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NABYTKI 
Zakupiono 7 106 wol. książek, 80 wol. wydawnictw ciągłych oraz 1 106 egz. zbiorów 

specjalnych, w tym: 1 835 jednostek zakupiono ze środków własnych, 2 506 jedno-

stek w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki, znaczącym uzupełnieniem zakupu jest 

dotacja z programu Zakup nowości wydawniczych (środki Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego), realizowanego przez Bibliotekę Narodową – w jego 

ramach zakupiono 3 951 jednostek inwentarzowych. 

Z innych źródeł (dary, zwroty za zbiory zagubione) do Biblioteki wpłynęło 9 277 wolu-

minów. Ogółem kolekcja wzbogaciła się o 17 569 jednostek inwentarzowych. 

Liczba prenumerowanych tytułów czasopism – 253. 
 

UBYTKI 
Ze zbiorów wycofano 5 883 jednostki inwentarzowe (zbiory zniszczone, zagubione 

przez czytelników, zdezaktualizowane, nieprzydatne – przekazane innym bibliote-

kom). 

Stan zbiorów na koniec 2014 r. wyniósł 525 932 jednostek inwentarzowych. 

 

OPRACOWANIE 
Opracowano 20 621 opisów bibliograficznych książek i innych dokumentów oraz 

4 989 danych dla publikacji cyfrowych.  

W obszarze zbiorów cyfrowych – Małopolska Biblioteka Cyfrowa: 

 ilość dodanych dokumentów: 4 989, 

 liczba publikacji na koniec roku: 87 181. 

Liczba skontrolowanych zbiorów wyniosła 6 896 wol. 

Sygnowano – 20 621 pozycji. 

Oprawa i konserwacja – 1 553 pozycji (w tym: 1 100 książek i 224 czasopisma 

w Bibliotece oraz 229 czasopism na zewnątrz). 
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CZYTELNICY 

Zarejestrowano 77 805 czytelników (spadek o 1 025 w stosunku do roku ubiegłego). 

 

 

 

 

 

 

 

ODWIEDZINY 

Odnotowano 561 229 odwiedzin w czytelniach i wypożyczalniach Biblioteki, łączna 

liczba odwiedzin WBP w Krakowie w 2014 roku wyniosła 586 371.  

 

UDOSTĘPNIANIE 

Ogółem wypożyczono 903 056 wol., w tym: na zewnątrz 520 498 i udostępniono na 

miejscu 382 558 jednostek zbiorów (uwzględniając wypożyczanie międzybibliotecz-

ne). W stosunku do roku poprzedniego oznacza to spadek liczby udostępnionych 

materiałów o 68 626 wol. 
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Udostępnianie on-line:  

MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA CYFROWA 

 liczba wizyt: 449 351, 

 liczba przeglądniętych stron: 17 654 546. 

Bazy danych 

 bazy dostępne w IB – liczba sesji: 7 875, 

 bazy dostępne w Artetece – liczba sesji: 505. 

 

Libra.Ibuk.pl: 

W 2013 r. WBP w Krakowie oraz 30 innych bibliotek publicznych z województwa ma-

łopolskiego w ramach Konsorcjum Małopolskich Bibliotek Publicznych, przy współfi-

nansowaniu przedsięwzięcia ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego, zakupiło dostęp do bazy e-booków. Od grudnia 2013 r. czytelnicy 

WBP w Krakowie mieli możliwość korzystania z ok. 1 800 e-booków.  

W 2014 r.: 

 łącznie wydanych zostało 1 021 pinów dostępu do bazy, 

 liczba sesji: 30 642. 

 

Wypożyczenia międzybiblioteczne: 

Przejęto z innych bibliotek, liczba zamówień: 241, 

 zrealizowano: 176, 

 nie zrealizowano – odesłano do innych bibliotek: 65 (w tym wypożyczono lub 

udostępniono na miejscu: 29). 

Wysłano do innych bibliotek (dla czytelników naszej Biblioteki): 

 zamówienia: 59, 

 zrealizowano: 32. 
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Działalność informacyjna i bibliograficzna 

Udzielono 82 334 informacji (spadek w stosunku do roku poprzedniego o 6 814). 

W tym m.in.: informacji telefonicznych – 31 167; dostarczonych drogą mailową 

w ramach udostępnionej usługi „Zapytaj bibliotekarza” – 305; poprzez komunikator 

GG – 1 009. 

FIDKAR MAŁOPOLSKI – bazy bibliograficzne i katalogowe Małopolski dostępne on-

line – liczba wizyt: 14 508.  

 

Ponadto w ramach zadania: 

Zakupiono licencje/dostęp do 5 baz danych: 

 System Informacji Prawnej Lex Sigma, 

 Infor Lex Biblioteka, 

 Serwis HR, 

 Vademecum Głównego Księgowego, 

 Genealogia Minakowskiego. 

Pozyskano na drodze wymiany publikacji lub/i darów 244 tytuły czasopism, w tym 

prasy lokalnej i regionalnej – 137, biznesowej i/lub europejskiej – 99, inne – 8. 

 

Opracowano i opublikowano na stronie www.rajska.info zestawienie informacyjne: 

„Rocznice przypadające w 2015 r.” 
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Wykonano aktualizację do bibliografii osobowej „Jerzy Harasymowicz (1933–1999): 

bibliografia” – wyszukanie uzupełnień za lata 2006–2013, wykonanie indeksu autor-

skiego, korekta i redakcja całości materiału (bibliografia opracowywana do druku 

w wydawnictwie zewnętrznym). Publikacja [w:] Jerzy Harasymowicz : poeta Krako-

wa, Bieszczadów i Sądecczyzny / pod red. Bolesława Farona. – Kraków : Oficyna Wy-

dawnicza „Wierchy”. Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, 2014. – s. 289-369. 

Gromadzono materiał do zestawienia bibliograficznego „Krakowskie premiery tea-

tralne. Sezon 2013/2015”. Opracowano 50 premier sezonu. 

Gromadzono materiał na potrzeby aktualizacji bibliografii „Krakowska Książka Mie-

siąca: laureaci 1995– ”. Wyd. I opublikowane zostało w 2011 r. Dołączenie uzupeł-

nień (opisy nagrodzonych publikacji opatrzone stosownymi recenzjami), redakcja 

całości. Bibliografia z uzupełnieniami za 2013 r. opublikowana na stronie: 

www.rajska.info. 

Kontynuowano prace nad bazami linków. Wykonano uzupełnienia i kontrolę aktual-

ności adresów do tematów:  

 „Festiwale i nagrody z dziedziny sztuki” – aktualizacja w toku, baza liczy obec-

nie 61 odnośników do adresów internetowych, 

 „Polskie i zagraniczne nagrody literackie” (linki do stron 53 nagród literackich 

polskich i 69 stron nagród literackich zagranicznych) – aktualizacja bieżąca, 

baza liczy 122 odnośniki do adresów internetowych, 

 tematyka ekologiczna, baza liczy 66 odnośników do adresów internetowych, 

 baza ekonomiczno-biznesowa oraz dotycząca Unii Europejskiej – aktualizacja 

bieżąca, baza liczy 312 odnośników do adresów internetowych. 

Rozpoczęto prace nad bazami: 

 „Festiwale i konkursy muzyczne”,  

 „Zasoby kulturowe i przyrodnicze Małopolski”, baza liczy 614 odnośników do 

adresów internetowych. 
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W ramach tworzenia i współtworzenia baz danych w 2014 roku:  

Kontynuowano prace nad bieżącą „Bibliografią Małopolski”. Baza z danymi biblio-

graficznymi (w programie Sowa2) dostępna jest pod adresem: bibliogra-

fia.rajska.info. Baza zawiera opisy wydawnictw zwartych i ich recenzji, opisy artyku-

łów z dzienników i czasopism ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych, rozpisywa-

nych wg zagadnień regionalnych. Prace nad bibliografią mają charakter ciągły 

i polegają na: 

 wyszukiwaniu informacji o wydawnictwach zwartych, dokumentach życia spo-

łecznego oraz dokumentach kartograficznych treściowo związanych 

z zakresem terytorialnym bibliografii. W tym celu przeszukiwane są dostępne 

źródła informacji o wydawnictwach i uzupełniana robocza kartoteka grupują-

ca materiały do bibliografii. 

 zatwierdzeniu (lub odrzuceniu) wyszukanych pierwotnie opisów, opracowaniu 

(ujednoliceniu i uzupełnieniu) zweryfikowanych pozytywnie opisów dokumen-

tów. W 2014 r. wyszukano i zatwierdzono 778 opisów wydawnictw zwartych, 

6 120 artykułów z czasopism, 40 opisów dokumentów kartograficznych 

i 9 opisów tytułów czasopism. 

 gromadzeniu informacji o recenzjach książek w formie odrębnej kartoteki wy-

cinków prasowych (z prasy codziennej, lokalnej i regionalnej, tygodników 

i miesięczników dostarczanych i przeglądanych w Dziale IB). Przeglądnięto 

137 tytułów czasopism regionalnych i lokalnych oraz 67 tytułów czasopism 

ogólnopolskich. Rekordy bibliograficzne w bazie uzupełniono poprzez dodanie 

lub modyfikację 1 019 opisów związanych (recenzja, polemika, uzupełnienie). 

 wprowadzeniu do bazy „Bibliografia Małopolski” rekordów: 

 18 775 rekordów bibliograficznych nowych,  

 17 919 rekordów wzorcowych haseł przedmiotowych nowych, 

 5 519 rekordów wzorcowych haseł formalnych nowych, 

 przejmowaniu rekordów z 12 bibliotek powiatowych (Brzesko, Chrzanów, Gorli-

ce, Jerzmanowice, Miechów, Myślenice, Nowy Sącz, Oświęcim oraz KBP 

w Krakowie, NhBP w Krakowie, PBP w Krakowie i ŚBP w Krakowie), w ramach 

współpracy, w 2014 r. (po weryfikacji) wprowadzono 2 579 rekordów 

(z 3 297 nadesłanych). 

 

Kontynuowano współpracę z Biblioteką Narodo-

wą w zakresie tworzenia bibliograficznej bazy 

PRASA (zawartość wybranych gazet 

i tygodników). WBP w Krakowie rozpisuje 

z zawartości (wg zasad przyjętych w BN) trzy tytu-

ły prasowe: „Tygodnik Powszechny”, „Źródło”, 

„Gazeta Wyborcza. Kraków”. W  2014 r. opraco-

wano, wprowadzono do bazy i przesłano do  

Biblioteki Narodowej 1 403 opisy artykułów 

z ww. czasopism, 684 zmodyfikowano. Od 2014 r. 

baza tworzona jest w oprogramowaniu Sierra. 
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W 2014 r. z multiwyszukiwarką Fidkar nie zostały zintegrowane żadne nowe bazy ka-

talogowe i bibliograficzne, wygaszony został serwis RKaM, a istniejące tam, czynne 

bazy (bibliotek miejskich Krakowa i WBP w Krakowie) przeniesiono do serwisu KRAK. 

Prócz powyższych katalogów, funkcjonują katalogi rozproszone, które stanowią dru-

gie podstawowe źródło informacji poza katalogami OPAC poszczególnych biblio-

tek:  

 Katalog rozproszony powiatu tatrzańskiego,  

 Katalog rozproszony powiatu miechowskiego,  

 Katalog rozproszony powiatu olkuskiego,  

 Katalog rozproszony powiatu tarnowskiego,  

 Katalog rozproszony powiatu gorlickiego,  

 Katalog rozproszony powiatu nowosądeckiego,  

 Projekt 33 (scalający biblioteki pow. gorlickiego, nowosądeckiego, olkuskiego 

i nowotarskiego), 

 Katalog rozproszony powiatu nowotarskiego. 

 

Prócz ww. wciąż funkcjonują katalogi rozproszone: Porozumienie bibliotek tarnow-

skich i Fidkar Oświęcimski.  

 

Biblioteki użytkujące program MAK cyklicznie aktualizują swoje dane bibliograficzne 

w serwisie. 
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DZIECI I MŁODZIEŹ 

Promocja czytelnictwa to szereg wydarzeń związanych z prezentacją autorów, ksią-

żek i wydawców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, jako adresa-

tów podejmowanych działań. 

Lekcje i warsztaty biblioteczne to zajęcia przygotowujące młodego odbiorcę do 

korzystania z tekstów, źródeł informacji, bibliotek i zasobów sieci. Najmłodsi czytelni-

cy mogli w 2014 r. korzystać z lekcji i warsztatów w cyklach: Wśród książek 

i czasopism. Pierwsza wizyta w bibliotece, Warsztat informacyjny biblioteki, Stópka 

królowej Jadwigi, Franklin i książka z biblioteki, Rym cym cym… gdzieś mi z głowy 

uciekł rym, Czy można stworzyć książkę patchworkową?, Katalogowe ABC, 

W zaczarowanym świecie baśni, Mój przyjaciel Miś, Spotkanie z wiosną, Kamyczek 

w bibliotece, Bajka rodzinna. 

Również do dzieci i młodzieży adresowane były imprezy promujące kulturę 

i czytelnictwo:  

 VII Małopolski Konkurs Pięknego Czytania, etap międzyszkolny i gala finałowa, 

podczas której wystąpili studenci PWST, 391 uczestników, 

 przedstawienie teatralne „Żaczek i jego tajemnica”, współpraca Stowarzysze-

nie Szersze Horyzonty, SP z Cholerzyna, 45 uczestników, 

 Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, przedstawienie teatralne „Dzień do-

bry Panie Andersenie”, 95 uczestników, 

 Miksowanie z Kapelanką. Warsztaty z Zespołem. Spotkania dynamiczne, nie 

tylko muzyczne, 100 uczestników, 

 udział w II ogólnopolskiej akcji społecznej „Czytam w podróży… Herber-

ta” 2014, 

 Dzień Dziecka w Artetece – w ramach obchodów odbyły się: spotkanie z Mają 

Strzebońską – autorką książek „Czarownica i ryba”, „Czarownica i kot” oraz 

Alicją Karczmarską-Strzebońską, prowadzącą warsztaty, podczas których 

uczestnicy wspólnie tworzyli swoją własną książkę; pokazy układania kostki Ru-

bika; zajęcia odkrywania świata muzyki klasycznej z kwartetem Vivo, skierowa-

ne do najmłodszych odbiorców; warsztaty komiksowe, podczas których dzieci, 

pod okiem Michała Jankowskiego – koordynatora Małopolskiego Studia Ko-

 W 2014 r. odbyły się 102 spotkania (lekcje, warsztaty) dla 2 274 uczniów ze 

szkół Krakowa i okolic. 

W ramach zajęć dla dzieci i młodzieży w Artetece odbyło się 31 spotkań, 

w których udział wzięły 653 osoby, były to m.in. lekcje biblioteczne, warsztaty ko-

miksowe, filmoterapia. 

Łącznie w WBP w Krakowie zorganizowano 133 lekcje/warsztaty dla 2 927 dzieci. 
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miksu, uczyły się rysować własne komiksy i ich bohaterów. Dodatkową atrak-

cją podczas dnia dziecka był I Zlot Fanów Carcassonne, organizowany przez 

Fundację Historia Vita i Centrum Gier Bard, 100 uczestników. 

 Festiwal Literatury dla Dzieci 12-16.05.2014 r. – cykl spotkań autorskich: Bromba 

i filozofia, spotkanie z Maciejem Wojtyszko; Pisanie dla dzieci i młodzieży, spo-

tkanie z Katarzyną Majgier; Szkoła detektywów, zajęcia prowadził Paweł Wa-

kuła; Na tropie przygody, spotkanie z Krzysztofem Petkiem; Szkoła detektywów, 

zajęcia prowadzili Paweł Wakuła, Dariusz Rekosz, Rafał Kosik; Kaktus, Dżok 

i Baltic, spotkanie z Barbarą Gawryluk, główny organizator: Łukasz Dębski 

i Café Szafe, 195 uczestników. 

 zajęcia z biblioterapii dla zorganizowanych grup przedszkolnych i szkolnych, 

5 spotkań, 140 uczestników, 

 sekcja Dyskusyjnej Książki – spotkania z książką organizowane we współpracy 

ze Specjalistycznym Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym „Parkowa”, 

7 spotkań, ok. 5 uczestników na każdym, 

 Konkurs pięknego czytania „Na początku było Słowo”, współpraca Chrześci-

jańskie Gimnazjum „Uczeń" oraz Stowarzyszenie Szersze Horyzonty, 

102 uczestników, 

 9.05.2014 r. podczas Dni Europy w Oddziale dla Młodzieży czytelników przywi-

tały flagi państw członkowskich, wystawa książek oraz karteczki z krótkimi infor-

macjami o Unii Europejskiej, 

 wykład prof. Ewy Łubieniewskiej pt. „Jak Wam się podoba", poświęcony twór-

czości W. Szekspira w 450. rocznicę urodzin pisarza, 100 uczestników, 
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 obchody XV Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków 

z Wzajemnością”, organizowanego przez Urząd Miasta Krakowa i Urząd Mar-

szałkowski Województwa Małopolskiego przy współpracy organizacji pozarzą-

dowych i instytucji publicznych: 

 spotkanie autorskie z Krzysztofem Łojkiem – autor zaprezentował wiersze 

z tomu „Dopóki jestem”, prowadzenie A. Bubka-Sagan, współpraca Spe-

cjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących, Zespół Szkół 

Specjalnych nr 14, VII Prywatne Gimnazjum w Krakowie, 75 uczestników, 

 prezentacja multimedialna „Kraków, Małopolska czy wiesz, że …", współ-

praca Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, 5 uczestników, 

 przegląd Form Artystycznych „Pokaż siebie", przegląd grup teatralno-

tanecznych uczniów Krakowskich Szkół Specjalnych, współpraca Spe-

cjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 4, Zespół Szkół Specjalnych 

nr 4, Zespół Szkół Specjalnych nr 10, Zespół Szkół Specjalnych nr 1, Spe-

cjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, 52 uczestników, 

 8.05.2014 r., „Spotkanie z bajką" – finał konkursu literacko-plastycznego, współ-

praca CM im. dr Henryka Jordana w Krakowie, 70 uczestników, 

 15.05.2014 r., „Złota karawela" – spotkanie autorskie z E. Wojnarowską, promo-

cja nowej książki dla dzieci „Złota Karawela", 70 uczestników, 

 30.05.2014 r., „Dzieci – dzieciom", przedstawienie teatralne z okazji Międzynaro-

dowego Dnia Dziecka „Kopciuszek", inscenizacja bajki w wykonaniu dzieci ze 

SP nr 156 w Krakowie, 85 uczestników, 

 6.06.2014 r., „Natura" – wernisaż wystawy prac młodych ceramików z Pracowni 

Artystycznej MDK przy ul. Widok 4 w Krakowie, 75 uczestników, 
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 16.06.2014 r., „Nie ma nudnych dni" – spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską, 

80 uczestników, 

 17.06.2014 r., „Smoczuś i przyjaciele" – gala finałowa konkursu, wręczenie na-

gród laureatom i prezentacja prac konkursowych w formie wystawy, współ-

praca Stowarzyszenie Szersze Horyzonty, 80 uczestników, 

 wakacyjne spotkania w ramach akcji „Rajska na lato”, razem 15 spotkań, 

374 uczestników – warsztaty: Wakacje z Rupakami (22 uczestników), Zagadko-

we miasto Kraków… (3 spotkania, 46 uczestników), warsztaty z zakresu eduka-

cji globalnej, we współpracy z Fundacją Chrześcijańską ZNAK (7 spotkań, 

134 uczestników), Krakowskie abecadło – cały Kraków poznasz wnet od 

pierwszego A po Z-et (2 spotkania, 28 uczestników), Wśród książek i czasopism 

(2 spotkania, 62 uczestników), 

 Wakacje w Artetece, razem 15 spotkań, 335 uczestników: warsztaty filmowe 

(6 spotkań, 140 uczestników), warsztaty z grami planszowymi (5 spotkań, 

105 uczestników), warsztaty komiksowe (2 spotkania, 40 uczestników), bibliote-

rapia i muzykoterapia (1 spotkanie, 20 uczestników), zajęcia medialne 

i integracyjne (30 uczestników), 

 23.09.2014 r., spotkanie autorskie: Paweł Kękuś dzieciom, 160 uczestników, 

 21-27.09.2014 r., „Zakazane lektury” w ramach Tygodnia Książek Zakazanych, 

współpraca Bibliosfera  

 03.10.2014 r., „Wiersze na noc” – koncert Sergiusza Orłowskiego, prowadzenie 

A. Bubka-Sagan, 40 uczestników, 

 21.10.2014 r., wernisaż wystawy i prezentacja książki M. Woźniak, K. Biernackiej-

Licznar, B. Staniów „Przekłady w systemie małych literatur. O włosko-polskich 

tłumaczeniach dla dzieci i młodzieży”, współpraca Włoski Instytut Kultury 

w Krakowie, studenci italianistyki i polonistyki UJ, 100 uczestników, 

 24.10.2014 r., spotkanie autorskie z Anną Czerwińską Rydel, 100 uczestników, 

 28.10.2014 r., spotkanie autorskie: Paweł Kękuś dzieciom, 100 uczestników, 

 6.11.2014 r., spektakl Teatru Tańca „MY – Persony” pt. „Cudowne źrebię", 

70 uczestników, po spektaklu aktorzy poprowadzili warsztat teatralno-

taneczny, w którym uczestniczyło 30 osób, 

 14.11.2014 r., spotkanie autorskie z Zofią Breszczyńską, 100 uczestników, 

 27.11.2014 r., finał konkursu i wernisaż wystawy pokonkursowej „Spotkanie 

z bajką” oraz „Bajka rodzinna", współpraca CM im. dr H. Jordana, 

105 uczestników, 

 List do Św. Mikołaja – w ramach wydarzenia realizowanego we współpracy 

z firmą Kaligraf odbyło się 12 warsztatów kaligraficznych, w których udział 

wzięło 248 osób, 

 15.12.2014 r., wykład dr Janusza Pluty, „Konsekwencje I wojny światowej dla 

kultury”. W 100. rocznicę wybuchu I wojny światowej, 35 uczestników, 

 Spotkania Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki „Zaczytani”, 

 Konwersacje i spotkania z językiem hiszpańskim, niemieckim i włoskim. 
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Przygotowano 9 gazetek: 

 Ferie w bibliotece, 

 Walentynki, 

 Wierszem o wiośnie, 

 Czytaj książki – będziesz wielki, 

 Wiersze o Mamie i Tacie, 

 Dzień Dziecka na Rajskiej, 

 Witaj szkoło, 

 Narodowe Święto Niepodległości, 

 Życie i historia św. Mikołaja z Miry. 
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PROMOCJA CZYTELNICTWA 

W ramach imprez promujących czytelnictwo, adresowanych do ogółu publiczności 

znalazły się: 

Wycieczki po bibliotece (prezentacja zbiorów i usług) – 26 wycieczek; 

654 uczestników. Ponadto 45 grup (1 020 osób) zwiedziło Artetekę. Razem 

71 wycieczek, 1 674 osób. 

Projekt „Lotna czytelnia”, dofinansowany w ramach Programu Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego „Promocja literatury i czytelnictwa”, priorytet „Promocja 

czytelnictwa”, realizowany był pod patronatem: blog krytycznoliteracki 

„Krytycznym Okiem” oraz Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów. Partnerem pro-

jektu był portal Bookeriada.pl. Celem projektu było zachęcenie różnych grup wie-

kowych do czytania oraz pokazanie, że książka jest dobrym sposobem spędzania 

wolnego czasu na świeżym powietrzu zarówno dla indywidualnego czytelnika, jak 

i całych rodzin. 

W 2014 r. odbyło się 27 wyjazdów „Lotnej czytelni” w cyklach: Lotna z dreszczykiem, 

Lotna z romansem, Lotna dzieciom, Lotna w podróży, Lotna z biografią 

i Fantastyczna Lotna. 

W ramach projektu przeprowadzony został również konkurs fotograficzny „Czytać 

da się wszędzie”. Z wybranych przez jury konkursu zdjęć wydrukowana została wy-

stawa, która eksponowana była w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie 

oraz w bibliotekach publicznych województwa małopolskiego. Cyfrowa wersja wy-

stawy zaprezentowana została w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej.  
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Małopolskie Dni Książki „Książka i Róża” – w ramach obchodów XIII Małopolskich 

Dni Książki „Książka i Róża” w dniach 23 i 24 kwietnia w WBP w Krakowie odbyło się 

11 imprez, które zgromadziły ok. 1 000 uczestników:  

 23.04.2014 r., gala finałowa konkursu „Drzewo Recenzji", współpraca: Wydaw-

nictwo Znak Emotikon, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Od-

dział w Krakowie, 80 uczestników, 

 23.04.2014 r., spotkanie autorskie z Mariuszem Wollnym, prowadzenie 

K. Grzesiak, współpraca: Wydawnictwo Alter, 90 uczestników, 

 23-25.04.2014 r., Kiermasz Książki Wycofanej ze zbiorów biblioteki, 

ok. 200 uczestników, 

 23.04.2014 r., warsztaty kaligraficzne, współpraca Szkoła Kaligrafii 

i Iluminatorstwa w Krakowie, 40 uczestników, 

 23.04.2014 r., Nić Ariadny, warsztaty z haftu, współpraca Szkoła Kaligrafii 

i Iluminatorstwa w Krakowie, 15 uczestników, 

 23-25.04.2014 r., Lotna czytelnia z różą – rower z książkami krążył po Plantach, 

wypożyczając książki i promując Małopolskie Dni Książki „Książka i Róża", 

współpraca: Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów, 120 uczestników, 

 24.04.2014 r., Mój region – moja zakładka. Śladami Oskara Kolberga, gala fina-

łowa konkursu oraz wręczenie nagród, 50 uczestników, 

 24.04.2014 r., Papierowe róże, 

warsztaty tworzenia róż z papieru, 

15 uczestników, 

 24.04.2014 r., Moja wymarzona 

książka, gala finałowa konkursu oraz 

wręczenie nagród, 60 uczestników, 

 24.04.2014 r., spotkanie autor-

skie z Jerzym Stuhrem, 

120 uczestników, 

 25.04.2014 r., Katalońska Noc 

w Bibliotece: występ zespołu S@S, 

60 uczestników; inkwizycja hiszpań-

ska, gra terenowa, 30 uczestników; 

komiks hiszpański, 20 uczestników; 

Drugie Życie Książki – wymiana ksią-

żek, współpraca: Bookeriada.pl, Kra-

kowskie Biuro Festiwalowe, 

50 uczestników; Aire Andaluz, wy-

stęp zespołu oraz warsztaty tańca 

z chustą, 60 uczestników; Sztuka 

i kuchnia, prezentacja Adama 

Chrząstowskiego, prezentacja mulit-

medialna „Librosy bibliotecas” + gra 

planszowa Castilla la Mancha, 

10 uczestników. 
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Krakowski Czwartek Kryminalny – w maju 2014 r. zapoczątkowany został nowy cykl 

spotkań: Krakowski Czwartek Kryminalny realizowany we współpracy z Fundacją 

Promocji Kultury „Urwany Film”. W 2014 r. odbyło się 7 spotkań, na których zgroma-

dziło się 105 osób: 

 8.05.2014 r., Janusz Mika „Limeryki zbrodni”, prowadzenie M. Kubik, 

15 uczestników, 

 12.06.2014 r., Mariusz Wollny, autor kryminalnego cyklu o przygodach Kacpra 

Ryksa oraz przewodnika „Z Kacprem Ryksem po renesansowym Krakowie”, 

prowadzenie M. Kubik, 15 uczestników, 

 10.07.2014 r., Jacek Sroka-Ritau, autor powieści „Dzieci sztyletu”, prowadzenie 

M. Kubik, 15 uczestników, 

 21.08.2014 r., pomysłodawcy i scenarzyści serialu „Wataha”, prowadzenie 

M. Kubik, 15 uczestników, 

 18.09.2014 r., Waldemar Piekarski, specjalista w dziedzinie wykonywania portre-

tów pamięciowych, prowadzenie M. Kubik, 15 uczestników, 

 20.11.2014 r., Soren Gauger, pisarz, eseista, tłumacz literatury polskiej na język 

angielski, 15 uczestników, 

 11.12.2014 r., st. asp. Marcin Kopeć, biegły w zakresie przestępczości 

w cyberprzestrzeni, 15 uczestników. 
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Piątkowe shoty literackie – to spotkania z polskimi pisarzami prowadzone przez stu-

dentów drugiego roku Kulturoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaproszeni 

goście odpowiadają na pytania związane z ich warsztatem pracy oraz wybranymi 

tekstami. W 2014 r. odbyły się 3 spotkania, które zgromadziły 75 uczestników: 

 17.10.2014 r., spotkanie z Witem Szostakiem – autorem opowiadania „Kłopoty 

z błaznem”, cyklu o Smoczogórach i Trylogii krakowskiej, prowadzenie 

M. Kubik, 25 uczestników, 

 21.11.2014 r., spotkanie z Joanną Dziwak – autorką książki „Gry losowe” oraz 

popularnego fanpejdżu „Hipsterski maoizm”, prowadzenie O. Szmidt, 

25 uczestników, 

 12.12.2014 r., spotkanie z Karolina Plintą – krytykiem sztuki, blogerką, autorką 

strony „Sztuka na gorąco”, 25 uczestników. 

Klub Fantastyki Krakowskie Smoki – od lutego w Artetece WBP w Krakowie odbywa-

ły się spotkania Klubu, organizowane we współpracy z Fundacją Historia Vita, łącz-

nie w 2014 r. zorganizowano 36 spotkań, w których udział wzięło 1 911 osób: 

 8.02.2014 r., Jak znaleźć drugą Ziemię?, Mateusz „Craven” Wielgosz, prowa-

dzenie F. Madej, 8 uczestników, 

 15.02.2014 r., Kat – ujęcie historyczne, Łukasz „Morfion” Kaleta, prowadzenie 

F. Madej, 8 uczestników, 

 22.02.2014 r., Spotkanie Literackie – „Sezon burz”, prowadzenie M. „Toudi” Pita-

la, 30 uczestników, 

 1.03.2014 r., Fantastyka rosyjskojęzyczna, 30 uczestników, 

 8.03.2014 r., Rasizm w RPG, Dyskryminacja kobiet na LARPach, 30 uczestników, 

 15.03.2014 r., Turniej gry Bang, 30 uczestników, 
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 22.03.2014 r., Planszówki, 30 uczestników, 

 29.03.2014 r., Rosyjskie spojrzenie na Śródziemie, prowadzenie M „Toudi” Pitala, 

30 uczestników, 

 12.04.2014 r., Spotkanie literackie – „Gra Endera” Orson Scott Carda, 

30 uczestników, 

 26.04.2014 r., Jak być dobrym wikingiem?, 30 uczestników, 

 10.05.2014 r., SMOKON – Klub Fantastyki Krakowskie Smoki oraz Wojewódzka 

Biblioteka Publiczna w Krakowie zorganizowały minikonwent miłośników fanta-

styki. W programie znalazły się: 3 bloki programowe (prelekcje, warsztaty, kon-

kursy), spotkania z pisarzami, Games Room, Symulator Mostka Statku Kosmicz-

nego Artemis, gry bitewne oraz inne atrakcje, 150 uczestników. 

 17.05.2014 r., Europejska tytulatura szlachecka (Mateusz Budziakowski), 

30 uczestników, 

 25.05.2014 r., cykl wykładów grupy „Fantastyka i mit", 30 uczestników, 

 31.05.2014 r., Jak i z czym je się komiksy?, 30 uczestników, 

 7.06.2014 r., Myślenie mityczne, czyli dlaczego rycerze zabijają smoki, a nie 

księżniczki (Michał Szymański), 30 uczestników, 

 14.06.2014 r., prelekcja na temat możliwości kontaktu z obcą cywilizacją, dys-

kusja o tym, jak temat pierwszego kontaktu wykorzystał Peter Watts 

w „Ślepowidzeniu”, 30 uczestników, 

 21.06.2014 r., Figurkowe gry strategiczne, 30 uczestników, 

 5.07.2014 r., Klub Fantastyki Krakowskie Smoki, prowadzenie F. Madej, M. Kłak, 

P. Ścibiorek, 30 uczestników, 

 10.07.2014 r., dyskusja literacka o „Ciemnym Edenie” Chrisa Becketta, prowa-

dzenie F. Madej, M. Kłak, P. Ścibiorek, 30 uczestników, 

 17.07.2014 r., wykład o najemnikach, prowadzenie F. Madej, M. Kłak, 

P. Ścibiorek, 30 uczestników, 
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 24.07.2014 r., Klub Fantastyki Krakowskie Smoki, prowadzenie F. Madej, M. Kłak, 

P. Ścibiorek, 30 uczestników, 

 2.08.2014 r., Spotkanie Klubu Fantastyki Krakowskie Smoki, prowadzenie 

F. Madej, M. Kłak, P. Ścibiorek, 30 uczestników, 

 21.08.2014 r., Spotkanie Klubu Fantastyki Krakowskie Smoki, prowadzenie 

F. Madej, M. Kłak, P. Ścibiorek, 30 uczestników, 

 28.08.2014 r., Spotkanie Klubu Fantastyki Krakowskie Smoki, prowadzenie 

F. Madej, M. Kłak, P. Ścibiorek, 30 uczestników, 

 13.09.2014 r., Relacja z Worldconu – 72. Światowego Konwentu Science Fic-

tion, prowadzenie S. Zack, M.J. Pitala, M. Kłak, 30 uczestników, 

 20.09.2014 r., Kaidan, czyli co straszy w Edo, prowadzenie M. „Alqua” Kłak, 

F. Madej, P. Ścibiorek, 30 uczestników, 

 27.09.2014 r., Spotkanie Klubu Fantastyki Krakowskie Smoki, prowadzenie 

F. Madej, M. Kłak, P. Ścibiorek, 30 uczestników, 

 11.10.2014 r., Warsztaty prowadzenia RPG (Jaxa), prowadzenie P. Ścibiorek, 

M. Kłak, 30 uczestników, 

 19.10.2014 r., Spotkanie Klubu Fantastyki Krakowskie Smoki, prowadzenie 

P. Ścibiorek, M. Kłak, 15 uczestników, 

 25.10.2014 r., Legenda o Siyah K’ak, spotkanie fanów twórczości Cassandry 

Clare, prowadzenie P. Ścibiorek, M. Kłak, 30 uczestników, 

 8.11.2014 r., Spotkanie Klubu Fantastyki Krakowskie Smoki, prowadzenie 

P. Ścibiorek, M. Kłak, 30 uczestników, 

 15.11.2014 r., Nowa Huta w życiu i fantastyce (Paweł Majka, Jewgienij 

T. Olejniczak, Piotr Górski), prowadzenie P. Ścibiorek, M. Kłak, 30 uczestników, 

 23.11.2014 r., Serialkon – zlot miłośników i badaczy seriali. Klub Fantastyki Kra-

kowskie Smoki oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie i blog Pulpo-

zaur.pl zorganizowały jednodniowy konwent, poświęcony wyłącznie serialom. 

Podczas wydarzenia można było wziąć udział w konkursach, spotkaniach 

i panelach dyskusyjnych m.in.: Bóg w maszynie czy maszyna w ręku boga? Re-

ligia w serialach science-fiction; Doktor... who? Za co kochamy wariata 

w niebieskiej budce; Niewinne duchy przodków – historia i arystokracja 

w Downton Abbey; Zagubieni bohaterowie niekończących się opowieści – 

Gra o tron; Wiele hałasu o czymś, czyli Szekspir na Youtube’ie; Nowe szaty fe-

minizmu. The Good Wife, Orange is the New Black i inne Dziewczyny; Bogowie 

i istoty mityczne w serialu Supernatural; Czego się boimy, czyli komentarz spo-

łeczny w American Horror Story; Stare polskie seriale; Ludzkość na peryferiach 

kosmosu – zderzenie światów Star Trek i Firefly; Jak to już? – czyli po czym po-

znać, że oglądasz brytyjski serial; Brzydkie jest piękne, czyli Hannibal; Najlepsze 

seriale wszechczasów; Morscy łupieżcy, czyli jak to drzewiej na morzach bywa-

ło – Wikingowie i Black Sails; Seriale anglosaskie – UK kontra USA; Zasady są dla 

słabych – o antybohaterach w serialach; Spotkania kultur i religii: uwagi na 

marginesie co bardziej znanych (i lubianych) seriali sf i fantasy; Fenomen 

Friends. W konwencie udział wzięło ok. 800 osób. 
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 29.11.2014 r., Sesja RPG, spotkanie literackie oraz warsztaty malowania figurek, 

prowadzenie P. Ścibiorek, M. Kłak, 30 uczestników, 

 06.12.2014 r., Spotkanie Klubu Fantastyki Krakowskie Smoki, prowadzenie 

P. Ścibiorek, M. Kłak, 30 uczestników, 

 13.12.2014 r., LocoMotywy RPG, czyli cykl wykładów i dyskusji poświęconych 

różnym aspektom prowadzenia sesji, prowadzenie P. Ścibiorek, M. Kłak, 

30 uczestników. 

W ramach współpracy z Korporacją Ha!Art w Artetece odbywały się spotkania 

z literaturą – 10 spotkań, 185 uczestników: 

 4.04.2014 r., spotkanie wprowadzające korporacji Ha!Art, 

 23.05.2014 r. – „Pierre Bourdieu – marksista parmenidejski (krytyka Jacques'a 

Rancière)”, prowadzenie dr J. Franczak, 

 12.06.2014 r. – „Ekonomiczne uwarunkowania literatury. Wstępne rozpozna-

nia” (w ramach cyklu Socjologia literatury), 

 25.06.2014 r. – „Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bour-

dieu” (w ramach cyklu Socjologia literatury), 

 6.10.2014 r., warsztaty, prowadzenie T. Majkowski, 30 uczestników, 

 16.10.2014 r., warsztaty „Yet one word”, prowadzenie M. Żmuda, 

25 uczestników, 

 24.10.2014 r., Seria Czytań Ha!artu, prowadzenie J. Bińczycki, 25 uczestników. 
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W dniach 2-4 października 2014 r. w Artetece odbywały się spotkania w ramach 

Międzynarodowego Festiwalu Literackiego Ha!wangarda 2014. Prezentowane były 

najważniejsze projekty literatury elektronicznej, wizualnej, pokazy twórczości cyfro-

wej. Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty literatury generatywnej, algorytmicznej, a 

także wystawy gier opartych na literaturze: Warsztaty remiksów polskiej poezji, 

Warsztaty Kathleen Inman Berens. Do 16 października oglądać można było interak-

tywną wystawę „Gry: przypadki książkowe”, której organizatorem był Massachusetts 

Institute of Technology. Zwiedzający mogli zagrać w wybrane gry komputerowe 

stworzone na podstawie dzieł literackich Sofoklesa czy Douglasa Adamsa. 

W wydarzeniach udział wzięło 55 osób. 

Odbyło się również spotkanie poświęcone grom (40 uczestników) oraz uroczystości 

z okazji jubileuszu wydania 45. numeru Ha!Artu, połączone z warsztatami pisarskimi 

(10 uczestników). 

 

Małopolskie Studio Komiksu – w ramach działalności MSK w 2014 roku odbyło się 

17 spotkań, na których zgromadziło się 365 uczestników: 

 10.01.2014 r., Komiksowe polecanki, prowadzenie M. Jankowski, 

20 uczestników, 

 17.01.2014 r., Cesky komiks, ahoj!, prowadzenie M. Jankowski, 20 uczestników, 

 24.01.2014 r., Komiksowa Bruksela. Subiektywny przewodnik, prowadzenie 

M. Jankowski, 20 uczestników, 

 31.01.2014 r., Sorry, ale taki mamy klimat, czyli czym komiksiarze lubią się chwa-

lić, prowadzenie M. Jankowski, 20 uczestników, 
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 7.02.2014 r., Polecanki dalekowschodnie, prowadzenie M. Jankowski, 

20 uczestników, 

 14.02.2014 r., Piątkowe Spotkanie z Komiksem, prowadzenie M. Jankowski, 

20 uczestników, 

 21.02.2014 r., Komiks non-fiction, prowadzenie M. Jankowski, 20 uczestników, 

 7.03.2014 r., Ile jest Moebiusa w Katsuhiro Otomo? W trybach komiksowej rewo-

lucji, prowadzenie M. Jankowski, 20 uczestników, 

 14.03.2014 r., Co ma religia do komiksu?, prowadzenie M. Jankowski, 

20 uczestników, 

 25.04.2014 r., Hiszpania komiksem stoi, prowadzenie M. Jankowski, 

20 uczestników, 

 16.05.2014 r., DEM: drugie starcie, prowadzenie M. Jankowski, 20 uczestników, 

 30.05.2014 r., Wieści z komiksowej Warszawy, prowadzenie M. Jankowski, 

20 uczestników, 

 26.09.2014 r., Komiksowy Teleekspres, prowadzenie M. Jankowski, 

20 uczestników, 

 10.10.2014 r., Piątkowe Spotkanie z Komiksem, prowadzenie R. Szłapa, 

15 uczestników, 

 24.10.2014 r., Piątkowe Spotkanie z Komiksem, prowadzenie M. Jankowski, 

15 uczestników, 

 7.11.2014 r., Szafa z Komiksami, okładkowe potworności z lat 90-tych, prowa-

dzenie M. Jankowski, 15 uczestników, 

 21.11.2014 r., spotkanie z autorami komiksu „Odpamiętani”, prowadzenie 

M. Jankowski, 20 uczestników, 

 5.12.2014 r., „Niesamowita historia Marvel Comics – lata 50 XX wieku”, prowa-

dzenie P. i J. Masłowscy, 20 uczestników, 

 12.12.2014 r., „Genshinken jako przykład krytyki japońskiego środowiska otaku”, 

prowadzenie M. Spurgiasz, 20 uczestników. 
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III Krakowski Festiwal Komiksu – 

5.04.2014 r. w Artetece WBP 

w Krakowie odbyła się impreza zor-

ganizowana we współpracy 

z Krakowskim Stowarzyszeniem Ko-

miksowym. Gośćmi trzeciej edycji by-

li: Katarzyna Babis, Daniel Grzeszkie-

wicz, Daniel Gutowski, Michał Rzecz-

nik, Robert Sienicki, Mateusz Skutnik, 

Dominik Szcześniak, Bartosz Sztybor. 

Podczas imprezy odbyła się krakow-

ska premiera komiksu „Miasto 

z widokiem”, której gośćmi byli: Ja-

kub Babczyński, Paweł Garwol, To-

masz Kleszcz. Na miłośników komiksu 

czekała wystawa grafik Daniela 

Grzeszkiewicza. Można było wziąć 

udział w konferencji dotyczącej 

obecności komiksu w bibliotekach. 

Najmłodsi fani komiksów na warszta-

tach pod okiem Rafała Szłapy uczyli 

się, jak stworzyć własny komiks. Od-

była się bitwa komiksowa, czyli poje-

dynki na pisaki, podczas których ko-

miksowi artyści zmierzyli się 

z tematami zadanymi przez publicz-

ność. Przez cały dzień trwała giełda 

komiksowa. Festiwal zgromadził 

ok. 150 uczestników. 

 

Spotkania autorskie, promocje książek, 15 spotkań, 465 uczestników: 

 25.02.2014 r., Jonathan Lear „Nadzieja radykalna”, Piotr Nowak, Marek Bień-

czyk, Jan Maria Rokita, prowadzenie A. Serafin, 20 uczestników, 

 3.03.2014 r., Antologia „Księga Wampirów”, prowadzenie M. Szostak, 

15 uczestników, 

 23.01.2014 r., „Z krwi, kości i wiary”, promocja książki połączona ze spotkaniem 

z księdzem Wojciechem Lemańskim oraz Anną Wacławik-Orpik, prowadzenie 

Ł. Wojtusik, współpraca: Wydawnictwo Agora, 105 uczestników, 

 12.04.2014 r., O zabawkach inaczej, czyli antologia „Toystories”, spotkanie 

z autorami antologii „Toystories”, prowadzenie K. Czepiel, 15 uczestników, 

 28.04.2014 r., „Sukces czy porażka: 10 lat przystąpienia Polski do Unii Europej-

skiej”, spotkanie autorskie z Dominiką Cosic, prowadzenie M. Kwaśny, 

20 uczestników, 

 22.05.2014 r., Epistemologiczna rola obrazu fotograficznego, spotkanie z dr 

Aleksandrą Łukaszewicz Alcaraz na temat książki „Epistemologiczna rola obra-
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zu fotograficznego. Ku podmiotowi tak jakby i epistemologii jak gdyby – rola 

fotografii w określaniu naszych tożsamości i świata wokół nas". Spotkanie 

w ramach otwartej platformy Kraków Photo Fringe organizowanej w czasie 

trwania Miesiąca Fotografii w Krakowie. 

 2.06.2014 r., Agnieszka Drotkiewicz „Nieszpory”, prowadzenie P. Sagan, 

10 uczestników, 

 9.06.2014 r., „Informator – przewodnik po Górach Rodniańskich", promocja 

książki, współpraca Towarzystwo Polsko-Rumuńskie w Krakowie, 

20 uczestników, 

 19.09.2014 r., Rok w rozmowie. Pisarze krytycznym okiem, spotkanie 

z Jarosławem Czechowiczem, Marcinem Wilkiem, Robertem Ostaszewskim, 

prowadzenie J. Czechowicz, współpraca: Blog krytyczno-literacki Krytycznym 

Okiem, 30 uczestników, 

 16.10.2014 r., Adam Zagajewski „Asymetria”, prowadzenie P. Próchniak, współ-

praca: Wydawnictwo a5, 70 uczestników, 

 7.11.2014 r., Promocja XVI tomu rocznika „Małopolska. Regiony – regionalizmy 

– małe ojczyzny”, współpraca: Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw 

Kultury, 60 uczestników, 

 27.11.2014 r., „No Future! Historia krakowskiej FMW”, spotkanie połączone 

z dyskusją, 40 uczestników, 

 8.12.2014 r., „Pod okupacją. Listy”, promocja książki, prowadzenie T. Fiałkowski, 

współpraca: Fundacja Zeszytów Literackich, 30 uczestników, 

 9.12.2014 r., „Istnienie jest Bogiem, ja jest grzechem”, teologia niemiecka Piotra 

Augustyniaka, prowadzenie J. Baran, współpraca: Wydawnictwo Kronos, 

20 uczestników, 

 16.12.2014 r., Wokół książki Cory’ego Doctorowa „Kontekst. Eseje o wydajności, 

kreatywności, rodzicielstwie i polityce w XXI w.”, spotkanie z Joanną Kuchar-

ską, Piotrem Puldzianem Płucienniczakiem, Konradem Gliścińskim oraz Macie-

jem Jakubowiakiem, prowadzenie M. Jakubowiak, współpraca: Fundacja 

„Nowoczesna Polska”, 10 uczestników. 

Dyskusyjne Kluby Książki – w 2014 r. koordynacja działalności DKK na terenie Mało-

polski objęła 125 działających klubów (66 klubów dla dzieci i młodzieży oraz 59 dla 

dorosłych), 1 142 spotkania klubowe, 60 spotkań autorskich, panel dyskusyjny oraz 

zjazd moderatorów z wykładem, na których zgromadziło się 13 722 uczestników, 

z czego 1 515 osób to stali członkowie. 

Zbiory DKK wzbogaciły się w 2014 r. o 2 506 jednostek inwentarzowych o wartości 

49 877,81 zł (w tym 16 audiobooków za 348,06 zł oraz 2 490 książek za 49 529,75 zł) – 

uwzględnione w liczbie zakupów Biblioteki w przedsięwzięciu 1.1. 

W okresie sprawozdawczym w województwie czasowo zawieszono działalność 

8 klubów (DKK przy M-GBP w Alwerni, DKK przy GBP w Brzeźnicy, DKK przy GBP 

w Grojcu, DKK przy GBP w Kluczach, DKK przy MBP w Skawinie oraz DKK w Filii Wielkie 

Drogi, MDKK przy Wadowickiej Bibliotece Publicznej, MDKK w Woli Rzędzińskiej), na 

koniec roku zawieszonych pozostawało 5 (DKK przy GBP w Grojcu, DKK przy GBP 

w Kluczach, DKK przy Filii Wielkie Drogi, MDKK przy Wadowickiej Bibliotece Publicznej 

oraz MDKK przy PiMBP w Wieliczce), utworzono 4 kluby (DKK dla dorosłych przy Filii 
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Bolechowice GBP Zabierzów oraz MDKK przy Filii 

nr 3 w MBP Krynicy-Zdroju, MBP w Bukownie oraz WBP 

w Krakowie). 

Dyskusyjny Klub Książki w WBP w Krakowie  

Wśród małopolskich klubów 2 DKK działały w WBP 

w Krakowie, w III kwartale 2014 r. przy Oddziale dla 

Młodzieży powstał Młodzieżowy Dyskusyjny Klub 

Książki.  

W 2014 r. w WBP w Krakowie odbyło się 29 spotkań 

klubów (453 uczestników), w tym: panel dyskusyjny 

o twórczości Doroty Terakowskiej, spotkanie inaugu-

racyjne MDKK, 2 spotkania autorskie (z Renatą Piąt-

kowską i Anną Onichimowską) oraz zjazd moderato-

rów DKK wraz z wykładem dla bibliotekarzy. 

Ogółem w 2014 r. w województwie odbyły się 1 204 

spotkania, z tego 29 w WBP w Krakowie. 

14.02.2014 r. wszyscy odwiedzający Wypożyczalnię 

Główną mieli okazję obejrzeć ekspozycję książek 

pod hasłem „Najchętniej czytane w Walentynki”. 

„Między magią a religią. Sacrum w twórczości Tol-

kiena” – w dniach 29-30.03.2014 r. w Bibliotece od-

była się ogólnopolska konferencja studencko-

doktorancka realizowana we współpracy z Kołem 

Naukowym Studentów Religioznawstwa UJ, 

70 uczestników. 

Bibliotekarz Roku – 9.05.2014 r. w WBP w Krakowie 

odbyło się wręczenie medalu dla Bibliotekarza Roku 

2013 Województwa Małopolskiego, laureatką zosta-

ła Pani Maria Sosin – Dyrektor Powiatowej i Miejsko–

Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu, współ-

praca: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. 

Odjazdowy Bibliotekarz – 14.06.2014 r. – rajd rowero-

wy bibliotekarzy i miłośników książek, współpraca: 

Uniwersytet Pedagogiczny, 20 uczestników. 

Podaj Dalej – w 2014 r. w Bibliotece realizowano ak-

cję „Podaj dalej” m.in. podczas Masy Krytycznej, 

w ramach akcji zebrano 15 072 książki. 

Tydzień Zakazanych Książek – w tygodniu 21-27.09.2014 r. WBP w Krakowie po raz 

kolejny przyłączyła się do akcji zwracającej uwagę na zagadnienia cenzury. Od-

wiedzający Bibliotekę czytelnicy mieli szansę poznać tytuły z „czarnej listy”, wypoży-

czyć zakazane pozycje, obejrzeć wystawy „aresztowanych książek i filmów” oraz 

dowiedzieć się, co sprawiło, że zostały zakazane. Specjalnie oznakowane książki 

czekały na czytelników odwiedzających Wypożyczalnię Główną. W Oddziale dla 

Młodzieży zostały zebrane i owinięte taśmą ostrzegawczą lektury z zakresu szkoły 

średniej, które z różnych powodów trafiły na listę książek zakazanych. W Artetece 

WBP w Krakowie opublikowana była „lista filmów zakazanych”. 
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Noc poezji – w dniach 3-4 października 2014 r. Biblioteka włączyła się w obchody 

Nocy poezji, w ramach której zaproponowała użytkownikom 3 spotkania:  

 Koncert Sergiusza Orłowskiego (w Oddziale dla Młodzieży WBP w Krakowie) – 

pieśniarza, poety i kompozytora związanego z Piwnicą pod Baranami, połą-

czony z czytaniem poezji Agnieszki Bubki-Sagan, 

 Liberatura – poezja materialnej książki (w Artetece). Dr Katarzyna Bazarnik 

opowiedziała o poezji zaklętej nie tylko w słowach, ale i w materialnym kształ-

cie książki. Oprowadziła po zbiorach Czytelni Liberatury, 

 Spod Powiek – Widok z głębokiej wieży (w Artetece). Spotkanie z Zenonem Faj-

ferem (prowadzenie Teresa Nowak), poetą, dramaturgiem i pomysłodawcą 

liberatury, podczas którego autor zaprezentował wiele stron swojej oryginalnej 

poetyki: od interaktywnych wierszy wykorzystujących przestrzeń i materię książ-

ki, poprzez rozwijające się na ekranie magiczne przestrzenie widzialnych 

i niewidzialnych tekstowych labiryntów, aż po najnowsze utwory z jeszcze nieo-

publikowanego tomu „Widok z głębokiej wieży”, bliższe tradycyjnej liryce. 

Ponadto w poszczególnych agendach Biblioteki eksponowane były półki poetyc-

kie ze zbiorami tematycznie związanymi z poezją. Przed biblioteką znajdował się re-

gał z poezją „uwolnioną”, którą czytelnicy mogli zabrać do domu. 
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18 października 2014 r. w Artetece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie od-

był się II Krakowski Festiwal Amatorów Strachu, Obrzydzenia i Niepokoju (KFASON). 

Uczestnicy festiwalu mieli okazję wziąć udział w spotkaniach autorskich m.in. 

z Andrzejem Wardziakiem, Wojciechem Gunią i Magdaleną Kałużyńską, podyskuto-

wać o tym, jak najlepiej wystraszyć czytelnika z Kazimierzem Kyrczem Jr, Arturem Ol-

chowym, Michałem Stonawskim, Jarkiem Turowskim, Juliuszem Wojciechowiczem, 

uczestniczyli również w pokazach filmów krótkometrażowych: „Lament Paranoika” 

oraz „Smakosze” cz. 1 i cz. 2. 

Na literacki spacer „Jak straszy Kraków – warsztaty z wyobraźni” zaprosili zebranych 

Jan Krasnowolski i Wojciech Gunia. 

Festiwal zakończyła uroczysta gala wręczenia Nagrody im. Stefana Grabińskiego 

przyznawanej od 2014 r. najlepszym utworom polskich autorów. W kategoriach 

Opowiadanie i Książka Kapituła przyznała nagrodę Łukaszowi Orbitowskiemu za 

opowiadanie „Rękopis znaleziony w gardle” oraz Jerzemu Pilchowi za książkę „Wiele 

demonów”. W głosowaniu czytelników zdecydowanie zwyciężył Krzysztof Macie-

jewski, zdobywając nagrodę zarówno za opowiadanie („Biel Łabędzia, Biel łabę-

dzia”), jak i za książkę („ALBUM”). Wydarzenia zgromadziły 50 uczestników. 

 

18. Targi Książki w Krakowie  

W dniach 23-26.10.2014 r. odbyła się 18. edycja Targów Książki. WBP w Krakowie 

wzięła udział w Targach w roli wystawcy oraz zorganizowała seminarium dla 

bibliotekarzy pod hasłem „Komiks w bibliotece”, prowadzenie M. Jankowski, 

A. Wabik, 30 uczestników. 
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Festiwal Conrada – wydarzenie poświęcone literaturze, organizowane przez Miasto 

Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i Fundację Tygodnika Powszechnego. Szereg 

spotkań z najwybitniejszymi osobistościami światowej literatury, pokazy filmów zwią-

zanych z literaturą, wystawy, koncerty oraz wykłady. W 2014 r. w dniach 23-

26 października w ramach Festiwalu w Artetece odbywały się szkolenia Akademii 

Kultury – Biblioteczne Inicjatywy, Biblioteczne Aktywności (w skrócie BIBA) – ogólno-

polskiego programu szkoleń i konferencji dla bibliotekarzy, odbywających się 

w ramach największych polskich festiwali literackich. Spotkania prowadzone przez 

Z. Jurczak-Kopocińską zgromadziły 80 uczestników. 

 

Herbatka z Herbertem – 29.10.2014 r. z okazji 90. rocznicy urodzin poety 

w Wypożyczalni Głównej na czytelników czekała ekspozycja książek związanych ze 

Zbigniewem Herbertem oraz cytaty z jego utworów, prezentowane w formie ekspre-

sowych herbatek. 

TRAKL-TAT. W 100-lecie śmierci Georga Trakla – 3 listopada 2014 r. WBP w Krakowie 

oraz Fundacja Urwany Film zorganizowały spotkanie literackie, mające na celu 

przedstawienie sylwetki i twórczości zmarłego w Krakowie przed 100 laty wybitnego 

poety austriackiego – Georga Trakla. Wzięli w nim udział: Michał Piętniewicz, Dariusz 

Eckert oraz Marek Wawrzyński. Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Woje-

wództwa Małopolskiego honorowym patronatem objął Konsulat Austrii w Krakowie. 

Wydarzenie zgromadziło 20 uczestników. 
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Dzielnia Pany! – w 2014 r. w Bibliotece odbyły się wydarzenia literackie, organizowa-

ne we współpracy z Fundacją Promocji Kultury Urwany Film: „Wojna czy pojedna-

nie” oraz „Moja dzielnia”. Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej 

Kraków. 

W 2014 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie przystąpiła do projektu Wy-

pożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych 

i słabowidzących – Edycja 2014 realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Oso-

bom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany 

przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Biblioteka w ramach projektu otrzymała nieodpłatnie – na podstawie umowy uży-

czenia – urządzenie Czytak Plus, które jest przystosowane do obsługi przez osoby 

niewidome i słabowidzące. Czytaka wraz z książkami audio będą mogli wypoży-

czać użytkownicy korzystający z Wypożyczalni Książki Mówionej i Brajlowskiej.  Biblio-

teka, dzięki uprzejmości Stowarzyszenia „Larix”, otrzymała bezpłatnie także pakiet 

prawie 1 000 cyfrowych książek mówionych. 

 

W ramach współpracy z wydawnictwami w WBP w Krakowie swoje publikacje pre-

zentowały: Wydawnictwo Skrzat, Wydawnictwo Naukowe UP im. Jana Pawła II 

w Krakowie, Wydawnictwo a5, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Oficyna 

Wydawnicza Impuls, Wydawnictwo WAM, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Rosi-

kon Press (łącznie 93 książki). 
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PROMOCJA KULTURY 

26.03.2014 r., prezentacja sztuki kurdyjskiej, współpraca: Instytut Orientalistyki UJ, 

10 uczestników.  

Krzyk w Bibliotece. Pamięci Jacka Kaczmarskiego – 5.04.2014 r., w 10. rocznicę 

śmierci artysty w Bibliotece zorganizowano warsztaty malarskie, panel dyskusyjny, 

pokaz filmu, recitale dzieci, młodzieży i seniorów, koncert zespołów Trio Łódzko-

Chojnowskie oraz Nothing Serious. Wydarzenia odbyły się we współpracy z Artina, 

Małopolskim Ogrodem Sztuki, Krakowskim Biurem Festiwalowym, Małopolską Agen-

cją Rozwoju Regionalnego S.A., 200 uczestników. 

15.04.2014 r. w Bibliotece odbyło się spotkanie poświęcone Architekturze informacji, 

organizowane przy współpracy z Kołem Naukowym Architektów Informacji Uniwer-

sytetu Pedagogicznego, prowadzenie O. Dąbrowska, 40 uczestników. 

Debata Nowa Europa Wschodnia – 5.05.2014 r. w Bibliotece odbyła się rozmowa 

ekspercka o sytuacji politycznej na Ukrainie, prowadzenie F. Madej, współpraca: 

„Nowa Europa Wschodnia”, 10 uczestników. 

Króliczarnia – bibliotekarska mini-konferencja, 17.05.2014 r., 15 uczestników. 

21-22.05.2014 r. w WBP w Krakowie odbył się Turniej Negocjacyjny, przygotowany 

we współpracy z Kołem Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ, 

100 uczestników. 

Żywa Biblioteka – 24.05.2014 r. w WBP w Krakowie odbyły się spotkania z tzw. żywymi 

książkami, współpraca: Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa, 

80 uczestników. 
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GrArt – 28.06.2014 r. w Artetece w ramach 

festiwalu odbyły się spotkania pod ha-

słem „Gry jako pretekst dla sztuki”. Pro-

gram festiwalu obejmował m.in.: Gry od 

Kuchni – prelekcja – prowadzenie Tade-

usz Zuber, Reality Pump, Grywalizacja – 

panel dyskusyjny, prowadzenie Radosław 

Polański, Cosplay – kreatywne hobby czy 

żywa reklama? – prowadzenie Katarzyna 

„Kairi” Siedlecka, Wpływ ścieżki dźwięko-

wej na jakość rozgrywki – prelekcja, pro-

wadzenie Michał Karczewski, panel wy-

wiadowczy graczy słuchaczy – rozmowy 

z twórcami muzyki, prowadzenie Arka-

diusz Haratym, Osobowość gracza 

a projektowanie zdarzeń – panel dyskusyj-

ny, prowadzenie Jacek Olejnik, pokaz 

Cosplay, koncert I Set My Pixels on Fire, 

Jaka to melodia? – konkurs muzyczny, 

prowadzenie Mateusz Droździewicz oraz 

Łukasz Rzepecki, Antykonwent Rafineria.  

W setną rocznicę wybuchu I wojny świa-

towej: Rotmistrz W. Kossak na wielkiej 

wojnie, 30.06.2014 r. w Bibliotece odbył 

się odczyt ilustrowany, prowadzenie An-

drzej Bogunia-Paczyński.  

The Quiet Volume Anta Hamptona – 

w dniach 24-27.09.2014 r. Wojewódzka 

Biblioteka Publiczna w Krakowie wraz 

z Teatrem Łaźnia Nowa zaprosiły wszyst-

kich chętnych do udziału w urban Art – 

sztuce w przestrzeni miejskiej. Hampton, 

znany na świecie performer, odsłonił nie-

znany dotąd charakter powszechnie zna-

nego miejsca – Czytelni Głównej WBP 

w Krakowie. 

Rajski Ogród Kultury – Samorząd Województwa Małopolskiego, Małopolski Instytut 

Kultury oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie w dniach 20-

21 października 2014 r. zorganizowały Forum dla Kultury. Małopolska. Etos czy eko-

nomia? Współpraca czy konkurencja? Dziedzictwo czy interpretacja? – to tematy 

wybrane na Forum, którego tegoroczna edycja nosiła tytuł Rajski Ogród Kultury. By-

ło ono okazją do spotkania się i rozmowy twórców, artystów, animatorów, mene-

dżerów, ludzi mediów, przedsiębiorców i samorządowców. Debaty z udziałem m.in. 

ks. Adama Bonieckiego, Zofii Gołubiew, Jerzego Halbersztadta odbywały się 

w odniesieniu do trzech wyżej wspomnianych obszarów. Dyskusje po spotkaniach 

panelowych prowadzili goście specjalni, m.in. Bartosz Szydłowski, Bogna Świątkow-

ska, Jacek Żakowski. Odbył się również moduł poświęcony ewolucji systemu wspie-

rania rozwoju produkcji filmowej za pośrednictwem regionalnych funduszy filmo-

wych, do udziału w którym zostali zaproszeni m.in. Agnieszka Odorowicz oraz przed-

stawiciele przemysłu filmowego. Wydarzenia zgromadziły 120 uczestników. 
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Playpublik to festiwal gier w przestrzeni miejskiej organizowany w dniach 3-

5 października w Krakowie przez Goethe-Institut, Galerię Bunkier Sztuki, Instytut Fran-

cuski w Krakowie oraz k&k kultkom. Designerzy, artyści i twórcy gier przez kilka dni 

zamieniali Kraków w planszę do gry. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 

aktywnie włączyła się do organizacji festiwalu. W przestrzeniach Arteteki Wojewódz-

kiej Biblioteki Publicznej w Krakowie odbywały się gry: KulturKorp i Curse to play. 

W wydarzeniach prowadzonych przez K. Baranowskiego uczestniczyło 50 osób.  

Spotkania Stowarzyszenia Miłośników Klocków Lego „Zbudujmy to!”, prowadzenie 

M. Danielak, 7 spotkań, 105 uczestników. 

W ramach spotkań miłośników speedcubingu – kostka Rubika, Biblioteka we współ-

pracy z Cezarym Chełkowskim zorganizowała 7 spotkań, które zgromadziły 

105 uczestników. 

Razem (V) lepiej – warsztaty street art., współpraca Plecy Donusa, 2 spotkania, 

20 uczestników.  

Krakowska Loża Historii Współczesnej. Rozmowy o książkach i nie tylko…, cykl spo-

tkań organizowanych we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej 

(8 spotkań, 450 uczestników): 

 15.01.2014 r. – „Auschwitz: piekło i jego obraz w fotografii”, spotkanie połączo-

ne z dyskusją, prowadzenie R. Graczyk, 80 uczestników, 

 19.02.2014 r. – „ZSL 1945-1956: niby stronnictwo niby ludowe”, spotkanie połą-

czone z dyskusją, prowadzenie R. Graczyk, 60 uczestników, 

 19.03.2014 r. – „Grudzień 70: niedokończona rewolucja”, spotkanie połączone 

z dyskusją, prowadzenie R. Graczyk, 70 uczestników, 

 16.04.2014 r. – „Ks. Władysław Gurgacz – kapelan żołnierzy wyklętych", spotka-

nie połączone z dyskusją, prowadzenie R. Graczyk,  40 uczestników, 

 21.05.2014 r. – „Życie pod okiem Wielkiego Brata” spotkanie połączone 

z dyskusją, prowadzenie R. Graczyk, 50 uczestników, 

 18.06.2014 r. – „Czym był komunizm?”, spotkanie połączone z dyskusją, prowa-

dzenie R. Graczyk, 60 uczestników, 

 15.10.2014 r. – „Polityka historyczna: oręż, który wypada nam z ręki”, spotkanie 

połączone z dyskusją, prowadzenie R. Graczyk, 50 uczestników, 

 19.11.2014 r. – „Prymas Wyszyński i wszyscy jego oponenci”, spotkanie połączo-

ne z dyskusją, prowadzenie R. Graczyk, 40 uczestników. 
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Małopolska bez smogu – szkolenie dla małopolskich NGO! Stowarzyszenie 

Krakowski Alarm Smogowy wraz z WBP w Krakowie zaprosiły wszystkich, którzy chcą 

podjąć skuteczne kroki na rzecz ochrony powietrza w Małopolsce, na bezpłatne 

szkolenie, które odbyło się w terminie 24-25 października 2014 r. Spotkanie 

zorganizowane w Artetece zgromadziło 30 uczestników. 

25 października 2014 r. w Artetece odbyły się warsztaty kreatywnego pisania Loesje, 

prowadzenie A. Koźmińska, 20 uczestników.  

W dniach 14-16 listopada 2014 r. Biblioteka oraz Koło Naukowe Studentów Filozofii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowały konferencję Kultura Wykluczenia? Kultu-

ra Wykluczenia? to seria konferencji oraz program badawczy, rozwijany od 2013 r. 

przez zespół pod kierownictwem Joanny Hańderek, Jarosława Górniaka, Leszka So-

snowskiego oraz studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego celem jest prze-

badanie różnych aspektów i znaczeń wykluczenia, rozumianego jako stały aspekt 

kultur i wzajemnego oddziaływania na człowieka instytucji oraz innych ludzi. Konfe-

rencja miała za zadanie przyjrzeć się wykluczeniu w jego aspekcie ekonomiczno-

społecznym. Wydarzenie zgromadziło 100 uczestników. 

Storytelling w kulturze nowych mediów – w dniach 24-25 listopada 2014 r. 

w Bibliotece odbyły się warsztaty, podczas których można było nauczyć się pracy 

z narzędziami do tworzenia własnych opowieści interaktywnych i trans medialnych. 

Warsztaty prowadzone były w ramach zajęć na kierunku Teksty kultury, Wydział Po-

lonistyki UJ, prowadzenie P. Janicki, 15 uczestników. 

Generacje-Kreacje. Sztuka w dialogu pokoleń – WBP w Krakowie realizowała pro-

jekt dotyczący aktywizacji twórczej dzieci z Domów Dziecka i seniorów 

z Uniwersytetów III Wieku, w których aktywnie pracują koordynatorzy kampanii 

„Cała Polska czyta dzieciom”. Miał on na celu przygotowanie do odbioru 

i tworzenia kultury marginalizowanych grup wiekowych i społecznych, rozbudzenie 

trwałych zainteresowań kulturalnych, w tym także tworzenie sztuki z wykorzystaniem 

mediów, pokazanie dzieciom z domów dziecka innych postaw życiowych, niż te, 

które znają ze swoich rodzinnych, często dysfunkcyjnych domów, nawiązanie więzi 

pomiędzy pokoleniami, wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu. W 2014 r. 

odbyło się 8 spotkań, w których udział wzięło 110 osób. 

W 2014 r. WBP w Krakowie zorganizowała Szkolenia sekcji trenerskiej psychologów 

UJ, odbyły się 2 spotkania dla 42 uczestników: „Trenuj mowę ciała!”, „Odkrywając 

potencjał osobisty”. 

Architektura i studium zagospodarowania przestrzennego – w Artetece m.in. 

w ramach współpracy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie z Fundacją 

Aktywnych Obywateli im. J. Dietla cyklicznie odbywają się spotkania dotyczące za-

gadnień związanych z architekturą. W 2014 r. zorganizowano 3 spotkania, w których 

udział wzięło 46 osób: 

 „Krakowska Rzeczpospolita Handlowa” debata dotycząca galerii handlowych 

w Krakowie, 

 „Rynek nieruchomości w Krakowie”, 

 Spotkanie Fundacji. 

 

27.11.2014 r. WBP w Krakowie we współpracy z Wydawnictwem Astra zorganizowa-

ła konferencję Tudorowie. Romantyczne dusze, silne osobowości, prowadzoną 

przez dr Katarzynę Kuras, 50 uczestników. 



43  

5.12.2014 r. w Bibliotece odbyło się spotkanie połączone z dyskusją na temat Polscy 

uchodźcy w Rumunii 1938-1947. Dokumenty z Narodowych Archiwów Rumunii, 

współpraca: Rumuński Instytut Kultury w Warszawie, Instytut Pamięci Narodowej, 

40 uczestników. 

LVL.UP – spotkania Projektantów i Badaczy Gier Koła Naukowego Medioznawców 

UJ, razem 8 spotkań, 96 uczestników. 

Projekt Children and Youth Multicultural Education: Meet me in the library – w 2012 

roku WBP w Krakowie we współpracy ze STRIM – Stowarzyszeniem Rozwoju 

i Integracji Młodzieży rozpoczęła realizację projektu w ramach Programu Unii Euro-

pejskiej EVS – wolontariat europejski. 

Od października 2013 r. do czerwca 2014 r. trwała druga edycja projektu „Meet me 

in the library”, z Biblioteką współpracowali wolontariusze z Hiszpanii, Włoch 

i Niemiec, prowadzący warsztaty językowe z języków: hiszpańskiego, włoskiego 

i niemieckiego. W październiku 2014 r. rozpoczęła się trzecia edycja warsztatów pro-

wadzonych przez uczestników Programu Erasmus+ Młodzież, Akcja 1. Mobilność 

edukacyjna: Wolontariat Europejski – wolontariuszy z Niemiec, Włoch i Hiszpanii.  

Ogółem w ramach zajęć w 2014 r. odbyło się 396 spotkań (w 13 cyklach), w których 

udział wzięło 191 osób: 

 „Ciao bambino” – spotkania z językiem włoskim dla mam z dziećmi – 

17 spotkań, po 12 osób, 

 „¡Hola!, ¡Hola!” – spotkania z językiem hiszpańskim od podstaw dla dzieci (od 

6 do 12 lat) – 23 spotkania, po 11 osób, 

 „Volare, cantare, oo…”- konwersacje z języka hiszpańskiego dla mam 

z małymi dziećmi – 8 spotkań, po 18 osób, 

 „Uno, due, tre" – spotkania z językiem włoskim dla młodzieży gimnazjalnej 

i licealnej (poziom podstawowy) – 18 spotkań, po 5 osób, 

 „Guten Tag” – spotkania z językiem niemieckim dla młodzieży (poziom podsta-

wowy) – 21 spotkań, po 10 osób, 

 „Nice to meet you” – spotkania z językiem angielskim dla młodzieży (poziom 

pre-intermediate) – 7 spotkań, po 10 osób, 
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 „Hasta la Vista” – konwersacje dla studentów w języku hiszpańskim (poziom 

średniozaawansowany) – 41 spotkań, po 15 osób, 

 „O sole mio” – spotkania z językiem włoskim dla osób 18+ (poziom średniozaa-

wansowany) – 19 spotkań, po 9 osób, 

 „Buongiorno!” – spotkania z językiem włoskim dla osób 18+ (poziom podstawo-

wy) – 48 spotkań, po 13 osób, 

 „Parole, parole” – spotkania z językiem włoskim dla osób 18+ (poziom średnio 

zaawansowany) – 48 spotkań, po 13 osób, 

 „Uno, dos, tres” – spotkania z językiem hiszpańskim dla osób 18+ (poziom pod-

stawowy) – 29 spotkań, po 15 osób, 

 „Eins, zwei, drei” – spotkania z językiem niemieckim dla osób 18+ (poziom pod-

stawowy) – 17 spotkań, po 7 osób, 

 „Sprechen Sie Deutsch” – spotkania z językiem niemieckim dla osób 18+ 

(poziom średnio zaawansowany) – 17 spotkań, po 8 osób, 

 „Ich liebe Deutsch!” – spotkania z językiem niemieckim dla średnio zaawanso-

wanych – 24 spotkania, po 8 osób, 

 „Dulce vida” – spotkania z językiem hiszpańskim od podstaw dla seniorów – 

11 spotkań, po ok. 11 osób, 

 „Alles klar” – spotkania z językiem niemieckim dla seniorów (poziom podstawo-

wy) – 24 spotkania, po ok. 9 osób, 

 „Bella Italia” – spotkania z językiem włoskim dla seniorów – 19 spotkań, po 

7 osób. 

 Dyskusyjny Klub Książki Niemieckiej – Wolontariuszka z Niemiec prowadziła do-

datkowo spotkania dotyczące literatury niemieckiej, w 2014 r. odbyło się 

5 spotkań, w których uczestniczyły 23 osoby. 

 

Ponadto wolontariusze prowadzili wspólnie z pracownikiem WBP w Krakowie – Hali-

ną Sarapatą – zajęcia z języka angielskiego dla seniorów, kurs on-line 

(53 spotkania).  



45  

Coraz bliżej Święta. Tradycyjny wykład bożonarodzeniowy – 6 grudnia 2014 r. Woje-

wódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie wraz z Kołem Naukowym Tekstów Kultury 

UJ zorganizowała wykład otwarty, poruszający zagadnienia m.in.: Czy Święty Miko-

łaj ubierał się na czerwono zanim zaczął występować w reklamach coca-coli?, Jak 

to się stało, że w Polsce świąteczne prezenty znajduje się pod choinką, a w Finlandii 

przynosi je… koza? O zbliżających się świętach i ich recepcji przez kulturę popularną 

opowiadał dr Tomasz Majkowski, specjalista w dziedzinie fantastyki i nowych me-

diów, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, opiekun Koła Naukowego Tekstów 

Kultury UJ. Spotkanie zgromadziło 50 uczestników. 

Ponadto w Artetece odbyły się: 

 sesja zdjęciowa COSPLAY BATTLESTAR, przeprowadzona przez fotostudio  

Zahora, 

 realizacja 27 programów przez TVP Kraków we współpracy z Urzędem Marszał-

kowskim Województwa Małopolskiego, 

 spotkania biura prasowego Krakowskiego Festiwalu Filmowego, 

 konferencja Marszałka Jacka Krupy, 

 obrady jury nagrody Ars Quaerendi, 

 warsztaty dziennikarskie organizowane w związku z Festiwalem Muzyki Filmo-

wej, prowadzenie F. Madej, współpraca: Krakowskie Biuro Festiwalowe, 

3 spotkania, 60 uczestników, 

 spotkanie „Nowe technologie w kulturze”, prowadzenie M. Cibicka, 

30 uczestników, 

 spotkanie w ramach „Spotkań z pasją” Fundacji Orange, prowadzenie 

M. Kubik, 10 uczestników. 
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Wystawy własne: 22 

1. Nowości Oddziału Informacji Regionalnej, ekspozycja: 7.01.2014 r. – 

25.02.2014 r., 

2. Reakcja na modernizm: architektura Adolfa Szyszko-Bohusza, ekspozycja: 

20.01.2014 r. – 27.04.2014 r., 

3. Nowości Oddziału Informacji Naukowej i Bibliograficznej, ekspozycja: 

17.02.2014 r. – 25.02.2014 r. 

4. 2014 Rokiem Oskara Kolberga, ekspozycja: 25.02.2014 r. – 24.04.2014 r., 

5. Nowości Oddziału Informacji Regionalnej, ekspozycja: 26.02.2014 r. – 

20.04.2014 r., 

6. Literatura hiszpańska w Oddziale Zbiorów Obcojęzycznych, wystawa zorgani-

zowana w ramach „Nocy w Bibliotece”, ekspozycja: 25.04.2014 r. – 

26.04.2014 r., 

7. Tadeusz Różewicz 1921-2014, ekspozycja: 5.05.2014 r. – 17.05.2014 r., 

8. Nowości Oddziału Informacji Naukowej i Bibliograficznej, ekspozycja: 

17.05.2014 r. – 28.05.2014 r., 

9. Od jubileuszu do jubileuszu: wydawnictwa jubileuszowe Uniwersytetu Jagielloń-

skiego w zbiorach Oddziału Informacji Regionalnej, ekspozycja: 23.05.2014 r. – 

30.09.2014 r., 

10. Gabriel Garcia Marquez (1927-2014), ekspozycja: 28.05.2014 r. – 16.06.2014 r., 

11. Tydzień czytania dzieciom, Oddział Zbiorów Obcojęzycznych, ekspozycja: 

30.05.2014 r. – 07.06.2014 r., 

12. 2014 – Rok Jana Karskiego, ekspozycja: 16.06.2014 r. – 10.07.2014 r., 

13. Nowości Oddziału Informacji Naukowej i Bibliograficznej, ekspozycja: 

10.07.2014 r. – 22.08.2014 r., 

14. Achtung Russia!, ekspozycja: 22.08.2014 r. – 2.10.2014 r., 

15. Noc poezji (poezja z różnych stron świata), Krakowskie noce, ekspozycja: 

1.10.2014 r. – 5.10.2014 r., 

16. Opracowania poezji polskiej w Oddziale Informacji Naukowej i Bibliograficznej, 

ekspozycja: 2.10.2014 r. – 13.10.2015 r., 

17. W ramach Krakowskiej Nocy Poezji – Wiersze na Noc: krakowskie środowisko 

literackie, ekspozycja: 2.10.2014 r. – 12.12.2014 r., 

Promocja kultury: wystawy 

Zorganizowano łącznie 102 wystawy prezentujące prace w różnych dziedzi-

nach sztuki (malarstwo, fotografia, grafika), tworzonych zarówno przez profe-

sjonalistów, jak i utalentowanych amatorów, seniorów, dzieci i młodzież.  

Ponadto 32 otwarciom wystaw towarzyszyły wernisaże, w których udział wzięło 

1 750 osób. 
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18. Julian Kawalec (1916-2014), ekspozycja: 13.10.2014 r. – 13.10.2014 r., 

19. Twórczość Josepha Conrada w oryginale i przekładach, w ramach Conrad 

Festival, ekspozycja: 20.10.2014 r. – 26.10.2014 r., 

20. Halloween, ekspozycja: 27.10.2014 r. – 1.11.2014 r., 

21. Patrick Modiano – literacki Nobel 2014, ekspozycja: 13.11.2014 r. – 3.01.2015 r., 

22. Nowości Oddziału Informacji Regionalnej, ekspozycja: 15.12.2014 r. – 

31.12.2014 r. 

Wystawy twórców zewnętrznych: 62 

1. www.jedrzejbobowski.plakaty.pl, Jędrzej Bobowski, ekspozycja: 16.01.2014 r. – 

5.02.2014 r., połączona z wernisażem, 10 uczestników, 

2. Pocztówka z Finlandii, Przemysław „Orzeł” Krawiński, ekspozycja: 1.02.2014 r. – 

7.03.2014 r., połączona z wernisażem, 15 uczestników, 

3. Malarstwo i rysunek, Jerzy Pulchny, ekspozycja: 3.02.2014 r. – 12.03.2014 r., po-

łączona z wernisażem, 80 uczestników, 

4. Prezentacja prac studentów Pracowni i Laboratorium Technik Fotograficznych 

Katedry Komunikacji Wizualnej Wydziału Form Przemysłowych ASP w Krakowie, 

wystawa z cyklu Vivat Akademia, współpraca Akademia Sztuk Pięknych im. 

Jana Matejki w Krakowie, ekspozycja: 6.02.2014 r. – 5.03.2014 r., 

5. Bezdomność niepoznana, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, 

ekspozycja: 24.02.2014 r. – 27.03.2014 r., 

6. Zakłócenia II, Dobrawa Bies, ekspozycja: 28.02.2014 r. – 21.03.2014 r., 

7. Sztuka z Papieru, wystawa z cyklu Vivat Akademia współpraca Akademia 

Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, ekspozycja: 6.03.2014 r. – 

2.04.2014 r., 

http://www.jedrzejbobowski.plakaty.pl/
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8. Historia Polski i stosunków polsko-niemieckich, Niemiecki Instytut Spraw Polskich 

w Darmsztadzie, współpraca Instytut Goethego w Krakowie, ekspozycja: 

3.02.2014 r. – 28.02.2014 r., 

9. Słowacja – bogactwo w różnorodności, współpraca Instytut Słowacki 

w Warszawie, ekspozycja: 10.03.2014 r. – 28.03.2014 r., połączona 

z wernisażem, 39 uczestników, 

10. Śniadanie u Tiffany'ego – moda jak biżuteria, ze zbiorów Rodziny Sosenko, Ku-

rator: Katarzyna Sosenko, współpraca Krakowskie Szkoły Artystyczne, ekspozy-

cja: 13.03.2014 r. – 10.04.2014 r., połączona z wernisażem, 127 uczestników, 

11. Malarstwo, Renata Ostrowska, ekspozycja: 17.03.2014 r. – 10.04.2014 r., połą-

czona z wernisażem, 97 uczestników, 

12. Poranek w lesie, Leśne Inspiracje, wystawa pokonkurso-

wa, współpraca Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

w Krakowie, ekspozycja: 21.03.2014 r. – 31.05.2014 r., połą-

czona z wernisażem, 118 uczestników, 

13. Polesie, Anna i Marian Pagacz, ekspozycja: 

31.03.2014 r. – 30.04.2014 r., połączona z wernisażem, 

30 uczestników, 

14. Wystawa plakatów archiwalnych „Dni Tischnerow-

skich", współpraca Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, eks-

pozycja 1.04.2014 r. – 30.04.2014 r., 

15. SpoTKANIE, wystawa zbiorowa, wystawa z cyklu Vivat 

Akademia, współpraca Akademia Sztuk Pięknych im. Jana 

Matejki w Krakowie, ekspozycja: 3.04.2014 r. – 7.05.2014 r., 

16. W metafizycznej dziurze, współpraca Teatr 

im. St. Witkiewicza, ekspozycja: 8.04.2014 r. – 9.05.2014 r. 

17. Hiszpania po krakowsku, Małopolskie Dni Książki 

„Książka i Róża", współpraca Instytut Cervantesa 

w Krakowie, SARP Oddział Kraków, ASP im. Jana Matejki 

w Krakowie, Liceum Plastyczne w Nowym Wiśniczu, ekspozy-

cja: 22.04.2014 r. – 30.05.2014 r., połączona z wernisażem, 

120 uczestników, 

18. Mój region – moja zakładka. Śladami Oskara Kolberga, 

Małopolskie Dni Książki „Książka i Róża", ekspozycja: 

22.04.2014 r. – 30.05.2014 r., połączona z wernisażem, 

30 uczestników, 

19. Znalezione w książce, Małopolskie Dni Książki „Książka 

i Róża", ekspozycja” 22.04.2014 r. – 30.05.2014 r., 

20. Inkwizycja hiszpańska, Małopolskie Dni Książki „Książka 

i Róża", ekspozycja: 22.04.2014 r. – 30.05.2014 r., 

21. Wystawa notatników artystycznych UP, ekspozycja: 

6.05.2014 r. – 20.05.2014 r., wystawa połączona 

z wernisażem, 30 uczestników, 

22. Od Krakowa do Tatr, Ryszard Mazurkiewicz, ekspozycja: 

7.05.2014 r. – 30.05.2014 r., 
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23. Złote karty bułgarskiego średniowiecza, współpraca Bułgarski Instytut Kultury, 

ekspozycja: 8.05.2014 r. – 31.05.2014 r., połączona z wernisażem, 

50 uczestników, 

24. Ptasie impresje, Przemysław Krawiński, ekspozycja: 8.05.2014 r. – 6.06.2014 r., 

połączona z wernisażem, 15 uczestników, 

25. Malarstwo, wystawa zbiorowa, wystawa z cyklu Vivat Akademia, Akademia 

Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, ekspozycja: 8.05.2014 r. – 

4.06.2014 r., 

26. Żonkilowa zakładka, wystawa pokonkursowa, ekspozycja: 14.05.2014 r. – 

31.05.2014 r., 

27. Ogrody 2014, Ogrody, wystawa zbiorowa, ekspozycja: 2.06.2014 r. – 

30.09.2014 r., połączona z wernisażem, 70 uczestników, 

28. Mikrokosmos, wystawa zbiorowa, współpraca Fundacja Szkoła bez Barier na 

Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, eks-

pozycja: 3.06.2014 r. – 25.06.2014 r., połączona z wernisażem, 70 uczestników, 

29. Wielka Wojna – codzienne życie, Skarby Małopolski, współpraca Małopolski 

Instytut Kultury, ekspozycja: 4.06.2014 r. – 30.06.2014 r., połączona 

z wernisażem, 120 uczestników, 

30. Okładówka, współpraca Regionalna Pracownia Krajoznawcza przy Oddziale 

Akademickim PTTK w Krakowie, ekspozycja: 5.06.2014 r. – 15.07.2014 r., połą-

czona z wernisażem, 40 uczestników, 

31. Pokaż siebie, wystawa zbiorowa, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

nr 1 w Krakowie, Zespół Szkół Specjalnych nr 14, ekspozycja: 5.06.2014 r. – 

15.08.2014 r., 

32. Wystawa w bibliotece, Wojciech Kubiak, ekspozycja: 5.06.2014 r. – 2.07.2014 r., 

33. Uczcie się polskiego. Solidarność, NRD, Stasi, Instytut Pamięci Narodowej, eks-

pozycja: 11.06.2014 r. – 25.07.2014 r., 

34. Ptaki i kwiaty, Karolina Karcz, ekspozycja: 3.07.2014 r. – 25.07.2014 r., 

35. BZ WBK Press Foto, wystawa zbiorowa, ekspozycja: 18.08.2014 r. – 3.09.2014 r., 

połączona z wernisażem, 60 uczestników, 

36. Curriculum Vitae, Kamil Kukla, ekspozycja: 21.08.2014 r. – 17.09.2014 r., 
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37. Norwegia, Anna Teresa Kozłowska, ekspozycja: 1.09.2014 r. – 7.10.2014 r., połą-

czona z wernisażem, 10 uczestników, 

38. Zabytki południowo-wschodniej Polski, współpraca Stowarzyszenie Historyków 

Sztuki, ekspozycja: 15.09.2014 r. – 10.10.2014 r., połączona z wernisażem, 

90 uczestników, 

39. A mnie jest szkoda lata, Hanna Romańska-Tusiewicz, ekspozycja: 18.09.2014 r. – 

15.10.2014 r., 

40. Wystawa rysunku Bereźnicki 2014, Tomasz Bereźnicki, ekspozycja: 18.09.2014 r. – 

15.10.2014 r., 

41. Niekończąca się noc, Krzysztof Olszak, ekspozycja: 1.10.2014 r. – 30.10.2014 r., 

42. Gry: przypadki książkowe, w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literackie-

go Ha!wangarda 2014, Massachusetts Institute of Technology, współpraca Ha!

Art, ekspozycja: 10.10.2014 r. – 16.10.2014 r., 

43. A photographic journey almong the kurds. 40 years of history in images, Chris 

Kutschera, ekspozycja: 15.10.2014 r. – 10.11.2014 r., połączona z wernisażem, 

40 uczestników, 

44. Zaklęte w dyni, współpraca Stowarzyszenie Przyjaciół Nowej Huty, ekspozycja: 

16.10.2014 r. – 15.11.2014 r., 

45. Rajska i okolice – lata 1935-1945, współpraca Bielec dom Fotografii 

i Malarstwa, ekspozycja: 16.10.2014 r. – 

19.11.2014 r., 

46. Studium morskie, Magdalena Szczepaniak-

Tabor, ekspozycja: 18.10.2014 r. – 

23.11.2014 r., połączona z wernisażem, 

35 uczestników, 

47. K: Kafka w komiksie, Conrad Festival, 

współpraca Dom Norymberski, ekspozycja: 

22.10.2014 r. – 13.11.2014 r., 

48. Żywy buddyzm – spotkanie Wschodu 

z Zachodem, w ramach VII Festiwalu Bud-

dyjskiego „Przestrzeń umysłu” w Krakowie, 

ekspozycja: 22.10.2014 r. – 28.10.2014 r., po-

łączona z wernisażem, 140 uczestników, 

49. 70. Rocznica Słowackiego Powstania Naro-

dowego 1944-2014, współpraca Instytut 

Słowacki w Warszawie, Konsulat Generalny 

Republiki Słowackiej w Krakowie, ekspozy-

cja: 23.10.2014 r. – 10.11.2014 r., połączona 

z wernisażem, 20 uczestników, 

50. Pejzaż miejski i niemiejski, Marta Ostrowska, 

ekspozycja: 11.10.2014 r. – 26.11.2014 r., 

51. Makro, Przemysław Krawiński, ekspozycja: 

6.11.2014 r. – 11.12.2014 r., połączona 

z wernisażem, 15 uczestników, 
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52. Miejsca święte, współpraca Stowarzyszenie Plastyków Ziemi Krakowskiej, eks-

pozycja: 7.11.2014 r. – 31.12.2014 r., połączona z wernisażem, 40 uczestników, 

53. Struktura natury, Katarzyna Stryszowska, ekspozycja: 13.11.2014 r. – 

31.12.2014 r., połączona z wernisażem, 58 uczestników, 

54. Studia nad logotypem Biblioteki, współpraca Uniwersytet Pedagogiczny – Wy-

dział Sztuki, ekspozycja: 18.11.2014 r. – 30.12.2014 r., 

55. Animacja 25, współpraca Stowarzyszenie Rotunda, ekspozycja: 24.11.2014 r. – 

28.11.2014 r., połączona z wernisażem, 80 uczestników, 

56. Polskie Złoto w Narodowym Banku Rumunii 1939-1947, współpraca Towarzy-

stwo Polsko-Rumuńskie, ekspozycja: 25.11.2014 r. – 31.12.2014 r., połączona 

z wernisażem, 50 uczestników. 

57. Z innej perspektywy. Rysunki z cyklu Dachy Krakowa, Katarzyna Zalewska, eks-

pozycja: 28.11.2014 r. – 31.12.2014 r., 

58. Droga myśli i pędzla, współpraca Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, eks-

pozycja: 11.12.2014 r. – 17.12.2014 r., 

59. Małopolska w zjednoczonej Europie, współpraca Fundacja Regionalnych 

Związków Gmin i Powiatów RP, ekspozycja: 2.12.2014 r. – 5.01.2015 r., połączo-

na z wernisażem, 15 uczestników, 

60. Aksamitna rewolucja, współpraca Konsulat Generalny Republiki Słowackiej 

w Krakowie, ekspozycja: 9.12.2014 r. – 2.01.2015 r., połączona z wernisażem, 

18 uczestników, 

61. Ładne obrazki, Marek Strzałkowski, ekspozycja: 16.12.2014 r. – 31.01.2015 r., po-

łączona z wernisażem, 18 uczestników, 

62. Ulepianki, Anna Kaszuba Dębska, ekspozycja: 18.12.2014 r. – 14.01.2015 r. 

Wystawy w Oddziale dla Dzieci i Oddziale dla Młodzieży: 18 

1. Zapomniany Anioł, wystawa prac plastycznych dzieci z placówek edukacyj-

nych z Gorzowa Wielkopolskiego, 

2. Laureaci nagrody Nike, 

3. Wiosna, ach to ty!, 

4. Dorota Terakowska w 10. rocznicę śmierci, 

5. Na początku było Słowo, współpraca Chrześcijańskie Gimnazjum „Uczeń" oraz 

Stowarzyszenie Szersze Horyzonty, 

6. Patience. Cierpliwość, 

7. Pokaż Siebie, współpraca Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Zespół 

Szkół Specjalnych nr 14, 

8. Zabierz książkę na wakacje!, 

9. Spotkanie z bajką – pokonkursowa wystawa prac plastycznych, współpraca 

CM im. dr. H. Jordana, 

10. Natura – wernisaż wystawy prac młodych ceramików z Pracowni Artystycznej 

MDK przy ul. Widok 4 w Krakowie, 
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11. Smoczuś i przyjaciele – pokonkursowa wystawa prac plastycznych, współpra-

ca Stowarzyszenie Szersze Horyzonty, 

12. Serce Pinokia, współpraca Włoski Instytut Kultury w Krakowie,  

13. Bajka rodzinna, pokonkursowa wystawa prac plastycznych, współpraca CM 

im. dr H. Jordana, 

14. Między Kazachstanem a Polską, współpraca Centrum Kultury Polskiej 

„Kopernik” w Pietropawłowsku, 

15. Wystawa świąteczna, dzieci ze świetlicy „Nadzieja” w Jerzmanowicach, 

współpraca Fundacja Ziemi Krakowskiej im. J. Sroczyńskiego z Jerzmanowic, 

16. Wielka wojna 1914-1918 a świat kultury i nauki. 100. rocznica wybuchu I wojny 

światowej, 

17. Radosnej zimowej lektury, 

18. Spotkanie otwiera oczy. Wystawa prac uczestników projektu „Generacje-

Kreacje. Sztuka w dialogu pokoleń”. 

 

Wypożyczenia wystaw do innych bibliotek: razem 45 

1. Życie wielkich miast. Paryż – BiOAK Gminy Gołcza, PiMBP w Olkuszu, MBP 

w Proszowicach, CK-GBP w Sułoszowej, M-GBP w Alwerni,  

2. Opera 2008-2013 – BiOAK Gminy Gołcza, MBP Proszowicach, PiMBP w Olkuszu, 

CKiP w Brzeźnicy, M-GBP w Alwerni,  

3. Ikony Walentego Wojciechowskiego – MBP w Olkuszu, 

4. Miłosz w Krakowie – CK-GBP w Sułoszowej, MBP w Chrzanowie, 

5. 400 lat osadnictwa polskiego w Ameryce Północnej – CK-GBP w Sułoszowej, 

6. Oko, którym widzę Boga – MBP w Proszowicach, CK-GBP w Sułoszowej, M-GBP 

w Alwerni,  
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7. Lasy dla ludzi – CKiP w Brzeźnicy, 

8. Oskarżona Wiera Gran – CK-GBP w Sułoszowej, GBP w Starej Wsi, 

9. Nowa Zelandia – CKiP w Brzeźnicy, 

10. Magiczne drzewa – CKiP w Brzeźnicy, 

11. Dni Papieskie – GBP w Starej Wsi, GCK w Polance Wielkiej,  

12. Woda w lesie – M-GBP w Alwerni, 

13. Sahara – M-GBP w Alwerni, 

14. Pocztówka z Finlandii – GBP w Czernichowie, PiMBP w Olkuszu, GCK w Polance 

Wielkiej, 

15. Polesie – GBP w Czernichowie, 

16. Tryptyki Toskańskie – M-GBP w Krzeszowicach, 

17. Plakaty – Krowoderska BP, 

18. Hiszpania po krakowsku – Krowoderska BP, 

19. Parki narodowe USA – CK-GBP w Sułoszowej, 

20. Chiny – ludzie, kultura, przyroda – CKiP w Brzeźnicy, GBP w Starej Wsi, 

21. Nowy Jork – GBP w Starej Wsi,  

22. Norwegia – GBP w Czernichowie,  

23. Zanzibar – PiMBP w Olkuszu,  

24. Poranek w lesie – MBP w Proszowicach,  

25. Południe Francji – MBP w Chrzanowie, 

26. Ptasie impresje – M-GBP w Krzeszowicach, 

27. Spotkanie z człowiekiem. Jego piękno i siła – MBP w Proszowicach, 

28. Lanckorona – BP MOKSiR w Chełmku, 

29. 400 lat osadnictwa polskiego w Ameryce Północnej – GBP w Starej Wsi. 
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DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWA 

Imprezy, konferencje. 

W 2014 r. odbyły się następujące szkolenia, konferencje i spotkania: 

Szkolenia i imprezy dla użytkowników – 1 impreza, 230 uczestników: 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości  

WBP w Krakowie kolejny raz włączyła się w organizację Światowego Tygodnia 

Przedsiębiorczości w Małopolsce. W dniach 17-21.11.2014 r. w Bibliotece można by-

ło wziąć udział w szkoleniach i warsztatach: 

 Fundusze Europejskie dla przedsiębiorczości, 

 Mobilny Punkt Konsultacyjny Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Euro-

pejskich w Krakowie, 

 Przedsiębiorczość kobiet – mobilny punkt konsultacyjny, 

 JDG czy Sp. z o.o. – którą formę wybrać?, 

 Wsparcie przedsiębiorczości z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Małopolskiego w perspektywie 2014-2020, 

 Zaloguj się do pracy, 

 Mobilność młodzieży w UE, 

 Mit „jednego okienka”, 

 Myśl, planuj, działaj – bądź przedsiębiorcą, 

 Wszyscy ludzie są przedsiębiorcami..., 

 Wolontariat Europejski. 

W wydarzeniach uczestniczyło 230 osób. 

Współpraca: BiznesTUBE, Fundusze Europejskie w Małopolsce, Małopolskie Centrum 

Przedsiębiorczości, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie, Sto-

warzyszenie Rozwoju i Integracji Młodzieży, Wojewódzki Urząd Pracy. 
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Wykłady i szkolenia w zakresie informacji biznesowej i europejskiej – 15 cykli 

(25 spotkań, 335 uczestników), w tym: 

 1 spotkanie Złap wiatr w żagle i zacznij zarabiać na giełdzie, współpraca: Biz-

nesTUBE Sp. z o.o., prowadzenie M. Zwoliński, 29 uczestników, 

 5 spotkań Wolontariat Europejski – współpraca: Stowarzyszenie Rozwoju 

i Integracji Młodzieży, prowadzenie I. Górska, 44 uczestników,  

 1 spotkanie Nieruchomości – Twój bezpieczny port, współpraca: BiznesTUBE 

Sp. z o.o., prowadzenie S. Bednarek, 15 uczestników, 

 1 spotkanie Po co mi inteligencja finansowa?, współpraca: BiznesTUBE 

Sp. z o.o., prowadzenie E. Zwolak, 15 uczestników, 

 4 spotkania Pisanie życiorysu i listu motywacyjnego, współpraca: Centrum In-

formacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, 28 uczestników, 

 1 spotkanie Metody poszukiwania zatrudnienia, współpraca: Centrum Infor-

macji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, 8 uczestników, 

 1 spotkanie Jak rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem?, współpraca: 

BiznesTUBE Sp. z o.o., prowadzenie E. Zwolak, 21 uczestników, 

 1 spotkanie Moja porażka – mój sukces, współpraca: BiznesTUBE Sp. z o.o., pro-

wadzenie E. Zwolak, 21 uczestników, 

 1 spotkanie Parlament Europejski, czy/dlaczego warto głosować, współpraca: 

FRZGiP RP, prowadzenie prof. dr hab. M. Żurek, 33 uczestników,  

 1 spotkanie Planowanie kariery zawodowej, współpraca: Centrum Informacji 

i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, 3 uczestników, 

 1 spotkanie Praca w instytucjach Unii Europejskiej, współpraca: FRZGiP RP, pro-

wadzenie B. Prądzyńska, dr E. Hartman, 45 uczestników, 

 1 spotkanie Jak wyznaczać cele finansowe i nie tylko?, współpraca: BiznesTU-

BE Sp. z o.o., prowadzenie S. Bednarek, 9 uczestników, 

 1 spotkanie Skąd brać motywację do działania i inwestowania?, współpraca: 

BiznesTUBE Sp. z o.o., prowadzenie E. Zwolak, M. Zieliński, dr inż. S. Bednarek, 

12 uczestników, 

 4 spotkania Wstęp do inwestowania, słownik pojęć, papiery wartościowe, biz-

nesy, nieruchomości, współpraca: BiznesTUBE Sp. z o.o., prowadzenie 

E. Zwolak, S. Bednarek, 45 uczestników, 

 1 spotkanie Sztuka planowania czasu, współpraca: Centrum Informacji 

i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, 7 uczestników. 

Zajęcia ze studentami: 

Praktyki studenckie – 13 osób (8 UP w Krakowie, 5 UJ w Krakowie). 

Wykłady dla studentów I roku Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UJ do-

tyczące bibliografii regionalnej – 2 spotkania, prowadzenie M. Kucharczyk-

Kubacka, 46 uczestników. 
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16.12.2014 r. w Bibliotece odbył się finał konkursu debat oksfordzkich, współpraca 

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, 60 uczestników. 

Interdyscyplinarne Seminarium Międzypokoleniowe – spotkania organizowane 

przez Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego we współpracy z Działem 

Edukacji, Nauki i Badań WBP w Krakowie, razem 26 spotkań, ok. 250 uczestników: 

 3.01.2014 r., M. Adamczyk „Umowa Partnerstwa pomiędzy Polską a Komisją 

Europejską”, S. Alwasiak „Założenia programu Erasmus. Małopolskie Stowarzy-

szenie Rozwoju Regionalnego”, 

 10.01.2014 r., M. Adamczyk „Nowy model współpracy rządu z regionami”, 

S. Alwasiak „Program Innowacji Społecznych jako narzędzie wsparcia współ-

pracy instytucji badawczych i przedsiębiorstw”, 

 21.01.2014 r., M. Adamczyk „Założenia kontraktu terytorialnego dla Małopolski 

na lata 2014-2020”, S. Alwasiak „Europejska Współpraca Terytorialna w latach 

2014-2020”, 

 4.02.2014 r., M. Adamczyk „Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne na 

lata 2014-2020 jako narzędzie polityki rozwojowej Unii Europejskiej”, 

 11.02.2014 r., M. Adamczyk „Europejski system dokumentów strategicznych 

w latach 2014-2020”, S. Alwasiak „Erasmus+ – założenia programu w nowej 

perspektywie finansowej”, 

 18.02.2014 r., M. Adamczyk „Krajowy system dokumentów strategicznych 

w latach 2014-2020”, S. Alwasiak „Sojusze na rzecz umiejętności”, 

 25.02.2014 r., M. Adamczyk „Narzędzia polityki innowacyjnej w Małopolsce”, 

S. Alwasiak „Współpraca rozwojowa Unii Europejskiej w perspektywie 2007-

2013”, 

 4.03.2014 r., M. Adamczyk „Zapobieganie, identyfikowanie i reagowanie 

w przypadku symptomów oszustw przy wdrażaniu projektów współfinansowa-

nych z funduszy europejskich” S. Alwasiak „Perspektywy współpracy transgra-

nicznej w latach 2014-2020 w świetle doświadczeń lat 2007-2013”, 

 11.03.2014 r., M. Adamczyk „Inicjatywy przewodnie Unii Europejskiej”, 

S. Alwasiak „Podejście doceniające (Appreciative Inquiry) jako narzędzie 

zmiany społecznej”, 
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 18.03.2014 r., M. Adamczyk „Inicjatywy Unii Europej-

skiej wspierające inteligentny rozwój”, S. Alwasiak 

„Perspektywy Europejskiej Współpracy Rozwojowej”, 

 25.03.2014 r., M. Adamczyk „Zrównoważony rozwój – 

w kierunku gospodarki efektywnie korzystającej 

z zasobów, bardziej konkurencyjnej i przyjaznej dla śro-

dowiska”, S. Alwasiak „Przegląd funduszy pomocy bi-

lateralnej dla Europy Wschodniej”, 

 1.04.2014 r., M. Adamczyk „Rozwój sprzyjający włącze-

niu społecznemu – gospodarka charakteryzująca się 

wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniająca spój-

ność gospodarczą, społeczną i terytorialną”, 

S. Alwasiak „Polska Pomoc jako przykład bilateralnej 

współpracy rozwojowej”, 

 10.04.2014 r., M. Adamczyk „Polskie miasta przyjaznym 

miejscem do życia? Założenia Krajowej Polityki Miej-

skiej do roku 2020”, S. Alwasiak „Bilateralna pomoc 

rozwojowa wybranych państw europejskich (Dania, 

Norwegia, Szwecja)”, 

 15.04.2014 r., M. Adamczyk „Zasady prowadzenia Kra-

jowej Polityki Miejskiej”, S. Alwasiak „Francuski model 

współpracy rozwojowej”, 

 22.04.2014 r., M. Adamczyk „Cel strategiczny oraz cele 

szczegółowe Krajowej Polityki Miejskiej” S. Alwasiak 

„Brytyjski model współpracy rozwojowej”, 

 29.04.2014 r., M. Adamczyk „Kształtowanie wysokiej jakości przestrzeni miejskiej 

w projekcie Krajowej Polityki Miejskiej” S. Alwasiak „Izraelska współpraca roz-

wojowa”, 

 7.05.2014 r., M. Adamczyk „Wątki tematyczne Krajowej Polityki Miejskiej”, 

S. Alwasiak „Kanadyjska współpraca rozwojowa”, 

 13.05.2014 r., M. Adamczyk „Wspólne oraz spójne zasady zrównoważonego 

rozwoju miast europejskich zawarte w Karcie Lipskiej”, S. Alwasiak 

„Współpraca rozwojowa w perspektywie rozwoju Europy Wschodniej”, 

 20.05.2014 r., M. Adamczyk „Rewitalizacja miast w projekcie Krajowej Polityki 

Miejskiej”, S. Alwasiak „Udział nowych krajów członkowskich UE we współpracy 

rozwojowej”, 

 27.05.2014 r., M. Adamczyk „Tworzenie polityk publicznych w sposób mający 

na uwadze jakość życia w miastach”, S. Alwasiak „Współpraca rozwojowa 

krajów czworokąta Wyszehradzkiego – stan obecny i perspektywy”, 

 3.06.2014 r., M. Adamczyk „Działania instytucji publicznych na rzecz zrówno-

ważonego rozwoju miast”, S. Alwasiak „Kraje rozwijające się jako donorzy we 

współpracy rozwojowej”, 
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 10.06.2014 r., M. Adamczyk „Kształtowanie przestrzeni miast w sposób zwiększa-

jący ich atrakcyjność, dostępność i przydatność w życiu codziennym”, 

 17.06.2014 r., M. Adamczyk „Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 

2020”, S. Alwasiak „Szwajcarska pomoc rozwojowa”, 

 1.07.2014 r., M. Adamczyk „Strategia Rozwoju Transportu w Polsce do 2020 roku 

(z perspektywą do 2030 roku)”, S. Alwasiak „Współpraca bliźniacza samorzą-

dów jako narzędzie współpracy rozwojowej”, 10 uczestników, 

 8.07.2014 r., M. Adamczyk „Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodar-

ki „Dynamiczna Polska 2020”, S. Alwasiak „Promocja elektromobilności na przy-

kładach szwajcarskich”, 10 uczestników, 

 15.07.2014 r., M. Adamczyk „Strategia Sprawne Państwo 2020”, S. Alwasiak 

„Rozwój Move about jako przykład biznesu wspieranego świadomością ekolo-

giczną”, 10 uczestników. 

Współpraca z Domem Dziecka Nr 1 w Krakowie. W 2014 r. Biblioteka kontynuowała 

współpracę z Domem Dziecka, organizując dla wychowanków placówki 6 cykli za-

jęć i 73 spotkania, w których uczestniczyło 21 osób: 

 „Nice to meet you” – zajęcia z języka angielskiego, 8 spotkań, 3 uczestników, 

 „Przygoda z czytaniem” – zajęcia z języka polskiego, 13 spotkań, 

4 uczestników, 

 „Matematyka da się lubić” – zajęcia z matematyki, 23 spotkania, 

5 uczestników, 

 „Mój świat” – zajęcia dla dzieci z klas 4-6, 9 spotkań, 5 uczestników, 

 „Zdam maturę z przyjemnością” – zajęcia z matematyki dla maturzystów, 

14 spotkań, 2 uczestników, 

 „Zdam maturę z przyjemnością” – indywidualne zajęcia z języka polskiego dla 

maturzystów, 6 spotkań, 2 uczestników. 

7.03.2014 r. w WBP w Krakowie odbyła się konferencja Płeć w kulturze, zorganizowa-

na we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, 

uczestniczyło w niej 66 osób. 

Konwersacje z języka rosyjskiego „Говорим на интересные темы” – spotkania 

z językiem rosyjskim dla średniozaawansowanych, 12 spotkań po 8 osób. 

Szkolenie dla organizatorów wizyt studyjnych  

Szkolenia organizowane we współpracy z Fundacją Kultury Chrześcijańskiej 

ZNAK, w ramach projektu współfinansowanego ze środków MSZ „Efektywne 

przekazywanie polskich doświadczeń”, którego celem jest wzmocnienie poten-

cjału i kompetencji polskich organizatorów wizyt studyjnych z różnych sektorów. 

W 2014 r. odbyły się 2 cykle (6 spotkań), na których zgromadziło się 

20 uczestników. 
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Działania na rzecz grup zagrożonych  

wykluczeniem społecznym lub informacyjnym 

Aktywizacja seniorów 

W 2014 r. Biblioteka kontynuowała działania kulturalno-edukacyjne w ramach Szko-

ły @ktywnego Seniora – S@S, prowadzone na rzecz osób starszych. Większość dzia-

łań realizowana była dzięki zaangażowaniu wolontariatu. 

Kursy komputerowe – razem 37 cykli, 218 spotkań, 270 przeszkolonych osób: 

 Podstawy obsługi komputera i internetu – 5 cykli, 46 spotkań po ok. 5 osób, 

 Facebook – 2 cykle, 8 spotkań po ok. 7 osób, 

 Efekty do zdjęć – 1 cykl, 2 spotkania po ok. 6 osób, 

 Elementy tworzenia stron www – 1 cykl, 2 spotkania po ok. 6 osób, 

 Świat historii w internecie – 1 cykl, 8 spotkań po ok. 7 osób, 

 Angielski 123 – 1 cykl, 53 spotkania po ok. 9 osób, 

 Wprowadzenie do e-learningu – 5 cykli, 10 spotkań po ok. 8 osób, 

 Picasa – podstawy obróbki zdjęć – 2 cykle, 8 spotkań po ok. 6 osób, 

 Usługi Google – 7 cykli, 40 spotkań po ok. 8 osób, 

 Power point – 2 cykle, 4 spotkania po ok. 8 osób, 

 Podstawy edycji tekstów w programie Word – 1 cykl, 4 spotkania po 

ok. 8 osób, 

 E-administracja – 1 cykl, 2 spotkania po ok. 5 osób, 

 Kocham kino – 2 cykle, 6 spotkań po ok. 9 osób, 

 Na wakacje przez internet – 1 cykl, 2 spotkania po ok. 10 osób, 
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 Aukcje internetowe – 2 cykle, 6 spotkań po ok. 9 osób, 

 Tworzenie prezentacji z wycieczki S@S do Muszyny i Krynicy – 1 cykl, 7 spotkań 

po ok. 4 osoby, 

 Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona – 1 cykl, 7 spotkań po ok. 7 osób, 

 Etno w Internecie – 1 cykl, 3 spotkania po ok. 8 osób. 

Prowadzone przez pracowników Biblioteki oraz stażystów i wolontariuszy: 

R. Augustyn, Ż. Bednarz, M. Dolatę, M. Ćwik, M. Giez, Ł. Kuchę, K. Książek, 

M. Kucharczyk-Kubacką, A. Salamon, A. Sierkę, M. Pazdańską, A. Woźniczkę. 

Uzupełnieniem kursów, które odbywają się stacjonarnie dla seniorów, jest wdrożona 

w  2012 r. platforma e-learningowa: kursy.rajska.info. Kursanci mają możliwość sko-

rzystania ze szkoleń z następujących tematów: 

 Usługi Google, 

 Planuj swój domowy budżet, 

 Tworzenie prezentacji w Prezi, 

 E-kultura, 

 Picasa, 

 Telewizja w internecie, 

 Word – edycja tekstów, 

 Rozwijam swoją pasję, 

 E-administracja – załatw interesy, zrób zakupy internetowo, 

 Blog – twoja historia, 

 Szkolenie Galeria fotografii „Windows Live Movie Maker”, 

 Power Point – tworzenie prezentacji, 

 Open Access – otwarta nauka. 

W 2014 r. z e-kursów skorzystało 60 osób. 
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WBP w Krakowie brała udział w projekcie „SUSCOM-Sustainable self-help adult 

community learning model and tool-kit” (Projekty Partnerskie Grundtviga), realizo-

wanym przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie: 

 choreoterapia: spotkania Sekcji Artystycznej „Taniec w kręgu” – 25 spotkań, po 

ok. 13 osób, 

 spotkania Sekcji Artystycznej S@S – 4 spotkania, po ok. 11 osób, 

 wykłady, warsztaty i seminaria Sekcji Krajoznawczej S@S – 8 spotkań, 

126 uczestników: 

 12.02, 19.02.2014 r. spotkanie „PodróżujMy z S@S: Kurpie” – 22 osoby, 

 5.03, 15.03.2014 r. spotkanie „Świadek historii” z Panią Haliną Krzymowską – 

więźniarką obozu w Ravensbrück – 22 osoby, 

 26.03, 2.04.2014 r. Seminarium "PodróżujMY z S@S": SPISZ i ...pszczoły", cz.1, 2 

– 32 osoby, 

 9.04.2014 r. spotkanie „O deportacjach Polaków do Związku Sowieckiego 

(na bazie rodzinnych wspomnień)” – 20 uczestników, 

 8-9.05.2014 r., międzynarodowa konferencja wieńcząca projekt SUSCOM 

„Instrumenty efektywnego rozwiązywania problemów społecznych po-

czątku XXI wieku” – 30 uczestników, występ Zespołu S@S, 

 12.03.2014 r. spotkanie „Genealogia dla każdego, czyli w poszukiwaniu wła-

snych korzeni” – 50 osób, 

 Spotkania Zespołu Redakcyjnego S@S / Sekcji Krajoznawczej S@S – 

6 wycieczek, 121 uczestników: 
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 wycieczka po Krakowie, 

 Wieliczka, 

 Krzesławice, 

 Kraków – Mogiła, 

 Muszyna i Krynica, 

 Koninki. 

 23.06.2014 r., spotkanie otwarte i projekcja filmu „Pierogi mit Spätzle”, wizyta 

członków Towarzystwa Niemiecko-Polskiego z Bremy w WBP w Krakowie – 

ok. 20 uczestników. 

 

Od października 2014 r. Biblioteka we współpracy z Towarzystwem Polsko-

Niemieckim w Krakowie realizuje projekt Senior w przestrzeni publicznej, dofinanso-

wany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: 

 27.10.2014 r., warsztaty i udział w posiedzeniu Komisji ds. Praworządności Urzę-

du Miasta Krakowa, 5 uczestników, 

 05.11.2014 r., warsztaty i udział w posiedzeniu Rady Miasta Krakowa, 

8 uczestników, 

 9.11.2014 r., spotkanie dotyczące funkcjonowania internetowego Forum Senio-

rów http://forum.tpnk.org.pl/, 

 11.12.2014 r., wykład „Stymulowanie aktywności seniorów”, ks. dr hab. Norbert 

Pikula, 40 uczestników, 

 warsztaty „Seniorzy w przestrzeni publicznej”, 11 spotkań, po ok. 9 osób. 
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Pozostałe spotkania:  

 spotkania Zespołu Poetycko-Muzycznego S@S – 44 spotkania po ok. 4 osoby, 

 występy zespołu Poetycko-Muzycznego S@S – 10 występów, 502 uczestników: 

 20.01.2014 r., WBP w Krakowie, Koncert kolęd i pastorałek, 100 osób, 

 29.01.2014 r., Klub Seniora, ul. Sudolska 7a, Koncert kolęd i pastorałek, 

60 osób, 

 31.01.2014 r., Dom Pomocy Publicznej, Os. Szkolne, Koncert kolęd 

i pastorałek, 70 osób, 

 17.02.2014 r., WBP w Krakowie, Walentynki w… bibliotece, 100 osób, 

 24.05.2014 r., Łazy, występ podczas VI Olimpiady UTW, 

 15.06.2014 r., występ na I Ogólnopolskich Senioraliach w Krakowie, 50 osób, 

 23.06.2014 r., występ na spotkaniu z członkami Towarzystwa Niemiecko-

Polskiego w Bremie,20 osób, 

 15-19.09.2014 r. udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów „Starsi Pano-

wie”, 

 10.2014 r., udział w Małopolskim Przeglądzie Zespołów Teatralnych 

w Zakopanem, 

 15.12.2014 r., spektakl teatralny „Spotkanie otwiera oczy”, w ramach pro-

gramu „Generacje-Kreacje. Sztuka dialogu”, 

 28.03.2014 r., pokaz prac Sekcji Artystycznej uczestnikom międzynarodowego 

spotkania zorganizowanego w ramach programu Grundtvig, 15 osób, 

 spotkania Sekcji Artystycznej S@S – 33 spotkania po ok. 9 osób. W ramach sek-

cji odbyły się spotkania poświęcone m.in. biżuterii, malarstwu, patchworkom 

(współpraca ze studentami Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego 

w Krakowie), w dniach 20-22.10.2014 r. w Białce Tatrzańskiej odbyły się warszta-

ty kończące projekt. 

 spotkania Sekcji Krajoznawczej S@S – 30 spotkań po ok. 7 osób, 

 spotkania Klubu Miłośników Brydża Sportowego – 19 spotkań po ok. 7 osób, 

 24.05.2014 r., udział w VI Ogólnopolskiej Olimpiadzie UTW w Łazach – 

16 uczestników, 

 8.09, 21.10, 22.10.2014 r. „Seniorzy bez przeszkód” szkolenie dla wolontariuszy 

60+ chcących pomagać osobom niewidomym w niezależnym funkcjonowa-

niu i rozwijaniu swoich zainteresowań, współpraca Fundacja bez Barier, 

23 uczestników, 

 25.09.2014 r., seminarium „Kraków – miasto dla aktywnych seniorów?”, Akade-

mia Obywatela Trzeciego Wieku, ok. 50 uczestników, 

 3.11.2014 r., wykład „Inwestowanie na giełdzie – dla seniorów”, w ramach pro-

gramu Akcjonariat Obywatelski, współpraca Ministerstwo Skarbu, 

50 uczestników, 

 9.12.2014 r., wykład: „Tae Kwon Do ...dla Seniorów”, w ramach cyklu „S@S ...na 

zdrowie”, 20 uczestników. 
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Spotkania eksperckie dotyczące aktywizacji seniorów, 20 spotkań: 

 9.01.2014 r., „Kolpingowska Senioriada”, Dzieło Kolpinga w Krakowie, 

 23.01.2014 r., zebranie Zespołu ds. Rady Krakowskich Seniorów, Urząd Miasta 

Krakowa – prace konsultacyjne, 

 30-31.01.2014 r., Kongres „Zdrowego Starzenia się”, organizacja MPiPS, MZ, 

 14.02.2014 r., zebranie Zespołu ds. Rady Krakowskich Seniorów, Urząd Miasta 

Krakowa – prace konsultacyjne, 

 19-22.03.2014 r., udział w międzynarodowym spotkaniu w Pilźnie (Czechy) – 

projekt SUSCOM w ramach programu Grundtvig, 

 27.03.2014 r., „Projekty obywatelskie w S@S”, konferencja w ramach Koalicji 

„Dojrzałość w Sieci”, 

 28.03.2014 r., prezentacja działań projektowych S@S dla międzynarodowej 

grupy partnerskiej, realizującej projekt „Communication between generations 

– think, act, volunteer together” (WBP w Krakowie), 

 15.04.2014 r., udział w przedświątecznym spotkaniu Seniorów, Biblioteka Pu-

bliczna w Zielonkach, 

 8.05.2014 r., współorganizacja i prezentacja działań projektowych podczas 

międzynarodowej konferencji „Instrumenty efektywnego rozwiązywania pro-

blemów społecznych początku XXI wieku” (WBP w Krakowie), 

 05.2014 r., konsultacja wydawnictwa on-line: „e-book: Bezpieczny Inter-

net” (wyd. C@feSenior), 

 14-15.06.2014 r., prowadzenie warsztatów dla Polonii w Berlinie z zakresu inte-

gracji i aktywności społecznej, 

 23.06.2014 r., organizacja i prezentacja działań S@S podczas międzynarodo-

wego spotkania członków Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Bremie 

z seniorami S@S, 

 1.07.2014 r., udział w spotkaniu Rady ds. Polityki Senioralnej MPiPS, 
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 13-14.09.2014 r., Polska Rada Społeczna w Berlinie, warsztaty kompetencji spo-

łecznych, wsparcie Polaków w różnym wieku za granicą, 

 11.10.2014 r., Zawiercie, wykład inauguracyjny na rozpoczęciu roku akademic-

kiego UTW w Zawierciu, 

 25.11.2014 r., Kraków (MCK), panel dyskusyjny: „Bezpieczni w sieci”, 

II Małopolskie Forum Seniorów, organizator Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, 

 9.12.2014 r., Warszawa, spotkanie ekspertów EPALE – Elektroniczna Platforma 

Uczenia się Dorosłych w Europie, w ramach  programu Erasmus+, organizator 

FRSE, 

 12.12.2014 r., Kraków, warsztaty „Tworzenie strategii rozwoju organizacji pod 

kątem edukacji pozaformalnej”, w ramach S@S, organizator Dzieło Kolpinga 

w Polsce, 

 16.12.2014 r., UP w Krakowie, „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju”, spo-

tkanie ekspertów w ramach Małopolskiego Partnerstwa na rzecz kształcenia 

ustawicznego, 

 18-19.12.2014 r., Kraków, wykład na ogólnopolskiej konferencji: „Moc 

w Regionach II”, zasady finansowania edukacji osób dorosłych w nowej per-

spektywie 2014-2020, organizator MEN i FRSE. 

30.10.2014 r. WBP w Krakowie we współpracy z Polską Organizacją Pracodawców 

Osób Niepełnosprawnych zorganizowały Giełdę Pracy Dla Osób Niepełnospraw-

nych, którą odwiedziło 250 osób.  

Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych  

Od długiego czasu WBP w Krakowie współpracuje z Ormiańskim Towarzystwem Kul-

turalnym. W Bibliotece odbywają się zajęcia szkółki ormiańskiej, warsztaty językowo-

artystyczne. 

W dniach 13-14 grudnia 2014 r. WBP w Krakowie kolejny raz przyłączyła się do mara-

tonu pisania listów Amnesty International. Wszyscy odwiedzający w tych dniach Bi-

bliotekę mieli możliwość napisać apele do władz oraz listy solidarności do osób, któ-

rych prawa są łamane. Maraton poprzedziło zorganizowane 9 grudnia szkolenie dla 

wolontariuszy Amnesty International. 



 

 66 

Działalność instrukcyjno-metodyczna 

Doskonalenie zawodowe pracowników WBP w Krakowie realizowane było poprzez 

udział w konferencjach i szkoleniach, organizowanych przez WBP w Krakowie oraz 

inne biblioteki i instytucje w Polsce i w Europie. 

Szkolenia zewnętrzne pracowników WBP w Krakowie – razem 82 dla 238 osób:  

1. 20.01, 5.02, 26.02, 26.03.2014 r., WBP w Krakowie, „Spotkajmy się na kawie… 

ONLINE! Strona www biblioteki”, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyj-

nego, 2 osoby, 

2. 30.01.2014 r., WBP w Krakowie, „Murale – mobile – stabile. Książki niecodzienne-

go użytku”, 10 osób, 

3. 30.01, 20.03.2014 r., WBP w Krakowie, Warsztaty kompetencji międzykulturo-

wych, w ramach projektu „Między nami sąsiadami – działania na rzecz inte-

gracji imigrantów”, współpraca Fundacja Obywatelska Perspektywa, 4 osoby, 

4. 6-7.02.2014 r., Inwałd, III Małopolski konwent informatyków, 1 osoba, 

5. 7.02.2014 r. WBP w Krakowie, szkolenie e-learningowe dla koordynatorów re-

gionalnych projektu „O finansach w …bibliotece”, 1 osoba, 

6. 11.02.2014 r., Kraków, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Krakowskiego Szpi-

tala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, Spotkanie informacyjne dotyczące 

konkursu FIO 2014 w Województwie Małopolskim, 2 osoby, 

7. 20.02.2014 r., WBP w Krakowie, „Język angielski dla bibliotekarzy – szkolenie e-

learningowe”, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu, 4 osoby, 

8. 5.03.2014 r. WBP w Krakowie, „Oxford Music Online, Oxford Art Online” – szkole-

nie online z baz, prowadzenie M. Giers-Fidler, 6 osób, 

9. 6.03.2014 r., WBP w Opolu, konferencja „Epoka e-czytelnictwa. Bibliotekarstwo 

w obliczu nowych wyzwań”, 8 osób,  

10. 17.03.2014 r., Kraków, Hotel Andels, Akademia „Dostępne Finanse”, spotkanie 

informacyjne na temat projektu, organizator NBP, 1 osoba, 

11. 21.03.2014 r., ASP Kraków, „Galeria jednej książki”, 1 osoba, 

12. 27.03.2014 r., BJ w Krakowie, konferencja naukowa „E-eksplozja: narzędzia – 

metody – użytkownicy”, 1 osoba, 

13. 03.2014 r., 05.2014 r., 06.2014 r., Warszawa, spotkania w ramach programu LA-

BIB, warsztaty, PRB, 5 osób, 

 

Szkolenia wewnętrzne pracowników WBP w Krakowie – 4 szkolenia 

z zagadnień:   

1. Obsługa programu Prolib – generowanie kodów paskowych, 6 osób, 

2. Portal Labib.pl – dziel się wiedzą, mnóż pomysły, 10 osób, 

3. Platforma Ibuk, 16 osób. 



67  

14. 28-29.03.2014 r., Kraków, Tomaszowice, Małopolski Zjazd Latarników Polski Cy-

frowej, Stowarzyszenie Miasta w Internecie, 2 osoby, 

15. 1-5.04.2014 r., Rumunia, Międzynarodowa konferencja – IV th Annual Librarian 

Trainers International Conference, konferencja, IREX Romania, 1 osoba, 

16. 7-9.04.2014 r., Kraków, „Praca rodzina finanse, biblioteka dla dorosłych”, szko-

lenie w ramach PRB, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, 2 osoby, 

17. 15.04.2014 r., WBP w Krakowie, „Chodź, opowiem ci historię..., czyli 

o architekturze informacji słów kilka…”, szkolenie, Koło Naukowe Architektów 

Informacji INiB UP i WBP w Krakowie, 1 osoba, 

18. 15.04.2014 r., Warszawa, „Promocja biblioteki w mediach społecznościowych”, 

szkolenie, 1 osoba, 

19. 8.05.2014 r., UP Kraków, „Zawód: bibliotekarz. Lubię to!”, szkolenie, Biblioteka 

Główna UP Kraków, 2 osoby, 

20. 14.05.2014 r., BN Warszawa, spotkanie współtwórców bazy PRASA, warsztaty 

szkoleniowe, 2 osoby, 

21. 15.05.2014 r., BJ, „Otwarte magazyny”, 1 osoba, 

22. 16.05.2014 r., BJ, „Kraków – Gniazdo Białego Kruka – XIX-XX w”, 1 osoba, 

23. 16.05.2014 r., Warszawa, „E-booki w bibliotece”, seminarium, BN, 1 osoba, 

24. 21.05.2014 r., Kraków, „Systemy informatyczne w zarządzaniu”, konferencja, 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, 1 osoba, 

25. 21-23.05.2014 r., Kraków, „Dzieci i rodzice w bibliotece”, szkolenie, WBP Kraków, 

1 osoba, 

26. 28.05.2014 r., Urząd Marszałkowski, „Wystartuj przedsiębiorczo – pomyśl 

i zaplanuj”, warsztaty szkoleniowe, Centrum Informacyjne FEM, 2 osoby, 

27. 28.05.2014 r., Kraków, „Raport cytowań i index H na platformie Web of Scien-

ce”, webinarium, Web of Science, 1 osoba, 

28. 28.05.2014 r., WBP w Krakowie, „Edukacja, która pozwala zrozumieć”, warszta-

ty, Intel, 1 osoba, 

29. 29.05.2014 r., AGH, „Oprogramowanie Open Source w edukacji, badaniach, 

publikacjach i komercjalizacji”, seminarium, Centrum Transferu Technologii 

AGH, 1 osoba, 

30. 2.06.2014 r., WBP w Krakowie, szkolenie „Zatrudnienie w instytucjach UE”, Fede-

racja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP, 1 osoba, 

31. 2-3.06.2014 r., Książnica Beskidzka w Bielsku-Białej, Konferencja „Bibliografia re-

gionalna a współczesny użytkownik. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regio-

nalnej ZG SBP”, 2 osoby, 

32. 5.06.2014 r., Kraków, „Transformacja zawodu bibliotekarza i pracownika infor-

macji”, konferencja, IINiB UP, 1 osoba, 
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33. 11.06.2014 r., Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu, konferencja „Biblioteka 

XXI wieku – nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wy-

posażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014”, 2 osoby, 

34. 25-26.06.2014 r., Opole, spotkanie projektowe „Biblioteka miejscem spotkań 

wielu kultur", Prezentacja planów działań partnerstw powiatowych oraz pierw-

szych aktywności realizowanych przez biblioteki FRSI, 3 osoby, 

35. 26-27.06.2014 r., Wierchomla, warsztaty IT w administracji, 2 osoby,  

36. 17.07.2014 r., WBP w Krakowie, szkolenie EndNote, organizator Platforma Web 

of Science, K. Karlińska-Batres, 2 osoby, 

37. 18.07.2014 r., Kraków, Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej; organizator 

MARR, 2 osoby, 

38.  4-5.08.2014 r., WBP w Krakowie, Obsługa Modułu ProLib M21 Wypożyczalnia, 

K. Henne, M. Malinowski, Max Elektronik, 5 osób, 

39. 20-24.08.2014 r., Sopot, szkolenie „Akademia Kultury: Biblioteczne Inicjatywy 

Biblioteczne Aktywności – BIBA 2014”; organizator Instytut Książki 

i Wydawnictwo EMG, 1 osoba, 

40. 15-17.09.2014 r., Oslo, wizyta w norweskich bibliotekach w ramach projektu 

„Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”, 1 osoba, 

41. 18-19.09.2014 r., Gorzów Wielkopolski, Forum Młodych Bibliotekarzy, Biblioteka – 

Przystań bez Granic, 1 osoba, 

42. 9.10.2014 r., WBP w Krakowie, „Zapobieganie negatywnym skutkom zdrowot-

nym pracy przy komputerze”, organizator Małopolski Ośrodek Medycyny Pra-

cy, 29 osób, 
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43. 14-16.10.2014 r., Warszawa, szkolenie dla trenerów technologii informacyjno-

komunikacyjnych, organizator FRSI, 2 osoby 

44. 18-19.10.2014 r., Warszawa, Warsztaty LABIB, 1 osoba, 

45. 20-21.10.2014 r., WBP w Krakowie, Kraków. Forum dla Kultury. Małopolska, 

3 osoby,  

46. 20-21.10.2014 r., Warszawa, V Ogólnopolski Kongres Bibliotek Publicznych, 

1 osoba, 

47. 20.10-5.11.2014 r., Kraków, Badanie efektywności bibliotek – szkolenie on-line 

dla bibliotekarzy gromadzących i analizujących dane statystyczne, 1 osoba, 

48. 21-24.10.2014 r., Warszawa, „Social media w bibliotece” cz. 1, szkolenie trener-

skie, organizator Instytut Książki, 1 osoba, 

49. 22.10.2014 r., MIK w Krakowie, „Dane osobowe w instytucjach kultury”, 

1 osoba, 

50. 23.10.2014 r., Targi Książki w Krakowie, „Komiks w bibliotece”, panel dyskusyjny, 

3 osoby, 

51. 23.10.2014 r., WBP w Krakowie, „Stres w miejscu pracy”, organizator Małopolski 

Ośrodek Medycyny Pracy, 42 osoby, 

52. 23-24.10.2014 r., WBP w Krakowie, Akademia Kultury – BIBA 2014, prowadzenie: 

E. Dąbrowska, I. Grin, A. Orłowska, 1 osoba, 

53. 24.10.2014 r., Targi Książki w Krakowie, „650 lat w służbie książki. Przyszłość za-

wodów związanych z książką”, 1 osoba, 

54. 24.10.2014 r., Targi Książki w Krakowie, „Miejsce książki obrazkowej 

w bibliotece”, 3 osoby, 

55. 25.10.2014 r., Warszawa, Politechnika, Kongres obywatelski „Narodowy coa-

ching. Jak rozwinąć nasze skrzydła” – debata narodowa, organizator Instytut 

Badań nad Gospodarką Rynkową, FRSI, 1 osoba, 

56. 27.10.2014 r., WBP w Krakowie, „Bomba emocji” – warsztaty dziennikarskie dla 

bibliotekarzy, 2 osoby, 

57. 28.10.2014 r., WBP w Krakowie, warsztaty dziennikarskie dla bibliotekarzy, pro-

wadzenie K. Koziołek, 7 osób,  

58. 29.10.2014 r., WBP w Krakowie, Nowe media: e-booki i audiobooki, 5 osób, 

59. 29.10.2014 r., PiMBP w Wieliczce, „Wizyta za jeden uśmiech : przyjdź, zobacz, 

działaj”, 1 osoba, 

60. 6-7.11.2014 r., Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Bon dla kultury, Orga-

nizacja zajęć edukacyjnych w instytucjach kultury, 4 osoby,  

61. 14.11.2014 r., WBP w Krakowie, Organizacja literackiej gry terenowej, warsztaty, 

6 osób, 
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62. 17.11.2014 r., Muzeum Manggha, Gala Młodego Biznesu, panel dyskusyjny, 

1 osoba,  

63. 18.11.2014 r., Planowanie zamówień publicznych, 1 osoba,  

64. 19.11.2014 r., WBP w Krakowie, Mobilność młodzieży w UE, współpraca Regio-

nalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, 1 osoba, 

65. 19.11.2014 r., Kraków, Zebranie Walne Małopolskiego Partnerstwa na rzecz 

kształcenia ustawicznego, WUP w Krakowie, 1 osoba, 

66. 19.11.2014 r., WBP w Krakowie, Prezi, 2 osoby, 

67. 22-23.11.2014 r., Warszawa, Kształcenie muzyczne w duchu Carla Orffa, kurs 

organizowany przez Polskie Towarzystwo Carla Orffa, 2 osoby, 

68. 24-25.11.2014 r., Stowarzyszenie Doradców Europejskich „PLinEU”, Kraków, gra 

strategiczna. Innowacyjna metoda animowania aktywności społecznej, 

1 osoba, 

69. 24-28.11.2014 r., Warszawa, „Social media w bibliotece”, cz. 2, szkolenie trener-

skie, organizator Instytut Książki, 1 osoba, 

70. 25.11.2014 r., WBP w Krakowie, Web of Science – personalizacja, webinarium, 

1 osoba, 

71. 27.11.2014 r., WBP w Krakowie, „W poszukiwaniu lektury idealnej, czyli jak sku-

tecznie pogłębiać wiedzę o nowościach książkowych i literaturze” – wykład 

dla moderatorów DKK, 11 osób, 

72. 27-28.11.2014 r., WBP w Krakowie, warsztaty na temat niebanalnych form pra-

cy z młodymi czytelnikami, 5 osób, 
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73. 28.11.2014 r., Opole, Konferencja „Wielokulturowa biblioteka w ramach projek-

tu „Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur”, organizator Fundacja Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego, 3 osoby, 

74. 11.12.2014 r., WBP w Krakowie, Biblioteka publiczna – Profesjonalne Centrum 

Informacji Obywatelskiej, organizacja Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Re-

gionalnego, Kraków, 1 osoba, 

75. 16.12.2014 r., Warszawa, warsztat „Zielone Gry”, organizator Polsko-

Amerykańska Fundacja Wolności, 1 osoba. 

Pracownicy WBP w Krakowie odbyli również szkolenia z ochrony przeciwpożarowej 

i udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenia dla bibliotekarzy 

W 2014 r. odbyły się następujące szkolenia dla bibliotekarzy z Małopolski, innych bi-

bliotek i instytucji regionu: 

Szkolenia dla bibliotekarzy małopolskich w WBP w Krakowie – razem 12 spotkań 

(215 uczestników):  

1. 30.01.2014 r., „Murale – mobile – stabile. Książki niecodziennego użytku”, pro-

wadzenie M. Miller (MBP w Gorlicach), 32 osoby, 

2. 30.01, 20.03.2014 r., Warsztaty kompetencji międzykulturowych, w ramach pro-

jektu „Między nami sąsiadami – działania na rzecz integracji imigrantów”, 

współpraca Fundacja Obywatelska Perspektywa, 28 osób, 

3. 6.02.2014 r., warsztaty „Opracowanie zbiorów w formacie MARC21”, prowa-

dzenie W. Kowalewski, 13 uczestników, 

4. 24.04.2014 r., Wolontariat międzypokoleniowy w kontekście realizowanych 

międzynarodowych projektów – szansa na ożywienie działań biblioteki publicz-

nej (platformy LABIB i EPALE), M. Jedlińska, 12 uczestników, 

5. 28.05.2014 r., warsztaty „Opracowanie zbiorów w formacie MARC21”, prowa-

dzenie W. Kowalewski, 23 uczestników, 

6. 25.09.2014 r., spotkanie instruktażowe dla bibliotek powiatu miechowskiego 

Informacja Publiczna, prowadzenie M. Kucharczyk-Kubacka, W. Momot, 

8 uczestników, 

7. 8.10.2014 r., wykład, Jak „złowić” czytelnika w sieci?, dla bibliotekarzy powiatu 

krakowskiego, prowadzenie W. Kowalewski, 26 uczestników, 

8. 8.10.2014 r., szkolenie Informacja Publiczna, prowadzenie M. Kucharczyk-

Kubacka, U. Biernacka, 25 uczestników, 

9. 28.11.2014 r., Przygotowanie biblioteki do elektronicznego udostępniania zbio-

rów, prowadzenie W. Kowalewski, 

10. 1.12.2014 r., Seminarium Akcja Bilans, prowadzenie U. Pietrzak, 28 osób, 

11. 4.12.2014 r., Po drugiej stronie człowiek – warsztaty doskonalenia umiejętności 

komunikacyjnych dla bibliotekarzy, prowadzenie R. Augustyn, 20 uczestników. 
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Projekty szkoleniowe podnoszące kompetencje bibliotekarzy: 

Szkolenia w ramach projektu „Czytelnictwo wychodzi z bibliotek” – w 2014 r. WBP 

w Krakowie rozpoczęła realizację projektu w ramach programu Instytutu Książki 

„Szkolenia dla bibliotekarzy 2014”. Zorganizowano 8 seminariów szkoleniowych dla 

136 bibliotekarzy z bibliotek publicznych, dotyczących zagadnień: Bomba emocji – 

warsztaty dziennikarskie dla bibliotekarzy (prowadzenie K. Koziołek), Nowe media – 

audiobooki i e-booki (prowadzenie A. Karwczyk), Organizacja literackiej gry tereno-

wej (prowadzenie M. Janusz-Lorkowska, M. Pudełko), warsztaty na temat niebanal-

nych form pracy z młodymi czytelnikami (prowadzenie R. Jędrzejewska-Wróbel). 

Szkolenie „Globalnie – Odpowiedzialnie – Aktywnie. Działania na rzecz rozwoju 

edukacji pozaformalnej” – organizowane we współpracy z Fundacją Kultury Chrze-

ścijańskiej ZNAK. Celem projektu było tłumaczenie przyczyn i konsekwencji proble-

mów globalnych dotykających współczesnego świata, zrozumienia go jako złożo-

nego i dynamicznie zmieniającego się systemu, kształtowanie umiejętności krytycz-

nego myślenia, przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń, ukazywanie 

wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednost-

kę. W okresie 13.10-5.11.2014 r. w 2 cyklach (6 spotkań) uczestniczyło 

20 bibliotekarzy. 

Biblioteka Publiczna – Profesjonalne Centrum Informacji Obywatelskiej 

Podstawowym celem projektu realizowanego przez WBP w Krakowie wspólnie 

z Małopolskim Stowarzyszeniem Rozwoju Regionalnego (MSRR) jest podniesienie po-

ziomu dostępu do informacji publicznej wśród użytkowników bibliotek publicznych, 

czemu służyć mają działania skierowane bezpośrednio do beneficjentów ostatecz-

nych (obywateli), jak i aktywność koncentrująca się na podniesieniu poziomu kom-

petencji beneficjentów pośrednich (bibliotekarzy). Projekt realizowany był na tere-

nie trzech powiatów województwa małopolskiego (myślenicki, bocheński 

i wadowicki) i obejmował: przygotowanie wortalu e-bibliotekarz.org, szkolenia dla 

bibliotekarzy (3 spotkania szkoleniowe: 8.09.2014 r. MBP Myślenice, 16.09.2014 r. 

PiMBP w Bochni, 23.09.2014 r. Wadowicka Biblioteka Publiczna, prowadzenie 

U. Kawecka, M. Kucharczyk-Kubacka, razem 29 uczestników), instruktaże warsztato-

we, a 11 grudnia 2014 r., w Bibliotece odbyła się konferencja podsumowująca pro-

jekt „Biblioteka publiczna – Profesjonalne Centrum Informacji Obywatelskiej”. 

W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy oraz instruktorzy z bibliotek powiatowych – 

36 osób. 

 

O finansach… w bibliotece – WBP w Krakowie realizuje po raz trzeci projekt dofinan-

sowany ze środków Narodowego Banku Polskiego. W ramach przedsięwzięcia zor-

ganizowano w Bibliotece 2 szkolenia dla bibliotekarzy, w których udział wzięły 

34 osoby. W projekcie uczestniczą 23 biblioteki z Małopolski, w tym 

12 kontynuujących projekt i 11 nowych. 

Koordynator programu w Małopolsce odbył 33 wyjazdy do bibliotek, uczestników 

projektu. 

Wydarzeniem wyjątkowym w skali ogólnopolskiej było zorganizowane przez Opieku-

na Regionalnego, we współpracy z MBP w Andrychowie (30 czerwca 2014 r.), spo-
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tkanie bibliotekarzy prowadzących spotkania w bibliotekach w ramach programu. 

W spotkaniu uczestniczyło 28 osób (bibliotekarze, także z sąsiedniego woj. śląskiego, 

ogólnopolski koordynator projektu z ramienia FRSI, przedstawiciel krakowskiego od-

działu NBP). 

4-5.11.2014 r. w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt, pod-

czas której Opiekun Regionalny przeprowadził 2 szkolenia: Komunikacja i praca onli-

ne czyli jak ułatwić sobie życie uczestnicząc w projektach, w których uczestniczyło 

30 osób. 

Szkolenia w ramach Programu Rozwoju Bibliotek – WBP w Krakowie administrowała 

szkoleniami dla bibliotekarzy w ramach PRB. W 2014 r. zrealizowano szkolenia dla 

uczestników III rundy Programu z zakresu: technologii komunikacyjnych 

i informacyjnych, tworzenia stron internetowych, kreatywnego tworzenia materia-

łów wizualnych oraz komiksu. Odbyło się 46 spotkań, które zgromadziły 

439 uczestników. Były to ostatnie szkolenia w ramach programu. 

W dniach 17-19.03.2014 r. koordynator regionalny PRB wziął udział w spotkaniu koor-

dynatorów w Olsztynie. Zorganizowane zostało również spotkanie koordynatorów 

on-line. 

1 grudnia 2014 r. w WBP w Krakowie odbyło się spotkanie regionalne podsumowują-

ce projekt „Biblioteka miejsce dla młodych ludzi”, realizowany w ramach PRB, 

współpraca Fundacja Civis Polonus, prowadzenie J. Pietrasik, 4 osoby. 
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Szkolenia wyjazdowe dla bibliotekarzy i innych pracowników kultury – łącznie 

16 spotkań szkoleniowych, ok. 170 uczestników:  

 31.03.2014 r., Biblioteka Suska „Opracowanie zbiorów w formacie MARC21”, 

prowadzenie W. Kowalewski, 9 uczestników, 

 24.04.2014 r., MBP w Tarnowie, Jak „złowić" czytelnika w sieci? (wykład), biblio-

tekarze z pow. tarnowskiego, prowadzenie W. Kowalewski, 

 7.05.2014 r., MBP w Myślenicach, Jak „złowić" czytelnika w sieci? (wykład), bi-

bliotekarze z pow. myślenickiego, prowadzenie W. Kowalewski, 

 20.05.2014 r., Bibliotekarze powiatu krakowskiego, Bibliografia Małopolski – or-

ganizacja prac i perspektywy rozwoju, prowadzenie K. Kasprzyk, 22 osoby, 

 23.05.2014 r., MBP w Limanowej, Jak „złowić" czytelnika w sieci?, prowadzenie 

W. Kowalewski, „Senior w Bibliotece: między teorią a praktyką (perspektywa 

europejska i polska)” oraz prezentacja sieci LABIB, prowadzenie M. Jedlińska, 

 26.05.2014 r., MBP w Nowym Targu, Jak „złowić" czytelnika w sieci? (wykład), 

W. Kowalewski, Tworzenie bibliografii regionalnej w oparciu o zasoby małopol-

skich bibliotek publicznych, prowadzenie K. Kasprzyk, 26 uczestników, 

 3.06.2014 r., Książnica Beskidzka (Bielsko-Biała), Organizacja pracy 

w wojewódzkich zespołach bibliograficznych, Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii 

Regionalnej przy ZG SBP, prowadzenie K. Kasprzyk, 30 uczestników, 

 11.06.2014 r., Biblioteka Raczyńskich, Poznań, Konferencja SBP „ Biblioteki 

XXI wieku”, prezentacja nowych przestrzeni bibliotecznych województwa ma-

łopolskiego, prowadzenie W. Momot, A. Wiśniewska, 

 19.08.2014 r. MBP w Limanowej, „Opracowanie zbiorów w formacie MARC21”, 

prowadzenie W. Kowalewski, 

 15.09.2014 r., MBP Myślenice, Nowe przestrzenie bibliotek, prowadzenie 

A. Wiśniewska, Nowe przestrzenie bibliotek w Małopolsce, prowadzenie 

W. Momot, 30 uczestników, 
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 23.09.2014 r. MBP w Limanowej, „Opracowanie zbiorów w formacie MARC21”, 

prowadzenie W. Kowalewski, 

 25.09.2014 r., Miechów, Informacja Publiczna, prowadzenie U. Kawecka, 

M. Kucharczyk-Kubacka, 9 uczestników, 

 1.10.2014 r., SBP Nowy Sącz, „Opracowanie zbiorów w formacie MAR-

C21” (warsztaty), Bibliografia regionalna – Sowa, prowadzenie: K. Kasprzyk, 

W. Kowalewski, 6 uczestników, 

 22.10.2014 r., MBP w Dąbrowie Tarnowskiej, Jak „złowić” czytelnika w sieci? 

(wykład), prowadzenie W. Kowalewski, 

 6.11.2014 r., MBP w Limanowej, „Opracowanie zbiorów w formacie MAR-

C21” (warsztaty), prowadzenie W. Kowalewski, 

 27.11.2014 r., MBP w Gorlicach, Książka obrazkowa dla dzieci, prowadzenie 

O. Dąbrowska, A. Wójtowicz, 30 uczestników, 

 16.12.2014 r., PiMBP w Proszowicach, Po drugiej stronie człowiek – warsztaty 

doskonalenia umiejętności komunikacyjnych dla bibliotekarzy, prowadzenie 

R. Augustyn, 14 uczestników. 
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Merytoryczny nadzór nad działalnością 

bibliotek w terenie 

W ramach nadzoru merytorycznego Biblioteka przygotowuje i rozpowszechnia aktu-

alne informacje na temat przepisów prawnych dotyczących bibliotek i ich otocze-

nia, opracowuje materiały metodologiczne, udziela pomocy w zakresie automaty-

zacji procesów bibliotecznych, tworzenia bibliografii regionalnej, organizacji konfe-

rencji i seminariów organizowanych przez biblioteki powiatowe. Bieżąca pomoc dla 

bibliotek publicznych Małopolski w zakresie gromadzenia zbiorów to: 

 przesyłanie propozycji do zakupu nowości ze wskazaniem najwartościowszych 

w ocenie WBP w Krakowie (3 propozycje), 

 merytoryczne zatwierdzanie zasadności usuwania ze zbiorów (selekcji) mate-

riałów zdezaktualizowanych i nieprzydatnych – w sumie 14 protokołów selekcji, 

2 247 woluminów o wartości 2 758,49 zł (Wadowicka BP i GBP 

w Spytkowicach). 

Ponadto, w związku z nowelizacją Ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej, 

w której zapisano możliwość łączenia bibliotek publicznych z innymi instytucjami kul-

tury, WBP w Krakowie jest zobowiązana do wydawania opinii dotyczących połą-

czeń lub likwidacji bibliotek i filii. 

W 2014 r. do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie wpłynęły 2 wnioski 

z prośbą o zaopiniowanie uchwał rad gmin w sprawie zamiaru połączenia biblioteki 

publicznej z inną instytucją kultury. Prośby o wydanie opinii dotyczyły: 

 GBP w Kluczach (pow. olkuski), 

 PBP z/s w Brniu (pow. dąbrowski). 

Ponadto zakończono procedowanie nad podobnym wnioskiem, który wpłynął 

w 2013 r. w sprawie MBP w Limanowej. We wszystkich trzech sprawach WBP wydała 

opinie negatywne. 

Biblioteka w 2014 r. opiniowała również jeden wniosek w sprawie zmiany lokalizacji 

filii bibliotecznej Śródmiejskiej BP. 

W dniach 15-17 czerwca 2014 r. Dyrektor WBP w Krakowie uczestniczył w Konferencji 

Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych w Szczecinie. 
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Merytoryczny nadzór nad działalnością bibliotek w terenie, współpraca z innymi 

bibliotekami wojewódzkimi w tym: 

 31.01.2014 r., A. Wiśniewska, Zelczyn – uroczystość otwarcia nowej filii, 

 27.02.2014 r., J. Woźniakiewicz, Klucze – spotkanie z wójtem gminy Klucze, 

 28.02.2014 r., A. Wiśniewska, Brzeźnica – otwarcie Spichlerza Książki w Brzeźnicy, 

 27.03.2014 r., A. Wiśniewska, Zakopane – udział w spotkaniu inaugurującym 

otwarcie czytelni po remoncie, 

 31.03.2014 r., A. Wiśniewska, Proszowice – udział w inauguracji projektu 

„Peacepainting w Polsce i w Norwegii”, 

 11.04.2014 r., J. Woźniakiewicz, Limanowa – spotkanie z Burmistrzem Miasta Li-

manowa, 

 8.05.2014 r., A. Wiśniewska, Barcice – udział w uroczystościach Powiatowego 

Dnia Bibliotekarza, 

 14.05.2014 r., A. Wiśniewska, Warszawa – udział w spotkaniu dotyczącym pro-

gramu Zakup nowości wydawniczych do Bibliotek, 

 26.05.2014 r., A. Wiśniewska, Nowy Targ – udział w seminarium bibliotekarzy po-

wiatu nowotarskiego, 

 2.06.2014 r., J. Woźniakiewicz, Chrzanów – udział w IV Chrzanowskim Marato-

nie Czytania Dzieciom, 

 9.06.2014 r., A. Wiśniewska, Pałecznica – udział w jubileuszu 10-lecia akcji czy-

telniczej „Od czwartego roku bez książeczki ani kroku”, 

 15.09.2014 r., A. Wiśniewska, Myślenice – udział w konferencji bibliotekarzy po-

wiatu myślenickiego, 

 18.09.2014 r., J. Woźniakiewicz, Dąbrowa Tarnowska – udział w spotkaniu 

z Burmistrzem Dąbrowy Tarnowskiej, 

 9.10.2014 r., A. Wiśniewska, Oświęcim – udział w uroczystości wręczenia 

21. ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. K. Makuszyńskiego, 

 21.11.2014 r., J. Woźniakiewicz, Lusławice – udział w spotkaniu dyrektorów in-

stytucji kultury Województwa Małopolskiego, 

 24.11.2014 r., A. Wiśniewska, Olkusz – udział w uroczystości wręczenia nagrody 

laureatom Powiatowego Konkursu Czytelniczego, 

 27.11.2014 r., A. Wiśniewska, Gorlice – udział w seminarium dla bibliotekarzy, 

 8.12.2014 r., A. Wiśniewska, Płaza – udział w konferencji bibliotekarzy powiatu 

chrzanowskiego, 

 11.12.2014 r., A. Wiśniewska, Szynwałd – udział w uroczystości oddania nowe-

go budynku biblioteki, 

 17.12.2014 r., A. Wiśniewska, Libiąż – udział w uroczystości otwarcia zmoderni-

zowanych pomieszczeń biblioteki. 
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Badania, ankiety 

W 2014 r. opracowano: 

 zestawienia statystyczne: 

 roczne za 2013 r., pół-

roczne za I półrocze 2014 r. oraz kwartalne za IV kwartał 2013 r., 

I, II i III kwartał 2014 r. dla WBP w Krakowie, 

 wskaźniki statystyczne dla WBP w Krakowie oraz bibliotek publicznych woj. 

małopolskiego za 2013 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. mało-

polskiego na podstawie sprawozdań do GUS i MKiDN, 

 sprawozdanie merytoryczne z działalności WBP w Krakowie w 2013 r., 

 sprawozdanie merytoryczne z działalności Biblioteki w I półroczu 2014 r., 

 sprawozdanie z działalności kulturalno-oświatowej WBP w Krakowie w I, II i III 

kwartale 2014 r., 

 

Przeprowadzono badania: 

 satysfakcji użytkowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Projekt 

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 

 rozpoznania preferencji czytelników WBP w Krakowie w związku ze zmianą ob-

sługi gastronomicznej w Bibliotece, 

 satysfakcji użytkowników Arteteki, 

 satysfakcji użytkowników agend zlokalizowanych na poddaszu WBP 

w Krakowie. 

 

Udzielono pomocy w badaniach prowadzonych przez studentów i pracowników 

uczelni krakowskich dotyczących: 

 wyszukiwań w bazie NUKAT – sposób wyszukiwania, jego rezultaty, 

 motywów uczestnictwa w kursach obsługi komputera i internetu przez osoby 

w wieku 50+, 

 diagnozy potrzeb informacyjnych i oczekiwań użytkowników bibliotek cyfro-

wych oraz ogólnej ewaluacji bibliotek cyfrowych, 

 stanu bibliotek powiatowych województwa małopolskiego. 

W 2014 r. opracowano 15 zestawień. 
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Realizowane projekty 

Realizacja projektów w 2014 roku: 

2014 

1. Zakup nowości wydawniczych, Program Operacyjny Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. 

2. O finansach w bibliotece, Program Narodowego Banku Polskiego realizowany 

przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

3. Children and Youth Multicultural Education: Meet me in the library, Erasmus+ 

Młodzież, Akcja 1. Mobilność edukacyjna: Wolontariat Europejski (EVS) real-

izowany w porozumieniu partnerskim ze STRIM – Stowarzyszeniem Rozwoju 

i Integracji Młodzieży 2013-2014. 

4. Children and Youth Multicultural Education: Meet me in the library, Erasmus+ 

Młodzież, Akcja 1. Mobilność edukacyjna: Wolontariat Europejski (EVS) real-

izowany w porozumieniu partnerskim ze STRIM – Stowarzyszeniem Rozwoju 

i Integracji Młodzieży 2014-2015. 

5. Angielski123.pl, program firmy Funmedia i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego. 

6. SUSCOM - Sustainable Self-help Adult Community Learning Model and Tool-kit 

(2012-2014), Program Partnerski Grundtviga finansowany przez Komisję Euro-

pejską, projekt Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie realizowany we 

współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie. 

7. Małopolska Biblioteka Cyfrowa. Rozwój infrastruktury, Program Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura +, priorytet Digitalizacja. 

8. Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur, projekt finansowany przez Fundację 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

9. Lotna Czytelnia, Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pro-

mocja Literatury i Czytelnictwa, priorytet Promocja czytelnictwa. 
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10. Dyskusyjne Kluby Książki w Małopolsce w 2014 r., Program Operacyjny Minister-

stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Promocja Czytelnictwa. 

11. Program Rozwoju Bibliotek, prowadzony przez Fundację Rozwoju Społeczeń-

stwa Informacyjnego – finansowany z grantu przekazanego Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację B. i M. Gates. 

12. Czytelnictwo wychodzi z bibliotek, Program Instytutu Książki „Szkolenia dla bi-

bliotekarzy 2014”. 

13. Senior w przestrzeni publicznej, projekt dofinansowany przez Fundusz Inicjatyw 

Obywatelskich realizowany we współpracy z Towarzystwem Polsko-

Niemieckim w Krakowie. 

14. Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych 

i słabowidzących – Edycja 2014, projekt realizowany przez Stowarzyszenie Po-

mocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca, dofinanso-

wany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

15. Biblioteka Publiczna – profesjonalne Centrum Informacji Obywatelskiej, projekt 

realizowany we współpracy z Małopolskim Stowarzyszeniem Rozwoju Regio-

nalnego, finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

16. Konserwator, projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, realizowany 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Publikacje pracowników: 

 Alfabetyzacja cyfrowa szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu społeczne-

mu / Renata Augustyn // Hejnał Oświatowy. – 2014, nr 6-7, s. 31-33. 

 „Biblioteka publiczna – Profesjonalne Centrum Informacji Obywatelskiej” – 

przedstawienie wyników ankiety / Urszula Biernacka, Monika Kucharczyk-

Kubacka // http://e-bibliotekarz.org/index/index/5 [dostęp: 16.01.2015]. 

 Małopolska : regiony, regionalizmy, małe ojczyzny. [T.] 16 (2014) / [red. nacz. 

Zdzisław Noga ; oprac. red. Iwona Górny i in.]. – Kraków : Wojewódzka Bibliote-

ka Publiczna w Krakowie, 2014. 

 Podróż sentymentalno-krajoznawcza, czyli słodka kraina dzieciństwa : recenzja 

filmowa / Katarzyna Grzesiak // Małopolska. –  [T.] 16 (2014), s. 332-334. 

 Seniorzy na granicy wykluczenia społecznego – metody zapobiegania wyklu-

czeniu cyfrowemu / Lidia Maria Jedlińska // [W:] Starzenie się : problemat spo-

łeczno-socjalny i praktyka działań / pod red. Marcjanny Nóżki i Marty Sma-

gacz-Poziemskiej ; Instytut Socjologii. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu 

Jagiellońskiego, 2014. – (Zeszyty Pracy Socjalnej ; z. 18). 

 Współczesna biblioteka w dobie demograficznych wyzwań / Lidia Maria Je-

dlińska // Poradnik Bibliotekarza. – 2014, nr 4, s. 4-6. 

 Standardy udostępniania informacji publicznej w bibliotece publicznej / Anna 

Wiśniewska, Olga Kalińska // http://e-bibliotekarz.org/index/index/4 [dostęp: 

16.01.2015]. 

 O bibliotekach w prasie : bo „książka w życiu pomaga…” / Krystyna Ka-

sprzyk // Bibliotekarz. – 2014, nr 5, s. 31-33. 

 O bibliotekach w prasie : czytaj książki po nowemu / Krystyna Kasprzyk // Bi-

bliotekarz. – 2014, nr 9, s. 31-33. 

 Krakowska Książka Miesiąca / Maria Kietlińska-Kamińska // Bibliotekarz. – 2014, 

nr 9, dod. Biblioteki Publiczne z Bliska i Daleka nr 2, s. 6-8. 

 Rocznice i obchody w roku szkolnym 2014/2015 / Monika Kucharczyk-

Kubacka // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 6, s. 32-33. 

 Ireneusz Ptaszek http://www.biblioteki.org/pl/publikacje/biuletyn [dostęp: 

2.02.2015]. 

http://e-bibliotekarz.org/index/index/5
http://e-bibliotekarz.org/index/index/4
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Remonty i inwestycje 

Renowacja POMIESZCZEŃ 

Naprawa OŚWIETLENIA 

Remont ZAPLECZA SOCJALNEGO 
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Remonty i inwestycje: 

W 2014 r. w Bibliotece realizowano bieżące remonty: 

 renowacyjne prace malarskie pomieszczeń i korytarzy, 

 remont gzymsów w pasie podrynnowym budynku Biblioteki, 

 naprawa oświetlenia ewakuacyjno-awaryjnego na III piętrze Biblioteki, 

 wymiana elektrycznych tablic rozdzielczych, 

 przygotowanie do wymiany płytek w wejściu do Biblioteki, 

 ekspertyza i przygotowanie bieżącej naprawy ugięcia dachu budynku Biblio-

teki, 

 wymiana silników w klimakonwektorach sufitowych, 

 malowanie koszy i okuć metalowych pod oknami połaciowymi, 

 remont zaplecza socjalnego. 
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Struktura organizacyjna 

WBP w Krakowie 
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 Dział Informatyki 

 Kierownik: Marcin Karkosz 

 Dział Administracji 

 Kierownik: Danuta Płatek 

 Samodzielne Stanowisko  

 ds. Prawnych 

 Agata Klakla 

 Samodzielne Stanowisko  

 ds. BHP 

 Jacek Nylec 

 Samodzielne Stanowisko  

 ds. Kontroli i Audytu  

 Wewnętrznego 

 Aleksandra Boss-Kołacz 

 Samodzielne Stanowisko  

 Głównego Księgowego 

 Ewa Ryszkowska  

 Samodzielne Stanowisko  

 ds. Public Relations 

 Agnieszka Będkowska 

 Dział Organizacji i Promocji  

 Wydarzeń Kulturalnych 

 Kierownik: Lidia Staromłyńska 

 

 Dział Gromadzenia  

 i Opracowywania Zbiorów 

 Kierownik: Teresa Gawęda-Brzezina 

 Dział Udostępniania 

 Kierownik: Elżbieta Zwarycz 

 Dział Informacyjno-Bibliograficzny 

 Kierownik: Krystyna Kasprzyk 

 Dział Szkoleń i Współpracy  

 z Małopolskimi Bibliotekami  

 Publicznymi 

 Kierownik: dr Ireneusz Ptaszek 

 Dział Edukacji, Nauki i Badań 

 Kierownik: Renata Augustyn 

 Dział Społeczeństwa  

 Informacyjnego 

 Kierownik: Maria Cibicka 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA wojewódzkiej 

Biblioteki publicznej  w krakowie 

Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki  

Publicznej w Krakowie 

Jerzy Woźniakiewicz 

Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej 

Biblioteki Publicznej w Krakowie 

Anna Wiśniewska 
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Liczba etatów w WBP w Krakowie – 164,94 – w tym:  

 Działalność podstawowa –  136,01 etatów, 

 Administracja – 16,68 etatu, 

 Dział techniczny – 5,25 etatu, 

 Obsługa – 7 etatów. 

 

Wykształcenie pracowników działalności podstawowej :  

 Wyższe – osoby pracujące na 108,76 etatach,, 

 w tym:  wyższe bibliotekarskie – 97,96 etatu, 

 wyższe zawodowe – 0 etatów, 

 inne wyższe – 10,80 etatu, 

 Średnie: 19,75 etatu, 

 Zawodowe lub podstawowe: 4,25 etatu, 

 Stopień doktora lub doktora habilitowanego – 3,25 etatu. 
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Nagrody i wyróżnienia 
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Nagrody i wyróżnienia dla Wojewódz-

kiej Biblioteki Publicznej w Krakowie  

„Lodołamacze 2014” 

W 2014 r. WBP w Krakowie po raz kolejny znalazła się w gronie laureatów regional-

nego etapu konkursu „Lodołamacze”, zdobywając srebrny medal w kategorii Insty-

tucja, za szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepeł-

nosprawnych w różnych dziedzinach życia. 

 

„Miejsce przyjazne czytaniu” 

26 stycznia 2014 r. certyfikat Miejsce Przyjazne Czytaniu przyznano Artetece WBP 

w Krakowie, doceniając najmłodszą agendę Biblioteki, jako nowy punkt na mapie 

miejsc przyjaznych czytaniu. 

 

„Miejsce przyjazne seniorom” 

Biblioteka kolejny raz otrzymała certyfikat „Miejsce przyjazne Seniorom”. Jest on wy-

razem uznania za działania, jakie na rzecz seniorów od wielu lat prowadzi WBP 

w Krakowie za pośrednictwem Szkoły @ktywnego Seniora, działającej przy Dziale 

Edukacji, Nauki i Badań WBP w Krakowie. 

Akcja organizowana jest przez Miasto Kraków i Województwo Małopolskie. 

 

„Miejsce przyjazne maluchom” 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie w 2014 r. ponownie otrzymała za-

szczytny tytuł „Miejsce przyjazne maluchom”. Organizatorami akcji są: agencja PR 

Inspiration oraz Gazeta Wyborcza i Wrota Małopolski. 

 

„Szkoła @ktywnego Seniora” w Złotej Księdze Dobrych Praktyk 

Program S@S realizowany we współpracy z Towarzystwem Polsko-Niemieckim 

w Krakowie został wybrany przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Komisję ds. 

Osób Starszych, działającą przy RPO do wpisania do „Złotej Księgi Dobrych Praktyk 

na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”. 
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Zdjęcia wykorzystane w opracowaniu pochodzą ze stron: 

www.rajska.info 

www.freedigitalphotos.net 

www.sxc.hu 

 

Wizerunek dzieci w materiale wykorzystany został za wiedzą i zgodą ich opiekunów 

prawnych. 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 

Dział Edukacji, Nauki i Badań 

www.rajska.info 

 

Kraków, KWIECIEŃ 2015 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


