Wojewódzka

Biblioteka

Publiczna

w

Krakowie

serdecznie

zaprasza

do skorzystania z możliwości nabycia nowej wiedzy o książkach, poprzez lekcje
i warsztaty biblioteczne oraz wycieczki po bibliotece.
ZAGADKOWE MIASTO KRAKÓW – ZGADUJ-ZGADULA NA TEMAT LEGEND,
ZABYTKÓW

I

TRADYCJI

KRAKOWSKICH

(zajęcia

dla

klas

I-III

szkół

podstawowych)
Warsztaty czytelnicze przy komputerach. Podczas zajęć dzieci będą rozpoznawać
bohaterów krakowskich legend. Odpowiedzą na pytania z nimi związane. Poznają
krakowskie tradycje oraz dawne i współczesne zwyczaje.
Terminy: poniedziałki i wtorki, w godz. 9.00-10.00
Rezerwacje: Wypożyczalnia i Pracownia Informatyczna, tel. (12) 37-52-220

WYCIECZKI – BAJECZKI, CZYLI PODRÓŻUJEMY PO MAŁOPOLSCE – ATRAKCJE
TURYSTYCZNE I LEGENDY Z NASZEGO REGIONU (zajęcia dla klas I-III szkół
podstawowych)
Warsztaty czytelnicze przy komputerach. Podczas zajęć uczestnicy będą zapoznawać
się z najsłynniejszymi zabytkami i walorami turystycznymi Małopolski. Zdobędą
wiedzę na temat podań i legend dotyczących naszego regionu.
Terminy: poniedziałki i wtorki, w godz. 9.00-10.00
Rezerwacje: Wypożyczalnia i Pracownia Informatyczna, tel. (12) 37-52-220
PŁYNIE

WISŁA,

PRZYRODNICZE

PŁYNIE…
NA

TEMAT

–

LEGENDY,

RZEKI

WISŁY

ZAGADKI
(zajęcia

I
dla

CIEKAWOSTKI
klas

I-VI

szkół

podstawowych)
Warsztaty

czytelnicze

przy

komputerach

dotyczące

zagadnień

geograficznych,

przyrodniczych, historycznych, literackich oraz artystycznych związanych z rzeką
Wisłą.
Terminy: poniedziałki i wtorki, w godz. 9.00-10.00
Rezerwacje: Wypożyczalnia i Pracownia Informatyczna, tel. (12) 37-52-220

1. SKARB W BIBLIOTECE?! JUŻ TAM LECĘ! (zajęcia dla przedszkolaków i uczniów
klas I-III SP)
Prezentacja biblioteki i jej zbiorów oraz zapoznanie z podstawowymi zadaniami
biblioteki. Na zajęciach dzieci poznają zbiory Wypożyczalni i Pracowni dla Dzieci oraz
zasady korzystania z nich. Odbywa się też głośne czytanie wybranego fragmentu
książki poprzedzone rozmową na temat ulubionych książek, autorów. Dzieci poznają
drogę

książki

wydawnictwo,

do

czytelnika,

drukarnia,

zapoznają

introligatornia,

się

z

takimi

pojęciami

księgarnia,

jak:

biblioteka,

autor,

czytelnik.

Na zakończenie zajęć dzieci projektują i wykonują zakładki do książek. W czasie
pierwszej wizyty istniej możliwość zwiedzenia pracowni introligatorskiej w naszej
Bibliotece oraz wybranych agend.
Rezerwacje: Wypożyczalnia i Pracownia dla Dzieci WBP w Krakowie, tel. (12) 375-2256
2. SŁUCHAM, TWORZĘ, ILUSTRUJĘ – WARSZTATY KAMISHIBAI (zajęcia dla dzieci
wieku przeszklonym i uczniów klas I-III SP)
Warsztaty inspirowane książką „Bajka o Wiśle” wydawnictwa Tibum. Książka zawiera
elementy opowieści otwartej kamishibai, dzięki którym zwiększa się interakcja
z publicznością a opowieść staje się „żywym obrazem”. Głośne czytanie książki
w formie przedstawień papierowego teatru wzmaga zaangażowanie czytelników
i stwarza

dodatkowe

możliwości

aktywnych

działań

w

postaci

warsztatów

edukacyjno-plastycznych z dziećmi.
Rezerwacje: Wypożyczalnia i Pracownia dla Dzieci WBP w Krakowie, tel. (12) 37522-56
3. W ŚWIECIE DOŚWIADCZEŃ (zajęcia dla uczniów klas III – V)
W czasie warsztatów dzieci zapoznają się z książkami, które poszerzą ich wiedzę
o świecie i mogą być pomocne w rozwijaniu zainteresowań. Za pomocą rebusów
i zabaw poznają uniwersalną klasyfikacje dziesiętną UKD i będą mieli możliwość
samodzielnej

klasyfikacji

popularnonaukowej
Na zakończenie

i

zajęć

przygotowanych

sposoby

książek.

przedstawiania

przeprowadzą

Poznają

informacji

doświadczenie

na

budowę
inne

podstawie

książki

niż

tekst.

instrukcji

zaczerpniętej z książki.
Rezerwacje: Wypożyczalnia i Pracownia dla Dzieci WBP w Krakowie, tel. (12) 375-2256

4. BIURO DETEKTYWISTYCZNE LASSEGO I MAI – TAJEMNICA BIBLIOTEKI
(zajęcia dla uczniów klas I-III SP)
Warsztaty

zachęcające

do

samodzielnego

czytania,

rozwijania

wyobraźni

i zainteresowań. W ramach zajęć odbędzie się pokaz multimedialny

połączony

z interaktywnym czytaniem fragmentów książki oraz wspólnym rozwiązywaniem
zagadek detektywistycznych.
Rezerwacje: Wypożyczalnia i Pracownia dla Dzieci WBP w Krakowie, tel. (12) 375-2256
5. ANTYKWARIAT POD BŁĘKITNYM LUSTREM (zajęcia dla uczniów klas I-III SP)
Podstawą warsztatów są książki opowiadające o przygodach pary przyjaciół Dawida
i Larisy, autorstwa Martina Widmarka, a w szczególności pierwszy tom zatytułowany
„Antykwariat

pod

Błękitnym

Lustrem”.

W

ramach

warsztatów

odbędzie

się

interaktywne czytanie fragmentów książki uzupełnione pokazem multimedialnym oraz
aktywnościami związanymi z lekturą.
Rezerwacje: Wypożyczalnia i Pracownia dla Dzieci WBP w Krakowie, tel. (12) 375-2256
6. RUPAKI – KTO TO TAKI? (zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas I-III SP)
Warsztaty inspirowane wierszem D. Wawiłow pt. „Rupaki”. Podczas zajęć dzieci
poznają takie pojęcia jak: poezja, wiersz, rym. Na zakończenie zajęć dzieci
przedstawiają Rupaka w formie plastycznej. Prace prezentowane są w galerii
Wypożyczalni i Pracowni dla Dzieci WBP w Krakowie.
Rezerwacje: Wypożyczalnia i Pracownia dla Dzieci WBP w Krakowie, tel. (12) 375-2256

7. O STÓPCE KRÓLOWEJ JADWIGI (zajęcia dla przedszkolaków i uczniów klas I-III
SP)
Podczas zajęć dzieci poznają rolę legend oraz różnice pomiędzy baśnią a legendą.
W czasie warsztatów odbywa się głośne czytanie legendy o Stópce Królowej Jadwigi
i praca nad tekstem. Na zakończenie dzieci udają się do sąsiadującego z biblioteką
Kościoła Ojców Karmelitów na Piasku zobaczyć cios kamienny z odciśniętym
wizerunkiem stopy - tzw. stopka królowej Jadwigi.
Rezerwacje: Wypożyczalnia i Pracownia dla Dzieci WBP w Krakowie, tel. (12) 375-2256,
8. JAK WEJŚĆ DO APARATU? Zabawy z fotografią (zajęcia dla starszych grup
przedszkolnych oraz dla uczniów klas I-III SP)
Zajęcia o fotografii pomogą przybliżyć dzieciom magiczny świat robienia zdjęć.
Poznają one początki sztuki fotograficznej, dowiedzą się, kiedy powstał pierwszy
aparat fotograficzny i co to właściwie jest zdjęcie. Dowiemy się jak można
zamienić zwykły pokój we wnętrze aparatu. Wcielimy się w rolę fotografa, ale też
sprawdzimy co należy do obowiązków modela. Poznamy typy fotografii i kilka
najważniejszych zasad robienia zdjęć. Przede wszystkim jednak będziemy dobrze
się bawić za pomocą tabletów i aplikacji do robienia zdjęć na komputerze.
Terminy: do uzgodnienia
Wielkość grupy: do 25 osób
Rezerwacje: Arteteka WBP w Krakowie, tel. (12) 37-52-140, (12) 37-52-141, (12)
37-52-142, (12) 37-52-143
9. UDERZ W RURKĘ! Zajęcia muzyczne (zajęcia dla grup przedszkolnych oraz
uczniów klas I-IV SP)
Na warsztatach dzieci będą mogły poznać alternatywne sposoby tworzenia
oryginalnej muzyki, dowiedzą się, że grać można na wszystkim, nie tylko
na instrumentach muzycznych, a wiedzę tę będą mogły wykorzystać w grach
i zabawach muzyczno-ruchowych. W trakcie zajęć wykorzystane zostaną także
Bum Bum Rurki, na których uczestnicy zagrają finałowy koncert. Będzie dużo
ruchu i dużo hałasu – gwarantujemy świetną zabawę!
Terminy: do uzgodnienia
Wielkość grupy: do 25 osób
Rezerwacje: Arteteka WBP w Krakowie, tel. (12) 37-52-141, (12) 37-52-140, (12)
37-52-142, (12) 37-52-143

10.GRAĆ CZY NIE GRAĆ – OTO JEST PYTANIE (zajęcia dla uczniów klas I-VII SP,
II-III gimnazjum).
Na zajęciach uczniowie zapoznają się z historią gier planszowych i dowiedzą się,
dlaczego zabawa jest tak istotna w życiu każdego człowieka. Po części
teoretycznej

wykorzystają

swoją

wiedzę

w

praktyce,

grając

w

ciekawe

i różnorodne gry planszowe dostępne w Artetece. Do każdej grupy wiekowej
zostanie dobrany odpowiedni zestaw gier.
Terminy: do uzgodnienia
Wielkość grupy: do 25 osób
Rezerwacje: Arteteka WBP w Krakowie, tel. (12) 37-52-140, (12) 37-52-141, (12)
37-52-142, (12) 37-52-143
11.MANGA: CZARNO-BIAŁY ŚWIAT VS. POP-ART: FEERIA BARW (zajęcia dla
uczniów klas IV-VII SP)
Manga to jedyny w swoim rodzaju japoński styl rysowania i wizualnej narracji,
obecnie kojarzony głównie z japońskim komiksem. Zapraszamy na warsztaty,
które przybliżą uczniom ten niezwykły rodzaj sztuki. Uczestnicy zajęć będą mieli
okazję przekonać się jakie są różnice pomiędzy rysunkami w mangach, a pracami
wykonanymi w stylu pop-art. Odkryją historię tych dwóch technik rysunku,
zobaczą ich charakterystyczne cechy, a także poznają kilku wyjątkowych artystów
tworzących tego typu prace. Nie zabraknie kreatywnych gier i zabaw, które
sprawią, że nauka zamieni się w czystą przyjemność! Zwieńczeniem zajęć będzie
samodzielne wykonanie pracy graficznej w mangowym stylu.
Terminy: do uzgodnienia
Wielkość grupy: do 25 osób
Rezerwacje: Arteteka WBP w Krakowie, tel. (12) 37-52-140, (12) 37-52-141, (12)
37-52-142, (12) 37-52-143

12.KOLAŻ - recykling pomysłów (zajęcia dla uczniów klas IV – VII SP, II-III
gimnazjum)
Kolaż jest jedną z najbardziej pomysłowych metod artystycznych, jakie wymyślił
człowiek. Na początku XX wieku zrewolucjonizował sztuki plastyczne i zainicjował
nowoczesną

grafikę.

by w nowoczesny

Bardzo

sposób

szybko

tworzyć

metodę

dynamiczne

te

zastosowali

obrazy

kinowe.

filmowcy,
Następnie

wykorzystali go w swojej pracy pisarze: najbardziej znani twórcy kolażu
poetyckiego, to dwie Noblistki: Wiesława Szymborska oraz Herta Müller. Zajęcia
poświęcone są tworzeniu kolażu poetyckiego.
Terminy: Do uzgodnienia
Wielkość grupy: do 25 osób
Rezerwacje: Arteteka w Krakowie, tel. (12) 37-52-140, (12) 37-52-141, (12) 3752-142, (12) 37-52-143
13.DLACZEGO

W

FIOLETOWYM?

2018

R.

(zajęcia

WSZYSTKIE
dla

uczniów

RZECZY
klas

BĘDĄ

VI-VII

W

SP

KOLORZE
oraz

szkół

ponadgimnazjalnych)
Na zajęciach młodzież będzie miała okazję zweryfikować i poszerzyć swoją wiedzę
dotyczącą

wykorzystania

kolorów.

Porozmawiamy

o

różnych

systemach

oznaczania barw i ich rozkodowywaniu zarówno przez ludzi jak i maszyny.
Nauczymy się dobierać pasujące do siebie kolory za pomocą różnych technik.
Poznamy narzędzia i programy, które nam to ułatwią. Precyzyjnie nauczymy się
określać nasz ulubiony kolor. Przede wszystkim odpowiemy na tytułowe pytanie
i dowiemy się dlaczego w tym roku to fiolet podbija świat.
Terminy: do uzgodnienia
Wielkość grupy: do 25 osób
Rezerwacje: Arteteka w Krakowie, tel. (12) 37-52-141, (12) 37-52-140, (12) 3752-142, (12) 37-52-143

14. MOGĘ ZOSTAĆ ANDERSENEM - od pomysłu do książki (zajęcia dla uczniów
klas III – VII SP)
Podczas zajęć dowiemy się jak można opowiedzieć historię obrazem, a także czy
książce potrzebne są słowa? Poznamy historię książki oraz jak się zmieniała
na przestrzeni wieków. Wykorzystamy wyobraźnię i kreatywności uczestników
do stworzenia

własnego

opowiadania

przy

użyciu

aplikacji

i

programów

komputerowych.
Terminy: do uzgodnienia
Wielkość grupy: do 25 osób
Rezerwacje: Arteteka WBP w Krakowie, tel. (12) 37-52-141, (12) 37-52-140, (12)
37-52-142, (12) 37-52-143
15.POZNAJ ŚWIAT ANIMACJI (zajęcia dla uczniów klas V-VII SP, I-III gimnazjum)

Na zajęciach dzieci zaznajomią się z pojęciem animacji i filmu animowanego.
Podczas krótkiej prezentacji poznają historię filmów rysunkowych, ich rodzaje,
a także dowiedzą się, jakie są najsłynniejsze dzieła animowane. Po części
teoretycznej i krótkiej dyskusji dzieci nauczą się obsługi darmowych aplikacji
i narzędzi online, a następnie będą mogły stworzyć swój własny, krótki film.
Terminy: do uzgodnienia
Wielkość grupy: do 25 osób
Rezerwacje: Arteteka WBP w Krakowie, tel. (12) 37-52-140, (12) 37-52-141, (12)
37-52-142, (12) 37-52-143
16.KODUJ W ŚWIECIE MINECRAFTA (zajęcia dla uczniów klas II–V SP)
W czasie zajęć, dzięki prostym ćwiczeniom wykorzystującym logiczne myślenie,
dzieci dowiedzą się, na czym polega kodowanie i w jaki sposób wydawać polecenia
komputerowi. Zwieńczeniem wspólnej zabawy będzie wykorzystanie nabytej
wiedzy

przy

komputerze

i

doprowadzenie

małpki

do

banana

za

pomocą

wydawanych komend. Warsztaty mają na celu pokazanie użycia schematów
w praktyce oraz oswojenie ze światem programowania.
Terminy: do uzgodnienia
Wielkość grupy: do 25 osób
Rezerwacje: Arteteka WBP w Krakowie, tel. (12) 37-52-140, (12) 37-52-141, (12)
37-52-142, (12) 37-52-143

17.OD PAPIERU DO EKRANU – zajęcia z podstaw grafiki komputerowej
z wykorzystaniem tabletów graficznych (zajęcia dla uczniów klas V-VII SP)
Zajęcia edukacyjne pozwalające zapoznać się z obsługą i użytkowaniem tabletów
graficznych. Podczas warsztatów krótko przybliżona zostanie ewolucja komiksu
następnie uczestnicy będą mogli

stworzyć swoją własną obrazkową historię

i poczuć się jak prawdziwi współcześni twórcy komiksów.
Terminy: do uzgodnienia
Wielkość grupy: do 25 osób
Rezerwacje: Arteteka w Krakowie, tel. (12) 37-52-140, (12) 37-52-141, (12) 3752-142, (12) 37-52-143
18.NA SZLAKU KSIĄŻKI – OD KSIĘGARZA DO CZYTELNIKA (zajęcia dla uczniów kl.
VII SP i gimnazjów)
Zajęcia połączone z prezentacją multimedialną przedstawiającą kolejne etapy drogi
jaką pokonuje książka zanim trafi do rąk czytelnika. W trakcie zajęć uczestnicy
dowiadują się jak wygląda praca bibliotekarza „od kuchni”. Wykonują ćwiczenia
polegające na wpisywaniu wybranych książek do inwentarza zarówno tradycyjnego
jak i elektronicznego. Dowiadują się czym jest i do czego służy Uniwersalna
Klasyfikacja Dziesiętna.
Terminy: do uzgodnienia, w godz. 8.30 – 10.00
Wielkość grupy: do 30 osób
Rezerwacje: Wypożyczalnia i Pracownia dla Młodzieży WBP w Krakowie, tel. (12) 37522-75, (12) 375-22-64
19.E-CZYTANIE NA EKRANIE (zajęcia dla uczniów kl. VII SP i gimnazjów)
Warsztaty

tematyczne

e-czytanie

na

ekranie,

mające

zapoznać

młodzież

z możliwościami bibliotek internetowych. Na zajęciach uczniowie poznają i przećwiczą
korzystanie z ogólnodostępnych portali Wolne Lektury oraz Polona. Zaprezentowane
zostaną też platformy IBUK Libra oraz Legimi, z których mogą bezpłatnie korzystać
czytelnicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz innych małopolskich
bibliotek publicznych.
Terminy: środy i piątki, w godz.8.30-10.00
Wielkość grupy: do 30 osób
Rezerwacje: Wypożyczalnia i Pracownia dla Młodzieży WBP w Krakowie, tel. (12) 37522-75, (12) 375-22-64

20.MIEJSCA SIENKIEWICZA

(zajęcia dla uczniów

kl. VII SP, gimnazjów i szkół

średnich)
Zajęcia łączące prezentację zawierającą anegdoty i ciekawostki z życia pisarza
z praktycznymi ćwiczeniami dotyczącymi wyszukiwania książek na tematy związane
z Sienkiewiczem. Uczniowie poznają polskiego noblistę poprzez miejsca, które
odwiedził, dowiedzą się, w jaki sposób pracował i jak wyglądał jego świat. Po quizie
sprawdzającym znajomość życia i twórczości pisarza uczestnicy zajęć nauczą się
odszukiwać pozycje biblioteczne z zakresu historii literatury, historii i geografii Polski
oraz świata.
Terminy: do uzgodnienia, w godz. 8.30-10.00
Wielkość grupy: do 30 osób
Rezerwacje: Wypożyczalnia i Pracownia dla Młodzieży WBP w Krakowie, tel. (12) 37522-64, (12) 375-22-75
21. MULTIWYSZUKIWANIE (zajęcia dla uczniów

kl. VII SP, gimnazjów i szkół

średnich)
Podczas zajęć omówiony zostanie katalog elektroniczny, przeprowadzone zostaną
ćwiczenia

doskonalące

umiejętność

korzystania

z

katalogów

elektronicznych

krakowskich bibliotek naukowych i publicznych.
Terminy: środy i piątki, w godz. 8.30-10.00
Wielkość grupy: do 30 osób
Rezerwacje: Wypożyczalnia i Pracownia dla Młodzieży WBP w Krakowie, tel. (12) 37522-64, (12) 375-22-75
22.ROLA KSIĄŻKI I BIBLIOTEKI NA PRZESTRZENI WIEKÓW (zajęcia dla uczniów
kl. VII SP i gimnazjów)
Na

zajęciach

bibliotecznych

omówiona

zostanie

-

tradycyjna,

książka

historia

książki

książka

oraz

mówiona,

rodzaje
książka

dokumentów
elektroniczna.

W programie również prezentacja multimedialna oraz wycieczka po wybranych
agendach Biblioteki.
Terminy: do uzgodnienia, w godz. 8.30-10.00
Wielkość grupy: do 30 osób
Rezerwacje: Wypożyczalnia i Pracownia dla Młodzieży WBP w Krakowie, tel. (12) 37522-64, (12) 375-22-75

23.POCHWAŁA WYOBRAŹNI, CZYLI ZOSTAŃ MISTRZEM FANTASY! (zajęcia dla
uczniów kl. VII SP, gimnazjów i szkół średnich)
Zajęcia mają formę warsztatów, na których uczniowie poznają najsłynniejszych
przedstawicieli gatunku, cechy powieści fantasy, dowiedzą się jaką rolę pełni magia
i spróbują własnych sił w tworzeniu krótkich tekstów. Na zajęciach prezentowane są
fragmenty powieści mistrzów gatunku: U.K. Le Guin, Czarnoksiężnik z Archipelagu,
A. Sapkowskiego, Krew elfów, J.R.R. Tolkiena Hobbit, czyli tam i z powrotem.
Terminy: do uzgodnienia, w godz. 8.30-10.00
Wielkość grupy: do 30 osób
Rezerwacje: Wypożyczalnia i Pracownia dla Młodzieży WBP w Krakowie, tel. (12) 37522-64, (12) 375-22-75
24.REJS Z CONRADEM (zajęcia dla uczniów kl. VII SP i gimnazjów)
Uczniowie w formie gry terenowej poznają

życie i twórczość Josepha Conrada-

Korzeniowskiego. Pokonując kolejne etapy żeglarskiej przygody

młodzi gracze

przyswoją sobie wiedzę o autorze „Lorda Jima”, odkryją jego związki z Krakowem
oraz obecność w kulturze światowej. Gra będzie się toczyła w budynku biblioteki dając
równocześnie możliwość poznania jej zbiorów i agend.
Terminy: środy i piątki, w godz. 8.00 – 10.00
Wielkość grupy: do 25 osób
Rezerwacje: Wypożyczalnia i Pracownia dla Młodzieży WBP w Krakowie, tel. (12) 37522-64, (12) 375-22-75
25.ARCHITEKTURA KRESÓW I I II RZECZPOSPOLITEJ NA PODSTAWIE ZBIORÓW
BIBLIOTEKI SZTUKI (zajęcia dla uczniów klas gimnazjalnych i liceów)
Na zajęciach młodzież zapozna się z historią Kresów I i II Rzeczpospolitej. Będą
omawiane style w architekturze oraz style architektoniczne, które występowały
na kresach wschodnich Rzeczpospolitej.
Terminy: do uzgodnienia
Wielkość grupy: do 25 osób
Rezerwacje: Biblioteka Sztuki WBP w Krakowie, tel. (12) 37-52-145, (12) 37-52-146

26.BIZNES

Z

MAŁPOLSKĄ

W

TLE

(zajęcia dla

uczniów szkół podstawowych,

gimnazjum, liceum – wiek 12+)
Warsztaty, w czasie których uczestnicy nie tylko poznają region Małopolski, ale także
rozwiną kompetencje z zakresu przedsiębiorczości i zagrają w ekonomiczną grę
symulacyjną „Chłopska Szkoła Biznesu”.
Zajęcia składają się z dwóch części:
W

pierwszej

uczestnicy

będą

mogli

zapoznać

się

ze

zbiorami

regionalnymi

zgromadzonymi w Czytelni Zbiorów o Krakowie i Małopolsce, a także zgłębić wiedzę o
swojej „małej ojczyźnie” i nauczyć się posługiwać źródłami informacji regionalnej.
W drugiej części uczestnicy skupią się na temacie przedsiębiorczości. Prowadzący
wyjaśnią podstawowe pojęcia ekonomiczne, a następnie opowiedzą ciekawostki
związane z grą „Chłopska Szkoła biznesu”, m.in. jak narodziła się przedsiębiorczość w
Andrychowie oraz jak wyglądała praca rzemieślników. Następnie uczestnicy wcielą się
w role

średniowiecznych

kupców

(kowala,

piekarza

lub

tkacza),

którzy

będą

produkować i sprzedawać towary na rynku, negocjować i wyruszać na wyprawy
handlowe, aby zarabiać i rozwijać swój biznes.
Udział

w

grze

będącej

symulacją

działalności

gospodarczej

zapewni

ciekawe

doświadczenia i interakcje z innymi „przedsiębiorcami”. W przystępny sposób
zaprezentuje

mechanizmy

funkcjonowania

gospodarki

wolnorynkowej,

rozwinie

kompetencje społeczne graczy, postawę przedsiębiorczą i świetnie zintegruje grupę.
Terminy: poniedziałki, wtorki czwartki, godz. 8.30 – 12.00
Zgłoszenia: mailowo (biznes@rajska.info)
Wielkość grupy: 12-30 osób.

27.LEKCJA

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

POŁĄCZONA

Z

ROZGRYWKĄ

GRY

SYMULACYJNEJ OIL CITY (zajęcia dla uczniów gimnazjum, szkół średnich, studenci
i inni zainteresowani - wiek 13+)
Warsztaty

składają

się z

dwóch

części. W pierwszej

prowadzący

opowiedzą

o początkach wydobycia ropy naftowej w Galicji – jak powstawała ropa, gdzie
znajdował się pierwszy szyb naftowy, kto był w czołówce wydobywających ropę.
W drugiej części warsztatów uczniowie zagrają w grę symulacyjną „Oil City”, wcielając
się w przedsiębiorców, którzy w trzyosobowych spółkach mają za zadanie kupować
działki, zatrudniać wiertaczy, rozbudowywać infrastrukturę, wydobywać i sprzedawać
surowce oraz rozwijać swoją spółkę poprzez inwestycje i współpracę z innymi
spółkami. Gra „Oil City” została stworzona przez Małopolski Instytut Kultury jako
nowoczesne narzędzie edukacyjne i może być ciekawą lekcją przedsiębiorczości
połączoną z elementami praktycznymi.
Dzięki warsztatom uczestnicy będą mieli szansę nauczyć się podstawowych pojęć
ekonomicznych takich jak: podaż, popyt, rynek, negocjacje.
Terminy: poniedziałki, wtorki, czwartki, godz. 8.30 – 12.00
Zgłoszenia: mailowo (biznes@rajska.info)
Wielkość grupy: 9-30 osób
28. CZYM JEST LIBERATURA? (zajęcia dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych,
studentów oraz uczestników Uniwersytetów Trzeciego Wieku)
Proponowane tematy:
Liberatura – wprowadzenie.
Wykład poświęcony historii liberatury, zjawiska literackiego, które zapoczątkowali
Katarzyna Bazarnik i Zenon Fajfer. Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z różnymi
podejściami do zjawiska książki niekonwencjonalnej oraz sposobami czytania książek
o cechach liberackich. Zajęcia połączone są ze zwiedzaniem Wystawy Liberatury
w Artetece WBP w Krakowie.
Finnegani z Kells - czyli o podobieństwach Finneganów Trenu z Ewangeliarzem
z Kells.
Celem wykładu jest porównanie semiologiczne Ewangeliarza z Kells oraz Finneganów
Trenu, w celu pokazania podobieństw w podejściu do tworzenia księgi, jako znaku.
Prelekcja prezentuje i analizuje wybrane przykłady z tych dzieł i podkreśla ich walory
liberackie.

Istnieje

możliwość,

by

zajęcia

zostały

poprowadzone

w

sposób

seminaryjny.
Terminy: do uzgodnienia
Rezerwacje: Arteteka WBP w Krakowie, tel. (12) 37-52-140, (12) 37-52-141, (12)
37-52-142, (12) 37-52-143

29.EVSTART! – ZDOBYWANIE DOŚWIADCZEŃ ZAWODOWYCH ZA GRANICĄ
(zajęcia dla osób w wieku 17-30 lat)
EVS (European Voluntary Service) to międzynarodowy program finansowany przez
Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. Umożliwia młodym ludziom
podjęcie pracy społecznej w krajach Unii Europejskiej i nie tylko, zdobycie nowych
umiejętności, doskonalenie znajomości języków obcych oraz poznanie innych ludzi
i kultur.
W trakcie spotkania zostaną przedstawione najważniejsze informacje związane
z udziałem w projekcie EVS. Uczestnicy zapoznają się z zasadami i procedurami,
procesem rekrutacji oraz dowiedzą się, do których instytucji aplikować, by zdobyć
kompetencje i umiejętności wpływające na rozwój osobisty i zawodowy. Prowadzący
przedstawi również uczestnikom korzyści, jakie przynosi udział w projekcie.
Zgłoszenia i ustalenie terminu: mailowo (biznes@rajska.info)
Terminy: poniedziałki, wtorki, czwartki, godz. 8.30 – 12.00
Wielkość grupy: maksymalnie 40 osób
30.LITERACKIE FAWORYTKI (oferta dla czytelników niepełnosprawnych)
Zajęcia połączone z warsztatami polegają na prezentacji multimedialnej wybranego
tekstu

kultury

przedsięwzięcia

wzbogaconej

ciekawymi

jest

interpretacja

prosta

ilustracjami.
tekstu,

Głównym
która

celem

pozwoli

tego

osobom

niepełnosprawnym wydobyć sens prezentowanego utworu. Po pokazie uczestnicy
wspólnie z prowadzącym rozwiązują literackie zagadki, układają z puzzli przysłowia,
a także

wykonują

ciekawe

prace

plastyczne.

Serdecznie

zapraszamy

uczniów

z Ośrodków Szkolno-Wychowawczych oraz członków Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Terminy: do uzgodnienia
Wielkość grupy: do uzgodnienia
Rezerwacje: Wypożyczalnia i Pracownia dla Młodzieży WBP w Krakowie, tel. (12) 3752-275
Grupy,

które chcą

skorzystać

z

możliwości

zwiedzenia

Biblioteki

zapraszamy

na wycieczkę po naszej książnicy. Podczas zwiedzania można będzie zapoznać się
z ofertą poszczególnych działów Biblioteki, w tym nowej agendy WBP w Krakowie –
Arteteki, gdzie na trzech piętrach można korzystać z różnorodnych zbiorów
poświęconych Muzyce, Obrazowi i Słowu. Zwiedzający zapoznają się z procedurą
zapisu do Biblioteki, ze sposobem udostępniania zbiorów oraz dowiedzą się w jaki
sposób można prolongować książki.
Terminy: do uzgodnienia
Rezerwacje: tel. (12) 37-52-237

