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„BAJKA
„

Szanowni Państwo! 
 
      Stowarzyszenie „Bajka” jest organizatorem X Jubileuszowych Światowych Dni Bajki, 

które odbędą się na terenie Olsztyna oraz Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Światowe Dni Bajki- to marka prawnie chroniona. Jest to jedyna w Polsce i Europie tego typu 

impreza realizowana w otwartej formule z elementami stałymi w oparciu o bajkowość, nau-

kowość i międzynarodowość.  

     Naszą misją jest odbudowa i wzmocnienie pozytywnych relacji międzyludzkich, wartości 

rodziny, poznanie innych narodów i kultur przez pryzmat bajki i wspólnej zabawy.  

     Naszą wizją  jest realizacja Światowych Dni Bajki  na takim poziomie i o takim zasięgu 

żeby  stały się wyróżnikiem Warmii i Mazur oraz identyfikatorem Polski w Europie i świecie. 

 

     Jubileuszowe – X Światowe Dni Bajki  wymagają szczególnej oprawy i organizacji. 

Pod patronatem Polskiej Izby Książki odbędą się I Targi książki dziecięcej w Centrum Kon-

ferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Targi zostały poszerzone o inne produk-

ty i usługi związane z dzieckiem. 

 

Targi odbędą się w dniach 3-5 czerwca 2016 roku według następującego programu: 

 

A. 3 czerwca – piątek, od godziny 16.00 rejestracja wystawców. 

1.Realizacja spraw formalnych, wydanie identyfikatorów itp. 

2.Organizacja stoisk handlowych i zaplecza. 

 

B. 4 czerwca –sobota , od 10.00 do 17.00 Targi 
1. 4 czerwca –sobota godzina 19.00 „Słodkie spotkanie wystawców 
 z organizatorami. 
C. 5 czerwca – niedziela, od 10.00 do 13.00 Targi 
1. 5 czerwca – niedziela, od 13.00 zamknięcie Targów, likwidacja stoisk. 

 
Informacje dodatkowe: 
     Na terenie Wydziału Humanistycznego od 3 do 5 czerwca odbywają się Olsztyń-
skie spotkania z nauką i fantastyką (około 100m od I Targów Dziecięcych). 
     Targi książki dziecięcej  mają odwiedzić dyrektorzy bibliotek z całego wojewódz-
twa. Uczestniczyć też będą szkoły i przedszkola. 
      Informacja o I Targach książki dziecięcej ukaże się na stronie Stowarzyszenia 
„Bajka”, w wersji elektronicznej, we wszystkich placówkach oświatowych w Woje-
wództwie Warmińsko-Mazurskim oraz w mediach. Wersja papierowa będzie w for-
mie plakatów na słupach ogłoszeniowych w całym mieście. Wersję papierową 
otrzymają także władze, służby i sponsorzy wydarzenia. Wstęp na I Targi Książki 
dziecięcej jest bez opłat. 
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