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Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,
nazywana po prostu Biblioteką na Rajskiej, to dla
wielu z Nas drugi dom. Jesteśmy tutaj 70 godzin
tygodniowo, od poniedziałku do niedzieli. Jest nam
bardzo miło, że w 2017 roku odwiedziliście nas
Państwo w naszych czytelniach i wypożyczalniach
prawie 500 tysięcy razy, a liczba wypożyczeń
przekroczyła 700 tysięcy.
Niezmiernie cieszy nas także fakt, iż mimo
wszechobecnego Internetu nadal cenicie naszą
pomoc i wiedzę, a liczba udzielonych informacji
bibliograficznych i bibliotecznych sięgała 80 tysięcy.
Zamykamy rok 2017 z poczuciem satysfakcji
z dobrze wypełnionych zadań, ale i postanowieniem
by kolejny rok był jeszcze lepszy. Czy nam się uda?
Sprawdźcie sami.
Zapraszam na Rajską.
Jerzy Woźniakiewicz
Dyrektor
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie
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Gromadzenie i opracowanie zbiorów
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Nabytki
Ubytki
Opracowanie

Zadanie 1.
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Nabytki
W 2017 r. zbiory WBP w Krakowie powiększyły się o 31 812 wol. Zakupiono 10 213
jednostek inwentarzowych, w tym: 8 619 książek, 1 528 zbiorów specjalnych oraz
66 wydawnictw ciągłych. Ze środków własnych Biblioteka zakupiła 3 585 jednostek
inwentarzowych,

z

dotacji

z

Biblioteki

Narodowej

na

zakup

nowości

–

5 288 jednostek, w ramach programu Instytutu Książki Dyskusyjne Kluby Książki
zakupionych zostało 1 340 jednostek. Z innych źródeł kolekcja wzbogaciła się
o 21 599 jednostek inwentarzowych (w tym m.in.: dary – 20 477, zwroty za zagubione
książki – 223). W 2017 r. WBP w Krakowie przejęła księgozbiór z Małopolskiego
Instytutu Kultury, stanowiący dotychczas depozyt Biblioteki Sztuki – zbiory te, jako
dary zostały włączone do księgozbioru Biblioteki.

Ubytki
Ze zbiorów wycofano 11 430 jednostek inwentarzowych (zbiory zniszczone, zagubione
przez czytelników, zdezaktualizowane, nieprzydatne – przekazane innym bibliotekom).
Na koniec 2017 r. stan księgozbioru wyniósł 562 116 jednostek inwentarzowych.
Liczba prenumerowanych tytułów czasopism – 260.
Na drodze wymiany publikacji lub/i darów w 2017 r. Biblioteka pozyskała 325 tytułów czasopism prasy lokalnej i regionalnej.

Opracowanie
Opracowano 20 324 jednostki inwentarzowe (książki i inne dokumenty). W obszarze
zbiorów cyfrowych (Małopolska Biblioteka Cyfrowa) opracowano 2 637 danych
dla publikacji cyfrowych.
Sygnowano – 20 324 pozycje.
Liczba skontrolowanych zbiorów wyniosła 21 377 wol.
Oprawa i konserwacja – 1 118 dokumentów (w tym: 933 książki i 185 czasopism).
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Czytelnicy i udostępnianie zbiorów
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Zadanie 2.
Liczba czytelników
Odwiedziny
Udostępnianie:
na miejscu
na zewnątrz
on-line
międzybiblioteczne
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Czytelnicy
W 2017 r. zarejestrowano 71 443 czytelników (spadek o 1 074 w stosunku do roku
poprzedniego).
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Odwiedziny
Odnotowano 449 960 odwiedzin w czytelniach i wypożyczalniach Biblioteki. 35 435
osób gościło w WBP w Krakowie podczas organizowanych imprez i wydarzeń.
Łączna liczba odwiedzin w 2017 r. wyniosła 485 395.

Udostępnianie
Ogółem w 2017 r. wypożyczono 713 372 wol., w tym: na zewnątrz 444 067 i na
miejscu 269 305 jednostek (uwzględniając wypożyczanie międzybiblioteczne).
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Udostępnianie na miejscu
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie bezpłatnie udostępnia swoje zbiory
czytelnikom 70 godzin w tygodniu od poniedziałku do niedzieli. Użytkownicy mogą
korzystać z 16 ogólnodostępnych agend takich jak:



Arteteka. W agendzie miłośnicy teatru i innych dziedzin sztuki zyskują przestrzeń,
w której mogą rozwijać swoje zainteresowania, tworzyć, a także uzupełniać wiedzę
i umiejętności. W zbiorach znajdują się e-booki, e-czasopisma, audiowizualia (płyty
muzyczne i filmowe, audiobooki) oraz książki, czasopisma wydane w tradycyjnej
formie. Tutaj również swoje miejsce mają bogate zbiory Małopolskiego Studia
Komiksu, oraz Czytelnia Liberatury. Arteteka oferuje również bezpłatny dostęp
do specjalistycznych baz takich jak: Theatre In Video, Dance In Video (Alexander
Street Press).



Biblioteka Sztuki. Zakres tematyczny księgozbioru Biblioteki Sztuki obejmuje
sztuki wizualne – malarstwo, rzeźbę, architekturę, grafikę, rysunek, rzemiosło
artystyczne, fotografię, film, teatr, a także nowe media, historię i teorię sztuki
oraz kulturę i sztukę Krakowa, biografie artystów. Dysponuje albumami
z reprodukcjami dzieł malarzy i kolekcji muzeów oraz wydawnictwami
z zakresu sztuki ludowej.



Czytelnia Informacji Biznesowej i Europejskiej. Czytelnia oferuje wolny dostęp
do księgozbioru z zakresu szeroko rozumianego biznesu i Unii Europejskiej.
Użytkownicy mogą korzystać również fachowych czasopism takich jak m.in.:
Forbes, Gazeta Bankowa, Marketing i Rynek, Harvard Business Review Polska
oraz komputerowych baz danych i serwisów elektronicznych takich jak: System
Informacji Prawnej Lex Sigma, INFOR Lex Biblioteka, Serwis HR czy też
Vademecum Głównego Księgowego.



Czytelnia Czasopism. Agenda gromadzi i udostępnia na miejscu bieżące
gazety i czasopisma oraz oprawne komplety archiwalnych roczników – łącznie
około 2 500 tytułów. Czytelnicy mogą korzystać z około 260 tytułów bieżących.
Są to zarówno periodyki (tygodniki, miesięczniki) o tematyce ogólnej
i społeczno-kulturalnej, jak i naukowe czasopisma i wydawnictwa ciągłe
z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych (np. literatura, historia,
pedagogika, psychologia, prawo, historia).
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Czytelnia Główna. W zbiorach Czytelni znajduje się prawie 100 000 dokumentów.
Księgozbiór obejmuje książki popularnonaukowe i naukowe z niemal każdej
dziedziny wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem nauk humanistycznych,
gromadzone od ponad sześćdziesięciu lat. Swoim użytkownikom Czytelnia
Główna oferuje ponad 160 miejsc, w tym 12 miejsc w pracowni komputerowej,
pomieszczenie do pracy zespołowej oraz bezpłatny dostęp do internetu.



Czytelnia

Informacji

Naukowej

i

Bibliograficznej.

Agenda

w

oparciu

o odpowiednio zorganizowany warsztat informacyjny udziela wszystkim
zainteresowanym

informacji

bibliotecznych,

bibliograficznych,

faktograficznych ze wszystkich dziedzin wiedzy na miejscu, telefonicznie
i korespondencyjnie. Udostępnia księgozbiór o charakterze uniwersalnym ze
szczególnym uwzględnieniem nauk humanistycznych i społeczno-politycznych
(encyklopedie, leksykony, słowniki, poradniki bibliograficzne, informatory
i książki teleadresowe, przewodniki tury-styczne, monografie i kompendia
z różnych dziedzin wiedzy), bibliografie ogólne i specjalne, retrospektywne
i bieżące.


Czytelnia Zbiorów o Krakowie i Małopolsce. Czytelnia tworzy nowoczesny warsztat
do badań regionalnych; prowadzi usługi w zakresie informacji bibliotecznej,
bibliograficznej i faktograficznej, związanej z regionem Małopolski oraz oferuje
fachowe doradztwo w zakresie piśmiennictwa regionalnego; udziela informacji
na miejscu, telefonicznie, korespondencyjnie oraz mailowo. Udostępnia wszystkim
zainteresowanym czytelnikom, znawcom regionu, miłośnikom historii i kultury
Małopolski oraz pasjonatom na miejscu bogaty, liczący ponad 15 000 voluminów
i niezwykle cenny księgozbiór, treściowo związany z regionem, obejmujący
zróżnicowane piśmiennictwo odnoszące się do najbardziej szczegółowych
zagadnień związanych z Krakowem i województwem małopolskim.
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Wypożyczalnia i Pracownia Informatyczna oferuje użytkownikom 28 stanowisk
komputerowych z dostępem do internetu oraz pakietem Microsoft Office. Ponadto Wypożyczalnia zapewnia dostęp do fachowej literatury z zakresu
informatyki i technologii informacyjnych.



Wypożyczalnia i Pracownia dla Dzieci. Można tu wypożyczać literaturę piękną
dla dzieci, książki popularnonaukowe, opracowania krytyczno-literackie literatury dziecięcej, lektury szkolne z zakresu szkoły podstawowej, poradniki dla
rodziców oraz komiksy. Na miejscu skorzystać można z bogatego księgozbioru
podręcznego: encyklopedii, leksykonów i słowników. Dostępne są także
czasopisma dla dzieci.

Sprawozdanie 2017



Czytelnia Materiałów Własnych. Miejsce przeznaczone jest dla czytelników
chcących skorzystać z materiałów niebędących własnością WBP w Krakowie.



Wypożyczalnia i Pracownia dla Młodzieży. Wypożyczalnia gromadzi księgozbiór z myślą o potrzebach i zainteresowaniach młodzieży. Młodzi czytelnicy
znajdą tu nie tylko lektury szkolne, ale także klasykę literatury pięknej oraz literaturę popularnonaukową.



Wypożyczalnia i Pracownia Muzyczna. Kolekcja Wypożyczalni obejmuje m.in.:
książki (encyklopedie, słowniki, leksykony, biografie kompozytorów muzyki
klasycznej

i

rozrywkowej,

podręczniki

szkolne

i

akademickie,

książki

popularnonaukowe i naukowe dotyczące muzyki, a także innych dziedzin
z muzyką związanych), nuty (muzyka poważna i rozrywkowa, solowa,
orkiestrowa,

kameralna,

wokalna,

wokalno-

instrumentalna,

śpiewniki),

nagrania na płytach analogowych, kasetach magnetofonowych oraz CD
oraz czasopisma muzyczne. Agenda oferuje również dostęp do stanowisk
odsłuchowych znajdujących się w sali fonograficznej oraz dostęp do pianina
cyfrowego.


Wypożyczalnia i Czytelnia Zbiorów Obcojęzycznych. Zbiory Wypożyczalni liczą
prawie 25 000 woluminów książek w językach: angielskim, niemieckim,
francuskim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim, rumuńskim i in. W zbiorach znajdują
się również książki beletrystyczne dla dorosłych, literatura dla dzieci i młodzieży,
książki popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy, podręczniki do nauki
języków, rozmówki, słowniki oraz audiobooki na kasetach i płytach CD. Na
miejscu w Czytelni można skorzystać z leksykonów, encyklopedii, słowników,
wydawnictw informacyjnych oraz czasopism.



Wypożyczalnia Główna. Wypożyczalnia posiada prawie 130 000 książek
z wolnym dostępem do zbiorów. Obok klasycznych pozycji literatury pięknej,
kanonu lektur szkolnych i akademickich oraz opracowań krytyczno-literackich,
w zbiorach znajdują się również książki z kręgu literatury popularnej: fantastyka,
kryminały, romanse i inne. Księgozbiór naukowy uwzględnia wszystkie dziedziny
wiedzy oraz pozycje popularnonaukowe. W Wypożyczalni do dyspozycji
czytelników

znajdują

się

stanowiska

komputerowe

z

dostępem

do

elektronicznego katalogu WBP w Krakowie.
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Wypożyczalnia Książki Mówionej i Brajlowskiej. Agenda gromadzi i udostępnia
zbiory dla osób niewidomych i słabowidzących. Z Wypożyczalni korzystać
mogą również osoby starsze, z dysleksją lub dysgrafią, a także inni, którzy
z różnych powodów nie mogą czytać tradycyjnych książek. Na miejscu
osoby z dysfunkcją wzroku mogą skorzystać z komputera z dostępem
do internetu wraz z odpowiednim oprogramowaniem ułatwiającym pracę
osobom niedowidzącym oraz z Auto-Lektora, urządzenia czytającego
głosem syntetycznym pismo drukowane. Osobom, które z powodu swojej
niepełnosprawności lub choroby nie mogą przyjść osobiście do Biblioteki,
książki są dowożone do domu.



Wypożyczalnia Międzybiblioteczna umożliwia czytelnikom korzystanie ze
zbiorów innych bibliotek. Współpracuje z wieloma bibliotekami publicznymi
i naukowymi. Skutecznie i szybko sprowadza materiały dla czytelników
zarówno z bibliotek polskich jak i zagranicznych.
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Czytelnia Glówna WBP w Krakowie
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Udostępnianie on-line
Małopolska Biblioteka Cyfrowa
WBP w Krakowie jest organizatorem Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej (MBC), która
od 2007 r. gromadzi i udostępnia dziedzictwo kulturowe Małopolski (książki,
czasopisma,

dokumenty),

zabytki

kultury

narodowej

przechowywane

w małopolskich bibliotekach oraz publikacje z kolekcji małopolskich twórców
i instytucji.
MBC

to

rezultat

wspólnych

działań

władz

Województwa

Małopolskiego,

WBP w Krakowie, bibliotek Małopolski, organizacji pozarządowych, podmiotów
komercyjnych, wydawców i samych twórców. Obok pracowni digitalizacyjnej MBC
funkcjonuje pracownia społeczna, w której zatrudnieni są podopieczni Chrześcijańskiego
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”.
Trzon zasobów MBC stanowią: archiwalne gazety i czasopisma (głównie dzienniki
XIX/XX w.), bieżące wydawnictwa lokalne, regionalne i ogólnopolskie, zabytki
kultury narodowej, zasoby archiwalne.
Małopolska Biblioteka Cyfrowa w liczbach:


liczba dodanych dokumentów do MBC: 2 637,



liczba publikacji na koniec roku: 93 919,



liczba wizyt: 831 341.

W 2017 r. do MBC dodano 2 637 dokumentów, łącznie stan publikacji na koniec
roku wyniósł 93 919.

Od 2016 r. Biblioteka realizuje projekt „Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie
21. wieku – stworzenie innowacyjnej platformy udostępniania regionalnych
zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie”. W 2017 r.
w ramach projektu pracownia digitalizacyjna MBC została zmodernizowana,
jej wyposażenie uzupełnione o najnowocześniejsze oprogramowanie i sprzęt,
a współpracujące instytucje uzyskały możliwość digitalizacji swoich zasobów,
z wykorzystaniem utworzonej pracowni mobilnej (zakupiono samochód i sprzęt
z oprogramowaniem). Trwa skanowanie uwzględnionych w projekcie zasobów,
rozpoczęto prace związane z modernizacją archiwum.
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Libra.Ibuk.pl
Rok 2017 był kolejnym okresem funkcjonowania utworzonego w 2013 r., z inicjatywy
WBP w Krakowie, Konsorcjum bibliotek powołanego w celu wspólnego zakupu
dostępu do zasobu ebooków (ibuków) oferowanych przez Wydawnictwo Naukowe
PWN SA. Przedłużenie istnienia Konsorcjum o kolejny rok było możliwe dzięki dotacji
celowej w wysokości 25 000 zł przyznanej WBP w Krakowie przez Sejmik Województwa
Małopolskiego.

Na

mocy

zawartej

umowy

użytkownicy

WBP

w

Krakowie

i 40 małopolskich bibliotek publicznych uzyskali od 1 stycznia 2017 r. roczny dostęp
do wybranych ibuków. Zebrana przez Konsorcjum kwota (76 645 zł) pozwoliła
na zakup dostępu do 1 331 płatnych ebooków. Razem z pozycjami darmowymi
udostępnionymi przez Wydawnictwo Naukowe PWN SA czytelnicy mogli korzystać
z zasobu obejmującego pod koniec roku 2 203 tytuły (zakładka Małopolskie Biblioteki
Publiczne na stronie libra.ibuk.pl).
W 2017 r. liczba logowań dla całego Konsorcjum wyniosła 76 847, dokonano
136 596 otwarć dokumentów, wydanych zostało 857 loginów.

Legimi
W roku 2017 na terenie woj. małopolskiego funkcjonowało także konsorcjum
biblioteczne powołane w listopadzie 2016 r. z inicjatywy WBP w Krakowie w celu
wspólnego zakupu dostępu do zasobu ebooków stworzonego przez Firmę Legimi
Sp. z o.o. W lipcu 2017 r. dzięki specjalnej dotacji samorządu wojewódzkiego dla
WBP w Krakowie (20 000 zł) zawarta została kolejna umowa licencyjna z Firmą
Legimi Sp. z o.o. Na jej podstawie biblioteki tworzące Konsorcjum (WBP w Krakowie
+ 20 bibliotek terenowych) zakupiły ponownie poszerzony pakiet Legimi IV,
z którego można było korzystać do połowy września 2017 r. (do czasu wykorzystania
przyznanego limitu słów). Użytkownicy mieli dostęp do ponad 18 000 tytułów, m.in.
z: Wydawnictwa Albatros Andrzej Kuryłowicz s.c., Wydawnictwa Czarna Owca Sp.
z o.o., Wydawnictwa Czarne, Wydawnictwa Prószyński Media Sp. z o.o, Publicat SA
Grupa Wydawnicza, Wydawnictwa Fabryka Snów, Wydawnictwa Sonia Draga,
Wydawnictwa Świat Książki, Wydawnictwa W.A.B., Wydawnictwa Zysk i S-ka. Od
stycznia do września użytkownicy w ramach Konsorcjum aktywowali 2 837 kodów
dostępu, 18 908 razy logowali się do zasobu.
Użytkownicy WBP w Krakowie aktywowali 976 kodów dostępu (z 1 390 wydanych)
i 8 045 razy logowali się do zasobu.
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Ponadto czytelnicy WBP w Krakowie mogli w 2017 r. korzystać z baz pełnotekstowych
i bibliograficznych:


Bibliografia Małopolski – w 2017 r. z bazy korzystało 7 448 użytkowników,
odnotowano 3 671 sesji i 47 342 odsłony.



bazy dostępne w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym (Serwis HR, Vademecum
Głównego Księgowego, System Informacji Prawnej Lex Sigma, InforLex Expert,
Wielka Genealogia Minakowskiego), łącznie odnotowano 5 948 sesji,



Baza Aleksander Street Press dostępna w Artetece odnotowała 371 sesji.

Biblioteka oferuje czytelnikom dostęp do katalogu on-line, usługę „Zapytaj
bibliotekarza” realizowaną on-line w godzinach otwarcia biblioteki w oparciu
o serwis tawk.to, rozsyła newsletter, posiada profile na portalach Facebook
i Instagram, aktywnie działa w blogosferze, na swoim kanale w serwisie YouTube
zamieszcza filmy obrazujące działalność placówki. Za pośrednictwem formularza
elektronicznego czytelnicy mogą zaproponować zbiory, które ich zdaniem powinny
się znaleźć w ofercie Biblioteki.
W 2017 r. aktywność w tym zakresie wyglądała następująco:

Strona rajska.info:
liczba sesji – 348 000,
liczba wyświetleń witryny – 223 000.

Bibliografia Małopolski bibliografia.malopolska.pl:
liczba sesji – 3 671,
liczba unikatowych odsłon witryny – 47 342.
Strona cibie.pl:
liczba sesji – 8 107,
liczba unikatowych odsłon witryny – 11 547.

Rajska Blog rajskabookworms.wordpress.com:
liczba wizyt – 8 224,
liczba wyświetleń witryny – 42 279.
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Blog Działaj w Artetece dzialajwarte.wordpress.com:
liczba sesji – 3 996,
liczba wyświetleń witryny – 13 759.
Seniorzy z Rajskiej saswbp.wordpress.com:
liczba wizyt – 2 422,
liczba wyświetleń witryny – 12 020.
Strona Szkoła @ktywnego Seniora sas.tpnk.org.pl:
Liczba sesji – 2 288,
liczba wyświetleń witryny – 12 389.
Kanał YouTube – 500 subskrybentów.
Facebook:


FanPage @Rajska.info – 10 418 subskrybentów,



FanPage @kfason – 817 subskrybentów,



FanPage @MalopolskieStudioKomiksu – 928 subskrybentów,



FanPage @lotnaczytelnia – 731 subskrybentów,



FanPage @ksiazkairoza – 341 subskrybentów,



FanPage @szkolaaktywnegoseniora – 425 subskrybentów.

Konto na Instagramie www.instagram.com/rajska_info obserwują 582 osoby.
W 2017 r. wiele wydarzeń, które odbywały się w Bibliotece (m.in. spotkania
Małopolskiego

Studia

Komiksów,

Krakowskie

Czwartki

Kryminalne)

było

udostępnianych za pomocą streamingu w portalach społecznościowych.
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Działalność informacyjna
i bibliograficzna
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Informacje
Tworzenie:
bibliografii
zestawień
baz danych

Zadanie 3.
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Działalność informacyjna i bibliograficzna
W 2017 r. w Bibliotece udzielono 78 356 informacji bibliograficznych i bibliotecznych.

W roku sprawozdawczym w WBP w Krakowie opracowano i opublikowano
bibliografie i zestawienia informacyjne:


„Ważniejsze rocznice w 2017 roku”,



„Krakowska Książka Miesiąca: laureaci 1995-2016”,



„Najdawniejsze wydawnictwa w kolekcji Czytelni Zbiorów o Krakowie
i Małopolsce”,



„Przegląd nowości Czytelni Zbiorów o Krakowie i Małopolsce WBP w Krakowie”.

Rozpoczęto

prace

nad

zestawieniem

bibliograficznym

w zbiorach Czytelni Zbiorów o Krakowie i Małopolsce”.
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„Książki

XIX-wieczne

Kontynuowano prace nad bazami linków. Wykonano uzupełnienia i kontrolę
aktualności adresów łącznie w 12 bazach:


Festiwale i nagrody z dziedziny sztuki,



Polskie i zagraniczne nagrody literackie,



Nieruchomości,



Praca (zarządzanie zasobami ludzkimi),



Promocja (marketing, reklama),



Turystyka,



Unia Europejska,



Zagadnienia ekologiczne,



Zagadnienia gospodarcze,



E-booki (dostęp do wydawnictw biznesowych i o UE, z domeny publicznej),



E-czasopisma (o tematyce biznesowej),



Prawo w biznesie (nowa baza).

Kontynuowano prace nad bieżącą „Bibliografią Małopolski” (dostępną pod
adresem: bibliografia.rajska.info). Baza zawiera opisy wydawnictw zwartych i ich
recenzji; opisy czasopism wydawanych w woj. małopolskim; opisy artykułów
(łącznie 355 tytułów) z dzienników i czasopism ogólnopolskich, regionalnych,
lokalnych i środowiskowych; opisy dokumentów kartograficznych, dźwiękowych,
dżs-ów i innych, których tematyka związana jest z regionem objętym bibliografią.
Bibliografia Małopolski jest częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych,
które pełnią funkcję uzupełniającą w odniesieniu do narodowych wykazów publikacji.
Zawiera opisy wydawnictw treściowo związanych z województwem małopolskim
i Małopolską, jako regionem geograficzno-historycznym. Rejestruje: książki –
w całości lub tylko częściowo poświęcone Małopolsce (rozdziały, ustępy, rozprawy
z prac zbiorowych), mapy; czasopisma, artykuły z czasopism, dokumenty życia
społecznego (głównie katalogi wystaw artystycznych i muzealnych, foldery
i prospekty turystyczne oraz inne materiały o istotnej wartości informacyjnej),
wybrane dokumenty elektroniczne i muzyczne. W przeważającej większości są to
opisy publikacji wydanych po 2000 r.
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Bibliografia

Małopolski

powstała

z

połączenia

baz

lokalnych

tworzonych

w bibliotekach powiatowych województwa małopolskiego z bazą o takiej samej
nazwie powstającą w WBP w Krakowie i od 2015 r. jest współtworzona przez
25 bibliotek publicznych województwa małopolskiego.
W 2017 r. rozpoczęto proces wdrażania nowego języka informacyjno-wyszukiwawczego
do bazy: z Języka Haseł Przedmiotowych na Deskryptory BN. Odbyły się 3 szkolenia
dla bibliografów z bibliotek powiatowych Małopolski,
W 2017 r. łącznie do bazy „Bibliografia Małopolski” wprowadzono:


17 604 rekordów bibliograficznych nowych (w tym 9 355 pracownicy
WBP w Krakowie),



12 666 rekordów wzorcowych haseł przedmiotowych nowych (w tym
7 220 pracownicy WBP w Krakowie),



4 279 rekordów wzorcowych haseł formalnych nowych (w tym 2 397 pracownicy
WBP w Krakowie).

Wszystkie rekordy wprowadzane przez bibliografów z bibliotek powiatowych były
przez bibliografów z WBP w Krakowie sprawdzane i akceptowane.
Kontynuowano prace nad korektą połączonych baz. Bibliografowie z WBP w Krakowie rozdzielili pomiędzy siebie zadania w sposób umożliwiający równoległe
prowadzenie prac korektorskich zarówno w obrębie opisów głównych, jak
i skorelowanych z nimi kartotek wzorcowych. W 2017 r. pracownicy WBP w Krakowie
wykonali łącznie:


73 210 modyfikacji rekordów bibliograficznych,



7 417 modyfikacji rekordów wzorcowych haseł przedmiotowych nowych,



954 modyfikacje rekordów wzorcowych haseł formalnych.

„Bibliografia Małopolski” w 2017 r. zanotowała 47 342 odsłony, 3 67 sesji i 7 448 unikalnych użytkowników.
WBP w Krakowie kontynuowała w 2017 r. współpracę z Biblioteką Narodową w zakresie
tworzenia bibliograficznej bazy PRASA (zawartość wybranych gazet i tygodników).
Biblioteka rozpisuje z zawartości (wg zasad przyjętych w BN) trzy tytuły prasowe:
„Tygodnik Powszechny”, „Źródło” „Gazeta Wyborcza. Kraków”. W 2017 r. opracowano
i wprowadzono do bazy 1 575 opisów artykułów z wyżej wymienionych tytułów
i opracowano 123 rekordy wzorcowe dla hasła osobowego.

24 |

Sprawozdanie 2017

„Dulce Vida” – spotkania z językiem hiszpańskim dla seniorów (poziom podstawowy plus)
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Działalność kulturalno-oświatowa
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Dzieci i młodzież
Promocja czytelnictwa
Promocja kultury
Działalność oświatowa
Działania na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem
Działalność instrukcyjno-metodyczna
Merytoryczny nadzór
Badania
Projekty
Publikacje

Zadanie 4.
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Dzieci i młodzież
Biblioteka organizuje lekcje i warsztaty biblioteczne – zajęcia przygotowujące młodego
odbiorcę do korzystania z tekstów, źródeł informacji, bibliotek i zasobów sieci. W 2017 r.
odbyły się 184 spotkania, na których zgromadziło się 4 007 uczestników.
Najmłodsi czytelnicy mogli korzystać z lekcji i warsztatów bibliotecznych m.in.:


„Czytam

sobie”

warsztaty

czytelniczo-plastyczne,

zajęcia

inspirowane

popularną serią do nauki czytania „Czytam sobie” – na warsztatach książka
staje się punktem wyjścia dla poszukiwań artystycznych, dzieci biorą udział
w zajęciach, które rozwijają ich umiejętności plastyczne oraz czytelnicze,
4 spotkania, 92 uczestników,


„Legendy krakowskie” – warsztaty czytelnicze, podczas których dzieci poznają
rolę legend oraz różnice pomiędzy baśnią a legendą, na zakończenie dzieci
udają się do sąsiadującego z Biblioteką Kościoła Ojców Karmelitów na Piasku,
by zobaczyć cios kamienny z odciśniętym wizerunkiem stopy – tzw. stópka
królowej Jadwigi, 4 spotkania, 73 uczestników,



„Skąd się biorą książki?” – pierwsza wizyta w bibliotece, dzieci poznają drogę
książki

do

czytelnika,

zapoznają

się

z

takimi

pojęciami

jak:

autor,

wydawnictwo, drukarnia, introligatornia, księgarnia, biblioteka, czytelnik. Na
zakończenie zajęć projektują i wykonują zakładki do książek oraz poznają
przepis na dobrą książkę, 32 spotkania, 671 uczestników,


„Rupaki” – warsztaty poetyckie inspirowane wierszem „O Rupakach”. Podczas
zajęć dzieci poznają takie pojęcia jak: poezja, wiersz, rym, na zakończenie
zajęć przedstawiają Rupaka w formie plastycznej, 3 spotkania, 56 uczestników,



„Literackie faworytki” Opowieść wigilijna, Czarnoksiężnik z Archipelagu, Mały
książę, Mit o wojnie trojańskiej, zajęcia dla czytelników niepełnosprawnych
połączone z warsztatami polegające na prezentacji multimedialnej wybranego
tekstu kultury wzbogaconego ciekawymi ilustracjami, 10 spotkań, 149 uczestników,



„Miejsca Sienkiewicza”, zajęcia łączące prezentację zawierającą anegdoty
i ciekawostki z życia pisarza z praktycznymi ćwiczeniami dotyczącymi wyszukiwania
książek na tematy związane z Sienkiewiczem, 4 spotkania, 66 uczestników,



„Na szlaku książki”, warsztaty z prezentacją multimedialną przedstawiającą
drogę książki od drukarza do czytelnika, 5 spotkań, 102 uczestników,



„Czas wyruszyć w podróż” – zajęcia inspirowane lekturą „Maja na tropie jaja”
z serii książek „Czytam sobie”, 6 spotkań, 135 uczestników,

28 |

Sprawozdanie 2017



„Rola książki i bibliotek na przestrzeni wieków”, warsztaty podczas których
omówiona została historia książki oraz rodzaje dokumentów bibliotecznych –
książka tradycyjna, książka mówiona, książka elektroniczna, 17 spotkań,
402 uczestników,



„Multiwyszukiwanie” – podczas zajęć omówiony został katalog elektroniczny oraz
przeprowadzone ćwiczenia doskonalące umiejętność korzystania z katalogów
elektronicznych krakowskich bibliotek naukowych i publicznych, 11 spotkań,
264 uczestników,



„I ty możesz zostać ilustratorem” – warsztaty literacko-plastyczne, 3 spotkania,
71 uczestników,



„O stópce Królowej Jadwigi” – warsztaty czytelnicze, 6 spotkań, 148 uczestników,



„Skarb w bibliotece – już tam lecę” – pierwsza wizyta w bibliotece, 11 spotkań,
247 uczestników,



„W świecie doświadczeń” – pierwsza wizyta w bibliotece, 1 spotkanie,
23 uczestników,



Ferie na Rajskiej: „Wyprawa na Antarktydę” – warsztaty czytelniczo-plastyczne
inspirowane książką „Wyprawa na biegun” R. Witka. W programie znalazło się
slajdowisko dotyczące życia na Antarktydzie, wspólne czytanie książki, zabawy
inspirowane tekstem, prace plastyczne związane z tematem, 5 spotkań,
115 uczestników,



„Użytkownicy informacji”, zajęcia dla studentów kierunku „zarządzanie informacją"
Uniwersytetu Pedagogicznego, na temat informacji biznesowej oraz działalności
Czytelni Informacji Biznesowej i Europejskiej WBP w Krakowie, 2 spotkania,
30 uczestników,



„E-czytanie na ekranie”, warsztaty dla młodzieży dotyczące możliwości
bibliotek internetowych, 6 spotkań, 160 uczestników,



szkolenie dla uczestników Olimpiady Bibliologiczno-Informatologicznej, 2 spotkania,
10 uczestników,



„Krakowski Szlak Bajkoteki. Czytaj i wygrywaj” – warsztaty literacko-plastyczne,
spacer po Krakowie szlakiem wierszy, skonstruowany na bazie multimedialnego
slajdowiska, z zabaw twórczych z poezją Tadeusza Śliwiaka i warsztaty plastyczne
prowadzone w oparciu o książkę ilustrowaną przez dzieci. Współpraca
Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty i Ośrodek Kultury Kraków–Nowa Huta,
17 spotkań, 375 osób,
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„Czym jest Liberatura? Zajęcia z LIBERATURY”, wykłady poświęcone historii
i analizie zjawiska liberatury połączone ze zwiedzaniem Arteteki i udostępnieniem kolekcji liberatury, 5 spotkań, 77 uczestników,



„Maraton komiksowy”, 8-godzinny maraton komiksowy, według pomysłu
amerykańskiego teoretyka komiksu Scotta McClouda, podczas którego
można było poznać techniki oraz proces powstawania komiksu, a także
stworzyć własny 8-stronicowy komiks, 2 spotkania, 100 uczestników,



„Lepsze niż mem – wiersz emblematyczny”, zajęcia poświęcone tematyce
wiersza emblematycznego przeprowadzane na podstawie zmodyfikowanych
zasad gry Dixit, 2 spotkania, 78 uczestników,



„Mini książka”, warsztaty dla dzieci z tworzenia mini książek, 2 spotkania,
40 uczestników,



„Poznaj komiks w Artetece”, zajęcia, podczas których uczniowie poznają
historię komiksu, biorą udział w dyskusji o jego cechach, a także tworzą
własną, multimedialną opowieść obrazkową, 2 spotkania, 39 uczestników.

W 2017 r. zrealizowano także projekty promujące kulturę i czytelnictwo wśród dzieci
i młodzieży:

Literatura performatywnie, czyli czytanie w formie, od września do grudnia 2017 r.
W Wypożyczalni i Pracowni dla Młodzieży realizowany był projekt dofinansowany
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu
Partnerstwo dla Książki 2017. Projekt skierowany był do młodzieży o zainteresowaniach
artystycznych, uzdolnionej teatralnie lub chcącej dopiero zdobyć teatralny warsztat.
Zorganizowane zostały warsztaty opierające się na sztuce parateatralnej, na tekstach
Gabriela Garcii Marqueza („Opowiadania” i „12 opowiadań tułaczych”). Uczniowie
nauczyli się jak pisać scenariusz oraz tworzyć tekst dramatyczny z opowiadania.
Odbyły się zajęcia z dykcji i impostacji, młodzież nauczyła się jak nadawać swojej
postaci kształt i

charakter. Uczestnicy warsztatów podjęli próby stworzenia

paraspektaklu, który powstał z wybranych opowiadań. Ponadto 14.12.2017 r. odbyło
się performatywne czytanie w językach obcych: hiszpańskim, włoskim, francuskim
i niemieckim. Ogółem odbyło się 8 warsztatów czytania performatywnego,
performatywne czytanie w języku obcym i 2 spektakle finałowe warsztatów,
210 uczestników.
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Rajska na wakacjach, wakacje na Rajskiej, projekt dofinansowany ze środków
MKiDN w ramach programu Partnerstwo dla Książki 2017. Realizowane były
warsztaty z zakresu edukacji ekonomicznej, wiedzy o bezpieczeństwie, zdrowiu,
dobrych nawykach i otaczającym świecie: „Internet i komputer bez przesady”,
„Po co nam pieniądze?", „W zdrowym ciele zdrowy duch”, „A może będę…”,
„Oszczędzanie”. Odbyły się również warsztaty plastyczne, liberackie, komiksowe,
teatralne, taneczno-literackie oraz modelarskie. W krakowskim parku znajdowało
się stoisko biblioteki, gdzie czytelnicy mogli wypożyczyć książkę i czytać ją
w komfortowych warunkach. Najmłodsi czytelnicy wzięli udział w warsztatach
kreatywnych dotyczących krakowskich legend i najsłynniejszych postaci literackich
związanych z Krakowem, 13 spotkań, 273 uczestników.

Bon Kultury – inicjatywa Województwa Małopolskiego i regionalnych instytucji kultury,
dla których organizatorem / współorganizatorem jest Województwo Małopolskie, ma
ona zachęcić do częstszego uczestnictwa w kulturze i czerpania z tych spotkań
inspiracji, radości odkrywania siebie i otaczającej rzeczywistości. W 2017 r. odbyły
się warsztaty:


„Legendy miejskie – opowieści prawie prawdziwe” skierowane były do dzieci
i do młodzieży, w czasie zajęć młodzież pracując w grupach wykonywała
karty narracyjne z ilustracjami wybranej legendy, pisała i rysowała w formie
komiksu krótkie „neolegendy”, 4 spotkania, 100 uczestników,



„Książkowy kompas. Zostań odkrywcą świata wartości” – celem warsztatów
było zwiększenie wiedzy wśród dzieci i młodzieży na temat roli wartości w życiu
człowieka, dostarczenie wzorców literackich sprzyjających refleksji nad tym,
co ważne i wartościowe, kształtowanie postawy szacunku wobec siebie
i innych, 7 spotkań, 174 uczestników.

Ponadto do dzieci i młodzieży adresowane były imprezy promujące kulturę
i czytelnictwo:


„Zagadkowe miasto Kraków”, zgaduj-zgadula na temat legend, zabytków
i tradycji krakowskich dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych (praca przy
komputerach), 15 spotkań, 284 uczestników,



„Płynie Wisła, płynie…”, zajęcia dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych
przygotowane w związku z Rokiem Rzeki Wisły 2017 dotyczące legend,
zagadek

i

ciekawostek

przyrodniczych

na

temat

rzeki

(praca

przy

komputerach), 18 spotkań, 302 uczestników,
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„Przygoda z przyrodą – ciekawostki i zagadki związane z fauną i florą
Małopolski”, zgaduj-zgadula na temat fauny i flory Małopolski dla dzieci z klas I-III
szkół podstawowych (praca przy komputerach), 10 spotkań, 189 uczestników,



„Wycieczki-bajeczki, czyli podróżujemy po Małopolsce”, zgaduj-zgadula
na temat atrakcji turystycznych i legend z Małopolski dla dzieci z klas I-III szkół
podstawowych (praca przy komputerach), 3 spotkania, 52 uczestników,



„Co? Gdzie? Kiedy? Czyli kulturalny Kraków”, warsztaty, których celem było
zaprezentowanie uczniom gimnazjów źródeł informacji o wydarzeniach
kulturalnych oraz przybliżenie im życia kulturalnego w Krakowie, 2 spotkania,
35 uczestników,



„SZTUKA i sztuczka – bawimy się sztuką!”, zgaduj-zgadula na temat sztuki
i fotografii dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych (praca przy komputerach),
2 spotkania, 40 osób,



„Zaloguj się do pracy”, szkolenie na temat narzędzi, serwisów i źródeł
informacji dostępnych w internecie, pomocnych przy wyborze zawodu oraz
poszukiwaniu pracy, 2 uczestników,



„Zielnik MAŁOPOLSKI, czyli rośliny z naszych łąk i lasów w kulturze, sztuce
i legendzie”, zajęcia przy komputerach dla dzieci ze szkół podstawowych
poświęcone florze naszego regionu, 1 spotkanie, 13 uczestników,



„NATURAlnie, że Kraków”, zajęcia dla młodzieży z klas gimnazjalnych uczące
wyszukiwania

informacji

na

temat

„zielonych”

miejsc

w

Krakowie,

15 uczestników,


„Biznes z Małopolską w tle”, zajęcia dla uczniów gimnazjum o Małopolsce jako
regionie oraz o biznesie prowadzone przy pomocy gry „Chłopska Szkoła
Biznesu”, 3 spotkania, 54 uczestników,



„Biznes. Sprawdź czy potrafisz”, zajęcia dla uczniów liceum na temat
przemysłu naftowego w Małopolsce oraz o biznesie i przedsiębiorczości
prowadzone przy pomocy gry „Oil City: galicyjska gorączka czarnego złota”
w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji, 2 spotkania, 39 uczestników,



„Kraków wielokulturowy”, zajęcia prowadzone na podstawie literatury i innych
zasobów Czytelni Zbiorów o Krakowie i Małopolsce, 24 uczestników,



„Źródła informacji regionalnej”, zajęcia dla uczniów gimnazjum o Małopolsce
jako regionie, 16 uczestników,



lekcje z kultury i sztuki Kresów – 2 spotkania dla uczniów gimnazjów
pt. „Architektura Kresów II Rzeczpospolitej na przykładzie zbiorów Biblioteki
Sztuki”, 39 uczestników,
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„Muzyka niejedno ma imię” – warsztaty muzyczne dla dzieci, 10 spotkań,
236 uczestników,



„Co poza Minecraftem?” warsztaty gier tradycyjnych dla dzieci, 12 spotkań,
292 uczestników,



„Bezpieczeństwo w sieci. Czy jest możliwe?”, warsztaty dotyczące komunikacji
prywatnej i publicznej oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu,
5 spotkań, 116 uczestników,



„Filmowy świat w Artetece”, zajęcia dotyczące tego, czym jest film i jak powstaje,
ćwiczenia teatralne połączone z zabawami ruchowymi, 4 spotkania, 89 uczestników,



„Nie tylko selfie. Magiczny świat fotografii”, warsztaty dotyczące zagadnienia
fotografii dla uczniów szkół podstawowych, 3 spotkania, 67 uczestników,



„Rysowanie na ekranie”, zajęcia z podstaw grafiki komputerowej z wykorzystaniem
tabletów graficznych, 9 spotkań, 204 uczestników,



„Tajemnica herbu Harry’ego Pottera”, zajęcia przybliżające dzieciom tematykę
heraldyki na przykładzie jednego z najpopularniejszych tytułów literatury dziecięcej,
na koniec zajęć dzieci mogły skorzystać ze specjalnego programu komputerowego
do tworzenia drzewa genealogicznego, 4 spotkania, 100 uczestników,



„Jak rozmawiać z komputerem? Warsztaty z kodowania”, zajęcia z podstaw
kodowania i języków programowania przeznaczone dla dzieci z klas II-IV szkoły
podstawowej, 8 spotkań, 192 uczestników,



„rozeGRAJ szarą rzeczywistość”, gra edukacyjna dla dzieci, 4 spotkania,
112 uczestników,



„Manga: czarno-biały świat vs. Pop-art: feeria barw”, warsztaty przybliżające
uczniom ten rodzaj sztuki, zwieńczeniem zajęć było samodzielne wykonanie
pracy graficznej w mangowym stylu, 4 spotkania, 85 uczestników,



„Poznaj

komiks

w

Artetece”,

na

zajęciach

uczniowie

zapoznają

się

z komiksem, jego historią, a także tworzą własną, multimedialną opowieść
obrazkową, 3 spotkania, 68 uczestników,


„Magiczny świat komiksu”, warsztaty komiksowe, 2 spotkania, 54 uczestników,



„Znaki znane i nieznane”, zajęcia manualne i multimedialne, podczas których
dzieci miały okazję zaprojektować własne znaki graficzne, 4 spotkania,
91 uczestników,



„Uderz w rurkę” – warsztaty, podczas których dzieci mogły poznać
alternatywne

sposoby

tworzenia

oryginalnej

muzyki,

w

trakcie

zajęć

wykorzystane były Bum Bum Rurki, na których uczestnicy zagrali finałowy
koncert, 11 spotkań, 267 uczestników,
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„Szkoła Magii i Czarodziejstwa”, warsztaty – magiczna podróż, podczas której
uczestnicy mierzyli się w rywalizacji domów, uczyli się zaklęć i mieszania
eliksirów oraz rozegrali mecz gry na latających miotłach, 4 spotkania,
95 uczestników,



„Balet w książce”, warsztaty dla przedszkolaków, 2 spotkania, 35 uczestników,



Kamishibai – „papierowy teatr”, warsztaty rozwijania umiejętności u dzieci,
m.in. przy czytaniu dzieciom, nauce opowiadania i czytania na głos, a także
rysowaniu i pisaniu opowiadań przez dzieci, 2 spotkania, 40 uczestników,



„Kosmiczna przygoda w Artetece”, gra edukacyjna dla dzieci, 5 spotkań,
137 uczestników,



„Biznes z Małopolską w tle” warsztaty dla uczniów o Małopolsce jako regionie
oraz o biznesie prowadzone przy pomocy gry „Chłopska Szkoła Biznesu”,
15 uczestników,



„Grać czy nie grać”, na zajęciach uczniowie zapoznają się z historią gier
planszowych, grają w ciekawe i różnorodne gry planszowe, 11 spotkań,
231 uczestników,



„Jak wejść do aparatu? Zabawy z fotografią”, zajęcia o fotografii dla dzieci,
początki sztuki fotograficznej, rola fotografa, typy fotografii i najważniejsze
zasady robienia zdjęć, 3 spotkania, 64 uczestników,



„Zaprogramuj przyszłość”, w czasie zajęć, dzieci dowiadują się na czym
polega kodowanie, warsztaty mają na celu zaznajomienie uczestników
ze światem programowania, 9 spotkań, 207 uczestników,



„Poznaj świat animacji”, na zajęciach dzieci poznają pojęcie animacji i filmu
animowanego, historię filmów rysunkowych, ich rodzaje i najsłynniejsze dzieła
animowane, 4 spotkania, 88 uczestników,



„Gramy w Arte”, warsztaty dla dzieci, 2 spotkania, 22 osoby,



„Poszukiwacze skarbów”, warsztaty z zakresu edukacji ekonomicznej, podczas
warsztatów

animatorzy

wprowadzili

dzieci

w

świat

finansów,

dzieci

wykonywały również drobne prace plastyczne związane z tematem zajęć, np.
świnki skarbonki, szkatułki, banknoty itp. Współpraca Fundacja Ekomini,
6 uczestników,


„Oszczędzanie zasobów ziemi” warsztaty z zakresu edukacji ekonomicznej.
Współpraca Fundacja Ekomini, 10 uczestników,
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„Ferie z Akademią Ekomini”, zajęcia poprzez zabawę wprowadzające dzieci
w świat finansów, ekonomii i przedsiębiorczości. Uczestnicy warsztatów
dowiedzieli się, czy pieniądze są potrzebne oraz czym płacono, kiedy nie było
pieniędzy, sprawdzili, co by się stało, gdyby każdy miał za dużo pieniędzy,
poznali różne waluty oraz pojęcia ekonomiczne. Współpraca Fundacja
Ekomini, 5 spotkań, 77 uczestników,



X Małopolski Konkurs Pięknego Czytania, etap międzyszkolny (przesłuchania
finalistów) i gala finałowa (Występy Mistrzów Pięknego Czytania i wręczenie
nagród laureatom). Współpraca Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół
Publicznych, 396 uczestników,



„Spotkania z kulturą i literaturą ukraińską dla rodziców z dziećmi”, warsztaty
literacko-plastyczne dla dzieci promujące kulturę łemkowską i ukraińską.
Współpraca Zjednoczenie Łemków, 11 spotkań, 139 uczestników,



„Co kryje się w sieci? Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu” – podczas
zajęć uczniowie mogli zapoznać się z podstawowymi zasadami związanymi
z bezpieczeństwem informacji oraz prywatnością w sieci. Współpraca UJ,
3 spotkania, 75 uczestników,



„Książka moim przyjacielem”, prezentacja prac konkursowych – lapbooków
na temat ulubionej książki. Wręczenie nagród. Współpraca: Specjalistyczna
Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie, Sieć
współpracy i samokształcenia dla nauczycieli świetlic szkolnych, 30 uczestników,



„Moja Wymarzona Książka”, gala finałowa konkursu, wręczenie nagród
laureatom i występy artystyczne uczestników. Współpraca Wydawnictwo
Astra i Kraina Wyobraźni, 165 uczestników,



warsztaty „Bezpieczeństwo w internecie – bądź bezpieczny w wirtualnym
świecie!”.

Współpraca:

Uniwersytet

Jagielloński,

Wydział

Zarządzania

i Komunikacji Społecznej, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa,
28 uczestników,


w ramach obchodów „Dnia Dziecka na Rajskiej” zorganizowany został Turniej
gier planszowych. Współpraca Firma BARD, 42 uczestników,



„Wakacje z Akademią Ekomini – czy warto oszczędzać?”, warsztaty z zakresu
edukacji ekonomicznej dla dzieci. Współpraca Fundacja Ekomini, 5 spotkań,
75 uczestników,



Lekcje przedsiębiorczości z grą „Oil City”, warsztaty dla uczniów prowadzone
przy pomocy gry „Oil City: galicyjska gorączka czarnego złota”. Współpraca
MIK, 9 spotkań, 177 uczestników,
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„Na dzielni, na kwadracie i na ośce”, warsztaty dla dzieci, 2 spotkania,
40 uczestników,



„Pierwszy

milion”,

zajęcia

dla

uczniów

na

temat

oszczędzania,

gospodarowania budżetem i inwestowania na giełdzie prowadzone przy
pomocy gry „Pierwszy Milion”, 18 uczestników,


wykład „Dopalacze a wolność – fakty i mity na temat tzw. dopalaczy”,
prowadzenie dr Wanda Matras-Mastalerz, 110 uczestników,



„Kościuszko – Naczelnik w sukmanie”, w związku z 200 rocznicą śmierci
Tadeusza Kościuszki Biblioteka zorganizowała konkurs, którego celem było
przypomnienie

i

pogłębienie

wśród

młodzieży

wiadomości

o

życiu

i działalności Tadeusza Kościuszki. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas
siódmych

szkół

podstawowych

i

klas

gimnazjalnych

z

województwa

małopolskiego, w i etapie konkursu rywalizowało 164 uczestników, w II –
finałowym – 52 uczestników. Galę finałową konkursu uświetnił swoją
obecnością Robert Springwald – członek Zarządu Fundacji im. T. Kościuszki,
który wygłosił wykład pt. „Kościuszko, jakiego nie znacie” dotyczący mniej
znanych faktów z życia Naczelnika,


„Rejs z Conradem” – literacka gra terenowa rozgrywana w budynku Biblioteki
dająca możliwość poznania jej zbiorów i agend. Uczestnicy „Rejsu”, którzy
zdobyli największą liczbę punktów, otrzymali atrakcyjne nagrody, 4 spotkania
99 uczestników.

Do młodych czytelników adresowane były spotkania autorskie:


20.02.2017 r., spotkanie z Marcinem Koziołem połączone z promocją książki
„Szalona historia komputerów”. Współpraca Wydawnictwo Prószyński i S-ka,



24.03.2017 r., spotkanie z Ewą Rosolską oraz promocja III części cyklu
„Tajemnica starego witraża”. Współpraca Wydawnictwo Edukacyjne,



8.06.2017 r., spotkanie z Pawłem Beręsewiczem,



17.10.2017 r., spotkanie z Marcinem Koziołem połączone z dyskusją o książkach
z serii „Detektywi na kółkach”. Współpraca Wydawnictwo Prószyński i S-ka,
dwie grupy,



11.10.2017 r., spotkanie z Marcinem Bruchnalskim połączone z warsztatami
ilustratorskimi,



18.12.2017 r., „Z kolędą przez Kraków” – spotkanie z Ewą Stadtmuller.
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Promocja czytelnictwa
W ramach imprez promujących czytelnictwo, adresowanych do ogółu publiczności
znalazły się:

Wycieczki po bibliotece (prezentacja zbiorów i usług) – 43 wycieczki; 805 uczestników,

Spotkania autorskie i promocja książek (17 spotkań, 893 uczestników):


4.01.2017 r., „Istoty wirtualne. Jak fenomenologia zmieniła sztuczną inteligencję” –
spotkanie z dr Aleksandrą Przegalińską, prowadzenie E. Drygalska. Współpraca
Wydawnictwo Universitas,



19.05.2017 r., „Mapa Cieni: reportaże i opowiadania z nawiedzonych miejsc”,
spotkanie z autorami reportaży,



21.05.2017 r., spotkanie z artystką – Magdą Hueckel, poświęcone jej albumowi
fotografii teatralnej,



6.06.2017 r., polsko-rumuński wieczór literacki. Współpraca Towarzystwo PolskoRumuńskie w Krakowie,



29.09.2017 r., spotkanie autorskie z Wojciechem Dutką,



16.10.2017 r., spotkanie z Jarosławem Czechowiczem, autorem bloga „Krytycznym
okiem”, połączone z promocją książki,



25.10.2017 r., spotkanie z Arturem Urbanowiczem, młodym pisarzem, autorem
książek „Gałęziste”, „Grzesznik”,



27.10.2017 r., spotkanie autorskie z Sergiuszem Pinkwartem, poświęcone książkom
o przygodach Drakulcia. Współpraca Wydawnictwo Akapit Press,



27.11.2017 r., spotkanie ze Steve'em Berrym amerykańskim pisarzem,



5.12.2017 r., „Zapomniana krucjata”, spotkanie połączone z dyskusją, prowadzenie
Łukasz Czarnecki. Współpraca Stowarzyszenie CTA – Closer To Asia,



8.12.2017 r., spotkanie z Jakubem Bobrowskim i Mateuszem Wroną autorami
„Mitologii Słowiańskiej”.
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Spotkanie autorskie z Iloną Dworak-Cousin
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Małopolskie Dni Książki „Książka i Róża”
W dniach 23-24.04.2017 r. odbyła się 16. odsłona Małopolskich Dni Książki „Książka
i Róża”. Organizatorem wydarzenia były: WBP w Krakowie oraz UMWM, partnerowało
Krakowskie Biuro Festiwalowe. W ramach święta Książki odbył się Literacki Piknik
Rodzinny, na którym zorganizowano warsztaty z Bum Bum Rurkami oraz grę terenową.
Na gości czekały gry sprawnościowe, planszówki 3D, zabawa przy przestrzennej wersji
gry Carcassonne. Biblioteka gościła również na Krakowskim Kiermaszu Książki, oferując
przybyłym książki wycofane ze swoich zbiorów. Miłośnicy wymiany książek spotkali się
na Drugim Życiu Książki.
Gościem specjalnym pikniku był o. Leon Knabit. Bibliotekę odwiedziły: Beata
Bochińska – historyczka designu oraz Zofia Karaszewska i Sylwia Stano z Bibliocreatio,
które

prowadziły

warsztaty

czytelnicze.

Atrakcją

warsztatów

było

spotkanie

z ilustratorem Marcinem Bruchnalskim. Jarosław Czechowicz – autor bloga
krytycznoliterackiego

„Krytycznym

okiem"

poprowadził

warsztaty

„Jak

pisać

krytycznie?”. W WBP w Krakowie odbyła się również gala finałowa konkursu „Drzewo
Recenzji”. Małopolskie biblioteki przyłączyły się do akcji organizując warsztaty
dla dzieci „Czarodzieje mogą wszystko". Księgarnie oferowały przybyłym rabaty, róże,
bądź uczestnictwo w warsztatach i spotkaniach autorskich. Na zakończenie
16. Małopolskich Dni Książki „Książka i Róża” pasażerowie podróżujący Kolejami
Małopolskimi zostali obdarowani książkami. Szacunkowo w wydarzeniach organizowanych w Bibliotece wzięło udział 800 osób.

Lotna czytelnia
Wyjazdy rowerem z przyczepką wypełnioną książkami mające na celu zachęcenie
różnych grup wiekowych do czytania oraz ukazanie, że książka jest dobrym
sposobem spędzania wolnego czasu na

świeżym powietrzu zarówno dla

indywidualnego czytelnika jak i całych rodzin. W 2017 r. odbyło się 50 wyjazdów
Lotnej czytelni w cyklach: Lotna czytelnia z komiksem, Lotna czytelnia dzieciom,
Lotna czytelnia z romansem, Lotna czytelnia dla młodzieży, Lotna czytelnia
z dreszczykiem, Lotna czytelnia z historią, Lotna czytelnia z poezją, Lotna czytelnia
radzi, Fantastyczna Lotna czytelnia, Lotna czytelnia z biografią, Lotna z „Weselem”,
Lotna czytelnia z podróżą, Lotna czytelnia z lekturą, Lotna w plenerze,
2 075 uczestników.
Dyskusyjne Kluby Książki
Program

realizowany

przy

wsparciu

finansowym

i

merytorycznym Instytutu

Książki. Polega na stworzeniu Klubów przy bibliotekach publicznych, szkolnych oraz
w domach kultury. Klubami w obrębie województwa opiekuje się koordynator
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wojewódzki.
W 2017 r. koordynacja działalności DKK na terenie Małopolski objęła 140 działających klubów, w których odbyło się 1 350 spotkań klubowych, 83 spotkania autorskie
oraz dwa spotkania warsztatowe dla moderatorów.
Wśród małopolskich klubów trzy DKK działają w WBP w Krakowie: Dyskusyjny Klub
Książki dla Pracujących, Dyskusyjny Klub Książki dla Niepracujących, Klub Książki
dla Młodzieży „Zaczytani”. W 2017 r. w WBP w Krakowie odbyło się 28 spotkań
Dyskusyjnych Klubów Książki, uczestniczyły w nich 262 osoby.
Ogółem w 2017 r. w województwie odbyły się 1 434 spotkania, z tego 28
w WBP w Krakowie.
Zbiory DKK w 2017 r. wzbogaciły się o 1 340 jednostek inwentarzowych.

Krakowski Czwartek Kryminalny
W 2014 r. zapoczątkowano cykl spotkań realizowany we współpracy z Fundacją
Promocji Kultury „Urwany Film”. W 2017 r. odbyło się 8 spotkań, na których
zgromadziło się 255 osób:


23.02.2017 r., spotkanie z Januszem Miką – autorem zbioru opowiadań „24 na
dobę”, dziennikarzem, publicystą, prozaikiem, prezesem Fundacji Promocji
Kultury „Urwany Film”,



2.03.2017 r., spotkanie z Markiem Bukowskim i Maciejem Dancewiczem
autorami książki „Najdłuższa noc”,



18.05.2017 r., spotkanie z Krzysztofem Spadło,



22.06.2017 r., „Profesorowa Szczupaczyńska z wizytą na Rajskiej”, spotkanie
z Jackiem Dehnelem i Piotrem Tarczyńskim,



6.07.2017 r. r., spotkanie z Eweliną Dydą, autorką powieści „Zła Waluta”,



21.09.2017 r., spotkanie z Martą Guzowską – archeolożką i autorką kryminałów
m.in. „Reguła nr 1”,



19.10.2017 r., spotkanie z dr Jakubem Szamałkiem – archeologiem, autorem
powieści „Kiedy Atena odwraca wzrok”, współscenarzystą gry Wiedźmin
3, autorem bloga sztukaantyku.blog.polityka.pl i artykułów popularnonaukowych,



23.11.2017 r., spotkanie z Robertem Ostaszewskim – pisarzem, krytykiem
literackim, autorem powieści „Zginę bez ciebie".
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Spotkania Małopolskiego Studia Komiksu
W ramach działalności MSK w 2017 r. odbyły się 4 spotkania, na których zgromadziło
się 155 osób:


27.01.2017 r. spotkanie z twórcą książki „Totalnie nie nostalgia. Memuar” Jackiem
Frąsiem,



30.06.2017 r., „Duże ilości naraz złej kozy z Instagrama, czyli komiks internetowy
w Polsce czyli wyprawa w poszukiwaniu prastarych źródeł polskiego webkomiksu!”,



22.09.2017 r. „Dzioby w górę, czyli disnejowskie kaczki na małym ekranie”,



20.10.2017 r., „Batman – pirat i Superman – komunista, czyli podróże po Elseworlds”.

Czytelnia Małopolska
W 2017 r. w Artetece zapoczątkowano nowy cykl spotkań „Czytelnia Małopolska”,
którego celem jest przedstawienie postaci związanych z Małopolską oraz
tworzonych przez te osoby publikacji, inicjatyw społecznych i kulturalnych,
w ramach cyklu odbyły się 3 spotkania (80 uczestników):


6.04.2017 r., spotkanie autorskie z Iloną Dworak-Cousin dotyczące m.in. książki
„Dybuk wspomnień”,



28.06.2017 r., spotkanie autorskie z prof. Jackiem Rozumsem na temat życia
i twórczości Stanisława Czycza w 21. rocznicę jego śmierci,



27.10.201 r., „Kraków jak Londyn”, gośćmi spotkania byli: Dariusz Eckert, Agnieszka
Barańska, Janusz Gonzo.

Czegier Jellam!
21.02.2017 r., w Artetece odbyła się prelekcja – przygody bibliotekarza w Etiopii.
Relacja z podróży do Etiopii, podczas której Karol Baranowski szkolił dyrektorów
etiopskich szkół z zakresu tworzenia bibliotek szkolnych, 30 uczestników.

Krakowski Festiwal Komiksu – w dniach 25-26.03.2017 r. w Artetece WBP w Krakowie
odbyła się VI edycja wydarzenia skierowana do dzieci, młodzieży i rodziców, którzy
kochają komiksy. W programie festiwalu znalazły się: giełda wydawnictw, warsztaty,
wykłady, projekcje filmów animowanych, komiksowa bitwa, a także spotkania autorskie z gośćmi z Polski i zagranicy, 1 700 uczestników.
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Krakowskie spotkania literackie #1: Fantastyczne światy
4.04.2017 r., odbyło się spotkanie dyskusyjne dla miłośników literatury fantastycznej
poświęcone literackim światom w kontekście codziennej rzeczywistości. Jak są
konstruowane fantastyczne światy i co mówią o czytelnikach? Czy szukamy w nich
tego, czego nam brakuje, czy testujemy scenariusze, które budzą w nas obawę?
Dokąd pobieglibyśmy bez wahania, zapominając chustki do nosa, a dokąd nie
dalibyśmy się zaciągnąć nawet za obietnicę nieprzeliczonych bogactw? Na te
i inne pytanie starli się znaleźć odpowiedzi uczestnicy wydarzenia zorganizowanego
we współpracy ze Stowarzyszeniem Krakowska Sieć Fantastyki. Krakowskie
Spotkania Literackie, 50 uczestników.
Odjazdowy Bibliotekarz w Krakowie
20.05.2017 r., miała miejsce kolejna edycja krakowskiej odsłony ogólnopolskiej akcji
- Odjazdowy Bibliotekarz. W rajdzie rowerowym dla bibliotekarzy oraz miłośników
książek i bibliotek połączonym ze Świętem Cyklicznym, zorganizowanym we
współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie, Biblioteką Kraków, Biblioteką Główną Akademii Górniczo-Hutniczej im.
Stanisława Staszica w Krakowie, Biblioteką Jagiellońską oraz Gimnazjum nr 2 im.
Adama Mickiewicza w Krakowie, Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich. Oddział
w Krakowie, Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Oddział
w Krakowie, udział wzięło ok. 50 osób.

Naukowa Noc Bibliotek
3.06.2017 r., w trakcie nocy wszystkie czytelnie w WBP w Krakowie były otwarte
do godz. 24.00, można było również skorzystać z książek z „Lotnej czytelni”,
200 uczestników.

Uwolnij książki, dziel się z innymi radością czytania
13.06.2017 r. Biblioteka włączyła się w 2017 r. w akcję polegającą na wykładaniu
w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach książek – bookrossingowe
półeczki. Współpraca UMWM, 60 uczestników,

Narodowe Czytanie w 2017 r. poświęcone było „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego,
2.09.2017 r. utwór był czytany na Krakowskich Plantach, w językach: polskim, rumuńskim, niemieckim, francuskim i angielskim, 20 uczestników.
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Wieczór gier planszowych
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LemCon – urodziny Stanisława Lema, 9.09.2017 r., odbył się festiwal skupiony wokół
życia i twórczości Stanisława Lema, łączący wątki popularyzatorskie, naukowe, konferencyjne i fanowskie. Współpraca Krakowska Sieć Fantastyki, 120 osób.
Drugie Życie Książki – 24.09.2017 r., zorganizowano wymianę książek w języku angielskim, akcja zorganizowana została w ramach Europejskiego Dnia Języków,
20 uczestników.
Militaria w popkulturze
7.10.2017

r.

odbył

się

festiwal

–

wydarzenie

łączące

cechy

konferencji

popularnonaukowej z piknikiem militarnym, którego ideą było przedstawienie
różnych aspektów wojskowości i elementów związanych ze sztuką wojenną we
współczesnych tekstach kultury. Odbył się szereg prelekcji oraz paneli dyskusyjnych,
warsztaty: modelarskie, malowania figurek z gry bitewnej, obsługi broni palnej.
Wszyscy chętni mogli skorzystać ze strzelnicy ASG, która była dostępna przez cały
czas

trwania

festiwalu.

Po

Artetece

spacerowały

grupy

rekonstrukcyjne,

prezentujące umundurowanie i uzbrojenie jednostek wojskowych z różnych krajów
i epok: jednostka GROM, żołnierze z Afganistanu, Amerykan walczących
w Wietnamie, Niemcy z czasów II Wojny Światowej. Członkowie Małopolskiego
Stowarzyszenia Strzelców i Kolekcjonerów Militariów zaprezentowali wystawę
kolekcjonerskiej broni palnej, 300 uczestników.

I Ty możesz zostać podróżnikiem
W ramach „Festiwalu Conrada” 24.10.2017 r. odbyły się warsztaty marynistycznoplastyczne prowadzone przez Anitę Andrzejewską i Andrzeja Pilichowskiego Ragno,
40 uczestników.

KFASON – 25.10.2017 r., zorganizowana została 5. edycja Krakowskiego Festiwalu
Amatorów Strachu Obrzydzenia i Niepokoju. W dyskusjach panelowych oraz prelekcjach udział wzięli krakowscy autorzy oraz autorzy i przedstawiciele wydawnictw
Videograf i GMORK. Podczas wydarzenia odbyły się m.in.: panel słowiański,
z udziałem autorów antologii „Słowiańskie Koszmary” oraz panel, podczas którego
redaktorzy czasopism poświęconych grozie opowiadali o pracy za kulisami, ekipa
Attic Film Productions zaprezentowała swój film „Pony Up 300”, zrealizowany
w hołdzie dla Quentina Tarantino i Roberta Rodrigeza.
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Tuż po KFASONie odbyła się 3 edycja Gali wręczenia Nagrody Polskiej Literatury
Grozy im. Stefana Grabińskiego, którą otrzymał Wojciech Gunia za powieść „Nie
ma wędrowca”. Nagrodę czytelników otrzymał Artur Urbanowicz za książkę
„Gałęziste”, 300 uczestników.

21. Targi Książki w Krakowie – w dniach 26-29.10.2017 r. odbyła się 21. edycja Międzynarodowych

Targów

Książki

w Krakowie.

WBP w Krakowie

wzięła

udział

w Targach w roli wystawcy prezentując XIX Tom Rocznika „Małopolska. Regiony –
regionalizmy – małe ojczyzny” oraz własną ofertę edukacyjną i kulturalną. Biblioteka
zorganizowała również seminarium „Małopolski Czytelnik Zintegrowany”.
Trakl-Tat, 8.11.2017 r., nastąpiła inauguracja festiwalu, w ramach wydarzenia
w Artetece odbyły się: panel dyskusyjny na kanwie książki Krzysztofa Maćkowskiego
i Janusza Miki „Horyzonty Trakla. Trakls Horizonte”, fotokast Joanny Żmudy „Kadry
z Trakla” oraz Koncert zespołu Jazz Quintet. Współpraca: Re Bau, MOCAK-Muzeum
Sztuki Współczesnej w Krakowie, Teatr Bagatela, Biblioteka Jagiellońska, Instytut Filologii Germańskiej UJ, Biblioteka Austriacka w Krakowie, Loch Camelot, 5. Wojskowy
Szpital z Polikliniką w Krakowie, Miejski Dom Kultury w Mikołowie, Instytut Mikołowski,
Starostwo Powiatowe w Gorlicach, Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.

Inspiracje conradowskie. Wykład dra Bogusława Gryszkiewicza z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, pt. „Conrad u progu XXI wieku" (24.11.2017 r.) połączony z galą finałową był podsumowaniem organizowanego konkursu plastycznego.
To, co pisarz namalował słowem, siedemdziesięciu uczniów ze szkół małopolskich –
uczestników konkursu – wyraziło za pomocą prac plastycznych, w których kolor
i sposób ujęcia tematu do wybranego fragmentu z trzech powieści Conrada:
„Jądro ciemności”, „Lord Jim” oraz „Tajfun”, zachwycił jurorów. Wszystkie nadesłane prace złożyły się na część ekspozycji prezentowanej później w Wypożyczalni
i Pracowni dla Młodzieży.

Kęs istnienia – leśmianowska filozofia człowieka, 27.11.2017 r., w związku z rokiem
Leśmiana w Bibliotece zorganizowany został wykład, który prowadziła prof. dr hab.
Ewa Łubieniewska, Kierownik Pracowni Dramatu i Teatru w Katedrze Literatury Polskiej

XIX

wieku

w Instytucie

w Krakowie, 100 uczestników.
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Filologii

Polskiej

Uniwersytetu

Pedagogicznego

Z gwiazdami zaczytani – WBP w Krakowie wraz z GBP w Borzęcinie, MBP im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej, M-GBP w Radłowie oraz M-GBP w Żabnie rozpoczęła w 2016 r. realizację projektu „Z gwiazdami zaczytani” w ramach I Edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Projekt realizowany był
do czerwca 2017 r. W roku sprawozdawczym w bibliotekach w: Borzęcinie, Dąbrowie Tarnowskiej, Radłowie i Żabnie odbyło się łącznie 16 spotkań, które zgromadziły
1 480 uczestników:


6-9.03.2017 r., koncerty Grzegorza Turnaua,



4-5.04.2017 r., spotkania autorskie z Anną Janko,



9-12.05.2017 r., spotkania słowno-muzyczne z Izabelą Trojanowską i Dariuszem
Rekoszem,



17-18.05.2017 r., spotkania autorskie z Małgorzatą Strzałkowską.

Podaj dalej – przez cały rok Biblioteka prowadziła zbiórkę książek w ramach akcji.
W 2017 r. zebranych zostało 23 781 wol.

W ramach współpracy z wydawnictwami w WBP w Krakowie swoje publikacje prezentowały: Wydawnictwo Edukacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Wydawnictwo Skrzat, Wydawnictwo A, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II
w Krakowie, Wydawnictwo Ha!Art, Rosikon Press, Wydawnictwo Instytutu Pamięci
Narodowej. W zamian Biblioteka otrzymała 127 książek.
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Promocja kultury
Krakowska Loża Historii Współczesnej. Rozmowy o książkach i nie tylko…
To cykl spotkań organizowanych we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej,
w 2017 r. w 9 spotkaniach połączonych z promocjami książek uczestniczyło
695 osób:


18.01.2017 r., „1944: geopolityczne źródła polskiej niewoli”,



15.02.2017 r., „Anoda, jeden z pokolenia Kolumbów”,



15.03.2017 r., „Ziemianie: zamknięta księga czy żywa tradycja?”,



17.05.2017 r., „Kobieta w czasach pogardy”,



21.06.2017 r., „Wywiad i kontrwywiad polskiej konspiracji”,



20.09.2017 r., „Komunizm a nowoczesność”,



18.10.2017 r., „Mission Impossible”,



15.11.2017 r., „Życie, które hartuje”,



13.12.2017 r., „Towarzysze niemieccy troszczą się o Polskę”.

Meet me in the library,
Projekt jest realizowany od 2012 r. we współpracy ze STRIM – Stowarzyszeniem
Rozwoju i Integracji Młodzieży w ramach Programu Erasmus+ Młodzież, Akcja 1.
Mobilność edukacyjna: Wolontariat Europejski (EVS). Do czerwca 2017 r. trwała
5 edycja: Projekt „EVS is your oyster – Meet Me in the Library 2016-2017”,
w październiku 2017 r. rozpoczęła się 6 edycja: Projekt „Beyond the boundaries! –
Meet Me in the Library 2017-2018”. W ramach projektów z Biblioteką współpracowali wolontariusze z Hiszpanii Francji Włoch i Niemiec prowadzący zajęcia
z języków: hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego włoskiego i angielskiego.
Do czerwca 2017 r. w WBP w Krakowie pracowało czworo zagranicznych
wolontariuszy: z Hiszpanii, Niemiec i Francji. Prowadzili oni zajęcia i konwersacje w języku
hiszpańskim, niemieckim, francuskim i angielskim dla różnych grup wiekowych.
W ramach projektu w I półroczu 2017 r. odbyło się ogółem: 221 spotkań, w których
udział wzięło łącznie 281 osób. Zajęcia odbywały się w następujących cyklach:


„Alles klar” – spotkania z językiem niemieckim dla seniorów (poziom
podstawowy) – 19 spotkań, 7 osób,
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„Bonjour!” – spotkania z językiem francuskim dla osób 18+ (poziom
podstawowy) – 7 spotkań, 10 osób,



„C'est la vie” – spotkania z językiem francuskim dla osób 18+ (poziom średnio
zaawansowany) – 5 spotkań, 10 osób,



„Dulce vida” – spotkania z językiem hiszpańskim od podstaw dla seniorów –
17 spotkań, 12 osób,



„Eins, zwei, drei” – spotkania z językiem niemieckim dla osób 18+ (poziom
podstawowy) – 12 spotkań, 20 osób,



„Guten Tag” spotkania z językiem niemieckim dla młodzieży – 5 spotkań,
5 osób,



„Hasta la Vista” – konwersacje dla osób 18+ w języku hiszpańskim (poziom
średniozaawansowany) – 19 spotkań, 19 osób,



„Hasta manana” – spotkania z językiem hiszpańskim dla młodzieży (poziom
podstawowy) – (2 grupy), 19 spotkań, 38 osób,



„¡Hola!, ¡Hola!” – spotkania z językiem hiszpańskim dla dzieci (od 8 do 11 lat)
(poziom podstawowy) – 6 spotkań, 3 osoby,



„Ich liebe Deutsch!” – spotkania z językiem niemieckim dla osób 18+ (poziom
średniozaawansowany) – 7 spotkań, 9 osób,



„Le Rendez-Vous” – spotkania z językiem francuskim dla seniorów (poziom
podstawowy plus) – 11 spotkań, 11 osób,



„Merci beaucoup!” – spotkania z językiem francuskim dla osób 18+ (poziom
średnio zaawansowany) – 12 spotkań, 19 osób,



„Mucho gusto” – spotkania z językiem hiszpańskim dla osób 18+ (poziom
średnio zaawansowany) – 19 spotkań, 30 osób,



„Nice to meet you” – spotkania z językiem angielskim dla młodzieży w wieku
od 13 do 20 lat (poziom pre-intermediate) – 5 spotkań, 6 osób,



„No problem” – spotkania z językiem angielskim dla dzieci (poziom
podstawowy) – 11 spotkań, 15 osób,



„Oh lá lá” – spotkania z językiem francuskim dla mam z dziećmi (poziom
podstawowy) – 10 spotkań, 8 osób,



„Sprechen Sie Deutsch” – spotkania z językiem niemieckim dla osób 18+
(poziom średnio zaawansowany) – 12 spotkań, 26 osób,



„Uno, dos, tres” – spotkania z językiem hiszpańskim dla osób 18+ (poziom
podstawowy) – 18 spotkań, 23 osoby,
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„Volaré, cantaré, Ooo…” – spotkania z językiem hiszpańskim dla mam
z dziećmi (poziom podstawowy) – 7 spotkań, 10 osób.

Od października 2017 r. w WBP w Krakowie pracowało czworo zagranicznych
wolontariuszy z: Hiszpanii, Niemiec, Francji i Włoch. Prowadzili oni zajęcia
i konwersacje w języku hiszpańskim, niemieckim, francuskim, włoskim i angielskim
dla różnych grup wiekowych.
W ramach projektu w II półroczu 2017 r. odbyło się ogółem: 78 spotkań, w których
udział wzięło łącznie 101 osób. Zajęcia odbywały się w następujących cyklach:


„Le Rendez-Vous” – spotkania z językiem francuskim dla seniorów (poziom
podstawowy plus) – 10 spotkań, 11 osób,



„Bonjour!” – spotkania z językiem francuskim dla osób 18+ (poziom
podstawowy) – 7 spotkań, 10 osób,



„C'est la vie” – spotkania z językiem francuskim dla osób 18+ (poziom średnio
zaawansowany) – 5 spotkań, 10 osób,



„Dulce Vida” – spotkania z językiem hiszpańskim dla seniorów (poziom
podstawowy plus) – 10 spotkań, 12 osób,



„Easy English” – spotkania z językiem angielskim dla seniorów (poziom
podstawowy plus – (2 grupy) 19 spotkań, 22 osoby,



„Guten Tag” spotkania z językiem niemieckim dla młodzieży – 5 spotkań,
5 osób,



„Ich liebe Deutsch!” – spotkania z językiem niemieckim dla osób 18+ (poziom
średniozaawansowany) – 7 spotkań, 9 osób,



„Nice to meet you” – spotkania z językiem angielskim dla młodzieży (od 13 do
20 lat) (poziom pre-intermediate) – 8 spotkań, 10 osób,



„No problem”– spotkania z językiem angielskim dla dzieci (od 8 do 11 lat)
(poziom podstawowy) – 7 spotkań, 12 osób.

Ponadto wolontariusze prowadzili blog „Rajska blog”, w którym opisywali działania
realizowane w ramach projektu.

24.01.2017 r., wszyscy chętni mogli wziąć udział w recitalu muzyczno-poetyckim
z udziałem wychowanków Specjalnego Ośrodka dla

Dzieci

Niewidomych

i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej pt. „Przybieżeli do Betlejem. Koncert kolęd
i pastorałek”, 50 uczestników.
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„Eins, zwei, drei” – spotkania z językiem niemieckim dla osób 18+ (poziom podstawowy)
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Do miłośników gier skierowane były:


25.01.2017 r., warsztaty dotyczące wykorzystania gier w zajęciach edukacyjnych,
zajęcia w ramach EVS, 4 uczestników,



30.11.2017 r., wieczór gier planszowych. Podczas spotkania miała miejsce
prelekcja „Gry planszowe na podstawie ich cyfrowych odpowiedników” oraz
„Przekłady gier planszowych na podstawie gier komputerowych”. Uczestnicy
spotkania wzięli udział w nauce gry w wybrane planszówki, 85 uczestników.

W ramach współpracy z CEO – Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polskim
Towarzystwem Edukacji Medialnej w WBP w Krakowie odbyły się spotkania, które
zgromadziły 50 uczestników:


27.02.2017 r., „Za(dia)loguj się – myślenie wizualne”, warsztaty z tworzenia
materiałów audiowizualnych,



10.04.2017 r., „Za(dia)loguj się” warsztaty dotyczące grywalizacji w edukacji.

Whomanikon
W dniach 1-2.04.2017 r., w Artetece odbyła się 2. edycja – konwentu dla fanów
serialu „Doctor Who” organizowanego we współpracy z Gallifrey i Fundacją Historia
Vita. W ramach wydarzenia odbyły się m.in.: spotkanie z Stevenem Moffatem
“Scenarzysta genialny i słaby”; dyskusje: „Are you a couple or just friends?
The Doctor and his female”, „Doctor Who traverses the Universe”, „Doktorowe
akcenty, czyli pouczmy się o wymowie”, „Rzeczy których nie da się odzobaczyć",
„Don’t blink!, czyli czego się boimy”, „Czego może nas nauczyć Doctor Who?”,
„Kicz i kamp, czyli porozmawiajmy o serialowej estetyce”; konkursy: „Cosplay, Guess
Who? Doktorowe kalambury”, „I think that it’s called Clara. Czy znasz muzykę z New
Who?”, „Turlanie w czasie i przestrzeni, czyli doktorowy turniej Story”, „Ile historii
w Doktorze, ile Doktora w historii”; sesja RPG: Poszukiwacze zjedzonego czasu, LARP:
Jedność w UNIT. W wydarzeniach wzięło udział ok. 400 uczestników.

Krakowskie Weekendy z Larpami
(8-9.04, 30.09-1.10.2017 r.), uczestnicy wydarzeń mogli zagrać w dwa literacko
inspirowane larpy, cztery jeep formy oraz nanolarpy, odbyły się warsztaty
z umiejętności improwizacji, jak rozmawiać o tym, co lubimy w larpach, budowanie
relacji przed grą. Współpraca Stowarzyszenie Larpownia, 110 uczestników.
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LARP Crime Scene” oraz „Larp edukacyjny
Edularp poświęcony grze Intervention mającej na celu przekazanie uczestnikom
i przećwiczenie strategii reagowania na przemoc słowną w przestrzeni publicznej.
Współpraca Stowarzyszenie Larpownia, 25 uczestników.

CANAL+ SerialCon
Czwarta edycja

najstarszego polskiego wydarzenia poświęconego wyłącznie

serialom odbyła się w dniach 1-3.05.2017 r. Podczas wydarzenia zorganizowano:
prelekcje, dyskusje panelowe, warsztaty i wykłady przygotowane przez krytyków,
dziennikarzy, naukowców, blogerów, podcasterów i youtuberów. O pracy
nad serialami opowiedzieli ich twórcy – aktorzy, scenarzyści, reżyserzy i producenci.
W Artetece w ramach wydarzenia zrealizowano warsztaty: „Z horrorem do twarzy –
warsztaty charakteryzacji”, „Screenwriting Process Workshop”, „Jak mówić i pisać
o serialach?”, „Emocje pożyteczne i zbędne. Praca aktora nad rolą”.
Wydarzenie zorganizowane w ramach OFF Camera, odwiedziło ok. 700 uczestników.

Smokon
27.05.2017 r., zorganizowana została 4. edycja konwentu – wydarzenie tworzone
przez członków i sympatyków klubu fantastyki Krakowskie Smoki oraz Fundację
Historia Vita. W programie wydarzenia znalazły się konkursy, sesje RPG, panele
dyskusyjne, liczne prelekcje oraz spotkania z gośćmi – pisarzami polskiej literatury
fantastycznej, w tym m.in. z: Anetą Jadowską, Martą Krajewską, Andrzejem
Pilipiukiem, Adamem Podlewskim i Arkadym Saulskim, 700 uczestników.

Filozofikon 2
W dniach 13-14.05.2017 r., w Artetece odbył się konwent i konferencja naukowa
w jednym, wydarzenie poświęcone popularyzacji filozofii, badaniu utworów szeroko
pojętej i nieograniczonej popkultury. Uczestnicy wydarzenia mogli wybrać się
w filozoficzną podróż pełną ulubionych filmów, seriali, książek, komiksów i gier.
Odbyły się spotkania ze znanymi autorami i komentatorami pozycji science fiction,
liczne konkursy z nagrodami (w tym konkurs Cosplay) i kąciki z warsztatami i grami.
Współpraca Koło Naukowe Studentów Filozofii UPJPII oraz Fundacja Optimum
Pareto, 100 uczestników.
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Małopolska koduje
W

dniach

27.05-2.06.2017

r.,

w

Bibliotece

odbył

się

Małopolski

Festiwal

Programowania w ramach wydarzenia zorganizowane zostały zajęcia „Jak
rozmawiać

z

komputerem?”

z

użyciem

edukacyjnej

platformy

www.playcodemonkey.com, warsztaty z Robotyki, pokaz druku 3D rozegrana
została gra terenowa. Współpraca Fundacja Szkoła Medialna, 60 uczestników.
Krakowski Festiwal Filmowy
Festiwal filmowy poświęcony filmom krótkometrażowym i dokumentalnym oraz
animowanym, odbywa się na przełomie maja i czerwca w Krakowie i jest jednym
z najważniejszych wydarzeń tego typu w Europie. W ramach festiwalu odbywają
się cztery konkursy, organizowane są przeglądy i pokazy pozakonkursowe. W dniach
27.05-4.06.2017 r. w ramach festiwalu w Bibliotece odbywały się: pokazy, prelekcje,
warsztaty. Współpraca Krakowska Fundacja Filmowa.

XVIII Tydzień Osób Niepełnosprawnych Kocham Kraków z Wzajemnością

–

w Bibliotece odbyły się:


30.05.2017 r., IV Przegląd Form Artystycznych „Pokaż siebie” – w Bibliotece
gościł zespół Promyk ze SOSW nr 2 w Krakowie oraz artyści z Gimnazjum nr 2
im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Myślenicach, 46 uczestników,



31.05.2017 r., spotkanie z Jaśkiem Melą, w czasie spotkania zaprezentowany
został moduł pt. „Lepiej mierzyć w gwiazdy i chybić, niż w rynsztok i trafić”,
105 uczestników.

Miłośnicy Tolkiena mogli w 2017 r. wziąć udział w warsztatach malowania figurek,
warsztatach modelarskich – wprowadzenie do podstawowych narzędzi: pędzle,
rodzaje farb, światło i cień na modelu, mokra paleta, malowanie modelu,
malowanie

figurek

związanych

z

literackim

światem

stworzonym

J. R. R. Tolkiena. Współpraca Krakowska Sieć Fantastyki, 2 spotkania, 22 osoby.
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przez

Dawne Komputery i Gry
Kolejny już raz Arteteka zaprosiła wszystkich zainteresowanych na festiwal Dawne
Komputery i Gry. W dniach 14-15.10.2017 r., można było wziąć udział w imprezie,
w której programie znalazły się: interaktywna wystawa retro sprzętu, konkursy oraz
prelekcje w tym m.in.: Turniej Space Invaders, Turniej Street Fighter II, prelekcja
„Amiga – kamień milowy w rozwoju układów dźwiękowych” – Tomasz „Alt”
Marcinkowski, spotkanie z Docentem Pięć Procent – autorem „Szalonej Historii
Komputerów”, prelekcja „Od syntezatorów po symfonię — muzyka z gier w latach
90” – Arkadiusz Haratym, Konkurs muzyki z gier (90s edition!) – Arkadiusz Haratym,
Turniej Mario Kart 64, Turniej Tetris, Turniej Donkey Konga.
Na interaktywnej wystawie sprzętu można było zobaczyć np.: NES, SNES, Nintendo
64, Ninendo Gamecube + bongosy, Sega Master System II, Sega Mega Drive, Sega
Saturn, Apple Macintosh Classic, Microsoft XBOX, Sony PlayStation, Atari 2600, Atari
65XE, Amiga 500, Amiga 600, Amiga 1200, Amiga 4000. Współpraca Fundacja
Promocji Retroinformatyki „Dawne Komputery i Gry”, ok. 1 000 uczestników.

WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie.
Kryzys migracyjny, kwestia praw kobiet, sytuacja na Bliskim Wschodzie i obraz
współczesnej rodziny były głównymi tematami 15. Objazdowego Festiwalu WATCH
DOCS. Prawa Człowieka w Filmie (19-22.10.2017 r.). W Artetece, odbyły się projekcje:
World Crime Story I: Różne Oblicza Kryzysu Polityki Migracyjnej, Gry O Tron II:
Za Wschodnią Granicą, Herosi II: Obywatelki i Obywatele w Działaniu, po filmach
miały miejsce dyskusje z udziałem zaproszonych gości. Współpraca Fundacja
Autonomia, 120 uczestników.
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Wystawy
W 2017 r. zorganizowano łącznie 103 wystawy prezentujące prace w różnych
dziedzinach (malarstwo, fotografia, grafika), tworzonych zarówno przez profesjonalistów,
jak i utalentowanych amatorów, seniorów, dzieci i młodzież. 22 wystawy zostały
wypożyczone do bibliotek w województwie małopolskim, gdzie były prezentowane.
Ponadto 25 otwarciom wystaw towarzyszyły wernisaże, w których udział wzięło
1 216 osób (uwzględnione w liczbie spotkań).

Własne wystawy:


„42 lata cyfrówki (historia aparatów cyfrowych)” ekspozycja: 1.01.2017 r. –
26.03.2017 r.,



„Prezentacja nowości z kolekcji Czytelni Zbiorów o Krakowie i Małopolsce”,
ekspozycja: 17.01.2017 r. – 16.03.2017 r.,



„Stanisław Tomkowicz 1850-1933 (na jubileusz120-lecia Towarzystwa Miłośników
Historii i Zabytków Krakowa)”, wystawa w cyklu „Z bibliotecznej szafy”,
ekspozycja: 7.02.2017 r. – 20.03.2017 r.,



„Asertywność w biznesie”, ekspozycja: 8.02.2017 r. – 15.03.2017 r.,



„Prezentacja książki: Jacek Olczyk. Życie literackie w Krakowie”, wystawa
w cyklu „Co nowego w Małopolsce…:, ekspozycja: 11.02. 2017 r. –
16.03.2017 r.,



„Luty – Walentynki”, wystawa w cyklu „Temat miesiąca w czasopismach”,
ekspozycja: 13.02.2017 r. – 9.03.2017 r.,



„Ojcowie Internetu”, ekspozycja: 27.02.2017 r. – 30.09.2017 r.,



„Fundacja Przestrzeń Kobiet (Święto Kobiet 8 marca)”, wystawa w cyklu „Co
nowego w Małopolsce…”, ekspozycja: 3.03.2017 r. – 16.03.2017 r.,



„Moda prosto z PRL-u: lata 60.”, ekspozycja: 8.03.2017 r. – 27.04.2017 r.



„Marzec

–

rocznice:

1

220

powstania

Mazurka

Dąbrowskiego,

290

ustanowienia hymnem polskim, 3 195 śmierci Józefa Wybickiego”, wystawa
w cyklu „Temat miesiąca w czasopismach”, ekspozycja: 9.03.2017 r. –
6.04.2017 r.,


„Historia pieniądza w Polsce”, ekspozycja: 16.03.2017 r. – 22.03.2017 r.,



„Podsumowanie roku 2016 w kulturze”, wystawa w cyklu „Ze zbiorów Czytelni
Informacji Naukowej i Bibliograficznej”, ekspozycja: 20.03.2017 r.,



„Wielkanoc po Małopolsku”, ekspozycja: 20.03.2017 r. – 5.05.2017 r.
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„Płynie Wisła płynie – krakowskie wizerunki królowej polskich rzek w malarstwie,
grafice, rzeźbie i fotografii”, ekspozycja: 21.03.2017 r. – 28.04.2017 r.,



„Prezentacja katalogu wystawy Muzeum Narodowego Sztuka Baroku”
wystawa w cyklu „Z bibliotecznej szafy”, ekspozycja: 21.03.2017 r. –
24.04.2017 r.,




„Zarabiaj po godzinach!”, ekspozycja: 23.03.2017 r.,
„Kwiecień – Światowy Dzień Zdrowia”, wystawa w cyklu „Temat miesiąca
w czasopismach”, ekspozycja: 6.04.2017 r. – 3.05.2017 r.,



„Andrzej Nowakowski i jego albumy fotograficzne w kolekcji Czytelni Zbiorów
o Krakowie i Małopolsce”, wystawa w cyklu „Z bibliotecznej szafy”, ekspozycja:
25.04.2017 r. – 30.08.2017 r.,



„2017 – Rok Tadeusza Kościuszki (1746-1817)”, ekspozycja: 27.04.2017 r. –
31.05.2017 r.,



„Maj – Wyścig Pokoju”, wystawa w cyklu „Temat miesiąca w czasopismach”,
ekspozycja: 4.05.2017 r. – 4.06.2017 r.,



„Konstytucja 3 Maja”, wystawa z kolekcji fotografii Czytelni Zbiorów o Krakowie
i Małopolsce, ekspozycja: 6.05.2017 r. – 31.05.2017 r.,



„Czarne

Złoto.

Znaczenie

ropy

naftowej

na

świecie”,

ekspozycja:

12.05.2017 r. – 27.06.2017 r.,


„Apostrof: Międzynarodowy Festiwal Literatury”, wystawa w cyklu „Co nowego
w Małopolsce…”, ekspozycja: 15.05.2017 r. – 21.05.2017 r.,



„Noc Muzeów w Krakowie”, wystawa w cyklu „Co nowego w Małopolsce…”,
ekspozycja: 15.05.2017 r. – 20.05.2017 r.,



„Prezentacja

książki:

Martyna

Grądzka-Rejak.

Kobieta

żydowska

w okupowanym Krakowie (1939-1945) – Kraków: Wysoki Zamek, 2016”,
wystawa w cyklu „Co nowego w Małopolsce…”, ekspozycja: 15.05.2017 r. –
9.06.2017 r.,


„Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Historycznego. Oddział w Nowym
Sączu”, ekspozycja: 17.05.2017 r. – 8.09.2017 r.,



„7 x 7 czyli siódma noc siedmiu synagog”, wystawa w cyklu „Co nowego
w Małopolsce…”, ekspozycja: 18.05.2017 r. – 29.05.2017 r.,



„FUSHIGI – tajemniczy świat mangi”, Jacek Marecki, ekspozycja: 2.06.2017 r. –
31.08.2017 r.,



„Czerwiec

–

urlopowe

rady”,

wystawa

w

cyklu

w czasopismach”, ekspozycja: 5.06.2017 r. – 30.06.2017 r.,
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„Temat

miesiąca



„Prezentacja książki Antoniego Kroha „Za tamtą górą”, wystawa w cyklu „Co
nowego w Małopolsce…”, ekspozycja: 12.06.2017 r. – 30.08.2017 r.,



„Dni

Krakowa.

Pochód

Lajkonika”,

wystawa

w

cyklu

„Co

nowego

w Małopolsce…”, ekspozycja: 14.06.2017 r. – 30.06.2017 r.,


„Storytelling”, ekspozycja: 28.06.2017 r. – 24.07.2017 r.,



„Wybrane letnie festiwale muzyczne”, wystawa w cyklu „Temat miesiąca
w czasopismach”, ekspozycja: 30.06.2017 r. – 6.09.2017 r.,




„Wystąpienia publiczne w biznesie”, ekspozycja: 15.08.2017 r. – 31.09.2017 r.,
„Nowości regionalne”, wystawa w cyklu „Z bibliotecznej szafy”, ekspozycja:
1.09.2017 r.,



„Urodziny Lema. Kraków świętuje 96. urodziny Stanisława Lema”, wystawa
w cyklu „Co nowego w Małopolsce...”, ekspozycja: 6.09.2017 r. – 12.09.2017 r.,



„Międzynarodowy

Dzień

Urody”,

wystawa

w

cyklu

„Temat

miesiąca

w czasopismach”, ekspozycja: 7.09.2017 r. – 4.10.2017 r.,


„Lemcon Grafiki inspirowane twórczością Lema”, ekspozycja: 9.09.2017 r. –
15.09.2017 r.,



„Krakowskie

czasopisma

punk

rockowe”,

ekspozycja:

11.09.2017

r.

–

31.10.2017 r.,


„40 lat w drodze: jubileusz Teatru KTO”, wystawa w cyklu „ Co nowego
w Małopolsce... „, ekspozycja: 18.09.2017 r.,



„Wystawa ilustracji Marcina Bruchnalskiego”, ekspozycja: 25.09.2017 r. –
31.10.2017 r.,



„Kobieta matką wynalazków: 13 pionierek nowych technologii”, ekspozycja:
2.10.2017 r. – 31.12.2017 r.,



„Sukces”, ekspozycja: 3.10.2017 r. – 31.10.2017 r.,



„170 rocznica kolei żelaznej w Krakowie”, wystawa w cyklu „Temat miesiąca
w czasopismach”, ekspozycja: 5.10.2017r. – 8.11.2017 r.,



„Zapomniane scenariusze”, Małgorzata Karp-Soja, ekspozycja: 12.10.2017 r. –
18.11.2017 r., wystawa połączona z wernisażem, 60 uczestników,



„Informacja – dzisiaj i jutro”, ekspozycja: 20.10.2017 r. – 30.11.2017 r.,



„Czy wiesz, że… jednoosobowa działalność gospodarcze”, ekspozycja: 6.11.2017r.,



„Europejski

Dzień

Wynalazcy”,

wystawa

w

cyklu

„Temat

miesiąca

w czasopismach”, ekspozycja: 9.11.2017 r. – 13.12.2017 r.,
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„Szkice”, Piotr Korzeniowski, 9.11.2017 r. – 13.12.2017 r., wystawa połączona
z wernisażem, 60 uczestników,



„Inspiracje

Conradowskie”,

wystawa

prac

uczniów

szkół

podstawowych

i ponadpodstawowych z województwa małopolskiego, ekspozycja: 22.11.2017 r. –
31.08.2018 r.,


„2017 – Rokiem Józefa Piłsudskiego (1867-1935)”, ekspozycja: 23.11.2017 r. –
31.12.2017 r.,



„Niecodzienne życie codzienne”, ekspozycja: 1.12.2017 r. – 31.12.2017 r.,



„Międzynarodowy Dzień Herbaty”, wystawa w cyklu „Temat miesiąca
w czasopismach”, ekspozycja: 14.12.2017 r. – 8.01.2018 r.,



„Biel i jej siostry”, Katarzyna Celek, ekspozycja: 14.12.2017 r. – 10.01.2018 r.

Wystawy współorganizowane:


„W koło trójkąta. Malarstwo Juliusza Kosina”, Juliusz Kosin, ekspozycja:
12.01.2017 r. – 15.02.2017 r.,



„Tekstura-Struktura”, Jan Morys, ekspozycja: 12.01.2017 r. – 31.05.2017 r.,



„Śląski Kafka”, wystawa prac i Pracowni Interdyscyplinarnej na Wydziale
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie prowadzonej
przez prof. Zbigniewa Bajka i dr Joannę Banek, ekspozycja: 12.01.2017 r. –
29.03.2017 r.,



„Nowoczesna Szkoła z tradycją. Od Szkoły Snycerskiej do Zespołu Szkół
Plastycznych” wystawa zbiorowa. Współpraca Zespół Szkół Plastycznych im.
Antoniego Kenara w Zakopanem, ekspozycja: 18.01.2017 r. – 14.02.2017 r.,



„Muzeum PRL-u 2019”, wystawa

zbiorowa. Współpraca

Muzeum PRL-u,

ekspozycja: 20.01.2017 r. – 24.02.2017 r., wystawa połączona z wernisażem,
20 uczestników,


„Krakowskie Dzieci wczoraj i dziś”. Współpraca Społeczne Stowarzyszenie
Ochrony Pamięci i Tradycji z Cesarsko-Królewskiego Regimentu Artylerii
Fortecznej Twierdzy Kraków, ekspozycja: 2.02.2017 r. – 30.03.2017 r., wystawa
połączona z wernisażem, 40 uczestników,



„Ogród dziwny. Drzewa w miniaturach średniowiecznych”, wystawa zbiorowa.
Współpraca Barbara Bodziony, ekspozycja: 8.02.2017 r. – 22.03.2017 r., wystawa
połączona z wernisażem, 68 uczestników,
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„Wystawa Pracowni Rysunku na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie prowadzonej przez prof. Grzegorza Bieniasa
i dr hab. Jakuba Najbarta” wystawa zbiorowa. Współpraca Akademia Sztuk
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, ekspozycja: 15.02.2017 r. – 15.03.2017 r.,



„Cienie”, Magdalena Nałęcz, ekspozycja: 16.02.2017 r. – 16.02.2017 r.,
wystawa połączona z wernisażem, 40 uczestników,



„Zwierzęta świata”, wystawa prac dzieci z Przedszkola „Mali Przyjaciele”
w Krakowie, ekspozycja: 1.03.2017 r. – 30.04.2017 r.,



„Jerzy Pulchny. Malarstwo. 50 lat pracy twórczej.”, Jerzy Pulchny, ekspozycja:
2.03.2017 r. – 19.04.2017 r., wystawa połączona z wernisażem, 30 uczestników,



„Harmonia chaosu”, Barbara Hubert, ekspozycja: 2.03.2017 r. – 5.04.2017 r.,



„Muzycy”, Adam Walanus, ekspozycja: 16.03.2017 r. – 30.04.2017 r., wystawa
połączona z wernisażem, 57 uczestników,



„Codzienność” wystawa zbiorowa. Współpraca Akademia Sztuk Pięknych im.
Jana Matejki w Krakowie, ekspozycja: 20.03.2017 r. – 17.05.2017 r.,



„Radość” Marta Wakuła-Mac, ekspozycja: 23.03.2017 r. – 18.05.2017 r.,



„Drzewa – świadkowie historii” wystawa zbiorowa, pokonkursowa. Współpraca
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, ekspozycja: 24.03.2017 r. –
31.05.2017 r., wystawa połączona z wernisażem, 80 uczestników,



„Zabijanie z przekonania”, Michael Gollnow. Współpraca Fundacja Pinel, ekspozycja:
4.04.2017 r. – 30.06.2017 r., wystawa połączona z wernisażem, 56 uczestników,



„Między domem a namiotem. Chrześcijanie w Kurdystanie”, Krzysztof Lalik,
ekspozycja: 6.04.2017 r. – 31.05.2017 r., wystawa połączona z wernisażem,
20 uczestników,



„Kutryba razy dwa”, Jan i Piotr Kutrybowie, ekspozycja: 6.04.2017 r. – 26.04.2017 r.,
wystawa połączona z wernisażem,



„Żaczek Krakowski”, wystawa prac dzieci biorących udział w konkursie.
Współpraca Stowarzyszenie Szersze Horyzonty, ekspozycja: 20.04.2017 r., –
30.04.2017 r.,



„Dzieło konserwatorskie”, Bożena Boba-Dyga. Współpraca Sekcja Konserwacji
Dzieł Sztuki Okręgu Krakowskiego, ekspozycja: 26.04.2017 r. – 29.06.2017 r.,
wystawa połączona z wernisażem, 47 uczestników,



„Razem i osobno”, Elżbieta i Witold Pazerowie, ekspozycja: 27.04.2017 r. –
24.05.2017 r.,
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„Discover Europe 2017. Wystawa fotografii”. Współpraca Erasmus Student
Network, ekspozycja: 28.04.2017 r. – 15.05.2017 r., wystawa połączona
z wernisażem, 80 uczestników,



„Starodrzew. Dziedzictwo rumuńskie”, Florin Ghebade. Współpraca Rumuński
Instytut Kultury, ekspozycja: 12.05.2017 r. – 30.06.2017 r.,



„Fotografia

teatralna”.

Współpraca

Instytut

Teatralnym

im.

Zbigniewa

Raszewskiego, ekspozycja: 19.05.2017 r. – 29.06.2017 r.,


„Ogrody 2017”, wystawa zbiorowa, ekspozycja: 25.05.2017 r. – 29.09.2017 r.,



„Pamiętnik podróżny”, Bartosz Frączek, ekspozycja: 25.05.2017 r. – 13.06.2017 r.,
wystawa połączona z wernisażem,



„One Book's Library/Biblioteka jednej książki”, wystawa studentów ASP,
ekspozycja: 2.06.2017 r. – 11.06.2017 r., wystawa połączona z wernisażem,
20 uczestników,



„Nokturn”, Marcin Telega, ekspozycja: 14.06.2017 r. – 22.07.2017 r., wystawa
połączona z wernisażem, 100 uczestników,



„Smoczuś Krakowski”, wystawa prac dzieci biorących udział w konkursie.
Współpraca Stowarzyszenie Szersze Horyzonty, ekspozycja: 21.06.2017 r., –
30.06.2017 r., wystawa połączona z wernisażem, 72 uczestników,



„Mistrz i obraz”, wystawa prac dzieci uczęszczających do pracowni
plastycznej MDK im. K.I. Gałczyńskiego, ekspozycja: 22.06.2017 r., 31.08.2017 r.,
wystawa połączona z wernisażem, 95 uczestników.



Prace dyplomowe studentów architektury, wystawa zbiorowa. Współpraca
Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki w Krakowie, ekspozycja: 29.06.2017 r. –
21.07.2017 r., wystawa połączona z wernisażem, 23 uczestników,



„Huszer. Wspomnienia ulotne jak ptak”, Ani Muradyan, ekspozycja: 5.07.2017 r.
– 6.09.2017 r., wystawa połączona z wernisażem, 60 uczestników,



„Uwaga”, wystawa zbiorowa. Współpraca Marta Mazurkiewicz, ekspozycja:
6.09.2017 r. – 12.10.2017 r., wystawa połączona z wernisażem, 48 uczestników,



„Moje imponderabilia”, Bożena Topór-Karpińska, ekspozycja: 7.09.2017 r. –
11.10.2017 r.,



„Kraków nad Wisłą”, wystawa zbiorowa. Współpraca Szkoła Podstawowa im
Bogdana Jańskiego w Krakowie, ekspozycja: 14.09.2017 r. – 7.11.2017 r.,
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„Barwy odmienione”, Michał Wiejak, ekspozycja: 1.09.2017 r. – 12.10.2017 r.,



„Kompozycje” Magdalena Shahanullah, ekspozycja: 1.09.2017 r. – 4.10.2017 r.,
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„Nostromo”. Współpraca Instytut Książki, ekspozycja: 8.09.2017 r. – 27.10.2017 r.,



„Syryjska młodzież: rzeczywistość poza wojną” Shaun O'Neill, ekspozycja:
15.09.2017 r. – 18.10.2017 r., wystawa połączona z wernisażem, 45 uczestników,



„50 lat Studenckiej Bazy Namiotowej na Lubaniu” współpraca Studenckie Koło
Przewodników Górskich przy Oddziale Akademickim PTTK w Krakowie,
ekspozycja: 22.09.2017 r. – 29.11.2017 r.,



„Widziadła”, wystawa zbiorowa. Współpraca ASP Kraków, Liceum Plastyczne
im. J. Matejki Nowy Wiśnicz, Zespół Szkól Plastycznych im. A. Kenara Zakopane,
ekspozycja: 5.10.2017 r. – 12.12.2017 r.,



„Allah stworzył Kurdów, żeby góry nie były samotne”, Gokmen Onay,
ekspozycja: 6.10.2017 r. – 12.11.2017 r.,



„70-lecie Wiśnickiego Plastyka”, wystawa zbiorowa. Współpraca Liceum
Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu, ekspozycja: 20.10.2017 r. –
21.12.2017 r.,



„Zobaczyć tłumacza”, ekspozycja: 3.11.2017 r. – 30.12.2017 r.,



„Mio, Lotta, Pippii inni” – w 100. rocznicę urodzin A. Linngren, prace laureatów
konkursu plastycznego. Współpraca Centrum Młodzieży im dr Henryka Jordana
w Krakowie, ekspozycja: 17.11.2017 r. – 31.12.2017 r., wystawa połączona
z wernisażem, 80 uczestników,



„Za górą – historia cerkwi w Łopience”. Współpraca Towarzystwo Karpackie
ds.. Łopienki, ekspozycja: 16.12.2017 r. – 31.01.2018 r., wystawa połączona
z wernisażem, 15 uczestników,



„Monotypie”, Adam Melnyczuk, ekspozycja: 14.12.2017 r. – 1.02.2018 r.,



„Dziedzictwo kulturowe Jerzmanowic widziane oczami dzieci”, wystawa
zbiorowa.

Współpraca

Wsparcia

Dziennego

22.01.2018 r.
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Świetlica
w

„Nadzieja”

Jerzmanowicach,

Opiekuńczo-Wychowawcza

ekspozycja:

19.12.2017

r.

–

Wypożyczenia wystaw do innych bibliotek:


Makro – MBP w Proszowicach,



Czytać da się wszędzie – MBP w Proszowicach,



The street – BPMOKSiR w Chełmku,



Chiny – ludzie, kultura przyroda – GBP w Starej Wsi, MBP w Libiążu,



Lanckorona – GBP w Czernichowie, MBP w Libiążu,



Ptaki wśród nas – PiGBP w Jerzmanowicach,



Aleje Jerozolimskie – MBP w Proszowicach, GBP w Starej Wsi,



Niekończąca się noc – MBP w Proszowicach, PiGBP w Jerzmanowicach,



Fotografie widzą miasta w barwach słów – Wenecja Josifa Brodskiego –
MBP w Proszowicach,



Lasy, nasze dziedzictwo – GBP w Starej Wsi,



Spotkanie z człowiekiem – GBP w Starej Wsi,



Zanzibar – PiGBP w Jerzmanowicach,



Niekończąca się noc – PiGBP w Jerzmanowicach, MBP w Proszowicach,



Dziedzictwo kulturowe Cystersów w Mogile – PiGBP w Jerzmanowicach,



Muzycy – GBP w Czernichowie, MBP w Proszowicach,



Pocztówka z Finlandii – PiGBP w Jerzmanowicach,



Torres del Paine – GBP w Czernichowie.
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Działalność oświatowa
Seminaria, konferencje.
W 2017 r. odbyły się następujące szkolenia, konferencje i spotkania:

Konferencja Mythical Cosmos: Creation of the World
16-17.03.2017 r., seria spotkań, których celem jest stworzenie platformy umożliwiającej
konfrontację badaczy zajmujących się mitem klasycznym, mitologiami starożytnymi
i przedchrześcijańskimi – z naukowcami szukającymi mitu w kulturze popularnej,
w sztuce, literaturze oraz rozlicznych zjawiskach współczesności. Współpraca Instytut
Religioznawstwa UJ, 70 uczestników.

W stronę wspólnotowości
2-4.06.2017 r., ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja, która miała na celu
stworzenie forum konfrontacji różnych dyskursów związanych ze wspólnotami,
uczestniczyli w niej badacze: literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, filozofii, socjologii,
psychologii, historii. Współpraca UJ, 80 uczestników,
To ludzie ludziom
12.12.2017 r., sesja pamiątkowa przybliżająca przebieg masakry nankińskiej
w osiemdziesiątą rocznicę. Współpraca Stowarzyszenie Closer To Asia, Instytut
Historii UJ, 25 uczestników.

StartUp Academy #3
19.01.2017 r. odbyła się debata, podczas której starano się znaleźć odpowiedź
na pytanie jak wybrana uczelnia i kierunek studiów w jej ramach kształtował
przyszłą karierę topowych krakowskich przedsiębiorców. Czy wybrany kierunek
studiów miał znaczenie w podjęciu kariery zawodowej w startupie? Czy tylko
studenci kierunków ścisłych mają szanse na sukces? A może studia nie mają
żadnego znaczenia i widzę można zdobyć w zupełnie inny sposób? Prelegenci:
Martyna Arent Contelio (absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu
Warszawskiego), Michał Misiek Airly (absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej
im. S. Staszica w Krakowie), 80 uczestników.
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Małopolskie Forum Bibliotek 2017
25-26.10.2017 r. „Kierunek: użytkownik zintegrowany", wydarzenie, którego celem jest
integracja środowiska związanego z polskim bibliotekarstwem poświęcone było
zagadnieniom: definicja użytkownika poszczególnych typów bibliotek; nowoczesne,
nieszablonowe metody badań potrzeb, zachowań informacyjnych i poziomu
zadowolenia użytkownika; cyfrowi nomadzi/digital natives – jak wciągnąć ich
w orbitę działań biblioteki?; emocje w relacji użytkownik-biblioteka: rola czynników
afektywnych we wzajemnych odniesieniach między biblioteką a jej publicznością.
Współpraca:

Biblioteka

Jagiellońska,

Instytut

Informacji

Naukowej

i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Nauk o Informacji
Uniwersytetu Pedagogicznego, Zarząd Okręgu Małopolskiego Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich.

Szkolenia i spotkania edukacyjne
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości
W dniach 13-18.10.2017 r. w Bibliotece odbywały się spotkania w ramach Światowego
Tygodnia Przedsiębiorczości organizowanego we współpracy z: Małopolskim Centrum
Przedsiębiorczości, Głównym Punktem Funduszy Europejskich w Krakowie, Regionalnym
Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej, Stowarzyszeniem Rozwoju i Integracji Młodzieży,
Wojewódzkim Urzędem Pracy, w 11 spotkaniach uczestniczyły 282 osoby:


wykład: Fundusze Europejskie dla firm. Wsparcie przedsiębiorstw ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 20142020 oraz programów krajowych,



seminarium: Dobre praktyki we współpracy transgranicznej,



spotkanie z praktykiem: Weź wolontariat w swoje ręce,



warsztaty: Jak ułatwić życie przedsiębiorcy? o mentoringu i budowaniu
wizerunku, który pracuje na korzyść przedsiębiorcy,



spotkanie z przedsiębiorcą: Jak tworzyć i wykorzystywać sposobności w życiu
i biznesie,



konsultacje: Czy nadajesz się na przedsiębiorcę? Badanie zainteresowań
zawodowych,



szkolenie: 25 godzin na dobę, czyli jak zwiększyć swoją efektywność osobistą,



konsultacje: Zaradna? Odważna? Przedsiębiorcza!,



warsztaty: Google hacking dla biznesu,
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szkolenie: Zawodowy Sprzedawca – Negocjator XXI wieku,



szkolenie: Model „Alchemii Biznesu” dla początkujących przedsiębiorców oraz
osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Informacja biznesowa
Do użytkowników Biblioteki skierowane były również wykłady i szkolenia w tym
zakresie – w 2017 r. w 10 cyklach odbyło się 20 spotkań (199 uczestników), w tym:


2 spotkania w cyklu „Rewolucja w finansach z Cashflow 101!” – „Jak osiągnąć
cele finansowe, czyli po prostu zacznij działać”, „Jak zarabiać na hobby, czyli
przekuj pomysł w biznes”. Współpraca BiznesTUBE Sp. z o. o., prowadzenie
S. Bednarek, A. Klich, J. Talaga, 29 uczestników,



2 spotkania „EVStart!” – współpraca Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji
Młodzieży, prowadzenie I. Czysnok, 12 uczestników,



5 spotkań w cyklu „Pieniądze pracują dla mnie, czyli podstawy inwestowania”
– „Pieniądz wokół nas, czyli poćwicz schylanie”, „Giełda i Forex, czyli małe
inwestycje dla każdego”, „Alternatywy 4, czyli co łączy kruszce, alkohol,
kamienie szlachetne i pieniądze”, „Biznes, czyli zainwestuj w pomysł!”,
„Nieruchomości, czyli wyższa sztuka inwestowania” współpraca BiznesTUBE Sp.
z o. o., prowadzenie S. Bednarek, A. Klich, J. Talaga, 66 uczestników,



3 spotkania „Kwestionariusz zainteresowań zawodowych”. Współpraca WUP,
14 uczestników,



1 spotkanie „Dobry plan to wrota do sukcesu”. Współpraca WUP, 16 uczestników,



1 spotkanie „Zaloguj się do pracy”, warsztaty odbywające się z okazji
„Tygodnia z Internetem”, 2 uczestników,



1 spotkanie „Planowanie Kariery Zawodowej”. Współpraca WUP, 3 uczestników,



1 spotkanie „Dokumenty aplikacyjne”. Współpraca WUP, 3 uczestników,



1 spotkanie „Sztuka planowania czasu”. Współpraca WUP, 11 uczestników,



3 spotkania w cyklu „Przedsiębiorczy i zamożny z Cashflow 101”, – „Jak
wyznaczać cele, czyli chcieć to móc”, „Jak osiągać rezultaty, czyli
wytrwałość”, „Jak myśleć kreatywnie, czyli narodziny pomysłów”. Współpraca
BiznesTUBE, 43 uczestników,
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Inne spotkania edukacyjne organizowane w WBP w Krakowie
Zajęcia ze studentami
Praktyki studenckie – 20 osób.

W ramach współpracy z Instytutem Socjologii UJ w Bibliotece zorganizowane zostały:


30.03.2017 r., spotkanie Wokół eugeniki XX wieku – jak mówić o zagładzie?,
poświęcone metodom edukacji społecznej w obszarze problematyki zagłady,
prowadzenie Hubert Kaszyński, 80 uczestników,



31.03.2017 r., Więzi(eń) wyzwaniem…, dyskusja na temat dobrych praktyk
penitencjarnych, prowadzenie Hubert Kaszyński, 100 uczestników.

All In to cykl spotkań organizowanych we współpracy z All In UJ, dotyczących
różnych zagadnień. W 2017 r. odbyły się:


All In fit – cykl spotkań z dietetykami i sportowcami, podczas spotkań obalane
były dietetyczne i treningowe mity, zrealizowano 6 spotkań, na których
zgromadziły się 432 osoby:

a)

12.01.2017 r., spotkanie z dietetykiem Karolem Augustowskim,

b)

6.03.2017 r., spotkanie z Jackiem Bilczyńskim pt. „Zdrowy styl życia – korzyści
i zagrożenia” – dietetykiem, trenerem personalnym, redaktorem naczelnym
dwumiesięcznika „Fit Magazyn”,

c)

10.04.2017 r., „Zaburzenia odżywiania – w pogoni za idealną sylwetką”,
spotkanie z Barbarą Żak – specjalistką z dziedziny zaburzeń odżywiania,

d)

12.05.2017 r., Juwenaliowe All In Fit spotkanie z dietą „Jak poprawnie ułożyć
dietę? — rozpisywanie planów dietetycznych od zera”, spotkanie z dietetykiem
dr Karolem Augustowskim,

e)

17.10.2017 r., „Spotkanie z dietą” spotkanie z dietetykiem K. Augustowskim
dotyczące białka i zrównoważonych posiłków,

f)

24.11.2017 r., spotkanie z autorami „Kaszoterapii” prowadzenie A. Kowalczyk,
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All In UJ on Tour – 3 spotkania, 210 uczestników:

a)

24.04.2017 r., spotkanie z autostopowiczem, podróżnikiem Kamilem Białasem,
autorem bloga „Trip bez endu”,

b)

16.05.2017 r., Juwenalia z Klasą by All In UJ // Daj się wyrwać kulturze!,
spotkanie podróżnicze z drem Michałem Milczarkiem z Instytutu Filologii
Wschodniosłowiańskiej UJ,

c)

28.11.2017 r., „Nieznane Maroko – Królestwo Zachodu” spotkanie z Michałem
Rdzankiem,



All in UJ – 3 spotkania, 200 uczestników,

a)

24.01.2017 r., „Autostopem w świat sportu”, spotkanie z autorem bloga Mateuszem
Koszelą, prowadzenie Laura Dymarz,
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b)

25.11.2017 r., „Jak podbić świat mediów” warsztaty dziennikarskie,

c)

12.12.2017 r., „Indie – od Bollywood do drawidyjskiej wioski”.
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W

WBP

w

Krakowie

odbywają

się

spotkania

językowe

dla

Polaków

i obcokrajowców:

Matematyka po rosyjsku. Od 2016 r. Biblioteka realizuje cykl spotkań – konsultacji
z matematyki dla dzieci rosyjskojęzycznych w wieku 9-12 lat, w 2017 r. w 14 spotkaniach
uczestniczyło 7 osób.

Konwersacje w języku niemieckim zajęcia z języka niemieckiego, 7 spotkań, po
4 osoby.

Konnichiwa! to spotkania z kulturą i językiem japońskim dla osób 18+ (poziom
podstawowy), w 2017 r. w 9 spotkaniach uczestniczyło średnio po 9 osób.
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Мир текстиля, шитья, дизайна – spotkania z językiem rosyjskim dla osób 18+
(poziom średnio zaawansowany), 13 spotkań, 14 uczestników.

Polski jest super! – Polish language meetings for foreigners 18+ (elementary level),
od listopada 2015 r. w Bibliotece odbywają się spotkania z językiem polskim
dla obcokrajowców, w 2017 r. w 7 spotkaniach uczestniczyło po 8 osób.

Warsztaty języka rumuńskiego organizowane we współpracy z Rumuńskim Instytutem
Kultury, 29.09.2017 r., 20 uczestników.

Klub mówców w języku angielskim zainaugurował działalność w WBP w Krakowie
w VI kwartale 2016 r. uczestnicy spotkań zdobywali umiejętności m.in. publicznego
występowania

i

przemawiania

w

języku

angielskim,

uważnego

słuchania,

konstruktywnego oceniania, w 52 spotkaniach uczestniczyło średnio po 25 osób.

Pink Lips Project, happening informacyjny dotyczący profilaktyki raka szyjki macicy
zorganizowany w dniach 2-3.02.2017 r., we współpracy z Międzynarodowym
Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA Poland, 100 uczestników.

Warsztaty z kreatywności, 5.04.2017 r., warsztaty dla bibliotekarzy i nauczycieli
rozwijające kreatywność w pracy. Współpraca BiznesTUBE, 14 uczestników.

Geek Week Fest to festiwal nowych technologii, który odbył się w Krakowie w dniach
1-7.06.2017 r. W ramach wydarzenia w Artetece zrealizowano warsztaty Dream Job
(2.06, 5.06.2017 r.) podczas których można było zapoznać się z podstawowymi
pojęciami dotyczącymi nowych mediów i nowych technologii;

Geek Weekend

(3-4.06.2017 r.) – spotkania z ekspertami, warsztaty, dyskusja i wymiana doświadczeń.
Współpraca Stowarzyszenie Geek Week Fest, Miasto Kraków, 20 uczestników.

Dzień druku 3D – 3.12.2017 r., w Artetece zorganizowany został pokaz pracy urządzeń,
prezentacja wydruków z różnych urządzeń, możliwość wydruku dla zwiedzających,
50 uczestników.
DIY – zrób to sam to cykl warsztatów – zajęć dla kreatywnych kobiet, w ramach
spotkań odbywały się zajęcia m.in. dotyczące recyklingu, gier planszowych,
tworzenia biżuterii, szydełkowania, makijażu, razem odbyło się 13 spotkań.
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Klubu Przedsiębiorczych Mam w Krakowie, w Wypożyczalni i Pracowni dla Dzieci
odbyły się 3 spotkania, (współpraca Fundacja Be Proactive), uczestniczyło 69 osób.

Spotkania Chustomam z Krakowa – spotkania odbywają się od 2016 r. Podczas
spotkań prezentacja i nauka noszenia dzieci w chustach oraz wymiana
doświadczeń

związanych

z

opieką

i

wychowywaniem dzieci,

współpraca

Społeczność tzw. Chustomam. W 2017 r. odbyło się 8 spotkań, uczestniczyły w nich
174 osoby
Ponadto w Bibliotece odbyły się:


23.10.2017 r., warsztaty „Dream Job Workshops – Załóż własny startup”.
Współpraca Miasto Kraków, 2 spotkania, 35 uczestników,



9-11.05.2017 r., „Pierwiastki przekładu 11. Studenckie Warsztaty Tłumaczeniowe”.
Współpraca Koło Naukowe Anglistów przy Instytucie Filologii Angielskiej UJ,
w Koło Tłumaczeń, czyli Koło Naukowe Przekładoznawców UJ, Katedry UNESCO,
500 uczestników,



10.06.2017 r., Eliminacje do Mistrzostw Polski Carcassonne. Współpraca BART,
50 uczestników,



13.11.2017 r., podczas otwarcia wystawy „Zobaczyć tłumacza” odbyła
się dyskusja pt. „O widoczności tłumacza”, w której udział wzięli Justyna
Czechowska, Magda Heydel oraz Tomasz Pindel, 25 uczestników,



21.11.2017 r., debata „Co by było gdyby nie istniały organizacje społeczne?”
spotkanie poświęcone refleksji na temat kondycji krakowskich organizacji
pozarządowych w kontekście wartości, zasad funkcjonowania, współpracy
z administracją i biznesem. Współpraca: Federacja Małopolska Pozarządowa,
Biuro Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu
w Krakowie, 35 uczestników,



2.12.2017 r., Szkolenie KSF – koordynacja imprez szkolenie skierowane do osób,
które zajmują się lub w przyszłości chciałyby zająć się organizacją eventów
kulturalnych, składało się z części wykładowej i warsztatowej (dyskusja, praca
na przykładach). Współpraca Stowarzyszenie KSF, 15 uczestników.

W Bibliotece prowadzona była również zbiórka zakrętek dla Fundacji „Bez
Tajemnic”, w 2017 r. zebranych zostało 530,2 kg zakrętek.
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Działalność na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub informacyjnym
Aktywizacja seniorów
W 2017 r., już przez 10 lat, Biblioteka kontynuowała działania kulturalno-edukacyjne
w ramach Szkoły @ktywnego Seniora – S@S, prowadzone na rzecz osób starszych.
Większość działań realizowana była dzięki zaangażowaniu wolontariatu.


kursy komputerowe – razem 10 tematów, 25 cykli szkoleniowych, 220 spotkań,
191 przeszkolonych osób:

a)

„Blog – Twoja historia” – 2 cykle, 20 spotkań po 6 osób,

b)

„Edycja tekstu i tworzenie prezentacji multimedialnych” – 5 spotkań po 9 osób,

c)

„Efekty do zdjęć” – 4 cykle, 40 spotkań po 7 osób,

d)

„Facebook” – 4 spotkania po 7 osób,

e)

„Na wakacje przez internet” – 2 cykle, 8 spotkań po 7 osób,

f)

„Obsługa internetu – poziom średnio zaawansowany” – 5 cykli, 42 spotkania
po 9 osób,

g)

„Obsługa tabletów i smartfonów” – 4 spotkania po 13 osób,

h)

„Podstawy obsługi komputera i internetu” – 4 cykle, 47 spotkań po 5 osób,

i)

„Spotkania dla seniorów na temat obsługi smartfonów Android” – 4 cykle,
44 spotkania po 9 osób,

j)

„Tworzenie prezentacji multimedialnych” – 6 spotkań po 7 osób.

Uzupełnieniem kursów komputerowych są

szkolenia

dostępne

na

platformie

e-learningowej, użytkownicy mogą realizować kursy z 20 tematów, w 2017 r. skorzystało
z nich 100 osób.
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Spotkania dla seniorów w ramach S@S: razem 132 spotkania, 503 uczestników:

a)

Spotkania Zespołu Poetycko-Muzycznego S@S – 19 spotkań, po 4 osoby,

b)

w ramach spotkań sekcji odbył się Koncert kolęd i pastorałek – 70 uczestników

c)

Spotkania Sekcji Plastycznej S@S – 35 spotkań, po 6 osób,
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d)

Spotkania Sekcji Krajoznawczej S@S – 32 spotkania, po 7 osób,

e)

Spotkania Sekcji Gier Scrabble – 7 spotkań, po 2 osoby,

f)

Spotkania Sekcji Gier Brydż Sportowy – 8 spotkań, po 6 osób,

g)

Taniec w kręgu – 4 spotkania, po 24 osoby,

h)

„Русский язык от А до Я” – spotkania z językiem rosyjskim dla seniorów (poziom
podstawowy plus), prowadzenie Mariia Tiurina, 10 spotkań, po 6 uczestników

i)

12.01.2017 r., wykład „Tradycje noworoczne w Japonii”, prowadzenie Anita
Dudek-Origlia, 30 uczestników,

j)

23.02.2017 r., wykład „Polowanie na smoki”, prowadzenie Anna Strzebońska,
40 uczestników,

k)

2.03.2017 r., zwiedzanie Arteteki przez seniorów, 24 uczestników,

l)

15.03.2017 r., wykład „Zdrowy senior – profilaktyka i fitoterapia”, prowadzenie
lek. med. Krzysztof Błecha (Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza w Żywcu). Współpraca Uzdrowisko Ustroń, 48 uczestników,

m)

30.03.2017 r., zwiedzanie Wypożyczalni i Pracowni Informatycznej WBP w Krakowie, w ramach „Tygodnia z Internetem”, 16 uczestników,

n)

30.03.2017 r., „Wspomnienie o Halinie Krzymowskiej – prezentacja wspomnieniowa”,
prowadzenie H. Bednarska, M. Jedlińska, 50 uczestników,

o)

24.05.2017 r., wykład „Ormianie w Polsce i na świecie”, prowadzenie ks.
Tadeusz Isakowicz-Zaleski, 45 uczestników,

p)

18.05.2017r., Gry planszowe w S@S, 12 uczestników,

q)

21.06, 12.10, 19.10.2017 r., wykład „Genealogia – wyjątkowa historia każdego
z nas”, prowadzenie Stowarzyszenie Twoje Korzenie w Polsce, 53 uczestników,

r)

27.09.2017 r., wykład „Żeby coś się zdarzyło – wirtualna podroż do Chin”,
prowadzenie M. Wójtowicz, 28 uczestników,

s)

24.10.2017 r., spotkanie „Nowe technologie a potrzeby Seniorów”, prowadzenie
M. Jedlińska, J. Ostafin, 6 uczestników,

t)

14.12.2017 r., wykład „Przywoływanie obrzędów i tradycji bożonarodzeniowych:
jak było dawniej, a jak jest dzisiaj”, prowadzenie A. Strzebońska, 18 uczestników,

u)

21.09.2017 r., „Wiem, co podpisuję”, prowadzenie: D. Lis, A. Kruk. Współpraca
Urząd Komunikacji Elektronicznej, 2 osoby,
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v)

26.09.2017 r., wideokonferencja „Wsparcie osób żyjących z chorobą Alzheimera
i ich rodzin – potrzeby i dobre praktyki”, prowadzenie B. Imiołczyk, dr M. Jedlińska,
14 osób,

w)

23.11.2017 r., wykład: „Profilaktyka jelita grubego”. Współpraca Szpital Żeromskiego
w Krakowie, 27 osób,



w ramach spotkań Sekcji Krajoznawczej S@S we współpracy z Towarzystwem
Polsko-Niemieckim w Krakowie zorganizowanych zostało 6 wycieczek:

a)

27.04.2017 r., Kościoły w Podgórzu, prowadzenie R. Tekieli, 14 uczestników,

b)

07.05.2017 r., Kościół św. Anny i okolice, prowadzenie U. Frӧss, 16 uczestników,

c)

08.06.2017 r., Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, prowadzenie W. Koziarz,
15 uczestników,

d)

9.07.2017 r., wycieczka „Erem Kamedułów na Bielanach”, prowadzenie W. Koziarz,
17 uczestników,

e)

28.11.2017 r., zwiedzanie wystawy fotografii „Rzeczpospolita ubezpieczonych”
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, 7 uczestników,

f)

7.12.2017 r., wycieczka edukacyjna do Muzeum AK w Krakowie, prowadzenie
A. Strzebońska, 12 uczestników,



2.06.2017 r., wykład „Seniorzy w lokalnych społecznościach – zdobywanie
kompetencji kluczowych”. Współpraca: Bonifraterska Fundacja Dobroczynna
w Konarach, Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie, M. Jedlińska, 100 uczestników,



27-28.09.2017 r., III Mistrzostwa Krakowa Seniorów 60+, organizator Urząd Miasta
Krakowa, 5 uczestników.
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Działania eksperckie dotyczące aktywizacji seniorów:


16.03.2017 r., konsultacje dotyczące działania rad seniorów, tworzenia partnerstw,
włączania bibliotek, podczas zebrania Gminnej Rady Seniorów w Zielonkach,
dr M. Jedlińska,



18.03.2017 r., audycja w Radiu Kraków,– rozmowa na temat S@S z okazji
10-lecia realizacji programu, red. Mariusz Bartkowicz, program dla seniorów
„Czuję się młodo”, Radio Kraków, dr M. Jedlińska http://www.radiokrakow.pl/
audycje/czuje-sie-mlodo-50326/dr-lidia-maria-jedlinska-gosciem-programuczuje-sie-mlodo/,



31.03.2017 r., Warszawa, Źródła „finansowania” – nie tylko projekty, Unconference
czyli tematyczne nie-konferencje, organizacja: FRSI, LABIB, moderowanie
spotkania dr M. Jedlińska, 30 uczestników,



27.10.2017 r., Kraków, „Od papieru do tabletu: rola nowych technologii w nauczaniu
seniorów”, konferencja UE, ZUS, PZEiR, M. Jedlińska, 70 uczestników,



14.11.2017 r., Jasło, „Nowa kultura uczenia się”. Współpraca FRSI, LABIB,
M. Jedlińska, 20 osób,



21.11.2017 r., II Forum Edukacji Dorosłych, IV Ścieżce Tematycznej: wsparcie
osoby uczącej się, Spojrzenie na edukację osób starszych w dobie ICT,
organizator FRSE, EPALE, 150 osób.

Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych

WBP w Krakowie współpracuje z Ormiańskim Towarzystwem Kulturalnym. W Bibliotece
odbywają się zajęcia szkółki ormiańskiej, warsztaty językowo-artystyczne.

Od kilku lat WBP w Krakowie współpracuje z Amnesty International, tradycyjnie już
w Bibliotece odbył się Maraton Pisania Listów Amnesty International (6.12, 8.12.2017 r.),
ponadto w dniach 19-21.05 i 2.12.2017 r., zorganizowane zostały szkolenia dotyczące
praw człowieka.
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Działalność instrukcyjno-metodyczna
Doskonalenie zawodowe pracowników WBP w Krakowie
Działanie realizowane było poprzez udział w konferencjach i szkoleniach
organizowanych przez WBP w Krakowie oraz inne biblioteki i instytucje w Polsce i
w Europie.

Szkolenia wewnętrzne pracowników WBP w Krakowie – 14 szkoleń dla 97 osób:


spotkanie nt. zasobu książek elektronicznych oferowanych przez Legimi Sp. z o.o.,



zasady wprowadzania korekty w hasłach osobowych w SOWIE,



opracowywanie nut w Module Marc 21,



szkolenie dotyczące rzecznictwa,



tworzenie prezentacji w Prezi,



opracowanie nut,



obsługa kas fiskalnych,



deskryptory Biblioteki Narodowej,



obsługa programu LEX,



„Gamifikacja – wykorzystanie gier do tworzenia scenariuszy zajęć”,



„Cyfrowe Zombie”,



szkolenie z zasad bezpieczeństwa podczas używania podręcznego sprzętu
gaśniczego w sytuacjach zagrożenia,



„LARP sposobem na kreatywne połączenie sztuki i gry w przestrzeni biblioteki”,



„Jak działa Małopolska Biblioteka Cyfrowa?”.

Szkolenia zewnętrzne pracowników WBP w Krakowie – razem 121, dla 302 osób:


16.01.2017 r., Kraków, „Powstanie i rozwój kolekcji bibliotecznej Czartoryskich”,
organizator Biblioteka XX. Czartoryskich,



19.01.2017 r., WBP w Krakowie, „Wolontariat Europejski EVS”, organizator Stowarzyszenie
Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM,



23-25.01.2017 r., Amsterdam, spotkanie robocze dotyczące pilotażu Academii
CISCO w Polsce, organizacja Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
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1.02.2017 r., skype, spotkanie robocze w ramach sieci ambasadorów LABIB,
organizacja: FRSI i LABIB,



7-10.02, 28.02-3.03.2017 r., Warszawa, „Analiza danych”, organizacja ALX Sp. z o.o.,



7.02.2017 r., Warszawa, konferencja „e-omnis”, organizacja Biblioteka Narodowa,



21.02.2017 r., e-learning, „Wprowadzenie do rynku kapitałowego”, organizator
Akcjonariat Obywatelski,



22.02.2017 r., e-learning, „Instytucje rynku kapitałowego – zadania i znaczenie”,
organizator Akcjonariat Obywatelski,



22.02.2017

r.,

webinarium

„AFBP

w

2017 r.

szkolenie

dla

wojewódzkich

administratorów merytorycznych”, organizator Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,


22.02.2017 r., Kraków, Targi Rozwiązań IT, E-commerce i Urządzeń Mobilnych
Mobile-IT,



23.02.2017 r., webinarium, „Edukacja na odległość”, prowadzenie M. Kostecka,
organizatorzy: Labib, FRSI,



23.02.2017 r., e-learning, „Akcje i prawa z nimi związane”, organizator Akcjonariat
Obywatelski,



27.02, 10.04.2017 r., WBP w Krakowie, ZA(DIA)LOGUJ SIĘ: Warsztaty myślenia
wizualnego, organizacja Centrum Edukacji Obywatelskiej,



27.02.2017 r., e-learning, „Rachunek maklerski”, organizator Akcjonariat Obywatelski,



1.03.2017 r., UMWM, spotkanie warsztatowo-integracyjne nt. promocji wydarzeń
kulturalnych, organizator UMWM,



7.03.2017 r., WBP w Krakowie, „Aneta Lazurek: Myślorysunki. Otwórz się na
myślenie wizualne”,



9.03.2017 r., WBP w Krakowie, spotkanie informacyjne nt. postępowania z osobami
bezdomnymi, prowadzenie Łukasz Filek, streetworker pracujący w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie,



13.03.2017 r., e-learning, „Zadbaj o swoją obecność w Internecie”, organizator
Internetowe Rewolucje Google,



13.03.2017 r., Kraków, seminarium „Technologie strumieniowe”, organizacja
Uniwersytet Pedagogiczny,



14.03.2017 r., e-learning, „Daj się zauważyć dzięki reklamom w wyszukiwarkach”,
organizator Internetowe Rewolucje Google,



15.03.2017 r., WBP w Krakowie, MAK PLUS, jego funkcjonalności: Moduł
Gromadzenia, katalog OPAC, Moduł Raportowania, Moduł Wypożyczalni oraz
Moduł Administrowania systemem,
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16.03.2017 r., e-learning, „Pokaż się dzięki mediom społecznościowym”, organizator
Internetowe Rewolucje Google,



16.03.2017 r., e-learning, „Zbuduj swój sklep internetowy”, organizator Internetowe
Rewolucje Google,



17.03.2017 r., Kraków, spotkanie autorskie z Michałem Olszewskim, organizator
Wydawnictwo Znak,



20.03.2017 r., Muzeum Śląskie w Katowicach, Konferencja „Bezpieczeństwo
w instytucjach kultury”, organizacja: Muzeum Śląskie, Komenda Wojewódzka
Policji w Katowicach,



23.03.2017 r., Kraków, „Życie po życiu zdigitalizowanych dóbr kultury”, organizacja
Muzeum Narodowe w Krakowie,



23.03.2017 r., e-learning, „Daj się poznać dzięki wyszukiwarce internetowej”,
organizator Internetowe Rewolucje Google,



23.03.2017 r., e-learning, „Wypróbuj analitykę”, organizator Internetowe Rewolucje
Google,



23-24.03.2017 r., Kraków, międzynarodowa konferencja „Jak starzeć się zdrowo:
multidyscyplinarne

ujęcia,

całożyciowe

aplikacje”,

organizacja:

Katedra

Pedagogiki Społecznej i Andragogiki oraz Katedra Psychologii Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie,


24.03.2017 r., WBP w Krakowie, System biblioteczny Aleph,



28.03.2017 r., WBP w Krakowie, wykład „Dwa bratanki – odkrywamy literaturę
węgierską w Polsce”, organizator Węgierski Instytut Kultury, Instytut Książki,
Good Books,



29.03.2017 r. WBP w Krakowie, System biblioteczny SOWA2SQL,



30.03.2017 r., e-learning, „Odkryj możliwości urządzeń przenośnych”, organizator
Internetowe Rewolucje Google,



31.03-2.04.2017 r., Warszawa, XIV Zjazd LABIB, organizacja: FRSI i LABIB,



31.03, 10.04.2017 r., WBP w Krakowie, System biblioteczny PATRON,



4-5.04.2017 r., Sosnowiec, i Ogólnopolski Kongres Biblioteczno-Wydawniczy,
organizator Biblioteka Wyższej Szkoły Humanitas oraz Oficyna Wydawnicza
„Humanitas”,



5.04.2017 r., Zabrze, Deskryptory i RDA, organizator Sygnity Business Solutions S.A.,



6.04.2017 r., Kraków, szkolenie „Strach ma wielkie oczy”, w ramach Festiwalu
Przedsiębiorczości BOSS, organizacja Studenckie Forum Business Centre Club,

| 81

Wolontariusze projektu EVS: Meet me in the library 2016/2017

82 |

Sprawozdanie 2017



7.04.2017 r., Kraków, szkolenie „Kreatywny i innowacyjny rozwój firmy", w ramach Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS, organizacja Studenckie Forum
Business Centre Club,



11.04.2017 r., Kraków, konferencja „Inteligentne technologie budynkowe w praktyce”,
organizator Lanster,



18.04.2017 r., Kraków, „Polskie bibliografie i informatory w Internecie, Strategie
wyszukiwania”, organizator Biblioteka Jagiellońska,



24-25.04.2017 r., Kraków, „Integracja książek elektronicznych w katalogach
OPAC a wzrost czytelnictwa”, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,



26.04.2017 r., Kraków, Specjalista ds. rozliczeń projektów EFS 2014-2020 w systemie SL2014, organizator EVIKA,



27.04.2017 r., Olkusz, Zjazd Bibliografów Małopolskich, organizator Powiatowa
i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu,



28-30.04.2017 r., Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Pyrkon – festiwal
dla miłośników fantastyki, organizator Stowarzyszenie Klub Fantastyki „Druga Era”,



2.05.2017 r., Kraków, e-learning „Obligacje i prawa z nimi związane”, organizator
Akcjonariat Obywatelski,



9.05.2017 r., Kraków, spotkanie autorskie z Joanną Pypłacz dotyczące książki
pt. „Mechaniczna Ćma”,



9.05.2017 r., Kraków, „Instrumenty perkusyjne w edukacji muzycznej dziecka”,
organizator Ośrodek Doradztwa Metodycznego Metris,



17.05.2017 r., Kraków, wykłady z cyklu Ars Quaerendi: wyszukiwanie informacji –
narzędzia i strategie: „Zagraniczne bazy danych on-line, dostępne w UJ" oraz
„Polskie bibliografie i informatory w Internecie”, organizator Biblioteka
Jagiellońska,



18.05.2017 r., Kraków, spotkanie autorskie z Grahamem Mastertonem, organizator
Apostrof. Międzynarodowy Festiwal Literatury, Empik,



18.05.2017 r., Kraków, „Budżet obywatelski Województwa Małopolskiego”, organizator
UMWM,



18.05.2017 r., Kraków, „Biznes. Sprawdź czy potrafisz”, warsztaty prowadzone
przy pomocy gry „Oil City: galicyjska gorączka czarnego złota” w ramach
Małopolskiego Festiwalu Innowacji, organizator WBP w Krakowie, MIK,



19.05.2017 r., spotkanie autorskie z autorami książki „Mapa Cieni: reportaże
i opowiadania z nawiedzonych miejsc”,
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19-21.05.2017 r., Warszawa, Festiwal „Komiksowa Warszawa 2017”,



24.05.2017 r., Kraków, konferencja „Śniadanie technologiczne z Lenovo i Veeam”, organizator InfonetProjekt,



28.05-1.06.2017 r., Sztokholm, Wizyta studyjna dotycząca współpracy przy projekcie
Room for Children,



29.05.2017 r., Kraków, II Warsztat pracy Infobrokera, organizator Stowarzyszenie
Profesjonalistów Informacji, IINiB UJ,



30-31.05.2017 r., Bydgoszcz, ogólnopolska konferencja „Działalność instrukcyjnometodyczna bibliotek publicznych – nowe wyzwania”,



7.06.2017 r., Kraków, spotkanie autorskie „Hanna Krall w Krakowie” z udziałem
J. Stuhra, organizator Wydawnictwo Literackie,



20.06.2017 r., Kraków, szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych,



20-21.06.2017 r., Gdańsk, „Bibliografie regionalne – w kręgu historii i współczesności”,
Ogólnopolskie Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP (36),
organizator: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada
Korzeniowskiego w Gdańsku, Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
Europejskie Centrum Solidarności,



22.06.2017 r., Kraków, spotkanie autorskie w ramach Krakowskiego Czwartku
Kryminalnego z Jackiem Dehnelem i Piotrem Tarczyńskim,



22.06.017 r., Kraków, spotkanie autorskie z Kazimierzem Kyrczem jr.,



22.06.2017 r., e-learning, „Webinar for multipliers on EU policies and Programmes in the area of Adult Education”, organizator EPALE Bruksela,



27.06.2017 r., Kraków, Warsztaty poświęcone przygotowaniu nowej oferty w ramach
„Bonu Kultury 2017/2018”, organizator UMWM,



29.06.2017 r., WBP w Krakowie, spotkanie warsztatowe Platforma Komunikacji
Elektronicznej Marki Małopolska, organizator UMWM,



6.07.2017 r., WBP w Krakowie, spotkanie z autorką powieści kryminalnej pt. „Zła
waluta” Eweliną Dydą,



12.07.2017 r., e-learning, Funkcjonalności LEX – Wyszukiwanie, organizator
Wolters Kluwer,



3.08.2017 r., WBP w Krakowie, wykład interaktywny „Zanurzenie w niepełnosprawność”,
organizator Fundacja Kultury Bez Barier,



7.08.2017 r., webinarium, „Skandynawski dizajn w bibliotekach”, organizator
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – spółka Dimpact,

84 |

Sprawozdanie 2017



21.08, 22.08, 23.08, 24.08.2017 r., e-learning, Głęboki Internet (bazy danych)
i możliwości jego przeszukiwania. Moduł 1. „Podstawowe informacje o głębokim
Internecie”, Moduł 2. „Zasoby głębokiego Internetu”, Moduł 3. „Narzędzia
do eksploracji głębokiego Internetu”, Moduł 4. „Metody wyszukiwania zasobów
głębokiego Internetu”, organizator EBIB,



23.08.2017 r., e-learning, „Searching and Researching”, organizator Future Learn,



31.08.2017 r., Warszawa, „Digitalizacja a prawnoautorska ochrona fotografii”,



11.09.2017 r., Kraków, spotkanie informacyjne dla organizacji goszczących
wolontariuszy w ramach projektu EVS 2017-2018, organizator Stowarzyszenie
Rozwoju i Integracji Młodzieży STRIM,



11.09.2017 r., WBP w Krakowie, spotkanie z Krzysztofem Maćkowskim i jego
książką pt. „Bardzo wielkie pojednanie”,



11.09.2017 r., WBP w Krakowie, „Sieć współpracy – współpraca w sieci”, organizator
UMWM,



11.09.2017 r., webinarium, „Dowiedz się, jak LEX usprawni twoją pracę”, organizator
Wolters Kluwer,



11-15.09.2017 r., Konstancin-Jeziorna, spotkanie dla nowoakredytowanych
organizacji Wolontariatu Europejskiego,



11-22.09.2017 r., e-learning, „First Aid for Babies and Children”, organization International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies,



14.09.2017 r., e-learning, „Wyszukiwanie – szkolenie zaawansowane”, organizator
Wolters Kluwer,



15-17.09.2017 r. Łódź, 28. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi,
organizator EC1 Łódź – Miasto Kultury w Łodzi oraz Stowarzyszenie Twórców
„Contur”, Łódź – Atlas Arena,



19.09.2017 r., Kraków, Szkolenie z obsługi Biuletynu Informacji Publicznej,
organizator UMWM,



21.09.2017 r., WBP w Krakowie, spotkanie z Martą Guzowską, autorką kryminałów
i archeolożką z okazji ukazania się jej nowej powieści pt. „Reguła nr 1”,



21.09.2017 r., WBP w Krakowie, „Wiem, co podpisuję”, prowadzenie: Dorota Lis,
Adam Kruk. Współpraca Urząd Komunikacji Elektronicznej,



25-27.09.2017 r., Warszawa, konferencja „Digital Cultures”, organizator Instytut
Adama Mickiewicza,



27.09.2017 r., WBP w Krakowie, „System Academica” BN, organizator Biblioteka
Narodowa, Zakład Wypożyczania Krajowego i Zagranicznego,
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28.09-1.10.2017 r., Lublin, Jubileuszowy zjazd członków sieci LABIB, organizator
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego LABIB,



29.09.2017 r., WBP w Krakowie, spotkanie z Wojciechem Dutką, autorem książki
„Czarna pszczoła”,



2-6.10.2017 r., Gdynia, warsztaty w ramach programu „Praktyka dla Praktyka”,
organizator: WBP w Krakowie, MBP w Gdyni, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego,



4.10.2017 r. WBP w Krakowie, „Kamishibai – Papierowy teatr, czytam, piszę,
ilustruję, przedstawiam”, organizator Wydawnictwo Tibum,



4-5.10.2017 r., Kraków Centrum Kongresowe ICE, konferencja „Dźwigacze Kultury”,



10.10.2017 r., Kraków, „Cybersec for seniors”, w ramach konferencji Cybersec
2017, organizator Instytut Kościuszki,



19-20.10.2017 r., Oświęcim, konferencja „Przestrzenie literatury dla młodego
czytelnika”, organizator MBP im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu,



25.10.2017 r., Biblioteka Jagiellońska, Małopolskie Forum Bibliotek „Kierunek:
użytkownik zintegrowany”, organizatorzy: Biblioteka Jagiellońska, WBP w Krakowie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Instytut Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa UJ, Instytut Nauk o Informacji UP w Krakowie,



25.10.2017 r., e-learning, „Systemy notowań i zlecenia giełdowe”, organizator
Akcjonariat Obywatelski,



25-29.10.2017 r., Ryczywół, warsztaty w ramach programu „Praktyka dla Praktyka”,
organizator: WBP w Krakowie, MBP w Gdyni, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego,



26-29.10.2017 r. Targi Książki w Krakowie, seminarium „Groza w literaturze dla
dzieci”, zwiedzanie stoisk,



26.10.2017 r., Kraków, Conrad Festiwal „Dlaczego ludzie nie lubią księgarń?”,
spotkanie z Jorgem Carriónem, organizator Krakowskie Biuro Festiwalowe,



26.10.2017 r., Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, konferencja „Europa w globalnym
świecie: uwarunkowania i perspektywy integracji transatlantyckiej”, organizator
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Katedra Międzynarodowych
Stosunków Gospodarczych UEK,



27.10.2017 r., Kraków, Conrad Festiwal „Lektura za kratami”, organizator
Krakowskie Biuro Festiwalowe,



30.10, 12.12.2017 r., WBP w Krakowie, „Wypalenie zawodowe”, organizator
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy,
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30.10.2017 r., WBP w Krakowie, Program Lex, organizator Wydawnictwo Wolters
Kluwer,



31.10.2017 r., Warszawa, warsztaty „Portal DELET – digitalizacja i udostępnianie
zbiorów”, organizator Żydowski Instytut Historyczny,



9.11.2017 r., e-learning, „Zarządzanie kapitałem”, organizator Akcjonariat
Obywatelski,



13.11.2017 r., Muzeum Manggha Krakowie, „Program Spotkania Młodego
Biznesu – Biznes w SIECI”, spotkanie w ramach otwarcia Światowego Tygodnia
Przedsiębiorczości w Małopolsce, organizator UMWM,



17.11.207 r., WBP w Krakowie, „Wykorzystanie aplikacji mobilnych w pracy
bibliotekarza”, 5 osób,



17.11.2017 r., WBP w Krakowie, „Google hacking dla biznesu”, w ramach
Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości,



18.11.2017 r., e-learning, „Jak zdobywać klientów przez video marketing?”,
organizator Grzegorz Kordeczka WebDoctor sp. z o.o.,



20-21.11.2017 r., Gdańsk, (nie) konferencja „Kierunek – Wizerunek”, organizator
MBP w Gdyni,



22.11.20117 r., Warszawa, konferencja „Digitalizacja – dobre praktyki tworzenia
i ochrony narodowego zasobu cyfrowego w instytucjach kultury i nauki”,
organizator Polska Platforma Szkoleniowa,



23.11.2017 r., WBP w Krakowie, „Sztuka planowania czasu”, organizator WUP,



23.11, 7.12, 14.12.2017 r., Kraków, spotkania w ramach II edycji projektu
Krakowskich Księgarni na Medal, organizator Fundacja Miasto Literatury,



23.11.2017 r., Muzeum Śląskie w Katowicach, konferencja „Optymalizacja
systemu bezpieczeństwa i ochrony zbiorów w muzeach”, organizator Muzeum
Śląskie, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach,



23-24.11.2017 r., Łódź, „Biblioteka Twórców. Kongres Bibliotek”, organizator
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,



27.11.2017 r., Warszawa, warsztaty „POLONA 2 miliony”, organizator Biblioteka
Narodowa,



1-2.12.2017 r., Katowice, „Kultura (w) danych”, organizator Miasto Ogrodów
Katowice,



9.12.2017 r., Kraków, „Praca z dziećmi podczas zajęć organizowanych w bibliotece”,
organizator Business Lab,
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9.12.2017 r., Kraków, konferencja „Forum Nowej Edukacji”,



11-14.12.2017 r., Republika Czeska, seminarium pn. „Biblioteka Nowa w drodze” –
wizyty

studyjne

w

najbardziej

interesujących

architektonicznie

obiektach

bibliotecznych oraz w bibliotekach realizujących ciekawe programy proczytelnicze,


1.12, 4.12, 7.12, 10.12, 13.12.2017 r., e-learning, „Jak wykorzystać potencjał
marketingowy Google do sprzedaży w internecie”,



19.12.2017 r., Centrum Medycyny Profilaktycznej, konferencja „Profilaktyczna
opieka zdrowotna nad pracownikami jako element zarządzania zdrowiem
w przedsiębiorstwie”, organizator Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o.

W 2017 r. WBP w Krakowie uczestniczyła w projekcie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Małopolskiego „Małopolska. Kultura Wrażliwa. Poprawa dostępności
wojewódzkich instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami”. Projekt
koncentrował

się

na

tematyce

obecności

osób

z

niepełnosprawnościami

w instytucjach kultury i korzystania przez nie z oferty kulturalnej.
Pracownicy Biblioteki w ramach projektu uczestniczyli w szkoleniach:


29.03.2017 r., Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek
Lipowiec, Osoby z niepełnosprawnościami w małopolskich instytucjach kultury,



27.04,

30.05,

28.06.2017

r.,

Kraków,

„Osoby

z

niepełnosprawnościami

w małopolskich instytucjach kultury”,


12.06.2017 r., Kraków, Specyfika osób z dysfunkcjami wzroku oraz słuchu. Profesjonalna
i zgodna z savoir-vivre'm obsługa niepełnosprawnych użytkowników instytucji kultury.
Podstawy Polskiego Języka Migowego,



5.07.2017 r., Opera Krakowska, szkolenie z obsługi osób z niepełnosprawnością
wzroku i słuchu,



3.08.2017 r., WBP w Krakowie, szkolenie z obsługi osób z niepełnosprawnością
wzroku i słuchu,



30.08.2017 r., Cricoteka, szkolenie z obsługi osób z niepełnosprawnością
wzroku i słuchu,



22.09.2017 r., WBP w Krakowie, szkolenie z obsługi osób z niepełnosprawnością
wzroku i słuchu,
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25.09.2017 r., MIK Kraków, „Osoby z niepełnosprawnościami w małopolskich
instytucjach kultury”,



28.11.2017 r., Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie, konferencja „Małopolska.
Kultura wrażliwa – forum ludzi kultury”, organizator Centrum Sztuki Mościce
w Tarnowie, organizator Małopolski Instytut Kultury w Krakowie.

WBP w Krakowie otrzymała świadectwa dostępności za dostosowanie zgodnie
z wytycznymi obiektów (budynek główny i Arteteka) oraz oferty do potrzeb osób
z niepełnosprawnością wzroku i ruchu. Dyrektor WBP w Krakowie powołał dwóch
Koordynatorów dostępności. Na stronie internetowej WBP w Krakowie znajduje się
„Oświadczenie o dostępności” – dokument prezentujący ważne i przydatne informacje dla osób z niepełnosprawnością pragnących odwiedzić Bibliotekę.

Szkolenia dla bibliotekarzy małopolskich
W 2017 roku odbyły się następujące szkolenia dla bibliotekarzy Małopolski, innych
bibliotek i instytucji regionu:

W WBP w Krakowie – razem 26 spotkań dla 496 osób obejmujących następujące
zagadnienia:


21.03, 22.03.2017 r., warsztaty „Katalogowanie w systemie bibliotecznym MAK +”,
prowadzenie B. Kania, 24 uczestników,



23.03.2017 r., spotkanie informacyjne dla bibliotekarzy zajmujących się katalogowaniem i udostępnianiem zbiorów „Deskryptory Biblioteki Narodowej”, prowadzenie W. Kowalewski,



6.04, 20.04, 25.09, 28.09.2017 r., „Jak wykorzystuję iPada w swojej pracy? Bank dobrych praktyk”, warsztaty w cyklu „Tablety w twojej bibliotece”, prowadzenie
B. Jonak,



20.06.2017 r., seminarium „Ochrona danych osobowych w bibliotece publicznej”,
prowadzenie Ł. Stochniał,



10.05.2017 r., spotkanie informacyjne „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”, organizator
Instytut Książki, prowadzenie R. Skrzypczak,



26.09, 27.09.2017 r., seminarium szkoleniowe „Cyfrowa wypożyczalnia Publikacji
Naukowych ACADEMICA”. Współpraca Biblioteka Narodowa, prowadzenie
K. Śląska, D. Fortuna, K. Baniak,
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11.09.2017 r., „Promocja i komunikacja w instytucjach kultury”. Współpraca
UMWM,



4.10.2017 r., „Kamishibai – Papierowy Teatr – Czytam, Piszę , Ilustruję, Przedstawiam”. Współpraca Tibum,



9.11, 16.11, 28.11, 30.11.2017 r., „Rozszerzona i wirtualna rzeczywistość
i jej wykorzystanie w bibliotece”, warsztaty w cyklu „Tablety w twojej bibliotece”, prowadzenie K. Baranowski,



6.12.2017 r., „Akcja bilans 2017”. Współpraca Biuro Audytorskie FK – Bad,



5.12.2017 r., „Deskryptory, fasety, encje – jak zrozumieć i stosować nowy model opracowania bibliograficznego?”, prowadzenie W. Kowalewski.

W 2017 r. Biblioteka realizowała projekt dofinansowany ze środków MKiDN,
w ramach programu Partnerstwo dla książki 2017 „Gry w bibliotece”. Projekt obejmował organizację szkoleń z następujących tematów:


Gamifikacja – wykorzystanie gier do tworzenia scenariuszy zajęć – 4 spotkania,
56 uczestników,



LARP sposobem na kreatywne połączenie sztuki i gry w przestrzeni biblioteki –
1 spotkanie, 20 uczestników,



Cyfrowe Zombie – 2 spotkania, 28 uczestników.

Spotkania Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej (2.03, 12.10, 19.10.2017 r.), poświęcone podsumowaniu działalności w 2016 r. i I półroczu 2017 r., omówiono nowe pola
wprowadzane do opisu bibliograficznego i zasady stosowania tych pól, odbyły
się warsztaty dotyczące budowy deskryptora osobowego, pola atrybutów,
87 uczestników.

Szkolenia wyjazdowe dla bibliotekarzy i innych pracowników kultury – łącznie
19 wyjazdów szkoleniowych, ok. 730 uczestników:


25.01.2017 r., Nowy
W. Kowalewski,

Sącz,

„Deskryptory

BN

–

szkolenie

praktyczne”,



17.03.2017 r., Miechów, „Deskryptory BN – szkolenie
W. Kowalewski, „Przyszłość książki elektronicznej”, M. Cibicka,

praktyczne”,



27.03.2017 r., Limanowa,
W. Kowalewski,

„Deskryptory

BN

–

szkolenie

praktyczne”,



3.04.2017 r., Wadowice,
W. Kowalewski,

„Deskryptory

BN

–

szkolenie

praktyczne”,



27.04.2017 r., Tarnów, „Deskryptory BN – szkolenie praktyczne”, W. Kowalewski,
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27.04.2017 r. – Olkusz, Zjazd Bibliografów Małopolskich, „Deskryptory BN – c.d.: pola chronologii, zapis dat, nowe formatki dla różnych typów dokumentów, stosowanie deskryptora ujęciowego”, J. Moskal,



12.05.2017 r.,

Zakopane,

„Deskryptory

BN

–

szkolenie

praktyczne”,

Gołkowice,

„Deskryptory

BN

–

szkolenie

praktyczne”,

W. Kowalewski,


18.06.2017 r.,
W. Kowalewski,



30-31.05.2017 r., Bydgoszcz, ogólnopolska konferencja „Działalność instrukcyjno-metodyczna bibliotek publicznych – nowe wyzwania”, referat „Od nadzoru do współpracy. Działania WBP w Krakowie na rzecz bibliotek województwa
małopolskiego”, W. Momot, A. Wiśniewska,



12.06.2017 r., Myślenice, „Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych”,
O. Kalińska,



20-21.06.2017 r., Gdańsk, spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, „Bibliografie regionalne – w kręgu historii i współczesności”, „Deskryptory BN w Bibliografii Małopolski”, K. Kasprzyk,



28.09.2017 r., Lublin, „Myśleć biblioteką. O kompetencjach bibliotekarzy dziś”,
„Przez portal do wiedzy (i inspiracji)”, BiblioLAB – zjazd dla bibliotekarzy
z Lubelszczyzny, M. Cibicka,



13.10.2017 r., Tarnów, „Deskryptory BN – szkolenie praktyczne”, W. Kowalewski,



25.10.2017 r., Kraków, wykład „Jak złowić czytelnika w sieci? Użytkownik
w OPAC”, podczas Konferencji MFB 2017 „Kierunek: użytkownik zintegrowany”, W. Kowalewski,



29.10.2017 r.,

Przemyśl,

wykład

„Regionalia

w bibliotece

cyfrowej

na przykładzie Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej” podczas VIII Konferencji dyrektorów bibliotek powiatowych, pełniących funkcje powiatowe i miejskich
w siedzibach

powiatów

na terenie

województwa

podkarpackiego,

W. Kowalewski,


15.11.2017 r., Brzesko, „Deskryptory BN – szkolenie praktyczne”, W. Kowalewski,



20.11.2017 r., MBP w Gdańsku, prowadzenie i facylitacja gry szkoleniowej dotyczącej komunikacji, podczas (nie) konferencji „Kierunek – Wizerunek”, A. Będkowska, L. Staromłyńska,



23.11.2017 r., Przemyśl, „Literackie gry miejskie jako forma propagująca czytelnictwo”, O. Dąbrowska,



8.12.2017 r., Limanowa, „Deskryptory BN – zmiany w katalogach bibliotek pow.
limanowskiego”, W. Kowalewski.
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Merytoryczny nadzór nad działalnością
bibliotek w terenie
W ramach nadzoru merytorycznego Biblioteka przygotowuje i rozpowszechnia
aktualne informacje na temat przepisów prawnych dotyczących bibliotek i ich
otoczenia, opracowuje materiały metodyczne, udziela pomocy w zakresie
automatyzacji

procesów

bibliotecznych,

tworzenia

bibliografii

regionalnej,

organizacji konferencji i seminariów organizowanych przez biblioteki powiatowe.
Bieżąca pomoc dla bibliotek publicznych Małopolski w zakresie gromadzenia
zbiorów to merytoryczne zatwierdzanie zasadności usuwania ze zbiorów (selekcji)
materiałów zdezaktualizowanych i nieprzydatnych.
WBP w Krakowie koordynuje zakup nowości wydawniczych, ze środków MKiDN
w

ramach

Narodowego

Programu

Rozwoju

Czytelnictwa

–

przygotowuje

propozycje podziału środków dla bibliotek terenowych, czuwa nad poprawnością
formalno-prawną składanych przez biblioteki wniosków.
Biblioteka Wojewódzka przekazuje bibliotekom w terenie pozyskiwane publikacje
gratisowe oraz rozpowszechnia drogą elektroniczną informacje o ogólnopolskich,
i regionalnych konkursach literackich, konferencjach szkoleniowych, warsztatach,
projektach,

wydarzeniach

branżowych,

publikacjach

zawodowych.

WBP w Krakowie wydaje również opinie w sprawie łączenia bibliotek z innymi
instytucjami kultury.
Biblioteka koordynuje działalność bibliotek publicznych m.in. również poprzez
budowę konsorcjów mających na celu ułatwienie dostępu do e-booków
czytelnikom bibliotek publicznych w Małopolsce:


Libra.Ibuk.pl – od 2013 r. WBP w Krakowie oraz 40 bibliotek publicznych
z województwa małopolskiego w ramach Konsorcjum Małopolskich Bibliotek
Publicznych, umożliwiają czytelnikom dostęp do bazy e-booków oferowanych
przez Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN w ramach platformy
libra.ibuk.pl.



Legimi – od listopada 2016 r. czytelnicy WBP w Krakowie oraz 20 innych
małopolskich bibliotek publicznych, mogą bezpłatnie korzystać z e-booków
oferowanych przez Legimi Sp. z o.o.
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W 2017 r. do WBP w Krakowie wpłynęły 2 wnioski z prośbą o zaopiniowanie uchwały
w sprawie zamiaru połączenia biblioteki publicznej z inną instytucją kultury.
Prośby o wydanie opinii dotyczyły:


MGBP w Nowym Brzesku (pow. proszowicki) – opinia WBP w Krakowie negatywna;



BP w Rzepienniku Strzyżewskim (powiat tarnowski) – opinia WBP w Krakowie
pozytywna.

Ponadto zakończono procedowanie wniosku z Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, który
wpłynął do WBP w Krakowie pod koniec 2016 r. Opinia wydana w tej sprawie była
negatywna.
Również w związku z zamiarem połączenia GBP w Sidzinie z Gminnym Ośrodkiem
Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie oraz w kwestii likwidacji filii
bibliotecznej w Zedermanie, należącej do PiMBP w Olkuszu, wydane zostały opinie
negatywne.

W 2017 r. w Bibliotece odbyło się dwukrotnie Forum Dyrektorów Publicznych
Bibliotek Samorządowych Województwa Małopolskiego:


24.05.2017 r., uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchać informacji
o projekcie „Kierunek kariera” – doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób
pracujących,

które

wygłosiła

wicedyrektor

WUP

w

Krakowie

E. Klimowska-Bobula. Wykład „Biblioteki publiczne – etnografia miejsc trzecich
na przykładzie Biblioteki Kraków” przedstawił dr hab. J. Gądecki, o zmianach
w kodeksie pracy opowiedziała mec. A. Weber, informacje dotyczące
realizacji projektu „Analiza funkcjonowania Bibliotek Publicznych” przedstawili:
J. Woźniakiewicz i O. Kalińska.


8.11.2017

r.,

Forum

Dyrektorów

Publicznych

Bibliotek

Samorządowych

Województwa Małopolskiego poświęcone było projektom obchodów 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości.

17.05.2017 r., w Bibliotece odbyła się gala finałowa konkursu – Bibliotekarz Roku 2016
Województwa Małopolskiego.
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Merytoryczny nadzór nad działalnością bibliotek w terenie, współpraca z innymi
bibliotekami wojewódzkimi

Dyrekcja WBP w Krakowie uczestniczy w spotkaniach z organizatorami bibliotek oraz
ich dyrektorami i pracownikami, w 2017 r. wyjazdy obejmowały następujące
spotkania:


26.01.2017 r., Sromowce Wyżne – otwarcie wyremontowanej filii,



31.01.2017 r., Nowa Biała – przekazanie do użytku nowych pomieszczeń
Biblioteki Publicznej w Nowej Białej,



22.02.2017 r., Myślenice – udział w uroczystości nadania MBP imienia ks. Jana
Kruczka,



8.03.2017 r., Warszawa – udział w spotkaniu Zespołu Sterującego Programu BN
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych,



23.03.2017 r., Katowice – udział w seminarium „Bezpieczeństwo w instytucjach
kultury”,



30.03.2017 r., Warszawa – udział w spotkaniu Dyrektorów Bibliotek Ibuk Libra,



19-21.04.2017 r., Gdańsk – udział w konferencji „Marketing w kulturze.
Komunikacja – trendy – praktyka”,



27.04.2017 r., Olkusz – udział w spotkaniu Zespołu Bibliografii Regionalnej,



5.05.2017 r., Bystra Podhalańska – udział w spotkaniu z Wójtem Gminy
w sprawie zamiaru łączenia instytucji kultury,



11.05.2017 r., Krynica Zdrój – udział w Powiatowym Dniu Bibliotekarza,



16-17.05.2017 r., Warszawa – udział w konferencji Nowe przestrzenie Czytania –
konferencja Wyszehradzka 2017,



29-31.05.2017 r., Bydgoszcz – udział w konferencji „Działalność instrukcyjnometodyczna bibliotek publicznych – nowe wyzwania”,



31.05-1.06.2017 r., Szymbark – udział w spotkaniu Dyrektorów Instytucji kultury
z Marszałkiem Województwa Małopolskiego,



5.06.2017 r., Chrzanów – udział w Chrzanowskim Maratonie Czytania Dzieciom,



7-9.06.2017 r., Gdańsk, Gdynia – wizyta studyjna,



28.06-2.07.2017 r., Białystok – udział w konferencji „Fundraising biblioteczny –
czyli pieniądze dla bibliotek”,
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19.07.2017 r., Nowe Brzesko – udział w spotkaniu z Burmistrzem Gminy i Miasta
w sprawie zamiaru łączenia instytucji kultury,



21.07.2017 r., Rzepiennik Strzyżewski – udział w spotkaniu z Wójtem Gminy
w sprawie zamiaru łączenia instytucji kultury,



9.09.2017 r., Wrocław – udział w III Ogólnopolskim Zlocie Rowerów Cargo,



20.09.2017 r., Tychy – udział w spotkaniu z dyrekcją MBP w sprawie książkomatu,



29.09.2017 r., Olkusz – udział w Jubileuszu 100-lecia Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki w Olkuszu,



8.10.2017 r., Pleśna – udział w Jubileuszu 70-lecia Biblioteki w Pleśnej i 60-lecia
Biblioteki w Lichwinie,



10-11.10.2017 r., Łódź – udział w Konferencji Dyrektorów WBP oraz Międzynarodowej
Konferencji Jubileuszowej „Biblioteka publiczna w przestrzeni społecznej”,



27.10.2017 r., Alwernia – udział w Jubileuszu 70-lecia biblioteki w Alwerni,



15.11.2017 r., GOK Radziemice – udział w VI edycji gminnej akcji czytelniczej
„Od 4. roku bez książeczki ani kroku”



17-22.11.2017 r., Gdynia – udział w (nie)Konferencji „Kierunek-Wizerunek”.
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Badania, ankiety
W 2017 r. opracowano:


zestawienia statystyczne:

a)

roczne za 2016 r. oraz kwartalne za IV kwartał 2016 r., I, II i III kwartał oraz
I półrocze 2017 r. dla WBP w Krakowie,

b)

wskaźniki statystyczne dla WBP w Krakowie oraz bibliotek publicznych woj.,
małopolskiego za 2016 r.,



sprawozdania z działalności WBP w Krakowie na potrzeby GUS (formularze
K-03, PNT-01) oraz MKiDN,



zbiorowe sprawozdania roczne z działalności bibliotek publicznych woj.
małopolskiego na podstawie sprawozdań do GUS i MKiDN,



sprawozdanie merytoryczne z działalności WBP w Krakowie w 2016 r.,



sprawozdanie z działalności WBP w Krakowie w i kwartale 2017 r.,



sprawozdanie merytoryczne z działalności WBP w Krakowie w I półroczu 2017 r.,



informację na temat działalności szkoleniowej na potrzeby aktualizacji bazy
instytucji szkoleniowej WUP w Krakowie.

Przeprowadzono badania i opracowano raporty:


Badanie satysfakcji uczestników zajęć językowych,



Badanie satysfakcji użytkowników w WBP w Krakowie,



Badanie natężenia ruchu w WBP w Krakowie.

Udzielono pomocy w badaniach prowadzonych przez studentów w i pracowników
uczelni:


„Dostępność książek elektronicznych w WBP w Krakowie”, pracownik
Uniwersytetu Śląskiego,



„Dane statystyczne WBP w Krakowie”, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego,



„Średnia wieku czytelników”, pracownik Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu,
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„Kształtowanie dojrzałego przedsiębiorcy: przedsiębiorczość w starszym wieku
w Niemczech i Polsce z perspektywy biegu życia”, pracownik Uniwersytetu
Jagiellońskiego,



„Nowe technologie a potrzeby seniorów”, pracownik Akademii GórniczoHutniczej,



„Wychowanie do starości wyzwaniem młodości”, pracownik Uniwersytetu
Jagiellońskiego.

Ponadto WBP w Krakowie bierze udział w projekcie SBP „Analiza Funkcjonowania
Bibliotek”, Koordynator z ramienia Biblioteki czuwa na poprawnością wprowadzania
danych przez biblioteki terenowe województwa (powiatowe i gminne).
W 2017 r. wszystkie biblioteki uczestniczące w projekcie wypełniały ankiety za rok
2016. Koordynator wojewódzki nadzorował tworzenie i wypełnianie formularzy,
poprawność danych wprowadzonych przez biblioteki i zatwierdzał formularze
dla 47 bibliotek.
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Zrealizowane projekty
Małopolskie Dni Książki „Książka i Róża”
Inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego realizowana
we współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym.
Bon Kultury
Inicjatywa Województwa Małopolskiego i regionalnych instytucji kultury, dla których
organizatorem/ współorganizatorem jest Województwo Małopolskie.
Meet me in the library
Program Erasmus+ Młodzież, Akcja 1. Mobilność edukacyjna: Wolontariat Europejski
(EVS), projekty: „EVS is your oyster – Meet me in the library 2016-2017”, „Beyond the
boundaries! – Meet me in the library 2017-2018”.
Dyskusyjne Kluby Książki w Małopolsce w 2017 r.
Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Dyskusyjne Kluby Książki 2017”.
Rajska na wakacjach, wakacje na Rajskiej
Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki 2017”.
Literatura performatywnie, czyli czytanie w formie
Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki 2017”
Gry w bibliotece
Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki 2017”.
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. wieku – stworzenie innowacyjnej
platformy udostępniania regionalnych zasobów cyfrowych w Wojewódzkiej
Bibliotece Publicznej w Krakowie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
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Małopolskie Dni Książki „Książka i Róża”
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Publikacje pracowników WBP w Krakowie
Pracownicy Biblioteki prowadzą działalność naukową przygotowując publikacje
dotyczące różnych zagadnień, w 2017 r. opublikowane zostały:


Niech

pieniądze

grają

dla

ciebie!:

narzędzia

edukacji

ekonomicznej

w bibliotekach / Urszula Biernacka // W: W Bibliotece wszystko gra –
wielofunkcyjna przestrzeń biblioteczna [online]. – Opole: Politechnika Opolska,
2017. – s. 15-18. – Dostępne w Internecie: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/
docmetadata?id=38215,


Podróże kształcą / Iwona Górny // W: Biblioteka i Edukacja. – 2017, nr 11. –
Dostępne w Internecie: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/
article/view/183/184,



Wśród Kliszczackich Górali: o Andrzeju Słoninie, rzeźbiarzu z Bogdanówki
w gminie Tokarnia / Katarzyna Ceklarz, Iwona Górny // W: Małopolska. T. 19
(2017), s. 289-296,



CYBERSEC 2017 – wyzwania, rekomendacje / Lidia Maria Jedlińska // W: EPALE
[online]. – 22.10.2017 [dostęp: 13.01.2018]. – Dostępne w Internecie: https://
ec.europa.eu/epale/pl/blog/cybersec-2017-wyzwania-rekomendacje,



Education à l'activité civique des adultes: entre théorie et pratique (Partie I) /
Lidia Maria Jedlińska // W: EPALE [online]. – 29.12.2017 [dostęp: 13.01.2018]. –
Dostępne w Internecie: https://ec.europa.eu/epale/pl/node/47354,



Edukacja do aktywności obywatelskiej dorosłych: między teorią a praktyką
(Część I) / Lidia Maria Jedlińska // W: EPALE [online]. – 29.06.2017 [dostęp:
13.01.2018]. – Dostępne w Internecie: https://ec.europa.eu/epale/pl/blog/
edukacja-do-aktywnosci-obywatelskiej-doroslych-miedzy-teoria-praktykaczesc-i,



Edukacja do aktywności obywatelskiej dorosłych: między teorią a praktyką
(Część II) / Lidia Maria Jedlińska // W: EPALE [online]. – 17.09.2017 [dostęp:
13.01.2018]. – Dostępne w Internecie: https://ec.europa.eu/epale/pl/blog/
edukacja-do-aktywnosci-obywatelskiej-doroslych-miedzy-teoria-praktykaczesc-ii,
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IFLA 2017: Światowy Kongres Bibliotek i Informacji we Wrocławiu / Lidia Maria
Jedlińska // W: EPALE [online]. – 31.08.2017 [dostęp: 13.01.2018]. – Dostępne
w Internecie: https://ec.europa.eu/epale/pl/blog/ifla-2017-swiatowy-kongresbibliotek-i-informacji-we-wroclawiu,



Korzyści wynikające ze współpracy międzynarodowej / Lidia Maria Jedlińska //
W: Oblicza niezawodowej edukacji dorosłych w programie Erasmus+: korzyści
z realizacji projektów [online]. –

Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu

Edukacji, 2017. – s. 104. – Dostępne w Internecie: http://czytelnia.frse.org.pl/
oblicza-niezawodowej-edukacji-doroslych-w-programie-erasmusplus-korzysci-z
-realizacji-projektow/,


„Plusy ujemne" technologii cyfrowych / Lidia Maria Jedlińska // W: EPALE
[online]. – 29.03.2017 [dostęp: 13.01.2018]. – Dostępne w Internecie: http://
ec.europa.eu/epale/pl/blog/plusy-ujemne-technologii-cyfrowych,



Itineraria i gawędy podróżnicze w lwowskim „Wieku Młodym" (1893–1904) /
Michał Rogoż, Władysław Marek Kolasa // W: Rocznik Historii Prasy Polskiej. –
2017, nr 2, s. 61-72. – [dostęp: 13.01.2018]. – Dostępne w Internecie: http://
rhpp.up.krakow.pl/article/view/3551,



Polish press for children and youth to 1918 year (assumptions of a research project) / Władysław Marek Kolasa, Michał Rogoż, Krzysztof Woźniakowski, Sabina
Kwiecień // W: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia ad
Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. – 2017, nr 15,



Polskie czasopisma humanistyczne w perspektywie SEO / Władysław Marek
Kolasa // W: Komunikacja naukowa w humanistyce / red. Emanuel Kulczycki. –
Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 2017. – s. 175-210. –
(Biblioteka Komunikacji Społecznej; t. 5). – Dostępne w Internecie: https://
repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/17589,



Statystyka wydawnictw / Janusz Kostecki, Władysław Marek Kolasa // W:
Encyklopedia książki. T. 2 / pod red. Anny Żbikowskiej-Migoń i Marty SkalskiejZlat. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017. – s. 553-556,



The first Polish children's magazines / Władysław Marek Kolasa // W: Zeszyty
Parasoznawcze. – 2017, nr 4,



Przegląd nowości regionalnych Czytelni Zbiorów o Krakowie i Małopolsce
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie / Elżbieta Romanowska // W:
Małopolska. T. 19 (2017), s. 341-356.
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Krakowski Czwartek Kryminalny
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Świat przedstawiony powieści Mené-Mené-Thekel-Upharisim!... Quasi una
phantasia Tadeusza Micińskiego / Wojciech Kowalewski // W: Proza Tadeusza
Micińskiego: studia /redakcja naukowa Marcin Bajko, Wojciech Gutowski,
Jarosław Ławski; wstęp Jarosław Ławski. – Białystok: Katedra Badań
Filologicznych

"Wschód

–

Zachód".

Wydział

Filologiczny

Uniwersytetu

w Białymstoku: Wydawnictwo Alter Studio, 2017. – (Przełomy, Pogranicza:
studia literackie; 26.). – s. 309-340,

Wydawnictwa WBP w Krakowie:
W 2017 r. WBP w Krakowie przygotowała XIX tom Rocznika „Małopolska. Regiony –
regionalizmy – małe ojczyzny”, współpraca Małopolski Związek Regionalnych
Towarzystw Kultury.
Jedyne na terenie województwa małopolskiego wydawnictwo ciągłe szeroko
prezentujące zagadnienia regionalizmu w kontekście interdyscyplinarnym (historia,
etnografia,

dziedzictwo

kulturowe,

literatura

i

sztuka).

Integruje

środowiska

akademickie oraz pasjonatów w ukazywaniu dziedzictwa kulturowego regionu
małopolskiego. Znajduje się na liście punktowanych czasopism (od 2015) Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rocznik oceniony został aż na 6 punktów.
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Zadanie 5.
Renowacje
Naprawy
Remonty
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Remonty i inwestycje:
W ramach zadań inwestycyjnych w 2017 roku w Bibliotece zrealizowano:


zakup drukarki do kart plastykowych,



budowę wiaty przy murze granicznym w zachodniej części nieruchomości
WBP w Krakowie – rozpoczęcie zadania,



zakup drukarki 3D,



zakup projektora,



zakup i montaż klimatyzatora 5,2 KW,



zakup zestawu do nagrywania i streamingu,



„Modernizacja

energetyczna

wojewódzkich

budynków

użyteczności

publicznej – Budynek Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Kraków, ul. Rajska 1” –
rozpoczęcie

zadania

–

poprzez

wykonanie

Programu

Funkcjonalno

Użytkowego.

W ramach zadań remontowych r. w roku 2017 przeprowadzone zostało zadanie
„Roboty remontowe przy dachu budynku WBP w Krakowie” oraz remont sanitariatów
na parterze Biblioteki.
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Struktura organizacyjna
WBP w Krakowie
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Kadra zarządzająca
Liczba pracowników
Wykształcenie pracowników
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Struktura organizacyjna Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Krakowie
Struktura Organizacyjna Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w 2017 r. nie
uległa zmianie i przedstawiała się następująco:



Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Krakowie

Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Krakowie

Jerzy Woźniakiewicz

Anna Wiśniewska

Dział Administracji



Kierownik: Danuta Płatek




Budżetu i Finansów

Kierownik: Teresa Gawęda-Brzezina


Dział Organizacji i Promocji

Dział Informacyjno-Bibliograficzny
Kierownik: Krystyna Kasprzyk



Dział Społeczeństwa

Kierownik: Lidia Staromłyńska

Informacyjnego

Samodzielne Stanowisko

Kierownik: Maria Cibicka


Dział Szkoleń i Współpracy

Jacek Nylec

z Małopolskimi Bibliotekami

Samodzielne Stanowisko

Publicznymi

ds. Kontroli i Audytu

Kierownik: dr Ireneusz Ptaszek

Wewnętrznego
Aleksandra Boss-Kołacz


Dział Gromadzenia

Dział Informatyki

ds. BHP





i Opracowywania Zbiorów

Wydarzeń Kulturalnych



Kierownik: Renata Augustyn

Kierownik: Ewa Ryszkowska

Kierownik: Marcin Karkosz


Dział Edukacji, Nauki i Badań



Dział Udostępniania
Kierownik: Elżbieta Zwarycz

Samodzielne Stanowisko
ds. Prawnych
Agata Klakla



Samodzielne Stanowisko
ds. Public Relations
Agnieszka Będkowska

| 111

Liczba pracowników w WBP w Krakowie – 180 – w tym:
Działalności podstawowej – 149 osób,
w tym na stanowiskach bibliotekarskich: 134.

Wykształcenie pracowników działalności podstawowej:
Stopień doktora lub doktora habilitowanego – 3 osoby,
Wyższe bibliotekarskie – 108 osób,
Średnie bibliotekarskie – 13 osób.
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Nagrody i wyróżnienia
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IN MEMORIAM
Czyste Zdrowie
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Nagrody i wyróżnienia dla Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Krakowie
WBP w Krakowie została nagrodzona za prowadzoną działalność, Biblioteka otrzymała:


Odznakę pamiątkową IN MEMORIAM przyznawaną przez Fundację imienia
Tadeusza Kościuszki osobom i instytucjom utrwalającym tradycję kościuszkowską
w Polsce i na świecie,



wyróżnienie za promocję e-czytelnictwa od Ibuk.libra,



Certyfikat

Miejsce

przyjazne

seniorom

na

lata

2018-2020

nadawany

przez Województwo Małopolskie oraz Gminę Miejską Kraków,


Certyfikat „Czyste Zdrowie” przyznany przez Fundację Nieskończone Możliwości.
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Informacje opracowano na podstawie danych za rok 2017.
Zdjęcia wykorzystane w opracowaniu pochodzą z archiwum WBP w Krakowie oraz ze strony
www.pixabay.com

Wizerunek osób wykorzystany został zgodnie z regulaminem imprez WBP w Krakowie
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r.

Opracowanie
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Dział Edukacji, Nauki i Badań
www.rajska.info
Kraków, maj 2017 r.
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