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XXIII Targów WydawcówXXIII Targów Wydawców
KatolickichKatolickich
30 marca - 2 kwietnia 2017 Arkady Kubickiego w30 marca - 2 kwietnia 2017 Arkady Kubickiego w
Zamku Królewskim w WarszawieZamku Królewskim w Warszawie

  

SZANOWNI WYDAWCY I WYSTAWCY!SZANOWNI WYDAWCY I WYSTAWCY!

   Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXIII Targach   Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXIII Targach

Wydawców Katolickich, które odbędą się w dniach od 30 marca – 2Wydawców Katolickich, które odbędą się w dniach od 30 marca – 2

kwietnia 2017 r. Targi, tak jak poprzednie, odbędą się w Arkadachkwietnia 2017 r. Targi, tak jak poprzednie, odbędą się w Arkadach

Kubickiego na Zamku Królewskim, Plac Zamkowy 4, Warszawa.Kubickiego na Zamku Królewskim, Plac Zamkowy 4, Warszawa.

Arkady Kubickiego – miejsce znajdujące się w centrum Stolicy, wArkady Kubickiego – miejsce znajdujące się w centrum Stolicy, w

którym organizowanych jest wiele ekspozycji targowych,którym organizowanych jest wiele ekspozycji targowych,

wystawienniczych, kulturalnych. Poprzednie edycje naszychwystawienniczych, kulturalnych. Poprzednie edycje naszych

Targów ukazały, że to dobre miejsce dla naszej wciąż rozwijającejTargów ukazały, że to dobre miejsce dla naszej wciąż rozwijającej

się imprezy targowej.się imprezy targowej.

Tegoroczne Targi odbywać się będą w okresie Wielkiego PostuTegoroczne Targi odbywać się będą w okresie Wielkiego Postu

przed 5. Niedzielą Wielkiego Postu (ze względu na późny terminprzed 5. Niedzielą Wielkiego Postu (ze względu na późny termin

Świąt Wielkanocnych). Naszą imprezą, Targami – Świętem DobrejŚwiąt Wielkanocnych). Naszą imprezą, Targami – Świętem Dobrej

Książki – pragniemy włączyć się w realizację hasła RokuKsiążki – pragniemy włączyć się w realizację hasła Roku

Duszpasterskiego Idźcie i głoście, a także w tzw. Rok maryjny –Duszpasterskiego Idźcie i głoście, a także w tzw. Rok maryjny –

trzechsetlecie Koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze i 140.trzechsetlecie Koronacji Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze i 140.

rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie; w trzechsetlecierocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie; w trzechsetlecie

objawień Matki Bożej w Aparecidzie i stulecie objawień Matki Bożejobjawień Matki Bożej w Aparecidzie i stulecie objawień Matki Bożej
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w Fatimie.w Fatimie.

Wydarzeniami targowymi pragniemy włączyć się także w RokWydarzeniami targowymi pragniemy włączyć się także w Rok

Świętego Brata Alberta.Świętego Brata Alberta.

„W ostatnim, czwartym roku Programu duszpasterskiego chcemy„W ostatnim, czwartym roku Programu duszpasterskiego chcemy

podjąć tematykę skutków i owoców naszego zjednoczenia zpodjąć tematykę skutków i owoców naszego zjednoczenia z

Chrystusem w chwili chrztu świętego. Każdy ochrzczony jestChrystusem w chwili chrztu świętego. Każdy ochrzczony jest

powołany przez Boga do zaangażowania się na rzecz głoszeniapowołany przez Boga do zaangażowania się na rzecz głoszenia

światu Ewangelii”. Zachęcając do włączenia się w tę misję nie tylkoświatu Ewangelii”. Zachęcając do włączenia się w tę misję nie tylko

dorosłych, ale również dzieci i młodzież, których entuzjazm idorosłych, ale również dzieci i młodzież, których entuzjazm i

zaangażowanie są potrzebne w Kościele.zaangażowanie są potrzebne w Kościele.

W nawiązaniu do zakończonego Nadzwyczajnego JubileuszuW nawiązaniu do zakończonego Nadzwyczajnego Jubileuszu

Miłosierdzia, okazją do jego kontynuowania jest w Polsce RokMiłosierdzia, okazją do jego kontynuowania jest w Polsce Rok

Świętego Brata Alberta z okazji 100-lecia śmierci tego Świętego, aŚwiętego Brata Alberta z okazji 100-lecia śmierci tego Świętego, a

„w kontekście tematu roku Idźcie i głoście przykład świętego Brata„w kontekście tematu roku Idźcie i głoście przykład świętego Brata

Alberta staję się okazją do uwiarygodnienia czynami miłosierdziaAlberta staję się okazją do uwiarygodnienia czynami miłosierdzia

tego, co będziemy głosić”.tego, co będziemy głosić”.

„Bycie chrześcijaninem oznacza uczestniczenie w misji Chrystusa.„Bycie chrześcijaninem oznacza uczestniczenie w misji Chrystusa.

Mamy iść i głosić, mamy świadczyć o Jezusie Chrystusie. I niechMamy iść i głosić, mamy świadczyć o Jezusie Chrystusie. I niech

każdy z nas przejmie się tą rolą. Na każdym etapie naszego życia ikażdy z nas przejmie się tą rolą. Na każdym etapie naszego życia i

naszej aktywności zawodowej czy rodzinnej mamy byćnaszej aktywności zawodowej czy rodzinnej mamy być

Chrystusowi, mamy o Nim dać świadectwo”.Chrystusowi, mamy o Nim dać świadectwo”.

Niech zatem spotkanie ze słowem w każdym jego wymiarze:Niech zatem spotkanie ze słowem w każdym jego wymiarze:

mówionym, pisanym, drukowanym, ilustrowanym obrazem imówionym, pisanym, drukowanym, ilustrowanym obrazem i

dźwiękiem będzie czasem „rozszerzonej i pogłębionej katechezy,dźwiękiem będzie czasem „rozszerzonej i pogłębionej katechezy,

dążenia do dojrzałości w wierze przez nawrócenie w wymiarzedążenia do dojrzałości w wierze przez nawrócenie w wymiarze

osobistym i społecznym oraz życie w radości i nadziei, momentemosobistym i społecznym oraz życie w radości i nadziei, momentem

podjęcia działań zmierzających do ukształtowania w wiernychpodjęcia działań zmierzających do ukształtowania w wiernych

duchowości chrzcielnej, która winna w nas dojrzewać i rozwijać sięduchowości chrzcielnej, która winna w nas dojrzewać i rozwijać się

na drodze dorosłego życia, po przyjęciu chrztu. Darem dla Kościołana drodze dorosłego życia, po przyjęciu chrztu. Darem dla Kościoła

w Polsce są Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, które przeżywaćw Polsce są Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, które przeżywać

będziemy pod hasłem Błogosławieni miłosierni, albowiem onibędziemy pod hasłem Błogosławieni miłosierni, albowiem oni

miłosierdzia dostąpią (Mt 5,7). Chrzest Polski przed 1050 laty orazmiłosierdzia dostąpią (Mt 5,7). Chrzest Polski przed 1050 laty oraz



nasz sakrament chrztu to początek doświadczenia Bożegonasz sakrament chrztu to początek doświadczenia Bożego

Miłosierdzia na naszych ziemiach i w naszym życiu, a treści teMiłosierdzia na naszych ziemiach i w naszym życiu, a treści te

dopełnia ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajnydopełnia ogłoszony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny

Jubileusz Miłosierdzia”.Jubileusz Miłosierdzia”.

Sale spotkań autorskich, prezentacji, debat czy promocji będą wSale spotkań autorskich, prezentacji, debat czy promocji będą w

salach Zamku Królewskiego oraz pobliżu Arkad Kubickiego, wsalach Zamku Królewskiego oraz pobliżu Arkad Kubickiego, w

przygotowanym namiocie. Chcielibyśmy, aby formuła imprezy, zprzygotowanym namiocie. Chcielibyśmy, aby formuła imprezy, z

natury targowa, wzbogacona została różnorodnymi wydarzeniaminatury targowa, wzbogacona została różnorodnymi wydarzeniami

towarzyszącymi. Dlatego zachęcam Wystawców do przygotowaniatowarzyszącymi. Dlatego zachęcam Wystawców do przygotowania

licznych spotkań promocyjnych jaklicznych spotkań promocyjnych jak

i spotkań autorskich. Od tych spotkań w dużej mierze zależeći spotkań autorskich. Od tych spotkań w dużej mierze zależeć

będzie jak XXIII Targi Wydawców Katolickich będą postrzeganebędzie jak XXIII Targi Wydawców Katolickich będą postrzegane

przez media, przez odwiedzających, a ostatecznie będą zachęcałyprzez media, przez odwiedzających, a ostatecznie będą zachęcały

tych ostatnich do odwiedzenia Arkad – Sali Targowej.tych ostatnich do odwiedzenia Arkad – Sali Targowej.

Zapraszam i zachęcam także Wydawców do zgłaszania swoichZapraszam i zachęcam także Wydawców do zgłaszania swoich

publikacji wydanych w roku 2016 do XIX edycji Nagrodypublikacji wydanych w roku 2016 do XIX edycji Nagrody

Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2017. OdpowiednieStowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2017. Odpowiednie

materiały zostały wysłane do Państwa pocztą elektroniczną wmateriały zostały wysłane do Państwa pocztą elektroniczną w

odrębnej przesyłce mailowej. Wszelkie formularze zgłoszeniowe iodrębnej przesyłce mailowej. Wszelkie formularze zgłoszeniowe i

informacje na temat Nagrody jakinformacje na temat Nagrody jak

i Targów są na bieżąco zamieszczane na naszej stroniei Targów są na bieżąco zamieszczane na naszej stronie

internetowej www.swk.plinternetowej www.swk.pl

W tym roku, wzorem poprzedniej edycji Targów, zostanieW tym roku, wzorem poprzedniej edycji Targów, zostanie

zorganizowane stoisko wspólne dla zainteresowanych Wystawców,zorganizowane stoisko wspólne dla zainteresowanych Wystawców,

na którym można będzie wykupić jedną czy więcej półekna którym można będzie wykupić jedną czy więcej półek

książkowych. Mam nadzieję, że to przyczyni się także do większegoksiążkowych. Mam nadzieję, że to przyczyni się także do większego

zaprezentowania dorobku edytorskiego.zaprezentowania dorobku edytorskiego.

Bardzo proszę o terminowe przesyłanie materiałów i zgłoszeń doBardzo proszę o terminowe przesyłanie materiałów i zgłoszeń do

18 lutego 2017 r. – decyduje data stempla pocztowego.18 lutego 2017 r. – decyduje data stempla pocztowego.



Serdecznie pozdrawiam wszystkich Wydawców i Wystawców i jużSerdecznie pozdrawiam wszystkich Wydawców i Wystawców i już

teraz oczekuję na wspólne spotkanie w kwietniu, podczas XXIIIteraz oczekuję na wspólne spotkanie w kwietniu, podczas XXIII

Targach Wydawców Katolickich.Targach Wydawców Katolickich.

ks. Roman Szpakowski sdbks. Roman Szpakowski sdb

Prezes ZarząduPrezes Zarządu

Stowarzyszenia Wydawców KatolickichStowarzyszenia Wydawców Katolickich

Opcje stronyOpcje strony

Poprzedni Poprzedni StronaStrona
Następny Następny StronaStrona
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