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W dniach 29-30 maja 2009 roku w gmachu Wydziału Teologi-
cznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się V Kiermasz
Wydawców Katolickich, zorganizowany przez Wydawnictwo Księgar-
nia Św. Jacka oraz Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. Stowarzy-
szenie ma na celu koordynowanie działań i kształtowanie katolickiego
środowiska edytorskiego, m.in. za pomocą inicjowania i organizowa-
nia wystaw, targów i kiermaszy. Należy podkreślić, że oprócz war-
szawskich i lubelskich targów książki katolickiej, to jedyna tego ro-
dzaju impreza w Polsce, skupiająca ludzi zainteresowanych literaturą
religijną oraz szeroko pojętą kulturą chrześcijańską. Odbywa się cyk-
licznie od 2004 roku i już na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń
kulturalnych Górnego Śląska. W tym roku kiermasz został objęty ho-
norowym patronatem przez arcybiskupa Damiana Zimonia, Metropo-
litę Katowickiego, Krystynę Bochenek, Wicemarszałka Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Bogusława Śmigielskiego, Marszałka Wojewó-
dztwa Śląskiego, Zygmunta Łukaszczyka, Wojewodę Śląskiego, Piotra
Uszoka, Prezydenta Miasta Katowic oraz Przewodniczącego Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii „Silesia”.

W gmachu Wydziału Teologicznego publikacje prezentowało 22
wydawców z całej Polski; swoje stoiska wystawowe miały tu m.in. ta-
kie znane i mające silną pozycję na rynku książki katolickiej oficyny
jak: Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha, Wydawnictwo M, Pallotti-
num, „Jedność”, „W Drodze” czy Wydawnictwo WAM. Natomiast ho-
norowym gościem tegorocznej edycji było wydawnictwo „PRO
CHRISTO” z Białorusi, co nadało wydarzeniu charakter międzynaro-
dowy. Wśród literatury prezentowanej na kiermaszu odnaleźć można
było zarówno książki popularne, jak i publikacje naukowe. Obok
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poezji, powieści dla dzieci, na ekspozycji obecne były także poważne
dzieła teologiczne i filozoficzne. Dużą grupę stanowiły również pozycje
hagiograficzne, przekłady Biblii, z zakresu historii Kościoła, katechiz-
my i podręczniki do katechezy. Należy jednak podkreślić, że na tego
rodzaju imprezach targowych wystawiana jest nie tylko literatura re-
ligijna. Nie brakowało tu także twórczości dotyczącej ważnych i trud-
nych problemów społecznych, takich jak sekty, narkomania, homo-
seksualizm, aborcja, itp., widzianych z katolickiego punktu widzenia.
Ponadto znaczną część pozycji stanowiły publikacje dotyczące proble-
matyki funkcjonowania współczesnej rodziny w różnych jej aspek-
tach – psychologicznym, prawnym, socjologicznym, filozoficzno-an-
tropologicznym itp. Jest to na tyle ważna problematyka, że władze
Wydziału Teologicznego, na terenie którego gościli wydawcy, postano-
wiły otworzyć nowy kierunek studiów, poświęcony właśnie nauce
o rodzinie. W związku z tym nowości dotyczące tej tematyki będą do-
stępne w Bibliotece Teologicznej, która jak każdego roku uczestniczy-
ła w kiermaszu. Oprócz pozycji książkowych i kilku tytułów czaso-
pism wydawcy zaprezentowali także bogaty wybór dokumentów
multimedialnych.

Kiermasz Wydawców Katolickich to nie tylko miejsce spotkań lu-
dzi książki – wydawców, autorów, czytelników czy bibliotekarzy, ale
także wydarzenie kulturalne oferujące bogaty program imprez towa-
rzyszących skierowanych do szerokiego grona odbiorców, począwszy
od dzieci i młodzieży, poprzez studentów, a skończywszy na praco-
wnikach naukowych. Oprócz prezentacji nowości wydawniczych oraz
spotkań z autorami książek, odwiedzający mieli możliwość uczestni-
czenia w interesujących panelach dyskusyjnych, konferencjach, kon-
certach i wielu innych imprezach plenerowych.

Na szczególną uwagę zasługują dwie dyskusje panelowe. Jedną
z nich zorganizowaną pod hasłem „Wydawnictwa katolickie a krwio-
żerczy kapitalizm”, przygotowała „Biblioteka Analiz” – firma specjali-
zująca się w badaniach rynku wydawniczo-księgarskiego. Do dysku-
sji zaproszono autorów najnowszej edycji „Raportu o książce katolic-
kiej” – Kubę Frotowa i Jerzego Wolaka, dziennikarzy i publicystów
katolickich oraz ks. Krystiana Kukawkę, prezesa Księgarni św. Jacka
i wiceprezesa Stowarzyszenia Wydawców Katolickich. Prelegenci sta-
rali się ocenić wartość i poziom najnowszej oferty wydawniczej oficyn
katolickich, a także poddali analizie cały sektor rynku współczesnej
książki katolickiej, jego miejsce i znaczenie na tle polskiego ruchu
wydawniczego. Następna debata dotyczyła problemu uzależnienia od
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Internetu i została zorganizowana przy okazji wydania i promocji
książki „Uwolnić się z sieci”. Do współpracy w przygotowaniu spotka-
nia zaproszono dwie Fundacje – Kidprotect.pl oraz „Dobra Wiado-
mość”, które zajmują się wdrażaniem projektów mających na celu
przeciwdziałanie uzależnieniom od komputera i Internetu wśród ucz-
niów szkół gimnazjalnych. Uczestnicy dyskusji zwrócili uwagę na to,
jaki wpływ może mieć Internet na rozwój i zachowanie dzieci i mło-
dzieży, rolę szkoły w walce z uzależnieniem od komputera oraz konie-
czność edukacji informatycznej.

V Kiermasz Wydawców Katolickich pokazał, że zainteresowanie
książką religijną jest duże i coraz więcej osób sięga po tego typu lite-
raturę, a rynek książki katolickiej stanowi ważny i znaczący element
współczesnego ruchu wydawniczego w Polsce.
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