
TARGI KSI ĄśKI DLA DZIECI - KOLEJNA EDYCJA: 3-5 LUTEGO 2012  
 
Tysiące wartościowych ksiąŜek, a oprócz tego spotkania z autorami, wydawcami 
i ilustratorami, premiery wydawnicze, warsztaty, spektakle, wystawy i konkursy dla dzieci. 
Te i wiele innych atrakcji czeka na zwiedzających podczas XI edycji Poznańskich Spotkań 
Targowych – KsiąŜka dla Dzieci i MłodzieŜy, które odbędą się w dniach 3-5 lutego 2012 
roku. 
 
Odbywające się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich wydarzenie to pierwsza 
w Polsce impreza targowa w całości poświęcona literaturze dla najmłodszych. Jej głównym 
załoŜeniem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i ich rodzin, a magię ksiąŜek pomagają 
im odkryć pisarze, znakomici ilustratorzy, wydawcy, pedagodzy i przedstawiciele instytucji 
kulturalnych. 
 
 
Poznańskie Spotkania Targowe pokazują jak wartościowa i róŜnorodna jest literatura dla 
dzieci i młodzieŜy. W gronie wystawców znajdują się czołowe polskie wydawnictwa (m.in. 
Czerwony Konik, Literatura, Muchomor), muzea i instytucje kulturalne. Targi odwiedzają 
największe sławy polskiej literatury dziecięcej. Co roku goszczą na nich wydawnictwa 
zagraniczne, a atrakcyjne publikacje dla małych moli ksiąŜkowych prezentowane są m.in. na 
stoiskach miast partnerskich Poznania. 
 
Jak co roku wręczone zostaną dwie prestiŜowe statuetki Pegazika w kategoriach „Twórca 
KsiąŜki dla Dzieci i MłodzieŜy” oraz „Przyjaciel KsiąŜki dla Dzieci i MłodzieŜy”. Nastąpi 
takŜe rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu dla młodych czytelników odbywającego się 
tym razem pod hasłem „Mali i duzi – Rzecz o przyjaźni”.  
 
 
Na targach moŜna nie tylko poznać najbardziej wartościowe ksiąŜki dla młodych 
czytelników, zdobyć autografy ich autorów, porozmawiać z ilustratorami, ale takŜe kupić 
najnowsze premiery wydawnicze w atrakcyjnych cenach. Niezwykły koloryt targi 
zawdzięczają takŜe licznym wydarzeniom towarzyszącym , takim jak konferencje, panele 
dyskusyjne, rozwijające wyobraźnię warsztaty dla dzieci, przedstawienia, konkursy i zabawy. 
Część atrakcji – spotkania autorskie, warsztaty w bibliotekach, szkołach i ośrodkach kultury – 
odbywa się na terenie całego miasta. A na teren targów dzieci z rodzicami dowozi Bajkowy 
Tramwaj.  
 
Poznańskie Spotkania Targowe – KsiąŜka dla Dzieci i MłodzieŜy 2012 zostały objęte 
honorowym patronatem: MałŜonki Prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej, 
Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz prezydenta Miasta 
Poznania Ryszarda Grobelnego.  
 
 
Szczegółowy program Targów dostępny jest na stronie Targów KsiąŜki dla Dzieci: 
http://www.targiksiazki.pl/pl/program_2012/ 
 
Źródło: http://www.wydawca.com.pl 
 
 



 
 
 
 


