe, pozarządowe  

i nieformalne. Stąd na WTK zostaną przedstawione ciekawe zjawiska artystyczne z warszawskich 

domów kultury, fundacji i stowarzyszeń. Zobaczyć będzie można m.in. zespół wokalny Decybele  

z Służewskiego Domu Kultury i Teatr Tańca Takt z Dorożkarni. Ponadto fragmenty swojej prozy  

i poezji przeczytają laureaci młodzieżowych konkursów literackich. Publiczność spotka się tu także 

z laureatami Nagrody Literackiej m. st. Warszawy.  

Duża cześć płyty Stadionu będzie poświęcona Festiwalowi Gier. LOTTO Radość Wygrywania to jeden 

z największych w Polsce festiwali gier, który odbywa się cyklicznie w Warszawie od 2010 r. Dziesiątki 

animatorów, rekonstruktorów, entuzjastów i miłośników gier planszowych oraz czołowi polscy 

wydawcy zapraszają do wspólnej zabawy. Odbędą się pokazy, premiery najnowszych gier, konkursy  

z cennymi nagrodami. etargi-ksiazki.waw.pl 

Dopełnieniem Warszawskich Targów Książki są Wirtualne Targi Książki, zaplanowane w dniach  

16-29 maja br. pod adresem etargi-ksiazki.waw.pl. Ich zaletą jest dłuższy czas trwania i większa 

dostępność – każdy internauta może je odwiedzić w dowolnym momencie, bez ograniczeń i 

konieczności wychodzenia z domu. 

Rekordowe targi 

Audyt statystyk imprez targowych CENTREX w Polsce za rok 2015 pokazał, że Warszawskie Targi 

Książki pod względem liczby wystawców (860) były największymi targami w Polsce, pod względem 

liczby zwiedzających (72.000 osób) zajęły drugie miejsce za targami Moto Show w Poznaniu  

(99.000 osób). Audyt nie obejmował liczby wydarzeń towarzyszących – tu z pewnością WTK 

pozostawiłyby konkurencję daleko w tyle.  

 

  



7. Warszawskie Targi Książki 2016, 19-22 maja 2016 roku, PGE Narodowy 

19 maja 2016 (czwartek)  10.00-18.00 
20 maja 2016 (piątek)  10.00-19.00 
21 maja 2016 (sobota)  10.00-19.00 
22 maja 2016 (niedziela)  10.00-17.00 
 
Bilety dostępne będą w kasach targowych w dniach i godzinach otwarcia Targów. Przedsprzedaż biletów 

na Warszawskie Targi Książki prowadzimy na stronie internetowej twojbilet24.pl oraz w warszawskich 

salonach EMPIK. Serwis twojbilet24.pl to również narzędzie dla dziennikarzy, blogerów i bibliotekarzy do 

rejestracji wizyty na Targach. Więcej informacji na stronie targi-ksiazki.waw.pl 

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 

Komitet Honorowy  prof. dr hab. Piotr Gliński – I Wiceprezes Rady Ministrów,  
    Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, 
Minister Nauki I Szkolnictwa Wyższego 
Anna Zalewska Minister - Edukacji Narodowej 
Marek Michalak - Rzecznik Praw Dziecka 
dr Tomasz Makowski – Dyrektor Biblioteki Narodowej 
Dariusz Jaworski - dyrektor Instytutu Książki  
Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego 
prof. Jerzy Duszyński Prezes Polskiej Akademii Nauk 
Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy 
 

Gość Honorowy WTK 2016 Węgry 
 Organizator wystąpienia:  

Ambasada Węgier w Warszawie, Węgierski Instytut Kultury  
w Warszawie  

 
Gość Specjalny WTK 2016 Barcelona i literatura katalońska 
    Organizator wystąpienia: Instytut Rajmunda Llulla  

Partnerzy: Urząd Miasta Barcelony, Biuro Radcy ds. Współpracy, 
Przejrzystości i Kultury Rządu Balearów, FC Barcelona  

 
Organizator   Targi Książki sp. z o.o. 
Organizator wykonawczy Murator EXPO sp. z o.o. 
 
Patronat   Polskie Towarzystwo Wydawców Książek 
    Polska Izba Książki 
    Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA 
    Izba Wydawców Prasy 
    Stowarzyszenie Autorów ZAIKS  
    Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
    Stowarzyszenie Księgarzy Polskich 
    Izba Księgarstwa Polskiego 
    Polska Izba Druku  
    Stowarzyszenie Wydawców Katolickich 
    Porozumienie Wydawców Książki Historycznej 
    Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych 
    Związek Literatów Polskich 
    Stowarzyszenie Pisarzy Polskich 
    Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich 



    Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury 
    Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych IBBY 
    Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Mazowiecki 
    Koleje Mazowieckie 
    publio.pl 
 
Partner medialny  Polskie Radio SA 
 
Patronat medialny  TVP 

Gazeta Wyborcza 
    cjg.gazeta.pl 
    Magazyn Literacki KSIĄŻKI  

Biblioteka Analiz 
rynek-ksiazki.pl 
Wyspa 
Portal Księgarski ksiazka.net.pl 
Lubimyczytac.pl 
Wydawca 
wydawca.com.pl 
se.pl 
mjakmama.pl 

 
Współpraca medialna:  metrocafe.pl 

Cogito 
Victor Gimnazjalista  
Victor Junior 
Kumpel 
Stolica 
Skarpa warszawska 
Mówią Wieki 
Charaktery 
Tygodnik Powszechny 
Wyspa 
Bibliotekarz 
Poradnik Bibliotekarza 
Forum Akademickie 
Super Express 

 
Organizatorzy Festiwalu Komiksowa Warszawa:  
    Stowarzyszenie Twórców Contur  
    Polskie Stowarzyszenie Komiksowe 
 
Patroni i organizatorzy wydarzeń dla dzieci:  
    Czas Dzieci 
    Festiwal Literatury dla Dzieci  
    Qlturka.pl 
 
Organizator Festiwalu LOTTO Radość Wygrywania: 
    INTEGRA 
 
Kontakt    Dorota Sadowińska-Rzepka, Koordynator Projektu; 662 109 574; 
    dsadowinska@muratorexpo.pl 


