
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Title: Targi książki w Katowicach 2011 
 

Author: Renata Ćmiel 

 

Citation style: Ćmiel Renata. (2011). Targi książki w Katowicach 2011. 
"Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy" (2011, nr 1, s. 136-138). 
 



RENATA ĆMIEL
Biblioteka Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego

TARGI KSIĄŻKI W KATOWICACH 2011

W dniach od 20 do 23 października 2011 r. Katowice będą miej-
scem szczególnego wydarzenia kulturalnego – pierwszej edycji Targów
Książki. W ten sposób dołączą do grona miast, w których tego typu
impreza odbywa się cyklicznie (Kraków, Warszawa). Targi współtwo-
rzą Expo Silesia i Uniwersytet Śląski, we współpracy z Miastem Kato-
wice, a główną lokalizacją będzie Hala Widowiskowo-Sportowa „Spo-
dek”. Wydarzenie to doskonale wpisuje się w działania Katowic, sta-
rających się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku.

Wszystkie przedsięwzięcia natury organizacyjnej i merytorycznej
są koordynowane przez Radę Programową Targów, której pracami
kieruje prof. dr hab. Barbara Kożusznik, prorektor ds. studenckich,
promocji i współpracy z zagranicą Uniwersytetu Śląskiego. W skład
Rady weszli przedstawiciele poszczególnych wydziałów Uniwersytetu
Śląskiego, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Biblioteki
UŚ, Wydawnictwa, Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Filologi-
cznego UŚ. Radę Honorową Targów zaszczycili Zygmunt Łukaszczyk –
Wojewoda Śląski, Adam Matusiewicz – Marszałek województwa śląs-
kiego, Piotr Uszok – prezydent miasta Katowice, ks. dr Damian Zimoń
– J.E. Metropolita Katowicki, ks. Tadeusz Szurman – J.E. Biskup
Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, prof. zw.
dr hab. Tadeusz Sławek – Przewodniczący Rady Programowej ESK
Katowice 2016, prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś – J. M. Rektor Uni-
wersytetu Śląskiego, Tadeusz Kijonka – redaktor naczelny miesięczni-
ka społeczno-kulturalnego „Śląsk”. Patronem honorowym jest prezy-
dent miasta Katowice – Piotr Uszok. Patronat merytoryczny sprawuje
Uniwersytet Śląski.
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Organizatorzy założyli, że adresatami Targów będą zarówno
branżowi profesjonaliści (wydawcy, księgarze, bibliotekarze, autorzy,
krytycy literaccy) jak i czytelnicy, mieszkańcy regionu. Odwiedzający
będą mogli skorzystać z bogatej oferty wydawniczej, spotkać ulubio-
nych pisarzy oraz uczestniczyć w licznych imprezach okołotargowych
o charakterze konferencyjnym, warsztatowym i happeningowym.

Targi Książki będzie cechowała złożoność tematyki, obejmującej
literaturę piękną, wydawnictwa techniczne, naukowe, edukacyjne,
dziecięce, religijne, wydawnictwa multimedialne, dystrybucję książek
i czasopism, księgarnie internetowe. Nie zabraknie również tematyki
dotyczącej nowoczesnych technik przekazywania informacji.

W tej pierwszej edycji ważne będzie promowanie samej idei czytel-
nictwa. Stąd też wśród proponowanych wydarzeń znalazło się czytanie
książek w środkach komunikacji miejskiej – „Bajkowy tramwaj – Baj-
kowy autobus”. Inną ważną i ciekawą inicjatywą jest stworzenie listy
książek najlepszych. Przedsięwzięcie to o nazwie „BOOK-TOP SILESIA
– 50 książek najlepszych zdaniem Ślązaków” jest, trwającą już od 25
stycznia 2011, akcją internetową. Pieczę nad nią sprawuje Biblioteka
Uniwersytetu Śląskiego, która uruchomiła stronę, na której zbierane
są propozycje tytułów. Zakończenie akcji ma pozwolić na wyłonienie
50 najlepszych książek i „doprowadzić do powstania listy dzieł waż-
nych dla mieszkańców i sympatyków tego regionu”.

Innym rodzajem imprezy towarzyszącej Targom będzie prapre-
miera Międzynarodowej Wystawy Książki Artystycznej KORESPON-
DENCJA prezentującej książki w niekonwencjonalnej formie.

Na inaugurację Targów przewidziano uroczystość oficjalnego ot-
warcia wspólnej biblioteki Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach pod nazwą Centrum Informacji Nauko-
wej i Biblioteka Akademicka.

Rok 2011 to rok dużych rocznic literackich, m.in. Rok Czesława
Milosza. Dlatego też zaplanowano imprezy związane z jego obchoda-
mi. Jednym z zamierzeń jest zorganizowanie konkursu na ekslibris
poświęcony Czesławowi Miloszowi. Zaproponowano również przepro-
wadzenie akcji happeningowej pt. „Druk na bruk”, która będzie pole-
gała na „zadrukowaniu” przestrzeni chodników, ulic, placów w cen-
trum miasta wybranymi fragmentami tekstów Czesława Miłosza.

Ciekawą realizacją będzie również akcja, polegająca na zebraniu
w określonym miejscu i czasie tłumu osób wykonujących tę samą
czynność – czytanie książki. Akcja, o nazwie FLASH MOB zostanie
zorganizowana z wykorzystaniem portali społecznościowych.
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Program konferencyjno-warsztatowy Targów to również warsztaty
uczące szybkiego i efektywnego poszukiwania informacji w zasobach
Internetu. Zajęcia w ramach warsztatów „Sztuka szukania – w labi-
ryncie informacji” zostały uruchomione 24 lutego 2011 roku i są kie-
rowane nie tylko do pracowników nauki i studentów, ale również do
uczniów i osób szczególnie zainteresowanych tym tematem. Nad ich
przebiegiem czuwa Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego.

Wiele działań, które mają towarzyszyć katowickim Targom Książ-
ki jest w fazie przygotowawczej. Organizatorom szczególnie zależy na
tym aby program Targów był atrakcyjny dla mieszkańców regionu,
pozwolił na ich aktywne uczestnictwo i zaangażowanie. Odpowiednie
wypromowanie takiego wydarzenia umożliwiłoby wpisanie go na stałe
w kalendarz imprez kulturalnych i społecznych Katowic i całego woje-
wództwa śląskiego.
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