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Warszawa, dnia 10 stycznia 2015 r.
SZANOWNI WYDAWCY I WYSTAWCY!
Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXI Targach Wydawców Katolickich, które odbędą się w dniach
od 16 – 19 kwietnia 2015 r. Targi, tak jak poprzednie, odbędą się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim,
Plac Zamkowy 4, Warszawa. Arkady Kubickiego – miejsce znajdujące się w centrum Stolicy, w którym
organizowanych jest wiele ekspozycji targowych, wystawienniczych, kulturalnych. Poprzednie edycje naszych Targów
ukazały, że to dobre miejsce dla naszej wciąż rozwijającej się imprezy targowej.
Tegoroczne Targi odbywać się będą w tradycyjnym terminie tzn. przed 2. Niedzielą po Wielkanocny. Naszą
imprezą, Targami – Świętem Dobrej Książki – pragniemy włączyć się w realizację hasła Roku Duszpasterskiego
Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię, ale także w czas dziękczynienia za kanonizację Jana Pawła II, w Rok
Jana Pawła II (5. rocznica od śmierci Św. Jana Pawła II i 1. rocznica od kanonizacji) jakim jest – zgodnie z uchwałą
Sejmu RP – Rok 2015, „w poczuciu moralnego obowiązku i głębokiego szacunku wobec postaci, która wywarła tak
znaczący wpływ na losy nie tylko naszego narodu ale i całego współczesnego świata”. „Niech motywem przewodnim
wszelkich inicjatyw wzbogacających ten Rok będą słowa Jana Pawła II wypowiedziane przed laty na Jasnej Górze:
Czuwam - to znaczy także: czuję się odpowiedzialny za to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska. To
imię nas wszystkich określa. To imię nas wszystkich zobowiązuje” – zgodnie z uchwałą Sejmu.
Targi wpisują się także w przygotowanie do Jubileuszu 1050 rocznicy chrztu Polski i do Światowych
Dni Młodzieży w Krakowie w roku 2016, a także w szereg innych wydarzeń, a mianowicie w Rok Księdza Jana
Twardowskiego, Rok Życia Konsekrowanego, Jubileusz 25-lecia działalności Caritas Polska oraz 200-lecia
Urodzin św. Jana Bosko.
W ten szczególny aspekt Roku Jana Pawła wpisuje się obecność
podczas Targów Gościa Honorowego, którym będzie Państwo
Watykańskie – Salonu Stolicy Apostolskiej. Ta bezprecedensowa
okoliczność pozwoli nam wszystkim odkryć i poznać bliżej historię i
bogactwo kulturalne Państwa małego geograficznie, ale wielkiego pod
względem znaczenia politycznego o prestiżu duchowym”. Salon Stolicy
Apostolskiej będzie prezentował m.in.:
Libreria Editrice Vaticana,
Muzeum Watykańskie, Watykańska Biblioteka Apostolska, Tajne
Archiwum Papieskie, Papieska Komisja Archeologiczna, Wydział
Filatelistyczny i Numizmatyczny. Prawdziwymi perłami, które można będzie podziwiać, będą oryginalne rękopisy Piekła
z Boskiej Komedii Dantego Alighieri z ilustracjami Sandro Botticellego oraz Iliada Homera z zestawionym tekstem po
grecku i łacinie. Można będzie podziwiać marmurowe rzeźby z Muzeów Watykańskich oraz książki z artystycznymi
ilustracjami watykańskiej kolekcji sztuki współczesnej. O Salonie Stolicy Apostolskiej w Turynie 2014 r. tak mówił
dyrektor Libreria Editrice Vaticana, ks. Giuseppe Costa: Stoisko jest bardzo efektowne. Myślę, że przejdzie do historii jako jedno
z najlepszych, jakie kiedykolwiek widziano podczas Salonu. Ma pewien styl archaizujący, który dodaje znaczenia historii książki. Ta
kopuła wykonana z książek, prawdziwa i rzeczywista kopuła z drewna i książek.
Przewodniczącym delegacji i przedstawicielem Stolicy Apostolskiej będzie Ksiądz Kardynał Gianfranco Ravasi,
przewodniczący Papieskiej Rady Kultury.
Niech zatem spotkanie ze słowem w każdym jego wymiarze: mówionym, pisanym, drukowanym, ilustrowanym
obrazem i dźwiękiem będzie na nowo odkryciem, przypomnieniem nauki Jana Pawła II, ale także jej wdrożeniem
w nasze życie. Niech poprzez nasze Święto Dobrego Słowa, Dobrej Książki, przesłanie ewangeliczne dotrze do jak
najszerszego kręgu tych, do których jesteśmy posłani. Niech przykładem dla nas będzie Ojciec święty Franciszek, który
„swoją postawą wpisuje się w radosną i otwartą misję ewangelizacyjną Kościoła. Wierzy głęboko, że Chrystus posyła

nas z Ewangelią do każdego człowieka, bo wszystkich chce zbawić. W tym duchu Ojciec Święty, w sposób prosty i
gorliwy, odważnie głosi Ewangelię oraz idzie do wszystkich, nie przejmując się, że niektórzy tego nie rozumieją...”.
Pomocą w wypełnianiu naszej misji niech będzie orędzie zawarte Adhortacji Evangelii Gaudium Ojca świętego
Franciszka.
Sale spotkań autorskich, prezentacji, debat czy promocji będą w salach Zamku Królewskiego oraz pobliżu
Arkad Kubickiego, w przygotowanym namiocie. Chcielibyśmy, aby formuła imprezy, z natury targowa, wzbogacona
została różnorodnymi wydarzeniami towarzyszącymi. Dlatego zachęcam Wystawców do przygotowania licznych
spotkań promocyjnych jak i spotkań autorskich. Od tych spotkań w dużej mierze zależeć będzie jak XXI Targi
Wydawców Katolickich będą postrzegane przez media, przez odwiedzających, a ostatecznie będą zachęcały tych
ostatnich do odwiedzenia Arkad – Sali Targowej.
Zapraszam i zachęcam także Wydawców do zgłaszania swoich publikacji wydanych w roku 2014 do XVI edycji
Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2015. Odpowiednie materiały zostały wysłane do Państwa
pocztą elektroniczną w odrębnej przesyłce emailowej. Wszelkie formularze zgłoszeniowe i informacje na temat
Nagrody jak i Targów są na bieżąco zamieszczane na naszej stronie internetowej www.swk.pl

W tym roku, wzorem poprzedniej edycji Targów, zostanie zorganizowane stoisko wspólne dla zainteresowanych
Wystawców, na którym można będzie wykupić jedną czy więcej półek książkowych. Mam nadzieję, że to przyczyni się także
do większego zaprezentowania dorobku edytorskiego.
Bardzo proszę o terminowe przesyłanie materiałów i zgłoszeń do 28 lutego 2015 r. – decyduje data
stempla pocztowego.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich Wydawców i Wystawców i już teraz oczekuję na wspólne spotkanie
w kwietniu, podczas XXI Targach Wydawców Katolickich.
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