Czy Targi Książek różnią się czymś od wielkiej biblioteki?
Zdecydowanie TAK!

W dniach 18-21 maja tego roku nas Stadionie Narodowym odbyły się
Warszawskie Targi Książek. Odwiedzający mogli skorzystać ze stoisk około 815
wystawców. Jednak możliwość kupienia książek jest jedynie częścią atrakcji tego
wydarzenia.
Na cały okres trwania Targów zaplanowano liczne spotkania z autorami - zarówno
polskimi, jak i zagranicznymi. Odbywały się one nie tylko w salach konferencyjnych
i scenach, ale i przy stoiskach wystawców. Dzięki temu można było natknąć się na
znanego autora przypadkiem, spacerując wśród stoisk. W ten sposób ja natknęłam się
na Wojciecha Cejrowskiego, co sprawiło mi wielką radość.
Oprócz autorów książek, na Targach obecni byli także blogerzy i vlogerzy
książkowi, z którymi fani mogli spotkać się we wcześniej ustalonych miejscach. Była
to niewątpliwie świetna okazja, aby zobaczyć swojego ulubieńca na żywo, gdyż
wielu z nich mieszka w dużej odległości od Warszawy.
Kolejną atrakcją są warsztaty z dotyczących różnych dziedzin, takich jak:
kaligrafia arabska, powstawanie tekstów i etapy ich tworzenia czy tworzenie
komiksów.

Wiele wydawnictw zorganizowało konkursy, w których nagrodami były
książki lub gadżety takie, jak zakładki magnetyczne.
Pomyślano także o najmłodszych. W sali dziecięcej odbywały się zajęcia orzaz
warsztaty dla dzieci np.: akcja „Gwiazdy czytają dzieciom: zorganizowana przez
Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” lub gra „znajdź „Gandalfa i odbierz kupon”
zorganizowana przez wydawnictwo Gandalf. Polegała ona na odnalezieniu postaci
Gandalfa, który krążył wśród stoisk, odebranie kuponu i wymienienie go na nagrodę.
Z pewnością jedną z większych zalet Targów jest akcja „Książka za książkę”
zorganizowana przez wydawnictwo Publio.pl we współpracy z Gazetą Wyborczą.
Odbyła się ona na jednej z sal konferencyjnych, gdzie można było przynieść dowolną
liczbę powieści wydanych po roku 1999 i wymienić na tyle samo książek, wybranych
spośród przyniesionych przez innych uczestników akcji.
Słysząc Targi Książek można pomyśleć „nuda. Przecież można pójść do
księgarni.”. Ale to nie to samo. Warszawskie Targi Książek dają zdecydowanie więcej
możliwości, niż tylko kupowanie książek. Osobiście tego doświadczyłam i polecam
osobom lubiącym czytać odwiedzić Targi za rok.
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