
 
 
 

Łódź, 23.11.2011 
 
 
I Salon Ciekawej KsiąŜki odbędzie się w dniach 9 – 11 grudnia 2011 roku w Łodzi, w Hali EXPO przy 
ulicy Stefanowskiego 30. Jego organizatorem są Międzynarodowe Targi Łódzkie. Ideą Salonu jest 
promowanie czytelnictwa, a takŜe stworzenie interesującego wydarzenia kulturalnego dla 
mieszkańców Łodzi i regionu.  
 
Podczas Salonu zaprezentuje się ponad 60 wystawców: wydawnictwa, instytucje kultury, biblioteki. 
Na stoiskach będzie moŜna kupić: beletrystykę, poezję, albumy, komiksy, ksiązki popularnonaukowe, 
ksiąŜki antykwaryczne i wiele innych. Wraz z wystawcami tworzymy bogaty i interesujący program 
spotkań, warsztatów dla dzieci i dorosłych oraz wydarzeń. 
 
Zapraszamy na: 
 

- Konferencję „Biblioteki publiczne miejscem przyjaznym i inspirującym”, zorganizowaną przez 
Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Łodzi. Prelegentami konferencji będą m.in. takie sławy 
jak: prof. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski w Katowicach), dr Andrzej Rostocki (Uniwersytet 
Łódzki) czy dr Henryk Hollender (Uczelnia Łazarskiego, Warszawa). 
 
- Dyskusję poświęconą jednej z najbardziej oczekiwanych premier listopada, znakomitej  
i wstrząsającej ksiąŜce – „Biedni ludzie z miasta Łodzi” Steve’a Sema-Sandberga, poświęconej 
osobie Chaima Mordechaja Rumkowskiego, „króla” łódzkiego getta. Spotkanie poprowadzi dyrektor 
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, pani Joanna Podolska.  
 
- Spotkania autorskie z:  

• Andrzejem Sapkowskim - najsłynniejszym polskim pisarzem fantasy, 
• Witoldem Jabłońskim - pisarzem, dziennikarzem i tłumaczem, 
• profesorem Jerzym Bralczykiem - promocję ksiąŜki „444 zdania polskie”, 
• Maxem Cegielskim – dziennikarzem, pisarzem, prezenterem radiowym i telewizyjnym, 

podróŜnikiem, 
• Kasią Klich – piosenkarką, autorką ksiąŜki dla dzieci „Bajkowa druŜyna”, 
• Jackiem Podsiadło – poetą,  prozaikiem, tłumaczem, dziennikarzem, felietonistą, 
• Jackiem Y. Łuczakiem poświęconą ksiąŜce „Polska Kazimierza Nowaka”, 
• Zofią Turowską poświecone jej ksiąŜce „Nasierowska. Fotobiografia", 
• Kingą Dunin, Agnieszką Graff, Markiem Beylinem, Romanem Kurkiewiczem, Tomaszem 

Piątkiem, Hanną Gill-Piątek - cykl spotkań organizowanych przez Krytykę Polityczną, 
• profesorem Tadeuszem Morawskim – najsłynniejszym polskim twórcą palindromów, 
• Robertem T. Preysem – autorem powieści z gatunku literatury sensacyjno- przygodowej, 
• Kaliną Jerzykowską – znaną autorką ksiąŜek dla dzieci, 
• Joanną Orzechowską – autorką ksiąŜki „Podwórka Piotrkowskiej”,  
• Mariką Kraśniewską i Agą Kuligg – autorkami Wydawnictwa Papierowy Motyl.  



 
- Prezentację działalności Dyskusyjnych Klubów KsiąŜki z województwa łódzkiego.  
- Prezentację 11. numeru Kwartalnika Artystyczno-Literackiego "Arterie" i spotkanie z Marcinem 

Jurzystą, autorem ksiąŜki poetyckiej "Ciuciubabka". 
 
- Warsztaty dla dzieci organizowane przez Fundację ABC – Cała Polska czyta dzieciom: literackie, 
plastyczne, ksiąŜki artystycznej. 
 
- „O PSIE, KTÓRY SZUKAŁ” – warsztaty plastyczne i biblio-dogoterapeutyczne Wydawnictwa ŁADNE 
HALO.  
 
- Warsztaty dla rodziców WZORCE MYŚLENIA A EMOCJE – EMOCJE A UCZENIE SIĘ - Na warsztatach 
omówione zostaną Wzorce Myślenia,  którymi  posługują  się  dzieci, oraz jakie są mocne i słabe 
strony poszczególnych stylów uczenia   się.  Przyjrzymy  się  skąd  mogą  brać  się  takie  problemy 
jak  dysleksja,  dysgrafia, dysortografia,  nadmienimy  jak  moŜna  im  przeciwdziałać  i  je 
minimalizować. Wspomnimy równieŜ o zjawisku zwanym ADHD. 
 
- Z PÓŁKI NA PÓŁKĘ czyli wymianę ksiąŜek zorganizowaną przez portal lubimyczytac.pl - Masz na 
półce ksiąŜki, które Ci się znudziły? Dostałeś nietrafiony prezent? Weź ksiąŜkę z półki, wymień się i 
zaraź innych pasją do czytania!  
 
- SALONIK ANTYKWARYCZNY - to miejsce w którym swoją ofertę przedstawiają antykwariaty i 
najlepsi bukiniści z całej Polski. Beletrystyka polska i obca, ksiąŜki historyczne i naukowe ale teŜ 
literatura „lŜejsza” spod znaku sensacji, kryminału, sf czy horroru, literatura kobieca i dziecięca, 
płyty winylowe i komiksy, stare solidne wydania, dawne niezapomniane serie – Ceram, KIK, Nike, 
Biblioteka Narodowa - niedoścignieni  ilustratorzy (Szancer, Grabiański, Berezowska), szeroka oferta 
kilkudziesięciu tysięcy ksiąŜek z wszelkich dziedzin zaspokoi potrzeby wszystkich nawet najbardziej 
wybrednych miłośników literatury.  
 
- Warsztaty z tworzenia Map Myśli.  
- Prezentację Muzeum Papieru i Druku z Łodzi – pokazy czerpania papieru. 
- Prezentację talentu iluminatora i skryby Kamila Królikowskiego. 
- Prezentację prac adeptów i studentów Pracowni Projektowania Grafiki Wydawniczej Akademii 
Sztuk Pięknych w Łodzi.  

 
 

DO PIERWSZYCH 1500 BILETÓW DODAJEMY W PREZENCIE KSIĄśKĘ !!!! 
 
Salon Ciekawej KsiąŜki powstaje we współpracy z Festiwalem PULS LITERATURY, organizowanym  
w dniach 4 – 11 grudnia w Łodzi przez Śródmiejskie Forum Kultury - Dom Literatury i Oddział Łódzki 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Do udziału w Festiwalu zapraszani są wybitni pisarze, krytycy, 
tłumacze, literaturoznawcy, zaś na festiwalowe wydarzenia składają się spotkania autorskie, panele 
krytycznoliterackie, warsztaty, koncerty muzyczne, projekcje filmowe, działania multimedialne. 
Adresatami poszczególnych spotkań są: dzieci, młodzieŜ i dorośli. KaŜda edycja Festiwalu ma 
wyraŜony hasłem temat wiodący; tym razem będzie to RAZEM I OSOBNO. Część spotkań 
festiwalowych odbędzie się na terenie Targów.  
 
Zachęcamy do odwiedzenia i polubienia Salonu na portalu społecznościowym Facebook.com 
www.facebook.com/SalonCiekawejKsiazki Na profilu pojawiać się będą informacje na temat 
nadchodzącej edycji - o wystawcach, patronach medialnych, imprezach towarzyszących.  



Informacje o salonie moŜna równieŜ znaleźć na stronie www.mtl.lodz.pl/ksiazka  

 
Przygotowaliśmy specjalną ofertę dla wszystkich zwiedzających: Salon będzie moŜna zwiedzać i brać 
udział we wszystkich spotkaniach za SYMBOLICZNĄ ZŁOTÓWKĘ po wcześniejszej rejestracji na 
stronie internetowej www.mtl.lodz.pl/ksiazka  

 

Salon moŜna będzie odwiedzać: 

  9 grudnia 2011 w godz.  10:00 - 18:00  
10 grudnia 2011 w godz.  10:00 - 18:00  
11 grudnia 2011 w godz.  10:00 - 17:00 

 
Ceny biletów: 

3 pln – bilet jednorazowy 
1 pln – bilet jednorazowy po rejestracji na stronie  www.mtl.lodz.pl/ksiazka do dnia 7.12 
Dzieci do lat 10 - bezpłatnie 
Kasy zamykane są pół godziny przed końcem Salonu.  

 
PATRONATY 

Wsparcie dla projektu Salonu wyraziła pani poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska, która aktywnie 
wspiera ideę Republiki KsiąŜki – koalicji na rzecz rozwoju czytelnictwa i bibliotek. Salon patronatem 
honorowym objął równieŜ Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień oraz Prezydent Miasta 
Łodzi, pani Hanna Zdanowska. Patronatem medialnym Salon objęły najwaŜniejsze tytuły z branŜy 
księgarskiej: Magazyn Literacki KSIĄśKI, Biblioteka Analiz, Notes Wydawniczy oraz portal rynek-
ksiazki.pl. Ponadto w gronie patronów znajduje się NiezaleŜny Magazyn Bukinistyczny ARCHIPELAG, 
Krytyka Polityczna, Gazeta Wyborcza, Radio WAWA oraz portale granice.pl, nakanapie.pl, 
papierowemysli.pl, Forum Literackie Inkaustus.pl, lubimyczytac.pl, gandalf.com.pl, edusieć.pl oraz 
ksiazki.tv.  
 

ZAPRASZAMY DO ŁODZI NA      

SALON CIEKAWEJ KSIAśKI   
www.mtl.lodz.pl/ksiazka 

 
 

 
Kamila Błachowicz 

Kierownik projektu 

tel. +48 42 637 29 34 

k.blachowicz@mtl.lodz.pl  

Iwona Chlewińska 

Specjalista ds. promocji i reklamy 

tel. + 48 42 638 62 85 

i.chlewinska@mtl.lodz.pl 

 
Międzynarodowe Targi Łódzkie Sp. z o.o. 

ul. Wólczańska 199; 90-531 Łódź; tel. +48 42 636 29 83, fax +48 42 637 29 35 

NIP 725-000-55-16; KRS 0000069123 Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia XX Wydział KRS 

Kapitał zakładowy 9 386 800,00 PLN   

 


