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JUBILEUSZ BIBLIOTEKI
W 2015 r. WBP w Krakowie obchodziła jubileusz 70 lat istnienia, z tej okazji zorganizowane zostały wydarzenia, w których udział mogli wziąć wszyscy czytelnicy, bibliotekarze i wszyscy zainteresowani. W dniach 12-13.10.2015 r. odbyła się konferencja
pt. „Czy biblioteka jest samotną wyspą?” poświęcona roli jaką we współczesnym
świecie spełnia ta instytucja, wymaganiom jakie są jej stawiane i wartościach jakie
ze sobą niesie. Konferencja podzielona była na trzy bloki tematyczne: „Biblioteka
w świecie tradycji”, „Biblioteka w świecie społecznym” oraz „Biblioteka w świecie
cyfrowym”. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się : dr hab. J. Gądecki,
dr hab. M. Murzyn-Kupisz, dr G. Gmiterek, dr J. Działek, I. Koryś, dr Z. Jarmoszuk.
Uczestnicy konferencji wzięli udział w panelu dyskusyjnym o przyszłości bibliotek.
Podczas konferencji uhonorowano zasłużonych pracowników Biblioteki Medalami
„Polonia Minor” oraz dyplomami.
Wszyscy chętni mogli wziąć udział w grze miejskiej „Wędrowcy w czasie”, rozgrywanej w gmachu głównym, w Artetece i w dawnych siedzibach Biblioteki. Wydana
została czterostronicowa jednodniówka jubileuszowa „Bibliolatka”. Ponadto
w Oddziale dla Dzieci zorganizowano wyjątkowe urodziny. Podczas święta Biblioteki
najmłodsi czytelnicy wraz z rodzicami, podarowali Bibliotece nowe książki
i własnoręcznie wykonane laurki. Dzieci brały udział w malowaniu twarzy i wspólnym
wykonywaniu dekoracji do wielkiego, kolorowego tortu.
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Gromadzenie i Opracowanie Zbiorów

Nabytki
Ubytki
Opracowanie
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NABYTKI
Zakupiono 8 155 jednostek inwentarzowych, w tym: 7 393 książki, 53 vol. wydawnictw ciągłych oraz 709 egz. zbiorów specjalnych. 1 958 jednostek zakupiono
ze środków własnych, 2 329 jednostek w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki, znaczącym uzupełnieniem zakupu była dotacja z programu Zakup nowości wydawniczych realizowanego przez Bibliotekę Narodową, w ramach niego zakupiono
3 804 jednostki inwentarzowe, dodatkowo w 2015 r. księgozbiór Biblioteki powiększył
się o 64 pozycje zakupione w ramach realizowanego projektu Ekoedukacja
w bibliotece na Rajskiej. Tradycyjne ekowartości – nowoczesne rozwiązania (środki
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie).
Z innych źródeł (dary, zwroty za zbiory zagubione) do Biblioteki wpłynęło
9 705 woluminów. Ogółem kolekcja wzbogaciła się o 17 860 jednostek inwentarzowych.
Liczba prenumerowanych tytułów czasopism – 265

UBYTKI
Ze zbiorów wycofano 7 719 jednostek inwentarzowych (zbiory zniszczone, zagubione przez czytelników, zdezaktualizowane, nieprzydatne – przekazane innym bibliotekom).
Stan zbiorów na koniec 2015 r. wyniósł 536 073 jednostki inwentarzowe.

OPRACOWANIE
Opracowano 17 062 opisy bibliograficzne książek i innych dokumentów oraz
2 722 dane dla publikacji cyfrowych.
W obszarze zbiorów cyfrowych – Małopolska Biblioteka Cyfrowa:
liczba dodanych dokumentów do MBC: 2 772,
liczba publikacji na koniec roku: 88 969.
Liczba skontrolowanych zbiorów wyniosła 36 000 vol.
Sygnowano – 17 062 pozycje.
Oprawa i konserwacja – 1 277 (w tym: 1 048 książek i 229 czasopism).
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Czytelnicy i udostępnianie zbiorów

Liczba czytelników
odwiedziny
Udostępnianie:
Na miejscu
Na zewnątrz
On-line
międzybiblioteczne
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CZYTELNICY
Zarejestrowano 76 663 czytelników (spadek o 1 142 w stosunku do roku ubiegłego).

ODWIEDZINY
Odnotowano 499 083 odwiedziny w czytelniach i wypożyczalniach Biblioteki.
26 294 osoby gościły w Bibliotece podczas zorganizowanych imprez i wydarzeń.
Łączna liczba odwiedzin WBP w Krakowie w 2015 r. wyniosła 525 377.

UDOSTĘPNIANIE
Ogółem
wypożyczono
831
036
vol.,
w
tym:
na
zewnątrz
497 089 i na miejscu 333 947 jednostek zbiorów (uwzględniając wypożyczanie międzybiblioteczne). W stosunku do roku poprzedniego oznacza to spadek liczby udostępnionych materiałów o 72 020.
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Udostępnianie on-line:
Małopolska Biblioteka Cyfrowa
liczba wizyt: 372 545,
liczba przeglądniętych stron: 17 174 424.
Bazy danych
Bazy dostępne w IB liczba sesji: 6 767,
Bazy dostępne w Artetece liczba sesji: 64.
Libra.Ibuk.pl:
Od 2013 r. WBP w Krakowie oraz 30 innych bibliotek publicznych z województwa
małopolskiego w ramach Konsorcjum Małopolskich Bibliotek Publicznych, przy
współfinansowaniu przedsięwzięcia ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, oferuje dostęp do bazy e-booków. W 2015 r. czytelnicy
WBP w Krakowie mieli możliwość korzystania z ok. 3 014 e-booków.
W 2015 r. :
łącznie wydanych zostało 627 pinów dostępu do bazy,
liczba sesji: 43 995.

Wypożyczenia międzybiblioteczne:
Przejęto zamówienia z innych bibliotek, liczba zamówień: 222,
zrealizowano: 178,
Wysłano zamówienia do innych bibliotek (dla czytelników naszej Biblioteki), liczba
zamówień: 79,
zrealizowano: 52.
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Działalność informacyjna
i bibliograficzna
Informacje
Tworzenie:
Bibliografii
Zestawień
Baz danych
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Działalność informacyjna i bibliograficzna
Udzielono 67 924 informacji (spadek w stosunku do roku poprzedniego o 14 410).
W tym m.in.: informacji telefonicznych – 20 475; dostarczonych drogą mailową
w ramach udostępnionej usługi „zapytaj bibliotekarza” – 235; poprzez komunikator
GG – 529.

FIDKAR MAŁOPOLSKI – bazy bibliograficzne i katalogowe Małopolski dostępne
on-line – liczba wizyt: 10 494.
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 278 tytułów czasopism prasy
lokalnej i regionalnej.
Opracowano i opublikowano na stronie: www.rajska.info zestawienia informacyjne:
„Rocznice przypadające w 2016 r.”,
gromadzono i opracowywano materiał do zestawienia bibliograficznego
„Krakowskie premiery teatralne. Sezon 2014/2015”,
gromadzono, opracowano i opublikowano zaktualizowaną bibliografię
„Krakowska Książka Miesiąca: laureaci 1995-2014”,

13

opracowano biogram byłego dyrektora ds. administracyjnych
WBP w Krakowie – Piotra Misiaka (1932-2003) do „Słownika Pracowników Książki
Polskiej”,
przygotowano i opublikowano [w:] Małopolska. – R.17 (2015), zestawienie bibliograficzne „Przegląd nowości Oddziału Informacji Regionalnej
WBP w Krakowie”.
Kontynuowano prace nad bazami linków. Wykonano uzupełnienia i kontrolę aktualności adresów do tematów:
„Festiwale i nagrody z dziedziny sztuki” – aktualizacja w toku, baza liczy obecnie 68 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 64 odnośniki do adresów internetowych,
„Zagadnienia
gospodarcze”,
do adresów internetowych ,
„Praca” (zarządzanie zasobami
do adresów internetowych,

baza
ludzkimi),

liczy
baza

335 odnośników
liczy

76 odnośników

„Promocja” (marketing, reklama), baza liczy 36 odnośników do adresów internetowych,
„E-booki” (dostęp do wydawnictw biznesowych i o UE z domeny publicznej),
baza liczy 65 odnośników do adresów internetowych.
Kontynuowano prace nad bieżącą „Bibliografią Małopolski” (dostępną
pod adresem: bibliografia.rajska.info). Baza zawiera opisy wydawnictw zwartych
i ich recenzji; opisy czasopism wydawanych w województwie małopolskim; opisy
artykułów z dzienników i czasopism ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych
i środowiskowych; opisy dokumentów kartograficznych, dźwiękowych, dżs-ów
i innych, których tematyka związana jest z regionem objętym bibliografią. wprowadzaniu danych do bazy, czyli opracowywaniu rekordów bibliograficznych składających się z opisu formalnego dokumentu; jego charakterystyki przedmiotowej formułowanej w języku haseł przedmiotowych BN; opracowywaniu lub kopiowaniu
z JHP BN do kartotek wzorcowych rekordów haseł niezbędnych dla wykonania opisu i wykazania jego zawartości treściowej; dodawania do wybranych opisów
tzw. relacji zewnętrznych, tj. łączenia rekordu z wybranym katalogiem www
lub biblioteką cyfrową.
Łącznie w 2015 r. do bazy „Bibliografia Małopolski” pracownicy WBP w Krakowie
wprowadzili:
14 614 rekordów bibliograficznych nowych,
15 721 rekordów wzorcowych haseł przedmiotowych nowych,
5 027 rekordów wzorcowych haseł formalnych nowych.

14

Rozpoczęto reorganizację systemu opracowywania „Bibliografii Małopolski” poprzez realizację projektu polegającego na budowie wojewódzkiego systemu bibliografii regionalnej (SBR) w oparciu o wspólne oprogramowanie i metodę katalogowania korporatywnego. Do końca 2015 r. zakończony został I etap
realizacji projektu:
wypracowano wojewódzkie porozumienie w sprawie opracowywania
„Bibliografii
Małopolski”.
Do SBR przystąpiło
25 bibliotek,
oprócz
WBP w Krakowie, 19 bibliotek powiatowych i 1 biblioteka miejska, reprezentujące wszystkie powiaty województwa małopolskiego oraz 4 biblioteki samorządowe miasta Krakowa,
zakupiono oprogramowanie: WSBR SOWA2SQL/MARC21 (hosting serwera
z aplikacją obsługującą bazę danych dla 30 użytkowników, moduł serwisu
www, programy klienckie),
scalono 16 lokalnych baz bibliograficznych z bazą WBP w Krakowie w jedną
centralną bazę „Bibliografię Małopolski (SBR)”,
zainstalowano programy klienckie w 24 bibliotekach powiatowych i miejskich,
udostępniono scaloną bazę bibliotekom partnerskim,
bibliografowie z WBP w Krakowie przygotowali blog „Bibliografia Małopolski” –
platformę komunikacyjną dla uczestników projektu,
powołano wojewódzki zespół bibliografów składający się z przedstawicieli
wszystkich bibliotek zaangażowanych w realizację projektu. Zorganizowano
dwa spotkania tego Zespołu (w marcu i październiku),
wypracowano i wprowadzono wstępne ustalenia metodyczne. Przeprowadzono 6 całodniowych szkoleń-warsztatów dla bibliografów z bibliotek powiatowych (ujęte w części dotyczącej szkoleń), dokonano podziału źródeł
i obszarów poszukiwań bibliograficznych pomiędzy uczestników projektu, dokonano analizy rynku prasy lokalnej i wybrano czasopisma regionalne, lokalne
i środowiskowe do rozpisywania w bazie,
rozpoczęto
prace
nad korektą
połączonych
baz.
Bibliografowie
z WBP w Krakowie rozdzielili pomiędzy siebie zadania w sposób umożliwiający
równoległe prowadzenie prac korektorskich zarówno w obrębie opisów głównych, jak i skorelowanych z nimi kartotek wzorcowych. W 2015 r. wykonali łącznie:
35 557 modyfikacji rekordów bibliograficznych,
3 265 modyfikacji rekordów wzorcowych haseł przedmiotowych nowych,
793 modyfikacji rekordów wzorcowych haseł formalnych.
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Bibliografowie z bibliotek partnerskich rozpoczęli pracę we wspólnej bazie w drugiej
połowie roku 2015 i łącznie wprowadzili do bazy „Bibliografia Małopolski”:
2 813 rekordów bibliograficznych nowych,
1 578 rekordów wzorcowych haseł przedmiotowych nowych,
360 rekordów wzorcowych haseł formalnych nowych.
Kontynuowano współpracę z Biblioteką Narodową w zakresie tworzenia bibliograficznej bazy PRASA (zawartość wybranych gazet i tygodników). WBP w Krakowie
rozpisuje z zawartości (wg zasad przyjętych w BN) trzy tytuły prasowe: „Tygodnik Powszechny”, „Źródło” „Gazeta Wyborcza. Kraków”. W 2015 r. opracowano
i wprowadzono do bazy 1 782 opisy artykułów z ww. tytułów, 635 opisów zmodyfikowano.
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Działalność kulturalno-oświatowa
Dzieci i młodzież
Promocja czytelnictwa
Promocja kultury
Działalność oświatowa
Działania na rzecz grup
zagrożonych wykluczeniem
Działalność instrukcyjno
-metodyczna
Merytoryczny nadzór
Badania
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Projekty
Publikacje

DZIECI I MŁODZIEŹ
Promocja czytelnictwa to szereg wydarzeń związanych z prezentacją autorów, książek i wydawców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży jako adresatów podejmowanych działań.
Lekcje i warsztaty biblioteczne to zajęcia przygotowujące młodego odbiorcę
do korzystania z tekstów, źródeł informacji, bibliotek i zasobów sieci. Najmłodsi czytelnicy mogli w 2015 r. korzystać z lekcji i warsztatów m.in. w cyklach: Franklin
i książka z biblioteki, Czytam sobie w bibliotece, Legendy Krakowskie, Kamyczek
w bibliotece, Wśród książek i czasopism, Rola książki i bibliotek na przestrzeni dziejów,
Multiwyszukiwanie, Ogólnodostępne bazy danych, Żyj z wyobraźnią, czytaj książki!,
Kraków. Małopolska czy wiesz, że …, Magia obrazu, Zajęcia z tabletami, Muzyka
i Słowo w Artetece, Magia książki obrazkowej, Różne oblicza filmu, Zajęcia z grami
planszowymi, Religijność w historii sztuki, Filmoterapia, Biblioterapia, Bezpieczeństwo
w internecie, warsztaty czytelnicze „Rozwijanie przez czytanie” w ramach programu
Bon Kultury.
Łącznie w 2015 r. odbyły się
132 spotkania
dla 2 775 uczniów ze szkół Krakowa i okolic.

(lekcje,

warsztaty)

Również do dzieci i młodzieży adresowane były imprezy promujące kulturę
i czytelnictwo:
VIII Małopolski Konkurs Pięknego Czytania, etap międzyszkolny i gala finałowa
podczas której wystąpili studenci PWST, współpraca Towarzystwo Nauczycieli
Bibliotekarzy Szkół Publicznych, 414 uczestników,
gra edukacyjna „Poszukiwanie skarbów kultury” wprowadzającą uczniów szkół
podstawowych w tematy związane z działalnością Arteteki – komiksy, filmy,
książki elektroniczne itp., 4 spotkania, 87 uczestników,
warsztaty
kaligraficzne,
współpraca
z firmą
Kaligraf,
3 spotkania,
76 uczestników, ponadto w ramach akcji „List do św. Mikołaja” odbyło
się 5 spotkań, 110 uczestników,
we współpracy z Ośrodkiem Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Wydziału Polonistyki UJ zrealizowano warsztaty czytelnicze z książkami Marii Ekier
„(Nie) ładne zwierzęta i inne stwory”, 2 spotkania, 19 uczestników,
„Książka z obrazkami” – warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci realizowane
podczas „Ferii na Rajskiej”, współpraca Uniwersytet Dzieci, 4 spotkania,
79 uczestników,
Kraina Wyobraźni „Moja Wymarzona Książka" – warsztaty dla dzieci, zakończone galą, podczas której nastąpiła prezentacja książek wykonanych przez dzieci, współpraca Kraina Wyobraźni i Wydawnictwo Astra, 2 spotkania,
134 uczestników,
we współpracy ze Stowarzyszeniem Kresy w Artetece zorganizowano warsztaty „Komiks” dotyczące historii i tworzenia komiksu, w 2 spotkaniach uczestniczyło 40 osób,
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3 spotkania autorskie dla dzieci z Pawłem Kękusiem, 281 uczestników,
spotkanie
autorskie
118 uczestników,

dla dzieci

z Roksaną

Jędrzejewską-Wróbel,

spotkanie autorskie dla młodzieży z Ewą Nowak, 95 uczestników,
„Czy autor musi być stary i brodaty?” spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem, 85 uczestników,
w ramach ferii w WBP w Krakowie odbywały się warsztaty dla dzieci:
„Zagadkowe miasto Kraków” (8 spotkań, 125 uczestników), „Zima której
nie było” (4 spotkania, 58 uczestników), „Bajkoteka” – warsztaty literackoplastyczne
(2 spotkania,
53 uczestników),
razem
w 3 cykli
odbyło
się 14 spotkań, w których uczestniczyło 236 osób, podsumowaniem spotkań
była prezentowana gazetka „Ferie w bibliotece” przedstawiająca prace plastyczne uczestników zajęć,
warsztaty „Sztuka i sztuczka – bawimy się sztuką!”, zgaduj-zgadula na temat
sztuki i fotografii dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych, 3 spotkania,
39 uczestników,
do dzieci adresowany były Клуб русскоговорящих детей „Лукоморье” –
spotkania w języku rosyjskim dla dzieci rosyjskojęzycznych w wieku 3-6 lat, prowadzone przez wolontariuszkę z Rosji, w 16 spotkaniach uczestniczyło
po 6 osób,
2.06.2015 r. w Bibliotece odbył się II Przegląd Form Artystycznych Uczniów Krakowskich Zespołów Szkół Specjalnych Pokaż siebie II, w ramach XVI Tygodnia
Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością – Małopolskie Dni
Osób Niepełnosprawnych”, 80 uczestników,
w ramach „Wakacji na Rajskiej” odbyły się warsztaty dla dzieci: „Książka
z obrazkami” – zajęcia z tworzenia ilustracji dla najmłodszych prowadzone
przez ilustratorkę Katarzynę Koczubiej-Pogwizd, 4 spotkania, 103 uczestników,
„Tajemnice Biblioteki” – warsztaty inspirowane książką M. Widmarka
„Tajemnica biblioteki”, głośne czytanie wybranego fragmentu książki oraz rozwiązywanie detektywistycznych łamigłówek Lassego i Mai, 2 spotkania,
63 uczestników, „Krakowskie abecadło” – warsztaty inspirowane książką
M. Czumy przybliżające zwyczaje, obrzędy i legendy krakowskie, 1 spotkanie,
24 uczestników,
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17.11 i 18.12.2015 r. w Oddziale dla Młodzieży zrealizowano 2 wykłady
na temat „Dopalacze a wolność - fakty i mity na temat tzw. dopalaczy” wygłosiła dr Małgorzata Piasecka, 185 uczestników,
warsztaty „Ekopaka – Zamykamy Obieg” to projekt organizowany przez INTERSEROH Organizację Odzysku Opakowań, w ramach jego realizacji do Biblioteki
trafiły pakiety edukacyjne dotyczące surowców, odbywały się także warsztaty, 4 spotkania, 88 uczestników,
warsztaty obsługi tabletów dla uczniów szkół podstawowych, 17 uczestników,
„Tysiąc sposobów na nudę” – warsztaty ogólnorozwojowe dla uczniów szkół
podstawowych, 3 spotkania, 65 uczestników,
„Nie tylko selfie” warsztaty dotyczące zagadnienia fotografii dla uczniów szkół
podstawowych, 14 spotkań, 334 uczestników,
zajęcia z wykorzystaniem tabletów graficznych dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów,
prowadzenie:
w w O. Dąbrowska,
A. Wójtowicz,
G. Kurowska, M. Świetlik, F. Madej, 24 spotkania, 217 uczestników,
19.11.2015 r., zrealizowano warsztaty dotyczące zagadnień mody dla uczniów
szkół
podstawowych,
prowadzenie:
O. Dąbrowska,
A. Wójtowicz,
25 uczestników,
20.11.2015 r., odbyły się warsztaty „Ja realny, ja wirtualny”, prowadzenie:
O. Dąbrowska, A. Wójtowicz, 24 uczestników,
24.11.2015 r., w ramach spotkania pod tytułem „Hawiarska Koliba”, młodzież
gimnazjalna zapoznała się z kulturą różnych mniejszości etnicznych
w Małopolsce, 30 uczestników,
„Czytam polskie bo…” w listopadzie 2015 r. Oddział dla Młodzieży uczestniczył
w I edycji akcji społecznej promującej polską literaturę, organizowanej przez
Fundację PWN i księgarnię internetową Ravelo.pl. Patronat honorowy nad
przedsięwzięciem objęła Rada Języka Polskiego.
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PROMOCJA CZYTELNICTWA
W ramach imprez promujących czytelnictwo, adresowanych do ogółu publiczności
znalazły się :
Wycieczki po bibliotece (prezentacja zbiorów i usług)
796 uczestników. Ponadto 54 grupy, 1 177 osób zwiedziło
91 wycieczek dla 1 973 osoby.

– 37 wycieczek;
Artetekę. Razem

Lotna czytelnia wyjazdy rowerem
z przyczepką wypełnioną książkami
mające na celu zachęcenie różnych
grup wiekowych do czytania oraz
ukazanie, że książka jest dobrym sposobem spędzania wolnego czasu
na świeżym
powietrzu
zarówno
dla indywidualnego
czytelnika
jak i całych rodzin. W 2015 r. odbyło
się 38 wyjazdów
Lotnej
czytelni
w cyklach:
Lotna
czytelnia
z Romansem,
Lotna
czytelnia
z Biografią, Lotna czytelnia Dzieciom,
Lotna czytelnia w Podróży, Lotna czytelnia z Dreszczykiem, Fantastyczna
Lotna, Lotna z Lekturą, Lotna z „Lalką”,
Lotna z Poezją. 3 wyjazdy Lotnej odbyły się w ramach Małopolskich Dni
Książki
„Książka
i Róża”
(22-24.04.2015 r.).
W dniu 15.06.2015 r. Lotna czytelnia
promowała Bibliotekę podczas otwarcia wystawy „Eko wystawa. Edukacja
– wizja – rozwój”, 3.10.2015 r., Lotna
była promowana na CargoWawaFest
– I Zjeździe Rowerów Towarowych
w Warszawie, przedstawiono prezentację multimedialną dotyczącą Lotnej
Czytelni.

Małopolskie Dni Książki Książka i Róża – w ramach obchodów XIV Małopolskich Dni
Książki „Książka i Róża” dniach 23-24.04.2015 r. akcji organizowanej przez
WBP w Krakowie wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego
uczestniczyły 34 biblioteki publiczne z terenu Małopolski oraz 47 księgarni.
W WBP w Krakowie
odbyło
się 16 spotkań,
w których
uczestniczyło
ok. 540 uczestników:
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„Moja wymarzona książka”, spotkanie autorskie z Ewą Stadtmüller
i Bogusławem Michalcem, prowadzenie K. Małkowska, współpraca Kraina
Wyobraźni, 50 uczestników,
„Drzewo Recenzji”, finał konkursu na recenzję książki, prowadzenie A. Żak,
współpraca Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich – Oddział
w Krakowie,
wymiana książek – „Drugie Życie Książki”, współpraca Krakowskie Biuro Festiwalowe, ok. 100 uczestników,
„Dramat wolności”, finisaż wystawy, połączony z pokazem filmów, prowadzenie E. Korsak, współpraca Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie,
50 uczestników,
spotkanie autorskie z Vincentem V. Severskim, prowadzenie J. Woźniakiewicz,
60 uczestników,
„Kronikarzem być – chwile utrwalone na zakładce”, finał konkursu plastycznego, 100 uczestników,
„Strachy na lachy”,
60 uczestników,
spotkanie autorskie
40 uczestników,
gra terenowa
30 uczestników,
kryminalna gra
15 uczestników,

występ

zespołu

z Katarzyną

„Uratuj

smoczą

terenowa

S@S,

Bondą,

prowadzenie

prowadzenie:

literaturę”,

warsztaty
dla przedszkolaków
„Smocze
A. Wójtowicz, O. Dąbrowska, 25 uczestników,

Szymon

prowadzenie

„Za trzy dni proces”,

M. Paluch,

K. Baranowski,

prowadzenie

opowieści”,

Kloska,

F. Madej,

prowadzenie

„Niepokorni”, wystawa Bartłomieja Radosza,
Zapomniane w książce, wystawa,
wycieczki po zakamarkach biblioteki, prowadzący: W. Momot, K. Grzesiak,
14 uczestników,
etno-ławki, strefy wolnej wymiany książki,
kiermasz książki wycofanej ze zbiorów biblioteki.
Krakowski Czwartek Kryminalny – w 2014 r. zapoczątkowany został cykl spotkań realizowany we współpracy z Fundacją Promocji Kultury „Urwany Film”. W 2015 r. odbyło się 12 spotkań, na których zgromadziły się 443 osoby:
29.01.2015 r., st. asp. Marek Liszkiewicz z Pracowni Informatyki Śledczej Policji,
biegły w zakresie przestępczości w cyberprzestrzeni, cyberprzestępstwa,
25 uczestników,
26.02.2015 r., dr Piotr Klepacki botanik z Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Rośliny,
którymi można (się) otruć”, 35 uczestników,
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26.03.2015 r., dr Michał Woźniakiewicz z Pracowni Chemii Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego „Chemia w policji”, 40 uczestników,
23.04.2015 r., spotkanie wokół literatury i tematyki kryminalnej, prowadzenie
K. Maćkowski, w ramach Małopolskich Dni Książki „Książka i Róża”,
10 uczestników,
23.04.2015 r., „Mapa Kryminalna Małopolski”, spotkanie dotyczyło różnego rodzaju przestępstw i miejsc, w jakich zazwyczaj są popełniane, 45 uczestników,
28.05.2015 r., „Pióro we krwi. Pisarze-mordercy”, spotkanie dotyczyło pisarzymorderców, 23 uczestników,

27.06.2015 r., spotkanie z Tomaszem Prusakiem, autorem książki „K.I.S.S.”,
45 uczestników,
27.08.2015 r., spotkanie z Krzysztofem Majorem – prywatnym detektywem (Axa
Expert), 45 uczestników,
24.09.2015 r., spotkanie z Joanną
w Krakowie”, 20 uczestników,

Fiakier-Krakowski

–

autorką

„Love

29.10.2015 r., spotkanie z Witoldem Gadowskim – dziennikarzem śledczym, blogerem, autorem książek: „Smak wojny”, „Tragarze śmierci”, „Wieża komunistów”, 45 uczestników,
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12.11.2015 r., spotkanie z Andrzejem Palonkiem, ekspertem śladów struktury
materiałów, kryminalistyki, byłym naczelnikiem techników kryminalistyki w KMP,
byłym naczelnikiem ekspertów kryminalistyki w KWP, 40 uczestników,
17.12.2015 r., spotkanie z „kryminalistami” z Koła Naukowego Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 35 uczestników.
Piątkowe shoty literackie – to spotkania z polskimi pisarzami prowadzone przez studentów drugiego roku Kulturoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zaproszeni
goście odpowiadają na pytania związane z ich warsztatem pracy oraz wybranymi
tekstami. W 2015 r. odbyło się 7 spotkań, które zgromadziły 345 uczestników:
6.03.2015 r., spotkanie
60 uczestników,

z Sylwią

Chutnik,

prowadzenie

A. Wójtowicz,

18.03.2015 r., spotkanie z Karolem Sienkiewiczem, prowadzenie A. Wójtowicz,
45 uczestników,
14.04.2015 r., spotkanie z Junko Yokatą – japońską twórczynią książki obrazkowej i literatury dla dzieci, prowadzenie M. Mikołajski, 35 uczestników,
24.04.2015 r., spotkanie z Sorenem Gaugerem, prowadzenie A. Wójtowicz,
50 uczestników,
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8.05.2015 r., pokaz filmu dokumentalnego „Niepamięć” połączony z dyskusją
naukową, prowadzenie M. Mikołajski, 75 uczestników,
29.05.2015 r., spotkanie z Justyną Bargielską, prowadzenie A. Wójtowicz,
50 uczestników,
8.06.2015 r., wykład dotyczący holokaustu w Polsce, prowadzenie M. Świetlik,
30 uczestników.

Spotkania
Małopolskiego
Studia
Komiksu
–
w ramach
MSK w 2015 r. odbyło się 12 spotkań, na których zgromadziło

działalności
się 251 osób:

8.05.2015 r., „Projekt Muzeum Komiksu. Wojciech Jama”, prowadzenie
M. Jankowski, 4 uczestników,
22.05.2015 r., „KaWa na gorąco – podsumowanie pofestiwalowe”, prowadzenie M. Jankowski, 12 uczestników,
12.06.2015 r., „Animowane adaptacje komiksów”, prowadzenie M. Jankowski,
10 uczestników,
19.06.2015 r., „Abara: Mroczny
M. Jankowski, 11 uczestników,

Świat

Tsutomu

Niheia”,

prowadzenie

11.09.2015 r., praca cosplayera w przemyśle popkulturowym, prowadzenie
M. Jankowski, 32 uczestników,
18.09.2015 r., „Jastrząb polskiego komiksu” – spotkanie z Jackiem „Ystadem”
Jastrzębskim, prowadzenie M. Jankowski, 20 uczestników,
9.10.2015 r., pofestiwalowa relacja z Międzynarodowego Festiwalu Komiksu
i Gier w Łodzi, prowadzenie M. Jankowski, 20 uczestników,
23.10.2015 r., spotkanie z Nikodemem Cabałą – autorem rysunków
do albumów komiksowych, takich jak, „Duszpasterze”, „Pomidorowa” oraz
„Mrok”, ilustratorem „Nowej fantastyki”, kolorystą, prowadzenie M. Jankowski,
25 uczestników,
6.11.2015 r., „Liga Sprawiedliwości przez lata”, prowadzenie: A. Antolski,
M. Jankowski, 25 uczestników,
20.11.2015 r., Batman jako jeden z najpopularniejszych herosów DC Comics
prowadzenie W. Nelec, M. Jankowski, 22 uczestników,
4.12.2015 r., Polska i Polacy
M. Jankowski, 20 uczestników,

w amerykańskim

komiksie,

prowadzenie

18.12.2015 r. „One-Punch Man” – manga o superbohaterze, który cierpi, gdyż
stał się ... zbyt silny! Czyli mistrzowska dekonstrukcja i pastisz gatunku, które właśnie zagościły na polskim rynku. O tym, jak zmyślna to parodia i jak powstawała jej polska wersja opowiadał tłumacz tejże – Paweł „rep” Dybała
z wydawnictwa JPF, prowadzenie M. Jankowski, 50 uczestników.
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IV Krakowski Festiwal Komiksu – w dniach 13-15.03.2015 r. w Artetece
WBP w Krakowie odbyła się impreza zorganizowana we współpracy z Krakowskim
Stowarzyszeniem Komiksowym. W ciągu trzech dni festiwalowych Artetekę odwiedziło około tysiąca gości, na których czekało sześć stoisk największych wydawnictw
i sklepów komiksowych prezentujących najnowsze wydania. Podczas festiwalu można było wysłuchać prelekcji z zakresu m.in. historii komiksu. Gwiazdami IV edycji byli
rysownicy Uli Oesterle, którego grafiki zdobiły plakaty i ulotki festiwalowe oraz Stephen Collins, którego tom „Gigantyczna broda, która była złem” miał swoją polską
premierę podczas festiwalu. Na najmłodszych czekały projekcje filmów animowanych oraz warsztaty z rysownikami, na których mogli poznać tajniki tworzenia historii
graficznych. Punktem kulminacyjnym była tradycyjna Bitwa Komiksowa. Szczególną
popularnością wśród dzieci cieszył się mini pokaz cosplay: dzięki ekipie Polish Garrison każdy mógł potrzymać przez chwilę miecz świetlny i powalczyć z wrogimi siłami
Imperium. Nie zabrakło także bohaterów stricte komiksowych, takich jak Poison Ivy,
X-meni, czy Kapitan Ameryka. Dzięki artyście Simeonowi Genewowi powstał kolejny
wizerunek superbohatera – Catwoman. Razem z pozostałym efektami „superhero
life painting” można było ją podziwiać w przestrzeni Arteteki, podobnie jak dwie
otwarte podczas festiwalu wystawy okładek francuskiego tygodnika „Spirou”
i czasopisma „Fluide Glacial”.

Klub Fantastyki Krakowskie Smoki –
w Artetece odbywają się spotkania Klubu
organizowane we współpracy z Fundacją
Historia Vita, łącznie w 2015 r. zorganizowano 27 spotkań, w których udział wzięło
2 015 osób:
10.01.2015 r., „Smocze Urodziny” urodzinowe spotkanie Krakowskich Smoków,
prowadzenie:
F. Madej,
M. Kłak,
P. Ścibiorek, 65 uczestników,
17.01.2015 r., „Locomotywy RPG –
Kampanie
wojenne”,
prowadzenie:
F. Madej,
M. Kłak,
P. Ścibiorek,
30 uczestników,
24.01.2015 r., „Heroclix”, prowadzenie:
F. Madej,
M. Kłak,
P. Ścibiorek,
50 uczestników,
31.01.2015 r., „Anatomia LARPa”, prowadzenie F. Madej, M. Kłak, P. Ścibiorek,
45 uczestników,
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7.02.2015 r., „Polska groza”, prowadzenie F. Madej, M. Kłak, P. Ścibiorek, 4040 uczestników,
14.02.2015 r., „Ekonomia w RPG”, prowadzenie F. Madej, M. Kłak, P. Ścibiorek,
40 uczestników,
21.02.2015 r., „Dzień Japoński”, prowadzenie F. Madej, M. Kłak, P. Ścibiorek,
55 uczestników,
28.02.2015 r., „Locomotywy RPG – Komunikacja dookoła sesji”, prowadzenie
F. Madej, M. Kłak, P. Ścibiorek, 25 uczestników,
7.03.2015 r., „Dawne gry planszowe / Urodziny Pulpozaura” prowadzenie
F. Madej, M. Kłak, P. Ścibiorek, 25 uczestników,
28.03.2015 r., „Historia alternatywna / Locomotywy RPG / Warsztaty pisania
scenariuszy filmowych”, prowadzenie F. Madej, M. Kłak, P. Ścibiorek,
30 uczestników,
18.04.2015 r., „Człowiek 2.0”, prowadzenie F. Madej, M. Kłak, P. Ścibiorek,
30 uczestników,
9.05.2015 r., coroczny konwent, „Smokon II”, na spotkaniu można w było wysłuchać prelekcji w 5 blokach programowych (literackim, RPG, warsztatowokonkursowym, serialowym, popularnonaukowym) oraz pograć w różnego rodzaju gry, prowadzenie F. Madej, M. Kłak, P. Ścibiorek, ok. 1 000 uczestników,
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15-17.05.2015 r., warsztaty tworzenia konwentów, prowadzenie F. Madej,
M. Kłak, P. Ścibiorek, 15 uczestników,
16.05.2015 r., „Religie w RPG”, spotkanie podczas, którego można było wysłuchać prelekcji, pograć w różnego rodzaju gry oraz poświęcone warsztatom
tworzenia konwentów, prowadzenie F. Madej, M. Kłak, P. Ścibiorek,
20 uczestników,
23.05.2015 r., „Zwyczaje studenckie wczoraj i dziś” prowadzenie F. Madej,
M. Kłak, P. Ścibiorek, 25 uczestników,
30.05.2015 r., „Kamienie i minerały. Wierzenia a nauka” prowadzenie F. Madej,
M. Kłak, P. Ścibiorek, 40 uczestników,
20.06.2015 r., „Spaghetti Western/Gra roku” prowadzenie F. Madej, M. Kłak,
P. Ścibiorek, 35 uczestników,
27.06.2015 r., „Czego warto unikać na sesji – porady dla mistrza gry”, prowadzenie F. Madej, M. Kłak, P. Ścibiorek, 50 uczestników,
5.09.2015 r., spotkanie organizacyjne Klubu oraz dyskusja literacka z Michałem
Cholewą, autorem powieści science-fiction „Forta”, prowadzenie F. Madej,
M. Kłak, P. Ścibiorek, 30 uczestników,
12.09.2015 r., „Locomotywy RPG” – warsztaty tworzenia bohaterów niezależnych, prowadzenie F. Madej, 50 uczestników,
26.09.2015 r., planszowa gra roku z Board to be Wild, prowadzenie F. Madej,
30 uczestników,
24.10.2015 r., prelekcja „LARPY NA ŚWIECIE – Wiktor „Bodvar” Łyżwa, prowadzenie F. Madej, 50 uczestników,
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14.11.2015 r., spotkanie w ramach Krakowskich Warsztatów Mistrzów Gry, prowadzenie F. Madej, 50 uczestników,
28.11.2015 r., kontynuacja warsztatów w ramach Krakowskich Warsztatów Mistrzów Gry. prowadzenie F. Madej, 40 uczestników,
5.12.2015 r., Krakowskie Warsztaty Mistrzów Gry – spotkanie, jak poprowadzić
swoją pierwszą sesję RPG, jak przygotować drużynę i napisać scenariusz prowadzenie F. Madej, 30 uczestników,
12.12.2015 r., Otwarte Warsztaty Malowania Figurek (warsztaty modelarskie
dla początkujących), prowadzenie F. Madej, 30 uczestników,
19.12.2015 r., Otwarte Warsztaty Malowania Figurek (warsztaty modelarskie
dla początkujących) – spotkanie 2; Krakowskie Warsztaty Mistrzów Gry – spotkanie : o tym jak poprowadzić swoją pierwszą sesje RPG, jak przygotować
drużynę i napisać scenariusz, prowadzenie F. Madej, 35 uczestników.
W ramach współpracy z Wydawnictwem Ha!Art w Artetece odbyły się 4 spotkania,
52 uczestników:
7.01.2015 r., spotkanie wokół nowego numeru Ha!art, wywiady z autorami tekstów, prowadzenie E. Sasin, 12 uczestników,
30.01.2015 r., działalność kulturowa
A. Wójtowicz, 10 uczestników,

wydawnictwa

Ha!art,

prowadzenie

26.02.2015 r., spotkanie grupy badawczej „Literatura polska po 1989 roku
w świetle teorii Pierre'a Bourdieu”, prowadzenie A. Wójtowicz, 5 uczestników,
2.10.2015 r., podczas festiwalu-laboratorium Ha!wangarda 2015 odbyły
się w warsztaty twórcze „Twine” związane z programem i narzędziami
do selfpublishingu,
współpraca
Korporacja
HA!art,
prowadzenie
O. Dąbrowska, 25 uczestników.
Spotkania autorskie, promocje książek, 9 spotkań, 618 uczestników:
21.02.2015 r., Lucian Dan Teodorovici „Matei Brunul”, prowadzenie
W. Bonowicz, współpraca Rumuński Instytut Kultury, Wydawnictwo Amaltea,
Wydawnictwo
Atut,
Towarzystwo
Polsko-Rumuńskie w Krakowie,
50 uczestników,
24.04.2015 r., spotkanie autorskie z Krzysztofem Gonciarzem, youtuberem
i producentem wideo, autorem show „Zapytaj Beczkę” i programów podróżniczych, prowadzenie A. Wójtowicz, ok. 200 uczestników.
12.05.2015 r., „Z książką wśród zwierząt”, Adam Wajrak, spotkanie w ramach
w ramach Festiwalu Literatury dla Dzieci 2015, 98 uczestników,
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26.09.2015 r., promocja książki w „Minecraft. Crafting, czary i świetna zabawa”
Bartosza Danowskiego i Jakuba Danowskiego, prowadzenie A. Wójtowicz,
50 uczestników.
3.11.2015 r., premiera książki Krzysztofa Maćkowskiego i Janusza Miki „Trakls
Krieg. Wojna Trakla”, współpraca Fundacja „Urwany Film”, 40 uczestników,
9.11.2015 r., spotkanie autorskie, prezentacja tomów wierszy Ewy Lipskiej oraz
Jerzego Kronholda, współpraca Wydawnictwo a5, 70 uczestników,
10.11.2015 r., „Mniejszy słucha dużego”, spotkanie autorskie z Barbarą Gawryluk, współpraca Koło naukowe Edytorów UJ, 15 uczestników,
7.12.2015 r., spotkanie autorskie z Ewą Rosolską, współpraca Wydawnictwo
Edukacyjne, 80 uczestników,
10.12.2015 r., „Blackout poetry”, spotkanie autorskie połączone z warsztatami,
spotkanie z Niką Burszt, poetką tworzącą „Blackout poetry”, prowadzenie
M. Świetlik, 15 uczestników.

Dyskusyjne Kluby Książki to program realizowany przy wsparciu finansowym
i merytorycznym Instytutu Książki oraz WBP w Krakowie. Polega na stworzeniu Klubów
przy bibliotekach publicznych, szkolnych oraz w domach kultury. Klubami w obrębie
województwa opiekuje się koordynator wojewódzki.
W 2015 r. koordynacja działalności DKK na terenie Małopolski objęła – 125działających
klubów
(68 kluby
dla dzieci
i 57
dla dorosłych),
odbyły
się 1 462 spotkania
klubowe,
65 spotkań
autorskich
oraz
2 spotkania
dla moderatorów. Liczba stałych członków klubów wynosi 1 515 osób, liczba uczestników spotkań w 2015 r. to 16 829 osób.
Zbiory DKK w 2015 r. wzbogaciły się o 2 329 jednostek inwentarzowych.

W okresie sprawozdawczym DKK w Wielkich Drogach i Rajbrocie zmieniły odbiorców i utworzyły grupy dla dzieci. Powstały dwa nowe kluby: MDKK
dla przedszkolaków w Niedźwiedziu
oraz
MDKK w Przybysławicach.
MDKK
w ZS w Radgoszczy, MDKK w Gimnazjum w Andrychowie oraz MDKK w Królówce zawiesiły działalność.
Dyskusyjny Klub Książki w WBP w Krakowie
Wśród małopolskich klubów trzy DKK działają w WBP w Krakowie: Dyskusyjny Klub
Książki dla Pracujących, Dyskusyjny Klub Książki dla Niepracujących, Klub Książki
dla Młodzieży „Zaczytani”. W 2015 r. w WBP w Krakowie odbyło się 31 spotkań klubowych Dyskusyjnych Klubów Książki, w których uczestniczyło 267 osób. Ponadto
zorganizowano dwa seminaria dla moderatorów:
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08.09.2015 r., „Mapa polskich nagród literackich. Wpływ nagród literackich
w latach 2013-2015 na gusta czytelników”, prowadzenie, A. Marchewka,
55 uczestników,
24.11.2015 r., „Spotkania autorskie – organizacja, budżetowanie”, prowadzenie, M. Skrabka, 70 uczestników.
W dniach 14-15.04.2015 r., w Artetece odbył się festiwal artystyczny Trakl-Tat, spotkanie poświęcone było postaci Georga Trakla, obejmowało pokazy filmów, konferencje, konkursy, organizację wystawy, współpraca Fundacja „Urwany Film”,
ok. 300 uczestników.
Odjazdowy Bibliotekarz – 23.05.2015 r. miała miejsce kolejna edycja Odjazdowego
Bibliotekarza w Krakowie, w rajdzie rowerowym dla bibliotekarzy oraz miłośników
książek i bibliotek, zorganizowanym we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką
im. Hugo
Kołłątaja w Krakowie,
Krowoderską
Biblioteką
Publiczną w Krakowie,
Wydziałem
Humanistycznym
Akademii
GórniczoHutnicze w Krakowie, Śródmiejską Biblioteką Publiczną w Krakowie, Biblioteką Główną Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Nowohucką Biblioteką Publiczną w Krakowie, wzięło udział ok. 40 osób.
5.09.2015 r., WBP w Krakowie już po raz czwarty włączyła się w akcję Narodowego
Czytania. W ramach wydarzenia w holu głównym Biblioteki odczytano adaptację
powieści „Lalka” Bolesława Prusa w 12 odcinkach.
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KFASON – 17.10.2015 r. odbyła się 3. edycja Krakowskiego Festiwalu Amatorów Strachu, Obrzydzenia i Niepokoju (KFASON) poświęconego tylko i wyłącznie grozie
(w szerokim rozumieniu). Na konwencie odbyły się prelekcje, dyskusje panelowe
oraz spotkania autorskie z polskimi twórcami grozy. Festiwal miał na celu zintegrować społeczność fanów grozy oraz promować polskich autorów tego gatunku literatury. W ramach festiwalu po raz drugi wręczono Nagrodę im. S. Grabińskiego
w kategorii najlepsza książka i opowiadanie grozy. Konwent gościł ok. 40 twórców
i autorów polskiej grozy, współpraca: Mariusz Siergiejew (noistromo), Paweł Paluch,
Krakowskie Biuro Festiwalowe, Alicya w Krainie Słów, StephenKing.pl, HorrorOnline,
hplovecraft.pl, Okiem na Horror, Grabarz.net, Kostnica, Dzika banda, Carpe Noctem, Misterium Grozy, Horror Masakra, Polski horror, qFANT, Czekam na Apokalipsę
Zombie, W Świecie Słów, art of reading, Histeria, niedobre literki, Zbrodnia
w Bibliotece, DS Nawojka, DS Strumyk, restauracja Olimp, 200 uczestników.
Festiwal Conrada – wydarzenie poświęcone literaturze, organizowane przez Miasto
Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i Fundację Tygodnika Powszechnego
to szereg spotkań z najwybitniejszymi osobistościami światowej literatury, pokazy filmów związanych z literaturą, wystawy, koncerty oraz wykłady. 21.10.2015 r.
w ramach wydarzenia w Artetece odbyły się warsztaty pisania scenariuszy do gier
komputerowych – „Czy pisanie scenariusza gry komputerowej jest sztuką i czym
się różni od pisania powieści?”, „Jak ważny jest scenariusz, dialogi i koncepcja fabularna podczas pracy nad grą taką jak Wiedźmin 3?”, 20 uczestników.
27.10.2015 r. w Bibliotece zorganizowana została projekcja filmu „Kraków, miasto,
w którym Ludwig Wittgenstein (nie) spotkał Georga Trakla” w ramach Dni Austrii,
użytkownicy mogli wziąć udział w spotkaniach z austriacką literaturą, muzyką, sztuką, fotografią i filmem, współpraca Konsulat Republiki Austrii w Krakowie, Fundacja
„Urwany film”, 35 uczestników.
19. Targi Książki w Krakowie w dniach 22-25.10.2015 r. odbyła się 19 edycja
Targów Książki. WBP w Krakowie wzięła udział w Targach w roli wystawcy prezentując XVII Tom Rocznika „Małopolska. Regiony – regionalizmy – małe ojczyzny” oraz własną ofertę edukacyjną i kulturalną. Biblioteka zorganizowała również seminarium „Literackie gry miejskie”, współpraca Targi Książki w Krakowie,
100 uczestników.
W Artetece WBP w Krakowie 4.11.2015 r. odbyło się spotkanie pod hasłem – Rounded with a Steep – debata wokół „Wykładów o Shakespearze” W. H. Audena, gośćmi debaty byli: tłumacz Piotr Nowak; reżyser teatralny Krzysztof Garbaczewski; polityk Jan Maria Rokita oraz filozof polityki i teoretyk idei Paweł Kłoczowski, współpraca Kwartalnik „Kronos", 60 uczestników.

2.12.2015 r., w ramach Liberatury zorganizowano warsztaty dla uczniów szkoły średniej, prowadzenie T. Kalita, 30 uczestników.
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Biblioteka uczestniczyła w 2015 r. w ogólnopolskiej akcji społecznej Czytam
w podróży … Herberta, w ramach wydarzenia zaprezentowano wystawę dzieł autora, współpraca Fundacja im. Zbigniewa Herberta.

Podaj dalej – przez cały rok Biblioteka prowadzi zbiórkę książek w ramach akcji.
W 2015 r. zebranych zostało 13 868 vol.
W ramach współpracy z wydawnictwami w WBP w Krakowie swoje publikacje prezentowały: Księgarnia Akademicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Rosikon Press, Instytut Pamięci Narodowej Stowarzyszenia Villa Decjusza, Uniwersytet
Papieski im. Jana Pawła II, Wydawnictwo a5, Wydawnictwo Skrzat, Wydawnictwo
Edukacyjne, Wydawnictwo Ha!art. W zamian Biblioteka otrzymała 102 książki. Ponadto Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w zamian za wyeksponowanie plakatu
promującego książkę przekazało WBP w Krakowie 8 książek. 1 egzemplarz jako dar
przekazał Bibliotece Duński Instytut Kultury.
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PROMOCJA KULTURY
Krakowska Loża Historii Współczesnej. Rozmowy o książkach i nie tylko… to cykl
spotkań organizowanych we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, w 2015 r.
odbyło się 9 spotkań, w których udział wzięło 589 osób:
21.01.2015 r., Walka i życie żołnierzy „Lamparta”, dyskusja o żołnierzach Armii
Krajowej, uczestnicy dyskusji: dr Dawid Golik, Jerzy Wójcik, dr hab. Zdzisław Zblewski,
prowadzenie R. Graczyk, współpraca Instytut Pamięci Narodowej, 92 uczestników,
18.02.2015 r., Krakowski NZS: samoograniczający się komunizm, spotkanie połączone z dyskusją, uczestnicy: dr hab. Henryk Głębocki, Jarosław Guzy, Marcin Kasprzycki, prowadzenie R. Graczyk, współpraca Instytut Pamięci Narodowej,
70 uczestników,
4.03.2015 r., Harcerska konspiracja: na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy,
spotkanie połączone z dyskusją, uczestnicy: Maria Konieczna, dr hab. Władysław
Zawiślak, dr hab. Zdzisław Zblewski, prowadzenie R. Graczyk, współpraca, Instytut
Pamięci Narodowej, 70 uczestników,
15.04.2015 r., Hipisi: zachodni bunt na Wschodzie, spotkanie połączone
z dyskusją, uczestnicy: prof. Ryszard Terlecki, dr Bogusław Tracz, prowadzenie
R. Graczyk, współpraca, Instytut Pamięci Narodowej, 50 uczestników,
20.05.2015 r., WiP: Pacyfizm przeciwko komunie, spotkanie połączone z dyskusją,
uczestnicy: dr Monika Litwińska, Marcin Mamoń, prowadzenie R. Graczyk, współpraca, Instytut Pamięci Narodowej, 60 uczestników,
17.06.2015 r., Różne oblicza zagłady, spotkanie połączone z dyskusją, uczestnicy:
dr hab. Elżbieta Rączy, Martyna Grądzka, prof. Jacek Chrobaczyński, prowadzenie
R. Graczyk, współpraca, Instytut Pamięci Narodowej, 60 uczestników,
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21.10.2015 r., „IPN – instytucja, która drażni”, spotkanie połączone z dyskusją,
uczestnicy: dr Barbara Fedyszak-Radziejowska, dr Dorota Koczwańska-Kalita,
dr Kazimierz Wóycicki, prowadzenie R. Graczyk, współpraca, Instytut Pamięci Narodowej, 60 uczestników,
18.11.2015 r., „Dominikanie: obiekt inwigilacji permanentnej”, spotkanie połączone z dyskusją, uczestnicy: dr Łucja Marek, o. prof. Józef Puciłowski OP, prowadzenie
R. Graczyk, współpraca, Instytut Pamięci Narodowej, 70 uczestników,
16.12.2015 r., „Pomniki wdzięczności: stempel sowieckiej dominacji”, spotkanie
połączone z dyskusją, uczestnicy: dr Dominika Czarnecka, dr hab. Henryk Głębocki,
dr Maciej Korkuć, prowadzenie R. Graczyk, współpraca, Instytut Pamięci Narodowej, 57 uczestników,
Książki, które były omawiane podczas spotkań, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej przekazało do zbiorów Biblioteki.

Projekt Meet me in the library w 2012 r. WBP w Krakowie we współpracy ze STRIM –
Stowarzyszeniem Rozwoju i Integracji Młodzieży rozpoczęła realizację projektu
w ramach Programu Unii Europejskiej EVS – Children and Youth Multicultural Education. W 2015 r. trwały kolejne edycje projektu, z Biblioteką współpracowali wolontariusze z Hiszpanii, Włoch i Niemiec prowadzący warsztaty językowe z języków: angielskiego, hiszpańskiego, włoskiego i niemieckiego (do maja) oraz wolontariusze
z Hiszpanii, Francji i Niemiec prowadzący zajęcia z języków: hiszpańskiego, francuskiego, niemieckiego i angielskiego (od października).
Ogółem w ramach zajęć w 2015 r. w Bibliotece odbyło się w 21 tematach, 50 cykli,
399 spotkań, w których udział wzięło 439 osób:
„Ciao bambino” – spotkania z językiem włoskim dla mam z dziećmi – 1 cykl,
12 spotkań, po 17 osób,
„Volaré, cantaré oo…” – konwersacje z języka hiszpańskiego dla mam
z małymi dziećmi – 2 cykle, 13 spotkań, po 11 osób,
„Ciao, ciao” – spotkania z językiem włoskim dla dzieci (poziom podstawowy)–
1 cykl, 10 spotkań, po 13 osób,
„¡Hola!, ¡Hola!” – spotkania z językiem hiszpańskim od podstaw dla dzieci –
2 cykle, 10 spotkań, 10 osób,
„Guten Tag” – spotkania z j. niemieckim dla młodzieży (poziom podstawowy) –
3 cykle, 25 spotkań, po 11 osób,
„Nice to meet you” – spotkania z językiem angielskim dla młodzieży w wieku
od 13 do 20 lat (poziom pre-intermediate) – 3 cykle, 25 spotkań, po 9 osób,
„O sole mio” – spotkania z językiem włoskim dla osób 18+ (poziom średniozaawansowany) – 2 cykle, 11 spotkań, po 12 osób,
„Ich liebe Deutsch!” – spotkania z językiem niemieckim dla średnio zaawansowanych – 4 cykle, 27 spotkań, po 9 osób,

36

„Mucho gusto” – spotkania z językiem hiszpańskim dla osób 18+ (poziom średnio zaawansowany) – 1 cykl, 9 spotkań, po 6 osób,
„Dulce vida” – spotkania z językiem hiszpańskim od podstaw dla seniorów –
2 cykle, 15 spotkań, po ok. 13 osób,
„Alles klar” – spotkania z językiem niemieckim dla seniorów (poziom podstawowy) – 3 cykle, 25 spotkań, po ok. 10 osób,
„Bella Italia” – spotkania z językiem włoskim dla seniorów – 1 cykl, 10 spotkań,
po 11 osób,
„Hasta la Vista” – spotkania z językiem hiszpańskim dla osób 18+ (poziom średniozaawansowany) – 5 cykli, 45 spotkań, po 8 osób,
„Buongiorno!” – spotkania z językiem włoskim dla osób 18+ (poziom podstawowy) – 2 cykle, 12 spotkań, po 6 osób,
„Parole, parole” – spotkania z językiem włoskim dla osób 18+ (poziom średnio
zaawansowany) – 2 cykle, 12 spotkań, po 8 osób,
„Uno, dos, tres” – spotkania z językiem hiszpańskim dla osób 18+ (poziom podstawowy) – 4 cykle, 39 spotkań, po 8 osób,
Eins, zwei, drei” – spotkania z językiem niemieckim dla osób 18+ (poziom podstawowy) – 4 cykle, 33 spotkania, po 5 osób,
„Sprechen Sie Deutsch” – spotkania z językiem niemieckim dla osób
18+ (poziom średnio zaawansowany), 4 cykle, 32 spotkania, po 5 osób,
„C'est la vie” – spotkania z językiem francuskim dla osób 18+ (poziom średnio
zaawansowany), 2 cykle, 17 spotkań, po 9 osób,
„Bonjour!” – spotkania z językiem francuskim dla osób 18+ (poziom podstawowy), 2 cykle, 17 spotkań, po 8 osób.
Zimna wojna 1945-1989 w dniach 10-11.01.2015 r. w Bibliotece odbył się turniej gry
planszowej zorganizowany we współpracy z Centrum Gier Bard, prowadzenie
P. Kasztelaniec, 40 uczestników.
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25.03.2015 r., w Artetece zorganizowano spotkanie w sprawie budżetu obywatelskiego, współpraca Dzielnica I, 25 uczestników.
18.04.2015 r., zorganizowano warsztaty kreatywnego pisania metodą Loesje, współpraca Loesje, 15 uczestników.
W dniach 21-23.05.2015 r., w ramach Festiwalu Nauki w Artetece swoje stanowisko
prezentował Instytut Pamięci Narodowej, towarzyszyły mu: wystawy, warsztaty, pokazy, współpraca IPN, ok. 400 uczestników.

29.05.2015 r., odbyło się spotkanie stowarzyszenia AntyHejterzy – warsztaty dotyczące walki z wandalizmem i graffiti. 12.11.2015 r., w ramach spotkania pod hasłem
„Anty hejterzy – Projekt Hejtstop” zorganizowano warsztaty i zamalowywanie obelg
w przestrzeni publicznej, odbyło się seminarium „Jak problemy miejskie wpływają
na rozwój agresji pomiędzy grupami społecznymi?” prowadzenie: dr P. Kubicki,
współpraca Projekt Hejtstop, 52 uczestników.
30.05.2015 r., w ramach Transfestiwalu w Artetece odbył się wykład otwarty dotyczący zagadnienia transseksualizmu w kulturze polskiej, współpraca Fundacja
„Kultura dla tolerancji” (15 uczestników).
W dniach 1-4.06.2015 r. w Bibliotece odbyły się warsztaty filmowe realizowane
w ramach Krakowskiego Festiwalu Filmowego, współpraca Krakowska Fundacja
Filmowa, ok. 200 uczestników.
2.06.2015 r., zrealizowane zostały wykład i prezentacja Archiwum Historii Mówionej
Karta, prowadzenie J. Bińczycki, 8 uczestników.
13.06.2015 r. odbyła się 3 edycja konwentu GRART Kraftfest: Przyjdź i Zrób!, poświęconego kulturze gier. Podczas wydarzenia można było wziąć udział warsztatach,
grach, pokazach, zagrać w LARPy, dowiedzieć się jak zrobić grę terenową, jak wygląda wydawanie gier. Przez cały dzień trwały prelekcje i panele dyskusyjne
z szerokiego zakresu tematów, 74 uczestników.

Miłośnicy LARP mogli również wziąć udział w spotkaniach:
26.11.2015 r., „LARP
16 uczestników,

Umarł

Król”

gra

LARP,

prowadzenie

F. Madej,

21.12.2015 r., „Jāṅgala – o przetrwaniu w obliczu tajemnicy”, spotkanie graczy
LARP, prowadzenie F. Madej, 12 uczestników.
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W ramach spotkań dla fanów gier zorganizowane zostały warsztaty Co poza
Maincraftem? Warsztaty gier tradycyjnych dotyczyły one różnego rodzaju
gier tradycyjnych – od klasycznych,
po najnowsze projekty, w 3 spotkaniach
uczestniczyło 56 osób.

Przyszli twórcy gier mogli wziąć udział
w spotkaniu Inżynieria Gier: Level design dla początkujących – zorganizowany 27.11.2015 r., panel dyskusyjny był
spotkaniem z udziałem autorów książki
dla wszystkich zainteresowanych tworzeniem własnych gier, prowadzenie
F. Madej, 15 uczestników.

DIY – zrób to sam to cykl warsztatów –
zajęć
dla kreatywnych
kobiet,
w ramach
spotkań
odbywały
się zajęcia podczas których przerabiano ubrania, ozdabiano słoiki, wykonano
ozdoby
świąteczne,
prowadzenie
G. Kurowska, M, Świetlik, 5 spotkań,
39 uczestników.
19.09.2015 r., w Artetece odbyło się spotkanie ANIMACHINA/Dyplomy animowane
studentów Anima-Art /Steven Universe – nawiązanie do anime /Ask Me Anything –
zapytaj Shappi i Crafts of Two o wszystko dotyczące cosplayu, współpraca firma Coscon, prowadzenie A. Wójtowicz, 70 uczestników.
26.09.2015 r., w Bibliotece zorganizowano Mistrzostwa Polski Carcassonne, rozgrywki
gry planszowej, współpraca Centrum Gier BARD, 80 uczestników.
30.09.2015 r., w Artetece odbył się wykład Kenny'ego Frasera i Chrisa Rankina
na temat architektury krajobrazu wobec wyzwań stawianych przez pamięć i historię
– przykład Edynburga, przykład Krakowa (Płaszów i Liban), prowadzenie M. Świetlik,
współpraca Koło Naukowe Tekstów Kultury, 25 uczestników.
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Żywa Biblioteka 17.10.2015 r. w Bibliotece odbyła się kolejna edycja wydarzenia
mającego na celu wypożyczenie żywych ludzi „książek” z grup postrzeganych stereotypowo, aby porozmawiać z nimi o ich życiu i zadać pytania
na dowolny temat, współpraca Fundacja na Rzecz Różnorodności Polistrefa
120 uczestników.
Spotkania Stowarzyszenia Miłośników Klocków Lego Zbudujmy to!, prowadzenie
M. Danielak, 5 spotkań, 52 uczestników.

W ramach spotkań miłośników speedcubingu – kostka Rubika, Biblioteka
we współpracy z Cezarym Chełkowskim zorganizowała 2 spotkania, które zgromadziły 22 uczestników.
29.10 i 5.11.2015 r., w Bibliotece zorganizowano grę Odkrywamy największe tajemnice biblioteki, w jej trakcie dzieci docierały do wskazówek, które miały ich doprowadzić do „skarbu”, a tym samym, znaleźć odpowiedź na pytanie, jaka jest największa tajemnica biblioteki, współpraca Fundacja Głos Serca, 125 uczestników.
19.11.2015 r., odbyła się debata na temat polityki rowerowej, jej uczestnikami byli
eksperci z organizacji rowerowych, Ośrodka Studiów o Mieście, Ernst & Young dziennikarze i samorządowcy, współpraca Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów
oraz Ośrodek Studiów o Mieście, 60 uczestników.
20.11.2015 r. w Bibliotece Sztuki miał miejsce wernisaż
naśladownictwo, Galeria jednej książki, 70 uczestników.

Mateusz

Otręba-

W dniach 21-22.11.2015 r., w Artetece odbyła się II edycja Serialkonu – festiwalu miłośników seriali. Program Serialkonu 2015 składał się z siedmiu bloków, zaplanowanych tak, aby każdy widz seriali znalazł coś dla siebie. Na festiwalu gościli krajowi
i zagraniczni twórcy (w tym Rowan Ellis, Gavia Baker - Whitelaw, Andrew Ellard), eksperci od kultury popularnej, blogerzy i fani. W trakcie trwania imprezy odbywały
się liczne konkursy, a całości towarzyszyły stoiska, gdzie można było kupić m.in. gadżety i książki powiązane z serialami. Organizatorami Serialkonu są Fundacja Historia
Vita, klub Krakowskie Smoki i blog serialowy Pulpozaur.pl, a głównym partnerem Wojewódzka
Biblioteka
Publiczna w Krakowie.
Prowadzenie
F. Madej,
ok. 1 000 uczestników.

26.11.2015 r., zorganizowano finał konkursu i wernisaż wystawy pokonkursowej konkursu plastycznego Spotkanie z polską legendą, współpraca CM im. dra Henryka
Jordana, 120 uczestników.
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3.12.2015 r., w Artetece był Dniem druku 3D, w ramach wydarzenia odbyły się : prezentacja, panel dyskusyjny oraz pokazy pracy drukarek 3D, prowadzenie
K. Baranowski, 100 uczestników.

Ponadto w Artetece odbyły się :
spotkania Fundacji „Autonomia kobiet” – 12 spotkań, 278 uczestników, w tym:
warsztaty dotyczące wykorzystania metody Teatru Forum/Teatru Uciśnionych
jako metody przeciwdziałania dyskryminacji, projekcja filmu „Alfabet” Erwina
Wagenhofera, połączona z dyskusją, prowadzenie dr Magdalena Stoch
(Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Ośrodek Badań nad Mediami), projekcja filmu „Delikatnie nas zabijają. Obrazy kobiety w reklamach 3”,
projekcja filmu „Maska twardziela”, spektakl „Scena dla twardziela”, Wydarzenie wspiera Against Gravity,
spotkania Fundacji Aktywnych Obywateli – 4 spotkania, 18 uczestników,
spotkanie
pracowników
Małopolskiego.

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa
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Promocja kultury: wystawy
Ekspozycje okolicznościowe prezentowane w Bibliotece przedstawiają prace
w różnych dziedzinach (malarstwo, fotografia, grafika, rzeźba); ich twórcami
są zarówno profesjonaliści, jak i utalentowani amatorzy. Edukacyjną propozycję
stanowiły wystawy IPN Oddział w Krakowie oraz uczelnianych kół naukowych.
W 2015 r. zorganizowano wystawy prezentujące prace w różnych dziedzinach
(malarstwo, fotografia, grafika), tworzonych zarówno przez profesjonalistów, jak
i utalentowanych amatorów, seniorów, dzieci i młodzież.
Ponadto 20 otwarciom wystaw towarzyszyły wernisaże, w których udział wzięły
992 osoby.

Wystawy własne:
Słowniki językoznawcze w Czytelni Bibliograficznej, ekspozycja: 3.01.2015 r. –
15.01.2015 r.,
Stanisław Barańczak (1946-2014), ekspozycja: 15.01.2015 r. – 5.02.2015 r.,
Dzieje komputerowego gryzonia, ekspozycja: 1.02.2015 r. – 31.08.2015 r.,
Nowości Czytelni Bibliograficznej, ekspozycja: 5.02.2015 r. – 20.02.2015 r.,
10 rocznica śmierci Zdzisława
20.02.2015 r. – 16.04.2015 r.,

Beksińskiego

(1929-2005),

ekspozycja:

Derenczanie – węgierscy Polacy, ze zbiorów Jadwigi Plucińskiej-Piksy i Janusza
Kamockiego, ekspozycja: 23.02.2015 r. – 19.04.2015 r.
Nowości Czytelni Bibliograficznej, ekspozycja: 16.04.2015 r. – 24.04.2015 r.,
Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy (20.04) i Światowy Dzień Wolności Prasy
(3.05), ekspozycja: 16.04.2015 r. – 14.05.2015 r.,
Nowości zbiorów regionalnych, ekspozycja: 23.04.2015 r. – 19.06.2015 r.,
Kryminalny Kraków: ze zbiorów Oddziału Informacji Regionalnej, ekspozycja:
23.04.2015 r. – 19.06.2015 r.,
Władysław Bartoszewski (1922-2015), ekspozycja: 24.04.2015 r.,
Konferencja naukowa „Władysław Orkan: piewca Gorców i Podhala”, wystawa w cyklu Co nowego… w Małopolsce, ekspozycja: 4.05.2015 r. –
27.05.2015 r.,
Stanisław Witkiewicz teoretyk sztuki oraz malarz, wystawa w cyklu 2015 – Rok
Witkiewiczów, ekspozycja: 18.05.2015 r. – 19.06.2015 r.,
Dziedzictwo kulturowe Cystersów w Mogile: fotografie Andrzeja Kalinowskiego,
wystawa
w cyklu
Co
nowego…
w Małopolsce,
ekspozycja:
28.05.2015 r. – 30.06.2015 r.,
Eko wystawa. Edukacja – wizja – rozwój, ekspozycja w Ogrodach Muzeum archeologicznego w Krakowie oraz przed Biblioteką na ul. Rajskiej: 1.06.2015 r. –
31.12.2015 r.,
wystawa
połączona
z wernisażem,
100 uczestników,
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Wokół Witkiewiczów, wystawa w cyklu 2015 – Rok Witkiewiczów, ekspozycja: 22.06.2015 r. – 22.07.2015 r.,
Rabka Festiwal, wystawa w cyklu Co nowego… w Małopolsce, ekspozycja:
1.07.2015 r. – 24.07.2015 r.,
Trasa Pamięci w Podgórzu – Oddziały Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, wystawa w cyklu Co nowego… w Małopolsce, ekspozycja:
17.08.2015 r. – 6.10.2015 r.,
Demoniczne kobiety Stanisława Ignacego Witkiewicza w życiu i twórczości,
wystawa w cyklu 2015 – Rok Witkiewiczów, ekspozycja: 17.08.2015 r. –
11.09.2015 r.,
Windows od 1.0 do 10: 30 lat systemu operacyjnego Microsoftu, wystawa
w cyklu Historia systemu Windows, ekspozycja: 1.09.2015 r.,
Stanisław Witkiewicz twórca stylu zakopiańskiego, wystawa w cyklu 2015 Rok Witkiewiczów, ekspozycja: 14.09.2015 r. – 2.10.2015 r.,
Ekslibrisy w historii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, ekspozycja: 7.10.2015 r.,
Bibliotekarz doradcą i przyjacielem czytelnika, ekspozycja: 12.10.2015 r. –
31.12.2015 r.
Kościoły drewniane Małopolski: Oficyna Artystyczna Astraia, wystawa
w cyklu Z bibliotecznej szafy, ekspozycja: 4.11.2015 r.,
Krakowska Książka Miesiąca – „Tajemnica domu Helclów” M. Szymiczkowej,
wystawa w cyklu Co nowego… w Małopolsce, ekspozycja: 12.11.2015 r. –
1.12.2015 r.,
Autografy
i dedykacje
autorskie
ze zbiorów
Biblioteki
WBP w Krakowie, ekspozycja: 30.11.2015 r. – 31.12.2015 r.

Sztuki

Wystawy twórców zewnętrznych:
Nieziemskie istoty, E. Łazowska, A. Łazowska-Kukla, ekspozycja: 14.01.2015 r.
– 11.02.2015 r.,
Wystawa prac nauczycieli Liceum Plastycznego w Nowym Wiśniczu,
E. Dominiak, W. Dominiak, P. Duda, R. Dudek, M. Giminski, W. Hyży, M. Nieć,
S. Nitendel, P. Slawiński, A. Strach, współpraca Liceum Plastyczne im.
J. Matejki w Nowym Wiśniczu, ekspozycja: 15.01.2015 r. – 4.02.2015 r.,
Peacepainting, wystawa zbiorowa, współpraca Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach, ekspozycja: 28.01.2015 r. – 4.03.2015 r.,
Imigranci sukcesu, współpraca Stowarzyszenie Vox Humana, ekspozycja:
30.01.2015 r.
–
4.03.2015 r.,
wystawa
połączona
z wernisaże
m, 10 uczestników,
Sny i wspomnienia, G. Buzek, ekspozycja: 5.02.2015 r. – 25.02.2015 r.,

43

Belarus Press Photo 2014, wystawa zbiorowa, współpraca Towarzystwo Białoruskie w Krakowie, ekspozycja: 12.02.2015 r. – 17.03.2015 r., wystawa połączona z wernisażem, 100 uczestników,
Pejzaż w martwej naturze, M. Ostrowska, ekspozycja: 13.02.2015 r. –
17.03.2015 r.,
Życie codzienne w opactwie cysterskim, Andrzej Kalinowski, ekspozycja:
25.02.2015 r. – 15.03.2015 r.,
Tęsknota za Rumunią, Veronica Iftodia, Gheorghe Lisit, współpraca Rumuński Instytut Kultury, ekspozycja: 26.02.2015 r. – 26.03.2015 r., wystawa
połączona z wernisażem, 60 uczestników,
Kroniki wypadków miłosnych, zbiorowa wystawa Pracowni Tkaniny Artystycznej, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, ekspozycja: 26.02.2015 r. – 25.03.2015 r., wystawa połączona z finisażem,
30 uczestników,
Plakaty filmowe – Papierowe Skarby, Jerzy Sonik, ekspozycja: 4.03.2015 r. –
2.04.2015 r.,
Natura, Wanda Oczko-Zagajewska, ekspozycja: 5.03.2015 r. – 9.04.2015 r.,
Spirou, współpraca
27.03.2015 r.,

Instytut

Francuski,

ekspozycja:

13.03.2015 r.

–

Łąka, A. Strama, ekspozycja: 17.03.2015 r. – 16.04.2015 r.,
Gospodarka leśna, wystawa zbiorowa, współpraca Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, ekspozycja: 20.03.2015 r. – 28.05.2015 r., wystawa połączona z wernisażem, 90 uczestników,
Dramat wolności, wystawa zbiorowa, współpraca Pracownia Interdyscyplinarna prof. Z. Bajka, ASP im. J. Matejki w Krakowie, ekspozycja:
21.03.2015 r. – 24.04.2015 r.,
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Wystawa Pracowni Malarstwa prof. Adama Wsiołkowskiego, wystawa zbiorowa, współpraca Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,
ekspozycja: 26.03.2015 r. – 22.04.2015 r., wystawa połączona z wernisażem,
40 uczestników,
Wielkanoc jest w Małopolsce, wystawa zbiorowa, współpraca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ekspozycja: 1.04.2015 r. –
12.04.2015 r.,
Światowy Dzień Wiedzy o Autyzmie, współpraca Effatha Sp. z o.o., ekspozycja: 2.04.2015 r. – 6.05.2015 r.,
Nowa Huta. Archeologia, ludzie, epoka, współpraca Muzeum Archeologiczne w Krakowie, ekspozycja: 2.04.2015 r. – 5.05.2015 r.,
Było minęło… Wspomnienia Wielkiej Wojny, współpraca Ognisko TKKF Przyjaciel Konika, ekspozycja: 10.04.2015 r. – 6.05.2015 r.,
Trakl inspiracje, Tasillo Blittersdorff, wystawa w cyklu Trakl-Tat, współpraca
Biblioteka Austriacka, Fundacja „Urwany Film”, ekspozycja: 13.04.2015 r. –
17.05.2015 r.,
Gorce w Naturze 2001, współpraca Gorczański Park Narodowy, ekspozycja: 15.04.2015 r. – 15.05.2015 r.,
Akwarele, Tatiana Majewska, ekspozycja: 18.04.2015 r. – 13.05.2015 r.,
Niepokorni, kolaże
20.05.2015 r.,

Bartłomiej

Radosz,

ekspozycja:

20.04.2015 r.

–

II Pracownia Malarstwa Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie, wystawa zbiorowa, współpraca ASP im. Jana
Matejki w Krakowie, ekspozycja: 23.04.2015 r. – 20.05.2015 r., wystawa połączona z wernisażem, 89 uczestników,
… i to są właśnie moje Bieszczady, Inka Wieczeńska, ekspozycja:
29.04.2015 r. – 28.05.2015 r., wystawa połączona z
wernisażem,
40 uczestników,
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Ladislav Michalek: Magiczny świat Bogumila Hrabala, współpraca Czeskie Centrum, ekspozycja: 30.04.2015 r.
– 28.05.2015 r.,
Ptaki wśród nas, Anna
Pagacz, Marian Gałat, ekspozycja:
7.05.2015 r.
–
10.06.2015 r., wystawa połączona
z wernisażem,
10 uczestników,
Portrety, Adam Walanus,
ekspozycja:
9.05.2015 r.
–
18.06.2015 r.,
70 lat Pippi Pończoszanki, współpraca Cafe Szafe,
ekspozycja: 10.05.2015 r. –
16.05.2015 r.,
Wędrówki po Słowacji, współpraca
11.05.2015 r. – 18.06.2015 r.,

Instytut

Słowacki,

ekspozycja:

Wystawa towarzysząca Festiwalowi Kultury Rumuńskiej, współpraca Towarzystwo
Polsko-Rumuńskie
w Krakowie,
Rumuński
Instytut
Kultury
w Warszawie, ekspozycja: 13.05.2015 r. – 26.05.2015 r.,
Skarby Małopolski, współpraca Małopolski Instytut Kultury, ekspozycja:
15.05.2015 r.
–
15.06.2015 r.,
wystawa
połączona
z wernisażem,
100 uczestników,
Podróż, zdjęcie,
– 24.06.2015 r.,

obraz,

Agnieszka

Kozień,

ekspozycja:

21.05.2015 r.

Ogrody 2015, wystawa zbiorowa, ekspozycja: 29.05.2015 r. – 30.09.2015 r.,
Baśniowa Europa. Podróż do Niemiec z Baśniami Braci Grimm, wystawa
zbiorowa, współpraca Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
nr 4 w Krakowie, ekspozycja: 2.06.2015 r. – 31.08.2015 r., wystawa połączona z wernisażem, 50 uczestników,
Barwy oceanów,
27.07.2015 r.,

Joanna

Łapuszek,

ekspozycja:

12.06.2015 r.

–

Focus on Fashion, współpraca Agencja Reklamex s.c., ekspozycja:
12.06.2015 r. – 24.07.2015 r.,
The street, Marcin Pycha, ekspozycja: 18.06.2015 r. – 24.07.2015 r., wystawa
połączona z wernisażem, 48 uczestników,
Wystawa patchowrków, Bogumiła Chwaja, Olga Trzos, Sekcja Artystyczna
S@S, współpraca Towarzystwo Polsko-Niemieckie Krakowie, ekspozycja:
24.06.2015 r. – 30.09.2015 r.,
Sous le Ciele de Paris, Zofia Zalewska, ekspozycja: 25.06.2015 r. –
24.07.2015 r.,
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Gobeliny, Barbara Knapczyk, ekspozycja: 17.08.2015 r. – 9.09.2015 r.,
Ręką naszych profesorów, współpraca Zespół Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem, ekspozycja: 10.09.2015 r. – 7.10.2015 r.,
Małopolski Koral, współpraca Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ekspozycja: 22.09.2015 r. – 31.12.2015 r.,
NOTO Art 2, wystawa w ramach Międzynarodowego Triennale Grafiki
w Krakowie, współpraca Galeria Intymna – Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Wydział Sztuki – w Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie ekspozycja: 22.09.2015 r. – 9.10.2015 r., wystawa połączona
z finisażem 30 uczestników.
Ontologia, Joanna Łaksa, ekspozycja: 24.09.2015 r. – 5.11.2015 r.
Samotność i podobne, ekspozycja: 1.10.2015 r. – 3.11.2015 r.,
Batiki, Anastazja Dżupina, ekspozycja: 1.10.2015 r. – 2.11.2015 r.,
Moje sny drzewa, Elżbieta Maj, ekspozycja: 1.10.2015 r. – 3.11.2015 r.,
Inspirowane Witkiewiczem, wystawa zbiorowa, współpraca Zespół Szkół
Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem, ekspozycja: 2.10.2015 r.
– 22.12.2015 r.,
Eneida, Bogumił Książek, ekspozycja: 8.10.2015 r. – 4.11.2015 r.,
Harasymowicz u Nikifora, Beata Ozga, Katarzyna Grzesiak, ekspozycja
w Muzeum Nikifora w Krynicy, współpraca Muzeum Okręgowe w Nowym
Sączu, ekspozycja: 10.10.2015 r. – 15.02.2015 r., wystawa połączona
z wernisażem, 50 uczestników,
Cyryl i Metody – autentyczna historia naszego kraju, współpraca Collegium
Vini Piotr Pietrzyk, ekspozycja: 15.10.2015 r – 10.11.2015 r., wystawa połączona z wernisażem, 20 uczestników,
Patchworki – wystawa prac S@S, ekspozycja: 4.11.2015 r. – 31.12.2015 r.,
Punkty przełomowe w życiu Ludovita Stura, współpraca Instytut Słowacki,
ekspozycja: 4.11.2015 r. – 27.11.2015 r., wystawa połączona z wernisażem,
20 uczestników,
Niebo i ziemia, Leszek Misiak, ekspozycja: 5.11.2015 r. – 2.12.2015 r.,
Od radia
do i-poda,
współpraca
Miejska
Biblioteka
w Dobczycach, ekspozycja: 5.11.2015 r. – 8.12.2015 r.,

Publiczna
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Wystawa malarstwa i dorobku artystycznego SPZK, współpraca Stowarzyszenie Plastyków Ziemi Krakowskiej, ekspozycja: 14.11.2015 r – 22.12.2015 r.,
wystawa połączona z wernisażem, 60 uczestników,
Pocztówki z podróży – Gruzja, Magdalena Hussein Bętkowska, ekspozycja:
19.11.2015 r. – 5.01.2016 r.,
Moje miejsce, współpraca Stowarzyszenie Psychiatria i Sztuka, ekspozycja:
25.11.2015 r.
–
12.01.2015 r.,
wystawa
połączona
z wernisażem,
40 uczestników,
Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej w Powiatowej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Jerzmanowicach, współpraca Gminna Biblioteka Publiczna
w Jerzmanowicach, Fundacja Ziemi Krakowskiej im. Jana Sroczyńskiego
z Jerzmanowic, ekspozycja: 28.11.2015 r. – 7.01.2016 r.,
Historia Podgórza w zbiorach Oddziału Informacji Regionalnej. 100-lecie
połączenia Podgórza z Krakowem 1915-2015: wokół jubileuszu, współpraca Dom Kultury „Podgórze”, ekspozycja: 2.12.2015 r., – 15.03.2016 r.,
Wystawa prac studentów z Pracowni Malarstwa prof. Teresy KotkowskiejRzepeckiej i dra. Wojciecha Kubiaka, Uczestnicy: M. Górska, M. Janusz,
D. Machowska, G. Markowska, W. Markowski, N. Mucha, N. Niziołek,
N. Stopka, J. Turek, M. Tchórz, ekspozycja: 3.12.2015 r. – 13.01.2016 r.,
Pejzaż – cztery pory roku, Adam Walanus, ekspozycja: 5.12.2015 r. –
14.01.2016 r.,
Aleje Jerozolimskie,
3.02.2016 r.,

Andrzej

Kalinowski, ekspozycja:

23.12.2015 r.

–

Wystawy w Oddziale dla Dzieci i Oddziale dla Młodzieży:
„Między Kazachstanem a Polską”, wystawa prac dzieci i młodzieży polskiej
i kazachstańskiej, współpraca Centrum Kultury Polskiej „Kopernik”
w Pietropawłowsku, ekspozycja: 1.12.2014 r. – 31.03.2015 r., wystawa połączona z wernisażem, 15 uczestników,
Spotkanie otwiera oczy, wystawa prac dzieci i seniorów biorących udział
w projekcie „Generacje-Kreacje. Sztuka w dialogu pokoleń”, współpraca
Fundacja „ABC XXI – Cała Polska czyta dzieciom”, ekspozycja:
20.12.2014 r. – 15.03.2015 r.,
„Wystawa świąteczna”, wystawa prac dzieci ze świetlicy „Nadzieja”
w Jerzmanowicach, współpraca Fundacja Ziemi Krakowskiej im.
J. Sroczyńskiego z Jerzmanowic, ekspozycja: 22.12.2014 r. – 3.02.2015 r.,
Ferie w bibliotece, wystawa uczestników zajęć zorganizowanych dla dzieci
podczas ferii, ekspozycja: 15.02.2015 r. – 30.03.2015 r.,
„Bawimy się w kolory”, wystawa prac dzieci i młodzieży ze Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie, ekspozycja: 1.04.2015 r.
– 15.06.20015 r.,
„Żaczek krakowski”, współpraca Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY, Akademia Żakowska, ekspozycja: 13.04.2015 r. – 30.04.2015 r.,
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„Kronikarzem być…”, współpraca Urząd Marszałkowski w Krakowie, ekspozycja: 23.04.2015 r. – 31.05.2015 r.,
„Baśniowa Europa. Podróż do Niemiec z Baśniami Braci Grimm”, wystawa
prac uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
nr 4 w Krakowie połączona z wernisażem w ramach XVI Tygodnia Osób
Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością – Małopolskie Dni
Osób Niepełnosprawnych”, współpraca Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy nr 4 w Krakowie, ekspozycja: 2.06.2015 r. – 31.08.2015 r.,
„Smoczuś – oblicza postaci z krakowskiej legendy”, współpraca Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY, Akademia Żakowska, ekspozycja: 17.06.2015 r.
– 31.08.2015 r., wystawa połączona z galą finałową, wernisażem wystawy
i wręczeniem nagród laureatom konkursu, 50 uczestników,
„Lato z polską powieścią młodzieżową”, wystawa w cyklu Czytam Polskie,
ekspozycja: 15.07.2015 r. – 21.09.2015 r.,
„Czytanie jest dla każdego, znajdź coś dla siebie”, współpraca Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, ekspozycja: 18.06.2015 r. –
8.07.2015 r.,
Wydawnicze interpretacje „Lalki” B. Prusa, ekspozycja: 5.09.2015 r. –
15.10.2015 r.,
„Artystyczne podróże” Piotra Żmijowskiego, ekspozycja: 11.09.2015 r. –
31.12.2015 r.,
„Cztery pory roku”, ekspozycja: 21.09.2015 r. – 15.11.2015 r.,
„Tydzień Książek Zakazanych”, ekspozycja: 27.09.2015 r. – 3.10.2015 r.,
„Polska powieść młodzieżowa”, ekspozycja: 1.10.2015 r. – 31.12.2015 r.,
„Literackie wypominki”, ekspozycja: 1.11.2015 r. – 31.12.2015 r.
„Spotkanie z polską legendą”, współpraca CM im. dra Henryka Jordana,
ekspozycja: 26.11.2015 r. – 31.01.2016 r.,
„Homo Scribens – człowiek piszący” prace kaligraficzne, iluminatorskie
i typograficzne polskich kaligrafów, iluminatorów i typografów oraz jeden
plakat typograficzny, współpraca Polskie Towarzystwo Kaligraficzne, ekspozycja: 15.12.2015 r. – 31.01.2016 r.
Laureaci Literackiej nagrody Nike, ekspozycja stała.
Wypożyczenia wystaw do innych bibliotek: razem 49
Lanckorona – PiMBP w Olkuszu, MGBP w Alwerni, BiOAK Gminy Gołcza,
Ikony Walentego Wojciechowskiego – MBP w Dąbrowie Tarnowskiej,
Kalifornia – GBP w Starej Wsi,
Nowa Zelandia – GBP w Starej Wsi,
Czytać da się wszędzie – PBGCK w Polance
w Chełmku, MGBP w Alwerni, MBP w Libiążu,

Wielkiej,

BP MOKSiR

Polesie – BiOAK Gminy Gołcza, PiMBP w Olkuszu, MGBP w Alwerni,

49

Ptasie impresje – BiOAK Gminy Gołcza, PiMBP w Olkuszu,
Zanzibar – M-GBP w Alwerni,
Niekończąca się noc – BiOAK Gminy Gołcza,
Ania z Zielonego Wzgórza – BP MOKSiR w Chełmku, GBP w Zawoi, GBP
w Starej Wsi – Gmina Limanowa, Szkoła Podstawowa im. Świętego Floriana w Glisnem,
Dni papieskie – MBP w Chrzanowie,
Zamki kresowe – GBP w Starej Wsi – Gmina Limanowa,
Pocztówka z Finlandii – MGBP w Alwerni, GBP w Starej Wsi – Gmina Limanowa,
Tunezja – PBGCK w Polance Wielkiej,
Życie leśnych łąk – PBGCK w Polance Wielkiej,
Opera Krakowska – MBP w Chrzanowie,
Życie codzienne w Opactwie Cystersów – GBP w Czernichowie, BiOAK
Gminy Gołcza,
Spotkanie z człowiekiem. Jego piękno i siła – PiMBP w Olkuszu,
Norwegia – MBP w Dąbrowie Tarnowskiej, M-GBP w Alwerni, BiOAK Gminy
Gołcza, PiMBP w Olkuszu, GBP w Starej Wsi – Gmina Limanowa,
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Oskarżona Wiera Gran, GBP w Starej Wsi – Gmina Limanowa,
Woda w lesie, GBP w Starej Wsi – Gmina Limanowa,
Tunezja – GCKBP w Polance Wielkiej,
Poranek w lesie – GCKBP w Polance Wielkiej,
Gospodarka leśna – MBP w Proszowicach, BiOAK Gminy Gołcza,
Ptaki wśród nas – GBP w Czernichowie, MBP w Proszowicach,
Człowiek wśród nas. Portrety – MBP w Proszowicach, PiMBP w Olkuszu,
Chiny – PiGBP w Jerzmanowicach,
Oko, którym widzę Boga – GCKBP w Polance Wielkiej,
Od Przylądka Dobrej Nadziei do Wodospadu Wiktorii – GBP w Starej Wsi –
Gmina Limanowa,
Makro – PiGBP w Jerzmanowicach.
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Działalność oświatowa
Imprezy, konferencje
W 2015 r. odbyły się następujące szkolenia, konferencje i spotkania:

Buszujący w śmieciach. Powrót – studencko-doktorancka konferencja naukowa zrealizowana w dniach 12-13.03.2015 r. we współpracy z Dyskusyjnym Klubem Filmoznawcy

Uniwersytetu

do filmoznawców,

Jagiellońskiego,

filologów,

skierowana

socjologów

była

przede

i kulturoznawców,

wszystkim

a także

krytyków

i przedstawicieli branży filmowej. Poruszała problematykę oceny i klasyfikacji współczesnych tekstów kultury, które z różnych powodów nie cieszą się powszechną akceptacją

i sympatią,

a jednocześnie

w pewnych

kręgach

odbiorców

stają

się niezwykle popularne. Uczestnicy konferencji zastanawiali się nad rolą krytyka
w świecie, omawiane były adaptacje gier komputerowych, popularne seriale oraz
zjawisko seryjności w kinie współczesnym.
Mythical Cosmos. Now And Then w dniach 21-22.03.2015 r. WBP w Krakowie, Instytut
Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowały międzynarodową konferencję dotyczącą mitycznych kosmologii. Celem konferencji było zainicjowanie
dyskusji między podejściem akademickim opartym o badania kultur tradycyjnych,
starożytnych i przedchrześcijańskich, a perspektywą skupioną na analizie współczesnych mitologii, próbach odpowiedzi na pytanie czy kultura popularna, współczesna sztuka oraz media posiadają pewien mityczny potencjał. Konferencja była okazją

do ukazania

zarówno różnic

jak i podobieństw, które dostrzec

można

w konstrukcji mitycznych światów. Honorowym gościem konferencji był prof. Robert
A. Segal z Uniwersytetu w Aberdeen, opiekunami naukowymi wydarzenia byli
prof. dr hab. Andrzej Szyjewski i dr hab. Izabela Trzcińska, 280 uczestników.

Przyszłość

bibliotek

cyfrowych

–

możliwe

scenariusze

–

27 marca

2015 r.

w Bibliotece odbył się panel dyskusyjny z udziałem R. Lisa, H. Hollendra i J. Lipszyca,
prowadzony przez P. Jaworskiego-Grzankę adresowany do przedstawicieli bibliotek
wojewódzkich, 40 uczestników.

Work and Travel, 17.04.2015 r., w Artetece odbyło się seminarium dla ukraińskich studentów mieszkających w Polsce, 30 uczestników.
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W dniach 6-7.05.2015 r. zorganizowana została Konferencja Obszarów Sztuki (obraz/
obraz przestrzeni/przestrzeń) współpraca Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, 10100 uczestników. Konferencja poświęcona była tematyce doświadczenia obrazu
a doświadczenia przestrzeni, a także możliwości wykorzystania przestrzeni fizycznych, elektronicznych, hybrydowych oraz gier komputerowych we współczesnej
praktyce artystycznej, w kontekście obrazu i obrazowania jako reprezentacji doświadczenia przestrzeni.
Miała charakter spotkania, wydarzenia łączącego rozważania nad obraną tematyką oraz autorskie prezentacje dzieł z nią związanych. Wydarzenie było transmitowane na żywo w internecie na kanale UStream konferencjioraz
w Second Life
(w Academia Electronica).
18-19.06.2015 r., Bibliografia wobec wyzwań współczesnych technologii, ogólnopolska konferencja zorganizowana we współpracy z Zespołem ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP, Spotkania Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP, 57uczestników. Tematem wiodącym spotkania były biblioteki cyfrowe, bibliografie
regionalne i elektroniczne bazy informacji jako korelacyjne źródła informacji
o regionie. Podczas dwudniowych obrad mówiono o ważnej roli bibliografa regionalnego w kontekście gromadzenia zbiorów cyfrowych. Zaprezentowany został
również blog zawodowy jako narzędzie do wykorzystania we współpracy w zakresie
tworzenia bibliografii regionalnej, w oparciu o praktykę opracowujących bibliografię Dolnego Śląska. Zademonstrowano System Bibliografii Regionalnej Małopolski
jako dobry przykład współdziałania bibliotek regionu. Jednym z tematów były Deskryptory Biblioteki Narodowej jako metoda opracowania rzeczowego dokumentów wobec potrzeb bibliografii regionalnej.
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14.11.2015 r., konferencja Seminarium Ksenologiczne – spotkanie poświęcone badaniom nad obcością, rewizji studiów nad obcością w perspektywie zmierzchu
antropocenu i towarzyszących mu narodzinach nieantropocentrycznych studiów
kulturowych. Prowadzenie M. Mikołajski, współpraca Ośrodek Badawczy Facta
Ficta, Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ, 50 uczestników.
Szkolenia i imprezy dla użytkowników:

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – w dniach 17-20.11.2015 r. w Bibliotece kolejny
raz odbyły się spotkania w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, podczas 10 spotkań poruszano następujące zagadnienia: „Rozmowa kwalifikacyjna –
jak się przygotować”, „LEAN Startup – innowacyjny projekt w warunkach skrajnej
niepewności”, „Buduj oparte na zaufaniu relacje w biznesie”, spotkanie informacyjne nt. możliwości wsparcia przedsiębiorczości z Funduszy Europejskich, „CV i List motywacyjny – indywidualne konsultacje”, „Biznesy – podstawy inwestowania z grą
edukacyjną Cashflow 101”, „Wolontariat Europejski”, „100 pytań do… Mamo,
przyjdź i skonsultuj z nami swój pomysł na biznes!”, „Planowanie kariery zawodowej”,
współpraca: ArchitektBiznesu.eu i TEAM Together Everyone Achieves More, BiznesTUBE, MCP i Centrum Informacyjne Fundusze Europejskie w Małopolsce, Inwestube,
STRIM, Mamopracuj.pl, WUP w Krakowie, 170 uczestników.
Wykłady
i szkolenia
w zakresie
informacji
7 cykli (18 spotkań, 209 uczestników), w tym:

biznesowej

i europejskiej

–

5 spotkań w cyklu Przedsiębiorczy i zamożny z Cashflow 101 – „Jak wyznaczać cele?”, „Jak myśleć kreatywnie?”, „Jak sprzedawać?”, „Jak osiągać
rezultaty?”, „Jak współpracować” – współpraca BiznesTUBE Sp. z o.o.,
55 uczestników,
1 szkolenie „Wolontariat Europejski” – współpraca Stowarzyszenie Rozwoju
i Integracji Młodzieży, prowadzenie I. Górska, 7 uczestników,
3 spotkania „Planowanie kariery”, współpraca Wojewódzki Urząd Pracy,
18 uczestników,
2 spotkania w cyklu Wstęp do inwestowania – „Towary i surowce”, „Wiedza
kreatywność i pomysłowość”, współpraca BiznesTUBE Sp. z o.o.,
22 uczestników,
3 spotkania „Sztuka planowania czasu”, współpraca Wojewódzki Urząd
Pracy, 26 uczestników,
2 spotkania w cyklu Mamo pracuj – „Firma w kobiecych rękach, czyli jak
rozwinąć swój biznes”, współpraca serwis mamopracuj.pl, 55 uczestników,
2 spotkania w cyklu Podstawy inwestowania z grą edukacyjną Cashflow
101 – „Finanse osobiste – słownik pojęć”, „Papiery wartościowe” – współpraca BiznesTUBE Sp. z o.o., w 26 uczestników.
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Zajęcia ze studentami:
Praktyki studenckie – 16 osób.
W Bibliotece Sztuki przeprowadzone zostały 2 lekcje o historii zbiorów
w Bibliotece Sztuki dla studentów bibliotekoznawstwa, 55 uczestników.
22.05.2015 r., odbyły się wykłady Bibliografia regionalna dla studentów I roku
INIB UJ, prowadzenie: J. Bińczycki, K. Kasprzyk, 2 grupy, 46 uczestników.

Inne:
20.03.2015 r. w Bibliotece odbyła się debata warsztatowa Kompetencje przyszłości
– jak rozwinąć nasze skrzydła?, jej celem była dyskusja nad tym, które
z kompetencji są szczególnie ważne z punktu widzenia sukcesu zawodowego
i zaangażowania mieszkańców w rozwój oraz rozpoczęcie refleksji nad tym,
co można zrobić na poziomie lokalnym, by mieszkańcy mieli lepszą niż dotąd możliwość rozwijania tych kompetencji, prowadzenie T. Jankowska, współpraca FRSI,
17 uczestników.
W Oddziale dla Dzieci odbywały się spotkania Klubu Przedsiębiorczych Mam
w Krakowie, współpraca Fundacja Be Proactive, w 5 spotkaniach uczestniczyło
158 osób.
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17.06.2015 r. w Bibliotece Sztuki odbył się odczyt ilustrowany O Janie Matejce,
Stanisław Witkiewicz i inni, prowadzenie dr M. Kłak-Ambrozikiewicz, 18 uczestników.
W dniach 21.10 i 23.10.2015 r., zorganizowano konsultacje umożliwiające uczestnikom wykonanie kwestionariusza predyspozycji zawodowych, współpraca WUP
w Krakowie, 14 uczestników,
17.11.2015 r., zorganizowane zostały otwarte warsztaty Rozmowa kwalifikacyjna –
jak się przygotować, prowadzenie J. Nowak, 6 uczestników.
18.11.2015 r., prowadzone były indywidualne konsultacje, mające na celu udzielenie wstępnej pomocy podczas przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, prowadzenie: K. Szczurek, J. Nowak, 3 uczestników.
BeCom! – to cykl spotkań z ekspertami dedykowanych młodzieży szkół średnich połączonych z warsztatami, patronat honorowy nad wydarzenie objął Instytut Socjologii UJ, Instytut Medialny. Inicjatywa rekomendowana przez Zakład Socjologii Komunikacji Społecznej IS UJ, partnerzy: Geek Week Fest, 3 spotkania, 115 uczestników:
20.10.2015 r., BeCom! Nowe technologie, F. Madej,
30.11.2015 r., BeCom! Mózg a umysł – studium człowieka, prowadzenie
A. Wójtowicz,
16.12.2015 r., BeCom! No. 10: Smak kina – film od drugiej strony, prowadzenie
A. Wójtowicz.
We współpracy ze Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki w Bibliotece zorganizowano:
28.10.2015 r., widowisko teatralne pt. „Wędrowne Ptaki” w reżyserii Marii Schejbal, 55 uczestników,
28.10 i 2.12.2015 r., warsztaty dla edukatorów i instruktorów pt. „Teatr w pracy
z seniorami”, 19 uczestników.
W ramach realizacji projektu Ekoedukacja w bibliotece na Rajskiej. Tradycyjne
ekowartości – nowoczesne rozwiązania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w Oddziale
dla Dzieci odbyły się warsztaty z zakresu ekologii (7 spotkań, 170 uczestników).
W Artetece zorganizowano debaty eksperckie poświęcone zagadnieniom związanym z ekologią, zaproszeni goście oraz publiczność rozmawiali o najważniejszych
problemach z zakresu ekologii. Wszystkie spotkania podzielone były według
4 grup tematycznych: WODA, POWIETRZE, OGIEŃ, ZIEMIA. Spotkania relacjonowane
były na antenie Radia ZET Gold, a także transmitowane w internecie. Łącznie
w 8 spotkaniach, uczestniczyło 116 osób.
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Polski jest super! – Polish language meetings for foreigners
18+
(elementary
level),
od
listopada
w Bibliotece
odbywały
się spotkania z językiem polskim
dla obcokrajowców,
w 2015 r.
w 6 spotkaniach
uczestniczyło po 8 osób.

W Artetece w 2015 r. zorganizowano Kurs komputerowy
dla dorosłych
Sztuka
internetu
–
23 spotkania,
po 5 uczestników.

9.12.2015 r., ZA(DIA)LOGUJ SIĘ – warsztaty z zakresu edukacji medialnej, współpraca
„Włącz się ! Młodzi i media”, Centrum Edukacji Obywatelskiej, 25 uczestników.

Jak skutecznie prowadzić komunikację w social media, to prelekcja,
która odbyła się 15.12.2015 r., poruszająca tematykę pracy z mediami
społecznościowymi
jakimi
są Facebook
i Instagram,
prowadzenie
K. Baranowski, 20 uczestników.

Od 2013 r. Biblioteka współpracuje z Centrum Administracyjnym Nr 1 Placówek
Opiekuńczo Wychowawczych (dawny Dom Dziecka Nr 1 w Krakowie), w 2015 r. zorganizowano dla wychowanków placówki 30 spotkań, dla 10 osób:
„Mój świat” – zajęcia dla dzieci z klas 4-6 – 9 spotkań, po 6 osób,
„Matematyka da się lubić” – zajęcia matematyczne, 2 grupy – 14 spotkań,
po 2 uczestników,
„Zdam maturę z przyjemnością” – zajęcia z języka polskiego dla maturzystów,
7 spotkań, 2 uczestników.

57

Działania na rzecz grup zagrożonych
wykluczeniem społecznym lub informacyjnym
Aktywizacja seniorów
W 2015 r. Biblioteka kontynuowała działania kulturalno-edukacyjne w ramach
„Szkoły @ktywnego Seniora – S@S, prowadzone na rzecz osób starszych. Większość
działań realizowana była dzięki zaangażowaniu wolontariatu.
Kursy komputerowe – razem 18 cykli, 165 spotkań, 116 przeszkolonych osób:
Podstawy komputera i internetu – 7 cykli, 58 spotkań, 42 osoby,
Facebook dla seniora – 4 cykle, 17 spotkań, 32 osoby,
Usługi Google – 5 cykli, 59 spotkań, 31 osób,
Sztuka internetu – 2 cykle, 31 spotkań, 11 osób.
Uzupełnieniem kursów, które odbywają się stacjonarnie dla seniorów jest platforma
e-learningowa: kursy.rajska.info opracowywana i aktualizowana przez pracowników
oraz stażystów Biblioteki. W 2015 r. 26 osób korzystało ze szkoleń z następujących tematów:
Blog – Twoja historia, E-administracja – załatw formalności, zrób zakupy – internetowo, E-kultura, Gmail, Komunikatory internetowe, Picasa, Planuj swój domowy budżet, Podstawy Internetu, Power Point – tworzenie prezentacji, Rozwijam swoją pasję, Szkolenie „Galeria fotografii usługi Windows Live”, Szkolenie
„Windows Live Movie Maker”, Telewizja w internecie, Tworzenie prezentacji
w PREZI, Usługi Google, Word – edycja tekstów, Zabawny trening pamięci
dla seniorów.
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Spotkania dla seniorów w ramach S@S: razem 156 spotkań, 758 uczestników:
Spotkania Zespołu Poetycko-Muzycznego S@S – 43 spotkania, po 5 osób,
Występy zespołu Poetycko-Muzycznego S@S – 4 występy, 220 uczestników:
21.01.2015 r., WBP w Krakowie, Koncert kolęd i pastorałek, 29.05.2015 r., „Bo ja
kocham mój Kraków" przedstawienie słowno-muzyczne zespołu S@S i Klubu
Integracyjnego
Niewidomego
Seniora
„Lajkonik",
występ
podczas
XVI Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością”,
8.12.2015 r., „Witkacy – kobiety jego życia”,
Spotkania Klubu Miłośników Brydża Sportowego – 12 spotkań, po ok. 9 osób,
Tae Kwno Do – 14 spotkań, po 7 uczestników,
Spotkanie dla osób niewidomych w ramach Tygodnia Osób Niepełnosprawnych – 40 uczestników,
11.05.2015 r., warsztaty autoprezentacji i wystąpień publicznych, prowadzenie
I. Górska, M. Faryj, 15 uczestników,
15.05.2015 r., szkolenie z technik relaksacji, prowadzenie A. Barnaś, M. Faryj,
14 uczestników,
18.05.2015 r., warsztaty dla seniorów: mnemotechniki, prowadzenie R. Lasek,
P. Załugowicz, 18 uczestników,
wykład prof. Norberta Pikuły, 30 uczestników,
30.09, 14.10.2015 r., wykłady „Jak umysł rośnie w siłę, gdy mózg
się starzeje. Metody
stymulacji
pamięci
i rozwoju
intelektu
w pracy
z seniorami”, prowadzenie dr W. Matras-Mastalerz, spotkanie w cyklu S@S...
na zdrowie!, 98 uczestników,
8.10.2015 r., „Webinaria (nie tylko) dla seniorów – możliwości; szansa
na edukację”, wykład wprowadzający, w ramach projektu „Akcja:
e-motywacja”, współpraca Fundacja Orange, FRSI, 17 uczestników,
21.10.2015 r., spotkanie otwarte prowadzone przez Stowarzyszenie św. Eliasza
pt. „W kropli nadziei – wolontariat osób starszych”, współpraca Stowarzyszenie
św. Eliasza, 20 uczestników,

59

28.10.2015 r., „Holistyczna koncepcja życia i zdrowia w kontekście aktywności
osób starszych”, prowadzenie K. Męcik, spotkanie w cyklu S@S... na zdrowie!,
14 uczestników,
29.10.2015 r., Dzień Aktywnego Seniora, prezentacja działań w ramach „Szkoły
@ktywnego Seniora”, współpraca Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, 80 uczestników,
09.12.2015 r., seminarium „Bezpieczni w realu i wirtualu” prowadzenie nadkom.
W. Chechelski, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, 9 uczestników,
10.12.2015 r., wykład „Co senior powinien wiedzieć o chorobach oczu", prowadzenie dr n. med. Małgorzata Woś, Szpital im. Żeromskiego w Krakowie,
spotkanie w cyklu S@S... na zdrowie!, 30 uczestników,
10.12.2015 r., wykład „Seniorzy otwarci na świat”, prowadzenie dr L. Jedlińska,
współpraca Dzieło Kolpinga w Polsce, 60 uczestników,
w ramach cyklu: „Akcja: e-motywacja” organizowanego we współpracy
z Fundacją Orange i Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
w Bibliotece odbyło się 5 interaktywnych spotkań o charakterze warsztatowym, podczas których poruszano tematykę aktywnego spędzania czasu wolnego i realizowania pasji. Gośćmi spotkań były panie: 8.10 Emilia Krakowska,
22.10 Krystyna Kofta, 5.11 Helena Norowicz, 19.11 prof. Ewa Nowicka-Rusek,
3.12 Zofia Czerwińska, 51 uczestników,
„Teatr inspiracją do działań” – warsztaty teatralne dla seniorów, prowadzenie
P. Urbaniak, współpraca Polski Związek Niewidomych Okręgu Małopolskiego,
5 spotkań, po 5 uczestników.
Spotkania seniorów organizowane we współpracy z Towarzystwem PolskoNiemieckim w Krakowie, razem 14 spotkań, 787 uczestników:
29.01.2015 r. wycieczka do Muzeum Narodowego, 8 uczestników,
16.05.2015 r.,
udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Seniorów w Łazach, 40 uczestników,
7.06.2015 r., występ zespołu Poetycko-Muzycznego S@S podczas Senioraliów
w Krakowie, ok. 300 uczestników,
18.06.2015 r., wycieczka do Doliny Kobylańskiej, 6 uczestników,
24.06, 27.06.2015 r., wyjście z osobami niewidomymi do Teatru KTO oraz
24 .07.2015 r. do Teatru Bagatela, współpraca Polski Związek Niewidomych –
Okręg Małopolski,
18.07.2015 r., wycieczka Śladami Wyspiańskiego, prowadzenie dr W. Momot,
17 uczestników,
21-23.09.2015 r., występ zespołu Poetycko-Muzycznego S@S podczas
III Przeglądu
Scenicznego
Klubów
Seniora
Małopolski
w Bartkowej,
ok. 250 uczestników,
26.09.2015 r., udział w I Ogólnopolskich Mistrzostwach Sportowych Seniorów,
8 uczestników,
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26.11.2015 r., seminarium „Nie starzeje się
ten, kto nie ma na to czasu", prowadzenie
dr L. Jedlińska, współpraca MBP w Nowym Targu, 80 uczestników.
Spotkania eksperckie dotyczące aktywizacji
seniorów, 16 spotkań:
28.01.2015 r., wywiad dla TVP Rzeszów,
2.2015 r., EPALE (ec.europa.eu/epale/),
Ambasador Elektronicznej platformy na rzecz
uczenia się dorosłych w Europie – konsultacje,
12.02.2015 r., Politechnika Krakowska, Spotkanie partnerów Małopolskiego Partnerstwa
na rzecz kształcenia ustawicznego,
20-21.02.2015 r., Warszawa, spotkanie robocze Koalicji „Dojrzałość w sieci” Spotkanie
bibliotekarzy w ramach sieci LABIB, spotkanie, UPC Polska, FRSI,
3.03.2015 r., Warszawa, udział w nagraniu w TVPULS, wywiad dotyczący
działań kierowanych do seniorów z różnych środowisk,
23.04.2015 r., Kraków, seminarium „Edukacja osób dorosłych w kontekście pokoleniowym (platformy LABIB i EPALE)”, organizator Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego Krakowie,
21.05.2015 r., „Obywatel Senior: społeczny skarb czy ciężar”, wykład na UTW
w Łazach,
22.08.2015 r., wykład „Stymulowanie aktywności seniorów: uczenie się , wolontariat, partycypacja. Doświadczenia europejskie”, szkolenie dla liderów UTW
z Polski i Ukrainy, współpraca Dzieło Kolpinga w Polsce,
2.09.2015 r., praca ekspercka w ramach projektu „The Lifelong Learning HUB”,
współpraca z WUP w Krakowie,
28.09.2015 r., „Edukacja dorosłych – podejście kompleksowe”, wykład z okazji
Dnia Seniora, współpraca Urząd Miasta Krakowa,
28.09.2015 r., „Dojrzali i aktywni – o potrzebie aktywności osób powyżej 50. roku
życia”, wykład w ramach działań Wirtualnego UTW w Gminie Zielonki,
1.10.2015 r., udział w Inauguracyjnym Parlamencie Seniorów, Sejm RP,
27.10.2015 r., II Forum Ekspertów „The Lifelong Learning HUB”, spotkanie robocze, w ramach Małopolskiego Partnerstwa na rzecz kształcenia ustawicznego,
współpraca WUP w Krakowie,
9-11.09.2015 r., udział w Forum III Wieku w Krynicy i Nowym Sączu,
18.11.2015 r., spotkanie ekspertów EPALE, w ramach programów edukacji
dorosłych, organizator FRSE,
10.12.2015 r., „Seniorzy otwarci na świat”, wykład na zaproszenie Stowarzyszenia Dzieło Kolpinga w Polsce.
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W 2015 r. kolejny raz w Bibliotece odbyła się Giełda pracy dla osób niepełnosprawnych, 28.05 i 5.11.2015 r. w wydarzeniach organizowanych we współpracy z Polską
Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych uczestniczyło ok. 550 osób.
Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych

Od długiego czasu WBP w Krakowie współpracuje z Ormiańskim Towarzystwem Kulturalnym. W Bibliotece odbywają się zajęcia szkółki ormiańskiej, warsztaty językowoartystyczne.
W ramach VIII edycji Festiwalu Kultury Rumuńskiej w Krakowie, organizowanego
przez Rumuński Instytut Kultury w WBP w Krakowie od 14.05. do 28.05. 2015 r. można
było oglądać wystawę plenerową pt. „Ceramika Horezu”, 16.05. odbyły
się warsztaty języka rumuńskiego, wykład dr Joanny Porawskiej z Uniwersytetu
Jagiellońskiego, prezentujący wpływy języków grup mniejszościowych na język
rumuński oraz warsztaty rumuńskich tańców regionalnych.
19.09.2015 r., Z Polski do Kurdystanu i z Kurdystanu do Polski. O międzykulturowej
wymianie, edukacji i czerpaniu z kurdyjskich baśni, prezentacja Olgi Ślepowrońskiej
oraz spotkanie z uczestnikami projektu „Znam swoje prawa”, współpraca
Instytut Orientalistyki UJ, 20 uczestników.

W dniach 12-13.12.2015 r. WBP w Krakowie kolejny raz przyłączyła się do maratonu
pisania listów Amnesty International. Wszyscy odwiedzający w tych dniach Bibliotekę mięli możliwość napisać apele do władz oraz listy solidarności do osób, których
prawa są łamane.
Wiele spośród wydarzeń, które miały miejsce w Bibliotece (m.in. spotkania Małopolskiego Studia Komiksów, Krakowskie Czwartki Kryminalne, debaty ekologiczne) było
transmitowanych przez internet, nagrania dostępne są w serwisach internetowych,
na których Biblioteka posiada konto.
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Działalność instrukcyjno-metodyczna
Doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki realizowane było poprzez udział
w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez WBP w Krakowie oraz inne biblioteki i instytucje w Polsce i w Europie.
Szkolenia
dla 152 osób:

wewnętrzne

pracowników

WBP w Krakowie

–

11 szkoleń

Reklasyfikacja – 2 osoby,
Praca w systemie Prolib 21 – obsługa czytelnika, 15 osób,
Praca w systemie Prolib 21 – drukowanie naklejek z kodami kreskowymi,
5 osób,
Praca w systemie Prolib 21 – rezerwacje, 50 osób,
Przysposobienie stanowiskowe
3 spotkania, 7 osób,
Posługiwanie
uczestników,

się Indeksami

–

funkcjonowanie

wyszukiwawczymi

WBP w Krakowie,

w OPAC-WWW,
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Szkolenie z robienia i obróbki zdjęć za pomocą ipadów, 1 osoba,
Statystyka biblioteczna, 21 osób,
Druk 3D, 11 osób.
Szkolenia zewnętrzne pracowników WBP w Krakowie – razem 125 dla 226 osób:
8.01.2015 r., WBP w Krakowie, „Komunikacja interpersonalna”, organizator Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy, 28 osób,
13.01, 3.02, 17.02, 3.03.2015 r., WBP w Krakowie, webinarium „Tablety w twojej
bibliotece – webinarium dla kandydatów do projektu”, organizator Fundacja
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 3 osoby,
28.01.2015 r., WBP w Krakowie, „Kompleksowe wdrożenie Systemu Zarządzania
Jakością ISO 9001:2008”, organizator DBJ Doradztwo Marcin Chorąży, 6 osób,
30.01, 11.02, 17.02, 3.03.2015 r., WBP w Krakowie, webinarium na temat zasad
uczestniczenia w debacie „Jakie kompetencje powinni posiadać mieszkańcy,
by odnosić sukcesy osobiste i zawodowe oraz angażować się w rozwój naszej
miejscowości?”, organizator FRSI, 2 osoby,
3.02.2015 r., WUP w Krakowie, „Regionalne spotkanie Erasmus+, Edukacja dorosłych”, organizator Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, 2 osoby,
11.02.2015 r., Biblioteka Jagiellońska, wykład „Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej, dostępne w Internecie”, organizator Sekcja Informacji Naukowej Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej BJ, 1 osoba,
12.02.2015 r., Politechnika Krakowska, konferencja „Budowa krajowego systemu kwalifikacji”, organizator WUP, 1 osoba,
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12-13.02.2015 r., Warszawa, „Badanie efektywności bibliotek publicznych
i pedagogicznych, warsztaty dla administratorów merytorycznych”, organizator Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1 osoba,
12-13.02.2015 r., Uniwersytet Jagielloński, konferencja „Świat grozy”, 1 osoba,
18.02.2015 r., Biblioteka Jagiellońska, wykład „Polskie bibliografie i informatory
w Internecie”, organizator Sekcja Informacji Naukowej Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej BJ, 1 osoba,
20-21.02.2015 r., Warszawa, spotkanie robocze Koalicji „Dojrzałość w sieci" Spotkanie bibliotekarzy w ramach sieci LABIB, organizator UPC Polska, FRSI,
2 osoby,
25.02.2015 r., Biblioteka Jagiellońska, wykład „Analiza krytyczna źródeł informacji: ewaluacja źródeł internetowych”, organizator Sekcja Informacji Naukowej Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej BJ, 1 osoba,
25.02.2015 r., Biblioteka Jagiellońska, wykład „Strategie wyszukiwania”, organizator Sekcja Informacji Naukowej Oddziału Udostępniania Zbiorów i Informacji
Naukowej BJ, 1 osoba,
12.03.2015 r., WBP w Krakowie, „Prawo autorskie w bibliotece publicznej”,
2 osoby,
13.03.2015 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, „Dobre praktyki w uczeniu
się przez całe życie”, organizator WUP, 1 osoba,
17.03.2015, Kraków Hotel Royal, szkolenie dla Tablet Masterów w programie
FRSI „Tablety w bibliotece”, organizator Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego, 1 osoba,
18.03.2015 r., WBP w Krakowie, webinarium „Tworzenie Wirtualnych Uniwersytetów III Wieku”, organizator Stowarzyszenie Amicus, 1 osoba,
19-20.03.2015, Warszawa Hotel Gromada, szkolenie „Tablety w bibliotece”,
organizator Cortland Sp. z o.o. na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego, 2 osoby,
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20.03.2015 r., WBP w Krakowie, Debata warsztatowa „Kompetencje przyszłości
– jak rozwinąć nasze skrzydła?”, 2 osoby,
27.03.2015 r., Kraków, „Umowy cywilno-prawne – zasady rozliczania oraz zmiany 2015-2016. Uregulowania prawne w zakresie umów cywilno-prawnych”, organizator Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Verte, 2 osoby,
9.04.2015 r., WBP w Krakowie, warsztaty „Jak być kreatywnym”, organizator BiznesTUBE Sp. z o.o., 1 osoba,
11.04.2015 r., Wrocław, konferencja „Kamp w kulturze polskiej”, organizator
Stowarzyszenie badaczy popkultury i edukacji popkulturowej „Trickster”,
1 osoba,
14.04.2015 r., Auditorium Maximum UJ, warsztaty „Profesjonalny wizerunek –
pomost czy bariera”, organizator Studenckie Forum Business Centre Club,
w Ramach Festiwalu BOSS – Rozwój. Kariera. Sukces, 3 osoby,
14.04.2015 r., WBP w Krakowie, warsztaty „Zakładam firmę – dla czego jednym
wychodzi to lepiej a innym gorzej”, organizator Studenckie Forum Business
Centre Club, w Ramach Festiwalu BOSS – Rozwój. Kariera. Sukces, 1 osoba,
15.04.2015 r.,
Kraków
Centrum
Konferencyjne
ICE,
konferencja
„Biblioteka
2020 czyli
nowe
wyzwania
dla bibliotek
publicznych”,
organizatorzy:
Krakowskie
Biuro
Festiwalowe,
Instytut
Książki,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa, Goethe
Institut, Wrocław 2016, 7 osób,
15.04.2015 r., Auditorium Maximum UJ, warsztaty „Krótka historia email marketingu, czyli jak stworzyć najlepszego narzędzie do email marketingu w Polsce”,
organizator Studenckie Forum Business Centre Club, w Ramach Festiwalu BOSS
– Rozwój. Kariera. Sukces, 1 osoba,
15.04.2015 r., WBP w Krakowie, warsztaty „Wielokulturowość na co dzień”,
1 osoba,
15.04.2015 r., Auditorium Maximum UJ, warsztaty „Nie bój się analizy danych!
Fakty i mity o big data i Business Intelligence”, organizator Studenckie Forum
Business Centre Club, w Ramach Festiwalu BOSS – Rozwój. Kariera. Sukces,
1 osoba,
16.04.2015 r., Politechnika Krakowska, warsztaty „Jak to zrobić? Czyli
o przekuwaniu planów i marzeń, w realne projekty i firmę. Narzędzia, rady,
wskazówki”, organizator Studenckie Forum Business Centre Club, w Ramach
Festiwalu BOSS – Rozwój. Kariera. Sukces, 2 osoby,
16.04.2015 r.,
Politechnika
Krakowska,
warsztaty
„Jak
w ciągu
3 lat zbudować spółkę wycenianą na 50 mln zł. Case study SALESmanago
Marketing
Automation”,
organizator
Studenckie
Forum
Business
Centre Club, w Ramach Festiwalu BOSS – Rozwój. Kariera. Sukces, 1 osoba,
16.04.2015 r., Politechnika Krakowska, warsztaty „Sztuka efektywnych wystąpień
publicznych”,
organizator
Studenckie
Forum
Business
Centre Club, w Ramach Festiwalu BOSS – Rozwój. Kariera. Sukces, 1 osoba,
16.04.2015 r., Politechnika Krakowska, warsztaty „Wymówka czy motywacja”,
organizator Studenckie Forum Business Centre Club, w Ramach Festiwalu
BOSS – Rozwój. Kariera. Sukces, 1 osoba,
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16-17.04.2015 r., Politechnika Wrocławska, konferencja z cyklu Automatyzacja
bibliotek pt. „Biblioteki nowej generacji – nowoczesne narzędzia, usługi,
obszary współpracy”, organizator Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
3 osoby,
17.04.2015 r., WBP w Krakowie, warsztaty „Glogster EDU – sposób
na multimedialny plakat”, organizator Warmińsko-Mazurska Biblioteka
Publiczna w Elblągu, e-learning, 1 osoba,
20-21.04.2015 r., Biblioteka Narodowa, konferencja „Deskryptory Biblioteki Narodowej – propozycja zmian w opracowaniu zbiorów bibliotecznych w dobie
sieci semantycznej”, organizator Biblioteka Narodowa, 2 osoby,
21.04.2015 r., WBP w Krakowie, szkolenie on-line dotyczące: „Katalogowania
książek i artykułów z czasopism z użyciem Deskryptorów BN”, „Katalogowania
zbiorów ikonograficznych z użyciem Deskryptorów BN”, „Katalogowania druków ulotnych z użyciem Deskryptorów BN”, „Katalogowanie nagrań dźwiękowych i audiowizualnych z użyciem Deskryptorów BN”, „Katalogowania zbiorów
muzycznych z użyciem Deskryptorów BN”, „Deskryptorów BN w systemie bibliotecznym”, prowadzone przez pracowników BN, 5 osób,
23.04.2015 r., Akademia Krakowska im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, seminarium międzynarodowe „Infobrokering. Profesjonaliści informacji i adepci zawodu z udziałem praktyków-ekspertów polskich i zagranicznych”, organizator
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 1 osoba,
24-25.04.2015 r., Katowice, konferencja „Zombi w kulturze”, organizator Ośrodek badawczy Facta-Ficta, 1 osoba,
29.04.2015 r., Kraków, „Wpływ zmian przepisów: rachunkowych, organizacyjnych i podatkowych na działalność instytucji kultury”, organizator Verte Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr, 2 osoby,

66

7.05.2015 r., seminarium „Rola i zadania ABI w bibliotece w świetle nowych
przepisów z zakresu ochrony danych osobowych”, prowadzenie S. CzubKiełczewska, 1 osoba,
8.05.2015 r., Kraków, webinarium „Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek”,
projekt Analiza Funkcjonowania Bibliotek, organizator Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1 osoba,
12.05.2015 r., Kraków, webinarium „Metoda servqual w badaniach bibliotek”,
organizator Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1 osoba,
13.05.2015 r., Kraków, VIII Konferencja „Małopolska otwarta na wiedzę – od
wyzwań do rozwiązań” (w ramach Małopolskiego Partnerstwa kształcenia
ustawicznego WUP), organizator WUP, 1 osoba,
14.05.2015 r., Centrum Dydaktyki AGH, Pawilon, „Level UP: Prze(d)staw Się!...
czyli jak zrobić wrażenie w każdej sytuacji”, organizator AKADOS – Akademia
Dobrego Startu, 1 osoba,
15.05.2015 r., WBP w Krakowie, warsztaty „Techniki relaksacyjne”, 5 osób,
18.05.2015 r., Lublin, konferencja „Strach i groza we współczesnej literaturze
i sztuce”, organizator Koło krytyków literackich KUL, 1 osoba,
19.05.2015 r., WBP w Krakowie, szkolenie „Informacja publiczna w bibliotece”,
prowadzenie M. Kucharczyk-Kubacka, P. Soczek, A. Wiśniewska, współpraca
Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego, 2 osoby,
21.05.2015 r., Kraków, konferencja „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej” organizator Uniwersytet Pedagogiczny, 1 osoba,
21.05.2015 r., Kraków, konferencja „3M – Alcatel-Lucent”, organizator InnergoSystems, 1 osoba,
21.05.2015 r., WBP w Krakowie, warsztaty „Autoprezentacja i wystąpienia publiczne”, 4 osoby,
21-23.05.2015 r., Kraków, konferencja „Sztuka w kręgu krakowskich Franciszkanów i Klarysek”, organizator Instytut Historii Sztuki UJ, 2 osoby,
22.05.2015 r., WBP w Krakowie, warsztaty „Tworzenie arkusza kalkulacyjnego
w MS Excel 2010 – podstawy”, organizator Warmińsko-Mazurska Biblioteka Publiczna w Elblągu, e-learning, 1 osoba,
26.05.2015 r., Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, warsztaty „Projektowanie
innowacji wraz ze społecznością (użytkownikami)” w ramach Festiwalu Innowacji, organizator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 1 osoba,
28.05.2015 r., WBP w Krakowie, warsztaty „O radzeniu sobie z sytuacjami konfliktowymi i o skutecznej komunikacji”, 9 osób,
29.05.2015 r., WBP w Krakowie, szkolenie „Rozliczanie honorariów autorskich
w bibliotece publicznej”, 2 osoby,
3.06.2015 r., Kraków, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
„Środa z Funduszami dla instytucji kultury”, organizator, organizator Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie UMWM, 2 osoby,
5-6.06.2015 r., Kraków, konferencja „Dyskurs gier wideo”, organizator Ośrodek
badawczy Facta-Ficta, 1 osoba,
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6.06.2015 r., Kraków, II Forum UTW w Krakowie, 1 osoba,
10.06.2015 r., Kraków, ASP, spotkanie informacyjne „Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwój zasobów kultury”, organizator Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, 1 osoba,
18.06.2015 r., warsztaty „Jak redagować stronę internetową biblioteki, by była
dostępna dla użytkowników niepełnosprawnych”, prowadzenie E. Matonóg,
2 osoby,
19.06.2015 r., Kraków, szkolenie „VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, POIiŚ 2014-2020”, organizator
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 1 osoba,
23.06.2015 r., Kraków, warsztaty „Jak być Omegą wśród Alf i Ygreków?
Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym dialog generacji”, 2 osoby,
24.06.2015 r., MCK w Krakowie, konferencja „Ucząca się organizacja: rozwiązania prowadzące do świadomego zarządzania wiedzą”, organizator Wszechnica UJ, 1 osoba,
30.06.2015 r., Sąd Okręgowy w Krakowie, szkolenie w zakresie postępowania
w organizacji pracy społecznie użytecznej, organizator Sąd Okręgowy
w Krakowie, 1 osoba,
1.07.2015 r., Lublin, wyjazd studyjny – spotkanie z Zespołem ds. realizacji
projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna, 4 osoby,
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4.07.2015 r., Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek
Lipowiec w Babicach, szkolenie „Ćwiczenia obronne w zakresie doskonalenia
systemu uruchamiania zadań operacyjnych w województwie samorządowym
z elementami zarządzania kryzysowego w wyższych stanach gotowości obronnej państwa”, organizator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,
1 osoba,
27.07.2015 r., Zamek w Niepołomicach, konferencja „Polityka senioralna 20142020: szanse i wyzwania”, spotkanie liderów UTW i organizacji seniorskich Małopolski, 1 osoba,
20-23.08.2015 r., Sopot, warsztaty „Biblioteczne inicjatywy, biblioteczne, aktywności w ramach Akademii Kultury”, organizator Instytut Książki, Wydawnictwo
EMG, 1 osoba,
11.09.2015 r., Kraków, konferencja „IMSE, czyli multimedia na wyciągnięcie ręki
– Technologie dla kultury” organizator Lockus, 2 osoby,
14.09.2015 r., „Power editor – tworzenie treści i kampanii reklamowych
na Facebooku”, tworzenie treści na fanpage z wykorzystaniem Power editora,
seminarium on-line organizator Social Media Now, 2 osoby,
15-17.09.2015 r., Warszawa, warsztaty „Przewodnicy
dla młodzieży” organizator Instytut Książki, 1 osoba,

po świecie

książki

17.09.2015 r., WBP w Krakowie, „Akcja: e-motywacja”, webinarium, organizator
Fundacja Orange, FRSI, 1 osoba,
18.09.2015 r., Hotel Batory, Kraków, Laboratorium funduszy Europejskich
2014-2020, spotkanie edukacyjne w ramach projektu INFRASTRUKTURA & ROZWÓJ, organizacja Krajowa Izba Gospodarcza, Ministerstwo Infrastruktury,
1 osoba,
23.09.2015 r., WBP w Krakowie, „Nowe technologie edukacyjne w bibliotece”,
„Bibliocamp: Nowe wyzwania edukacji informacyjnej i medialnej”;
webinarium, organizator Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku, LABIB,
1 osoba,
24.09.2015 r., WBP w Krakowie, „Kieruj w dobrym stylu", szkolenie, w ramach
projektu „Globalnie-lokalnie-aktywnie”, 1 osoba,
25.09.2015 r., Hotel Novotel Kraków, szkolenie „IT Security SHOW dla Klientów”,
organizator DAGMA sp. z o.o., 2 osoby,
30.09.2015 r., WBP w Krakowie, „Tablet w bibliotece, biblioteka w tablecie”,
„Bibliocamp: Nowe wyzwania edukacji informacyjnej i medialnej”; webinarium, organizator Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku, LABIB, 1 osoba,
2.10.2015 r., Dom Polonii, Kraków, szkolenie „Prawo pracy – zmiany
w obowiązujących przepisach prawa, umowy terminowe, zmiany w urlopach
macierzyńskich, wychowawczych i opiece nad dzieckiem”, organizator Galeria Szkoleń, 1 osoba,
2.10.2015 r., Kraków, spotkanie podsumowujące program „Bon kultury 2015”,
organizator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 1 osoba,
5.10.2015 r., Kraków, warsztaty z zastosowania Bum Bum Rurek podczas zajęć
edukacyjnych w bibliotece, 5 osób,
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6.10-6.11.2015 r., Kraków, szkolenie on-line z zakresu pozycjonowania stron
internetowych, 1 osoba,
7.10.2015 r., Kraków, webinarium „Pracownia selfpublishingu w Twojej bibliotece”, organizator Bibliocamp /Agata Rzędowska, 1 osoba,
8.10.2015 r., Kraków, warsztaty Culture Jam: re-mix i re-use otwartej kultury,
organizator Creative Commons Polska, 3 osoby,
15-16.10.2015 r., Gdańsk, (nie) konferencja „Kierunek wizerunek”, organizator
WiMBP w Gdańsku, 2 osoby,
15-16.10.2015 r., Gliwice, konferencja „Systemy biblioteczne nowej generacji –
platformy usług”, organizator Małopolskie Centrum szkolenia Nauczycieli,
2 osoby,
19.10.2015 r., Audytorium Maximum UJ, Kraków, „Rosja nie ma w sobie nic
z kobiety”, spotkanie ze Swietłaną Aleksijewicz, spotkanie w ramach Conrad
Festival, 1 osoba,
19-20.10.2015 r., Warszawa, „Badanie efektywności bibliotek publicznych
i pedagogicznych, warsztaty dla wojewódzkich administratorów merytorycznych”, organizator SBP, 1 osoba,
19-22.10, 23-27.11.2015 r., Warszawa, szkolenie „Biblioteka każdego człowieka”,
organizator Instytut Książki, 1 osoba,
21.10.2015 r., MHMK w Krakowie, konferencja „Tadeusz Pawlikowski w stulecie
śmierci”, 2 osoby,
21.10.2015 r., Kraków szkolenie on-line „Teksty w tech-stylu”, organizator WiMBP
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku, 1 osoba,
21-22.10.2015 r., Wieliczka, konferencja „Inteligentna inwentaryzacja”, organizator Optidata, 2 osoby,
21.10.2015 r., Pałac pod Baranami, Kraków, „Polskie fikcje” – dyskusja: Inga Iwasiów, Wit Szostak, Agnieszka Taborska, Grażyna Plebanek, w ramach Conrad
Festival, 1 osoba,
22.10.2015 r., Pałac pod Baranami, Kraków, spotkanie literackie z Hanną Krall,
Mariuszem Szczygłem i Wojciechem Tochmanem, w ramach Conrad Festival,
1 osoba,
22.10.2015 r., Kraków, „Partnerstwo i współpraca jako źródło dodatkowych korzyści dla biblioteki”, 3 osoby,
22-23.10.2015 r., Warszawa, Ogólnopolski Kongres Bibliotekarzy „Włącz różnorodność przez cały rok”, organizator FRSI, 1 osoba,
22-23.10.2015 r., Kraków, wykład „O rozwoju publiczności”, organizator Instytut
Książki, 1 osoba,
23.10.2015 r., Pałac pod Baranami, Kraków, „Po debiucie” – spotkanie
z Aleksandrą Zielińską, w ramach Conrad Festival, 2 osoby,
23.10.2015 r., Pałac pod Baranami, Kraków, „Opowiadacz, co nie chce
przynudzać”, spotkanie z Petrem Šabachem, w ramach Conrad Festival,
1 osoba,
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28-29.10.2015 r., Kraków, webinarium „Strona www Centrum NUKAT – nawigacja, zasoby, nowości”, organizator Centrum NUKAT, 4 osoby,
4.11.2015 r., Kraków, szkolenie „Wykorzystanie nowych technologii w trzecim
sektorze”, organizator FRSI, 2 osoby, w w
4.11.2015 r., Pauza In Garden Kraków, „Komunikacja w sytuacjach kryzysowych”, organizator Techklub, 2 osoby,
4-6.11.2015 r., Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie międzynarodowa
konferencja „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – bezpieczeństwo użytkowania obiektów zabytkowych”, organizator Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, 1 osoba,
6.11.2015 r., Warszawa, warsztaty „Bibliotekarzu zaprzyjaźnij się z osobą
z autyzmem”, organizator Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1 osoba,
09.11.2015 r., Goethe Institut w Krakowie, spotkanie wokół książki
„MUR. 12 kawałków o Berlinie” – Magdalena Kicińska, Urszula Jabłońska, Kaja
Puto, Ziemowit Szczerek, organizator Goethe Institut w Krakowie, 1 osoba,
17.11.2015 r., Kraków, szkolenie „Buduj oparte na zaufaniu relacje w biznesie”,
w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, 1 osoba,
20.11.2015 r., Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ul. Warszawska 24
w Krakowie, szkolenie dotyczące programu „Interaktywny Płatnik PLUS” (IPP),
3 osoby,
20.11.2015 r., BN Warszawa, szkolenie „Nowelizacja ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. Baza danych utworów osieroconych”, 1 osoba,
20.11.2015 r., Kraków, spotkanie nt. digitalizacji zespołów realizujących projekty
badawcze, organizator Małopolski Instytut Kultury, Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie, 1 osoba,
26-27.11.2015 r., Warszawa, szkolenie „Kształtowanie polityki bibliotecznej:
w kierunku analizy PESTEL”, organizator Uczelnia Łazarskiego, 1 osoba,
3.12, 8.12.2015 r., Kraków, wykład „Bon kultury”, organizator Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 3 osoby,
3-4.12.2015 r., Warszawa, szkolenie „Informacja w bibliotekach w XXI wieku”,
organizator Biblioteka Narodowa, 1 osoba,
8.12.2015 r., Kraków, konferencja „Zarządzanie projektami JUTRO”, organizator
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, 1 osoba,
9.12.2015 r., Kraków, szkolenie „Za(dia)loguj się”, organizator Joanna Rzońca –
Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2 osoby,
10.12.2015 r., Kraków, konferencja „Dydaktyka epoki smartfona” organizator
Małopolskie Centrum szkolenia Nauczycieli, 1 osoba,
14-15.12.2015 r., Warszawa, szkolenie „Psychologiczne aspekty pracy bibliotekarza”, organizator BN, 2 osoby,
14-16.12.2015 r., Warszawa, szkolenie „Docenić bibliotekę. Jak skutecznie
prowadzić rzecznictwo”, organizator Instytut Książki, 1 osoba.
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Ponadto 1 osoba realizuje studia licencjackie na Uniwersytecie Pedagogicznym
w Krakowie i 1 osoba studia podyplomowe w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja
Frycza-Modrzewskiego.
Pracownicy Biblioteki uczestniczą w prowadzonych konwersacjach językowych
w ramach Programu Unii Europejskiej EVS – Children and Youth Multicultural
Education.
W 2015 r. wszyscy pracownicy uczestniczyli w szkoleniu p.poż. Realizowane było
również szkolenie e-learningowe dotyczące bhp.
Szkolenia dla bibliotekarzy
W 2015 r. odbyły się następujące szkolenia dla bibliotekarzy Małopolski, innych bibliotek i instytucji regionu:
Szkolenia dla bibliotekarzy małopolskich w WBP w Krakowie – razem 35 spotkań
dla 512 osób:
12.03.2015 r., szkolenie „Prawo autorskie w bibliotece publicznej”, prowadzenie
B. Szczepańska, 22 osoby,
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18.03.2015 r., warsztaty „Analiza Funkcjonowania Bibliotek”, prowadzenie
O. Kalińska, 26 osób,
26.03, 30.04, 9.06, 30.06.2015 r., warsztaty „Opracowanie zbiorów w formacie
MARC21”, prowadzenie W. Kowalewski, 55 uczestników,
30.03.2015 r., spotkanie dyrektorów i bibliografów z bibliotek powiatowych Małopolski „System bibliografii regionalnej – Bibliografia Małopolski”, prowadzenie
K. Kasprzyk, 37 uczestników,
23.04, 21.05, 25.06, 10.09, 29.10, 10.12.2015 r., szkolenia bibliografów Małopolski
zajęcia wyrównawcze dla bibliografów wojewódzkich początkujących, prowadzenie: K. Kasprzyk, E. Brożek, J. Grzeszczuk, M. Kucharczyk-Kubacka,
E. Klimek, J. Moskal, E. Romanowska, J. Nowak, po 14 uczestników,
7.05.2015 r., seminarium „Rola i zadania ABI w bibliotece w świetle nowych
przepisów z zakresu ochrony danych osobowych”, prowadzenie S. CzubKiełczewska, 22 uczestników,
18-19.05.2015 r., seminarium „Ochrona danych osobowych w bibliotece publicznej,
poziom
podstawowy”,
prowadzenie
S. Czub-Kiełczewska,
40 uczestników,
19.05.2015 r., szkolenie „Informacja publiczna w bibliotece”, prowadzenie
M. Kucharczyk-Kubacka, A. Paszko, P. Soczek, A. Wiśniewska, współpraca Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego, 28 uczestników,
29.05.2015 r., seminarium „Rozliczenie honorariów autorskich w bibliotece
publicznej”, prowadzenie R. Ziółkowska, 18 uczestników,
11.06. 16.06, 30.06, 1.07, 14.10, 15.10, 15.12.2015 r., warsztaty „Tablety w twojej
bibliotece”, prowadzenie M. Jakóbczyk-Rams, 49 uczestników,
17.06, 24.06, 2.07, 9.07.2015 r., szkolenie „Biblioteka w Social Media; tak nie
dla czego?”, część I i II, prowadzenie M. Jakóbczyk-Rams, 29 uczestników,
18.06.2015 r., warsztaty „Jak redagować stronę internetową biblioteki, by była
dostępna dla użytkowników niepełnosprawnych”, prowadzenie E. Matonóg,
25 uczestników,
24.09, 26.11.2015 r., warsztaty z obsługi systemu bibliotecznego MAK+, poziom
podstawowy, prowadzenie B. Kania, 45 uczestników,
28.09.2015 r., spotkanie informacyjne „Deskryptory BN
czy wybór?”, prowadzenie W. Kowalewski, 48 uczestników,

–

konieczność

8.10.2016 r., „System bibliografii regionalnej – Bibliografia Małopolski”, prowadzenie: K. Kasprzyk, E. Brożek, J.Grzeszczuk, E. Klimek, J.Moskal, J.Nowak,
32 uczestników,
1.12.2015 r., seminarium „Akcja bilans 2015 w instytucjach kultury”, prowadzenie U. Pietrzak, 35 uczestników,
16.12.2015 r., WBP Kraków, szkolenie z opracowania zbiorów w formacie
MARC21 dla bibliotekarzy z województwa, prowadzenie W. Kowalewski.
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Projekty szkoleniowe podnoszące kompetencje bibliotekarzy:
W 2015 r. w ramach programu „Szkolenia dla bibliotekarzy 2015” finansowanego
ze środków Instytutu Książki WBP w Krakowie realizowała projekt Dialog – praca DLA
i Z lokalnym
środowiskiem.
W ramach
projektu
odbyły
się szkolenia
dla bibliotekarzy, pracowników bibliotek publicznych województwa małopolskiego
z czterech
tematów:
21.10.2015 r., „Partnerstwo i współpraca jako źródło dodatkowych korzyści
dla biblioteki”, prowadzenie P. Szczęsny, 2 grupy po 17 osób,
10.11.2015 r., „Nieszablonowa oferta dla młodych czytelników”, prowadzenie
R. Jędrzejewska-Wróbel, 2 grupy po 17 osób,
12.11.2015 r.,
„Prospecting
i relacje
M. Stolarczyk, 2 grupy po 17 osób,

z użytkownikiem”,

prowadzenie

24.11.2015 r., „Trudne sytuacje: stres w pracy, postawa asertywna i obsługa
trudnego klienta”, prowadzenie M. Stolarczyk, 2 grupy po 17 osób.
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W ramach projektu Szkolenia na Rajskiej realizowanego we współpracy z Sekcją
Trenerską Flow Koła Naukowego Psychologii UJ w 2015 r. w Bibliotece odbyły
się 4 spotkania dla bibliotekarzy, w których uczestniczyło 48 osób:
15.04.2015 r., warsztaty „Wielokulturowość
K. Reszka, P. Załugowicz, 10 uczestników,

na co dzień”,

prowadzenie

14.05.2015 r., szkolenie dotyczące technik relaksacji, prowadzenie A. Barnaś,
M. Faryj, 8 uczestników,
21.05.2015 r., warsztaty autoprezentacji i wystąpień publicznych, prowadzenie
I. Górska, R. Lasek, 14 uczestników,
28.05.2015 r., warsztaty o radzeniu sobie
i o skutecznej komunikacji, 16 uczestników.

z

sytuacjami

konfliktowymi

Szkolenia wyjazdowe dla bibliotekarzy i innych pracowników kultury – łącznie
27 wyjazdów szkoleniowych, ok. 730 uczestników:
30.03.2015 r., Biblioteka Suska „Opracowanie zbiorów w formacie MARC21”,
prowadzenie W. Kowalewski, 9 uczestników,
08.04.2015 r., PiMBP w Brzesku, „Magia książki obrazkowej”, prowadzenie
O. Dąbrowska, A. Wójtowicz, 15 uczestników,
10.04.2015 r., PiMBP w Olkuszu, „Jak złowić czytelnika w sieci?”, konferencja
bibliotekarzy
z powiatu
olkuskiego,
prowadzenie
W. Kowalewski,
20 uczestników,
15-16.04.2015 r., UP w Krakowie, wystąpienie „Małopolska Biblioteka Cyfrowa
w świetle projektów digitalizacyjnych” podczas konferencji „Kształcenie
infobrokerów i archiwistów cyfrowych”, prowadzenie P. Sagan,
23.04.2015 r., MBP w Tarnowie, „Potencjał katalogów bibliotecznych
w pozyskiwaniu czytelników”, konferencja bibliotekarzy z powiatu tarnowskiego, prowadzenie W. Kowalewski, 30 uczestników,
29.04.2015 r., MBP w Chrzanowie, „Potencjał katalogów bibliotecznych
w pozyskiwaniu czytelników”, konferencja bibliotekarzy z powiatu chrzanowskiego, prowadzenie W. Kowalewski, 25 uczestników,
30.04.2015 r., PiMBP w Miechowie, „Magia książki obrazkowej”, prowadzenie
O. Dąbrowska, A. Wójtowicz, 15 uczestników,
14.05.2015 r., MBP w Gorlicach, „Ochrona danych osobowych w bibliotece –
aspekt IT”, prowadzenie: M. Karkosz, A. Klakla, 40 uczestników,
20.05.2015 r., PiGPB w Jerzmanowicach, „Potencjał katalogów bibliotecznych
w pozyskiwaniu czytelników”, konferencja bibliotekarzy z powiatu krakowskiego, prowadzenie W. Kowalewski, 30 uczestników,
21.05.2015 r., Krowoderska Biblioteka Publiczna w Krakowie Jubileusz 35.lecia
KBP, „Krowoderska Biblioteka Publiczna – za co ją kochamy?”, W. Kowalewski,
50 uczestników,
29.05.2015 r., MBP w Zakopanem, konferencja bibliotekarzy z powiatu tatrzańskiego „Nowe przestrzenie bibliotek”, A. Wiśniewska „Potencjał katalogów
bibliotecznych w pozyskiwaniu czytelników”, W. Kowalewski, 30 uczestników,
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17.06.2015 r.,
PiMBP
w Brzesku,
„Opracowanie
zbiorów
w formacie
MARC21” (warsztaty), prowadzenie W. Kowalewski, 30 uczestników,
17.09.2015 r., Kraków, „TECHNOLOGIE DLA KULTURY – Multimedia w edukacji
muzealnej, sztuce i kulturze – doświadczenia z wdrożenia rozwiązań”, panel
dyskusyjny podczas konferencji, prowadzenie M. Świetlik, 25 uczestników,
18.09.2015 r., Niepołomice, warsztaty z katalogowania w systemie bibliotecznym SOWA2/MARC21, prowadzenie W. Kowalewski, 10 uczestników,
18.09.2015 r., Warszawa, warsztaty w ramach X Forum Młodych Bibliotekarzy
„Coś z niczego czyli jak zorganizować ciekawe zajęcia w bibliotece z tego
co mamy
wokół
siebie”, prowadzenie
A. Wójtowicz,
O. Dąbrowska,
25 uczestników,
22.09.2015 r., Barcice, wykład „Potencjał katalogów nowej generacji”,
W. Kowalewski, „Bibliografia Małopolski: współpraca współodpowiedzialność
współwłasność” K. Kasprzyk, seminarium powiatowe dla bibliotekarzy
ze Starego Sącza, 53 uczestników,
15.10.2015 r., Wadowicka Biblioteka Publiczna, „Katalogi nowej generacji – nowe
formy
udostępniania
zbiorów”,
seminarium
dla bibliotekarzy
pow. wadowickiego, prowadzenie W. Kowalewski, 12 uczestników,
16.10.2015 r., Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnowie, „Deskryptory BN – konieczność czy wybór”, seminarium dla bibliotekarzy pow. tarnowskiego,
prowadzenie W. Kowalewski, 40 uczestników,
6.11.2015 r., GBP Olesno, „Katalogi nowej generacji – nowe formy udostępniania zbiorów”, seminarium dla bibliotekarzy pow. dąbrowskiego, prowadzenie
W. Kowalewski, 14 uczestników,
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9.11.2015 r., MBP Nowy Targ, XXVI Konferencja Bibliotekarzy Powiatu Nowotarskiego, wykład „Deskryptory BN – konieczność czy wybór”, prowadzenie
W. Kowalewski, „Bibliografia Małopolski: (nowe perspektywy)” prowadzenie
K. Kasprzyk, 52 uczestników,
26.11.2015 r., MBP Nowy Targ, szkolenie „Nie starzeje się ten, kto nie ma na
to czasu”, prowadzenie dr L. Jedlińska, 80 uczestników,
27.11.2015 r., MBP Myślenice, seminarium „Tablety w bibliotece – wszystko
co chciałeś zrobić z iPadami w bibliotece, ale bałeś się wypróbować”, prowadzenie M. Jakóbczyk-Rams, 23 uczestników,
28.11.2015 r., Zakopane, wykład „Tematy Tatrzańskie w Bibliografii Małopolski”,
prowadzenie K. Kasprzyk, współpraca Tatrzański Park Narodowy, Dział Nauki
i Edukacji, 36 uczestników,
2.12. 2015 r., MBP Rabka Zdrój, szkolenie z opracowania zbiorów w formacie
MARC21, prowadzenie W. Kowalewski, 4 uczestników,
11.12.2015 r., PiMBP Brzesko, „Deskryptory BN – konieczność czy wybór”, seminarium dla bibliotekarzy pow. brzeskiego, prowadzenie W. Kowalewski, 30uczestników,
14.12.2015 r., MBP Limanowa, szkolenie z opracowania zbiorów w formacie
MARC21, prowadzenie W. Kowalewski, 21 uczestników,
17.12.2015 r., MBP Skawina, szkolenie z opracowania zbiorów w formacie
MARC21, prowadzenie W. Kowalewski, 5 uczestników.
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Merytoryczny nadzór nad działalnością
bibliotek w terenie
W ramach nadzoru merytorycznego Biblioteka przygotowuje i rozpowszechnia aktualne informacje na temat przepisów prawnych dotyczących bibliotek i ich otoczenia, opracowuje materiały metodologiczne, udziela pomocy w zakresie automatyzacji procesów bibliotecznych, tworzenia bibliografii regionalnej, organizacji konferencji i seminariów organizowanych przez biblioteki powiatowe. Bieżąca pomoc
dla bibliotek publicznych Małopolski w zakresie gromadzenia zbiorów to:

merytoryczne zatwierdzanie zasadności usuwania ze zbiorów (selekcji) materiałów zdezaktualizowanych i nieprzydatnych – w sumie 26 protokołów selekcji,
4 977 woluminów o wartości 4 147,53 zł (Nowohucka BP, PiMBP w Wieliczce,
MBP w Limanowej, GBP w Zawoi),
ponadto WBP w Krakowie przedstawiła propozycje podziału dotacji
dla poszczególnych
bibliotek
województwa
małopolskiego,
zgodnie
z regulaminem Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych
dla bibliotek”.
Programem
objęte
są wszystkie
biblioteki
publiczne
województwa.
W 2015 r. do WBP w Krakowie wpłynęło 10 pism od organizatorów Bibliotek
o wydanie opinii w sprawie zamiaru połączenia biblioteki z innymi instytucjami kultury (Korzenna, Iwanowice, Szaflary, Lanckorona, Świątniki Górne, Wojnicz, Bukowno,
Drwinia, Grojec, Bystra-Sidzina). WBP w Krakowie wydała 1 opinię pozytywną
(Iwanowice), 3 opinie negatywne (Korzenna, Szaflary, Bukowno), w pozostałych
sprawach nie podjęto decyzji.

Ponadto zaopiniowano nowy statut GBP w Zawoi.

15.01.2015 r. w WBP w Krakowie odbyło się Forum Dyrektorów Publicznych Bibliotek
Samorządowych Województwa Małopolskiego, w którym uczestniczyły 34 osoby.

13.05.2015 r., w Bibliotece miała miejsce uroczysta gala wręczenia medalu Małopolskiemu Bibliotekarzowi Roku 2014.
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Merytoryczny nadzór nad działalnością bibliotek w terenie, współpraca z innymi
bibliotekami wojewódzkimi w tym:

29.01.2015 r., J. Woźniakiewicz, Rzeszów – udział w spotkaniu z dyrekcją
i zespołem bibliografii regionalnej WiMBP w Rzeszowie,
11.02.2015 r., A. Wiśniewska, Gołcza – udział w uroczystym otwarciu biblioteki
po remoncie,
25.03.2015 r., J. Woźniakiewicz, Dąbrowa Tarnowska – udział w promocji książki
wydanej przez MBP w Dąbrowie Tarnowskiej,
7.04.2015 r., J. Woźniakiewicz, Rabka Zdrój – udział w uroczystości otwarcia
nowej siedziby MBP w Rabce Zdroju,
10-11.04.2015 r., J. Woźniakiewicz, Iwkowa – spotkanie Dyrektorów Instytucji
Kultury,
16-17.04.2015 r., J. Woźniakiewicz, Wrocław – udział w XI Ogólnopolskiej Konferencji z cyklu „Automatyzacja bibliotek” pt. „Biblioteki nowej generacji – nowoczesne narzędzia, usługi, obszary współpracy”,
27.04.2015 r., A. Wiśniewska, Warszawa – udział w posiedzeniu Zespołu Sterującego ds. programu zakupu nowości wydawniczych do bibliotek,
5.05.2015 r., J. Woźniakiewicz, Olesno – udział w uroczystości otwarcia nowej
siedziby GBP w Oleśnie,
14.05.2015 r., A. Wiśniewska, Łącko – udział w konferencji bibliotekarzy powiatu
nowosądeckiego,
25-26.05.2015 r., J. Woźniakiewicz, Warszawa – udział w spotkaniu Zespołu Roboczego projektu Biblioteka Nowa,
3.06.2015 r., J. Woźniakiewicz, Chrzanów – udział w V Chrzanowskim Maratonie
Czytania Dzieciom,
9.06.2015 r., J. Woźniakiewicz, Iwanowice – spotkanie
w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury,

z Wójtem Gminy

10.06.2015 r., A. Wiśniewska, J. Woźniakiewicz, Słomniki – udział w obchodach
jubileuszu MBP w Słomnikach,
15-16.06.2015 r., A. Wiśniewska, Gorzów Wielkopolski – udział w spotkaniu
Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych,
23.06.2015 r., J. Woźniakiewicz, Michałowice – udział w uroczystości otwarcia
nowego budynku GBP,
29.06.2015 r., A. Wiśniewska, Chrzanów – spotkanie z dyrekcją MBP,
6.07.2015 r., J. Woźniakiewicz, Zakopane – spotkanie z dyrekcją i wizytacja
odnowionej Czytelni i wypożyczalni MBP w Zakopanem,
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4.09.2015 r., J. Woźniakiewicz, Wygiełzów – udział w wojewódzkim ćwiczeniu
obronnym,
7.09.2015 r., J. Woźniakiewicz, Korzenna – spotkanie z wójtem gminy w sprawie
połączenia Samorządowych Instytucji Kultury,
22.09.2015 r., K. Kasprzyk, W. Kowalewski, Stary Sącz – udział w seminarium powiatowym bibliotekarzy,
28.09.2015 r., J. Woźniakiewicz, Szaflary – spotkanie z wójtem gminy w sprawie
połączenia Samorządowych Instytucji Kultury,
3.10.2015 r., J. Woźniakiewicz, Warszawa – udział w Pierwszym Zjeździe Rowerów Towarowych – CargoWawaFest – promocja projektu Lotna Czytelnia,
8.10.2015 r., A. Wiśniewska, W. Momot, Roczyny – udział w uroczystościach jubileuszowych 4 filii bibliotecznych MBP w Andrychowie
(w Inwałdzie,
w Roczynach, w Targanicach, w Zagórniku),
15.10.2015 r., J. Woźniakiewicz, Gliwice – udział w konferencji „Systemy biblioteczne nowej generacji – platformy usług”,
15.10.2015 r., A. Wiśniewska, Oświęcim – udział w uroczystości wręczenia Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. K. Makuszyńskiego,
17.10.2015 r., A. Wiśniewska, Wieliczka – udział w obchodach jubileuszu MBP
w Wieliczce,
23.10.2015 r., A. Wiśniewska, Pałecznica – udział w akcji czytelniczej „Od
czwartego roku bez książeczki ani kroku”,
26-28.10.2015 r., J. Woźniakiewicz, Warszawa – udział w II seminarium z cyklu
Biblioteka Nowa,
3-5.11.2015 r., A. Wiśniewska, W. Momot, Szczecin – udział w konferencji
„Łączenie bibliotek – skutki społeczno-kulturalne”,
4-6.11.2015 r., J. Woźniakiewicz, D. Płatek, Kraków, Niepołomice, Mysłowice –
udział w Konferencji „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń – bezpieczeństwo użytkowania obiektów zabytkowych”,
16.11.2015 r., J. Woźniakiewicz, Bukowno – spotkanie z Burmistrzem w sprawie
połączenia Samorządowych Instytucji Kultury,
17.11.2015 r., A. Wiśniewska, J. Woźniakiewicz, Gołkowice Dolne – udział
w uroczystym otwarciu nowego budynku biblioteki,
18.11.2015 r., A. Wiśniewska, Kłaj – udział w jubileuszu GBP w Kłaju,
19.11.2015 r.,
A. Wiśniewska,
dla bibliotekarzy,

Nowa

Wieś

–

udział

w seminarium

20.11.2015 r., J. Woźniakiewicz, Warszawa – udział w konferencji „Biblioteki
Publiczne katalizatorem Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego”,
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23.11.2015 r., J. Woźniakiewicz, W. Momot, Warszawa – udział w seminarium nt.
działalności instrukcyjno-metodycznej wojewódzkich bibliotek publicznych,
prezentacja pt. „Od nadzoru do współpracy. Działania WBP w Krakowie
na rzecz bibliotek województwa”, W. Momot,
25.11.2015 r., J. Woźniakiewicz, Świątniki Górne – spotkanie z Burmistrzem
w sprawie łączenia Samorządowych Instytucji Kultury,
25.11.2015 r., A. Wiśniewska, Dworek, udział w jubileuszu Podgórskiej Biblioteki
Publicznej w Krakowie,
28.11, 18.12.2015 r., B. Ozga, Czernichów, uczestnictwo w jury konkursu „Echo
się niesie po zielonym lesie”,
3-4.12.2015 r., A. Wiśniewska, J. Woźniakiewicz, Lusławice – spotkanie Dyrektorów Instytucji Kultury z marszałkiem L. Zegzdą,
11.12.2015 r., J. Woźniakiewicz, Rzeszów – udział w obchodach jubileuszu WiMBP w Rzeszowie,
16.12.2015 r., J. Woźniakiewicz, Wojnicz – spotkanie z burmistrzem w sprawie
łączenia Samorządowych Instytucji Kultury.
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Badania, ankiety
W 2015 r. opracowano:

zestawienia statystyczne:
roczne za 2014 r., półroczne za I półrocze 2015 r. oraz kwartalne za IV kwartał
2014 r., I, II i III kwartał 2015 r. dla WBP w Krakowie,
wskaźniki statystyczne dla WBP w Krakowie oraz bibliotek publicznych województwa małopolskiego za 2014 r.,
sprawozdania z działalności WBP w Krakowie na potrzeby GUS (formularze K03, PNT-01) oraz MKiDN,
zbiorowe sprawozdania roczne z działalności bibliotek publicznych woj. małopolskiego na podstawie sprawozdań do GUS i MKiDN,
sprawozdanie merytoryczne z działalności WBP w Krakowie w 2014 r.,
sprawozdanie
z działalności
w I i III kwartale 2015 r.,

kulturalno-oświatowej

WBP w Krakowie

sprawozdanie z działalności Biblioteki w I półroczu 2015 r.,
informację na temat działalności szkoleniowej na potrzeby aktualizacji bazy
instytucji szkoleniowej WUP w Krakowie,
przeprowadzono badanie natężenia ruchu.
Udzielono pomocy w badaniach prowadzonych przez studentów i pracowników
uczelni:

E-urząd-Biblioteka-Obywatel, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego,
Działalność kulturalna Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w latach
2010-2014, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Architekci i użytkownicy bibliotek cyfrowych – konfrontacja
i oczekiwań, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego,

koncepcji

Wpływ zmiennych osobowościowych i inteligencji emocjonalnej na sposoby
radzenia sobie ze stresem zawodowym i doświadczeniami traumatycznymi
u funkcjonariuszy policji, pracownik Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza
Modrzewskiego,
Badanie pośrednictwa bibliotek w dostępie do informacji i usług publicznych,
pracownik Uniwersytetu Warszawskiego,
Polskie mediateki jako instytucje wpływające na kulturę czytelniczą nastolatków, pracownik Uniwersytetu Łódzkiego,

82

Praktyki – Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – Opiekunowie, pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie,
Stres w pracy, pracownik Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowy
Instytut Badawczy,
Etyka w pracy bibliotekarza, czyli jaką rolę w bibliotece odgrywa etyka, pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,
Opis oraz analiza użytkowania zbiorów Arteteki, pracownik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Ponadto WBP w Krakowie oraz 32 biblioteki publiczne z województwa od 2015 r. bierze udział w projekcie SBP „Analiza Funkcjonowania Bibliotek”. Koordynator
z ramienia Biblioteki czuwa na poprawnością wprowadzania danych przez biblioteki terenowe województwa (powiatowe i gminne).
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Zrealizowane projekty
„Dyskusyjne Kluby Książki”, Program Operacyjny Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Promocja czytelnictwa;
„Zakup nowości wydawniczych”, Program Operacyjny Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego;
„Dialog – praca DLA i Z lokalnym środowiskiem” Program Instytutu Książki
„Szkolenia dla bibliotekarzy 2015”;
„Meet me in the library”, Erasmus+ Młodzież, Akcja 1. Mobilność edukacyjna:
Wolontariat Europejski (EVS) – Children and Youth Multicultural Education realizowany w porozumieniu partnerskim ze STRIM – Stowarzyszeniem Rozwoju
i Integracji Młodzieży 2014-2015;
„Meet me in the library”, Erasmus+ Młodzież, Akcja 1. Mobilność edukacyjna:
Wolontariat Europejski (EVS) – Children and Youth Multicultural Education realizowany w porozumieniu partnerskim ze STRIM – Stowarzyszeniem Rozwoju
i Integracji Młodzieży 2015-2016;
„Tablety w Twojej bibliotece, WBP w Krakowie” projekt
ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,

finansowany

„Edukacja w bibliotece na Rajskiej. Tradycyjne ekowartości – nowoczesne rozwiązania” – program Edukacja Ekologiczna, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
„Ekowystawa. Edukacja-wizja-rozwój” – program Edukacja Ekologiczna, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
„Ekopaka – Zamykamy Obieg” projekt organizowany przez INTERSEROH Organizację Odzysku Opakowań,
„Teatr inspiracją do działań” projekt dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, realizowany we współpracy
z Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Małopolski,
„Potrzebny – Aktywny – Senior” projekt dofinansowany z Programu na rzecz
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej, realizowany we współpracy z Fundacją Gospodarki
i Administracji Publicznej,
„Bon Kultury 2015” – program finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego,
„Konserwator BIS”, projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
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Publikacje pracowników:
Klient agencji infobrokerskiej : informacje praktyczne / Renata Augustyn, Olga
Kalińska [W :] Zawód Infobroker: polski rynek informacji / pod red. Sabiny Cisek,
Anety Januszko-Szakiel. – Warszawa : Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, 2015.
Małopolska : regiony, regionalizmy, małe ojczyzny. [T.] 17 (2015) / [red. nacz.
Zdzisław Noga ; oprac. red. Iwona Górny i in.]. – Kraków : Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, 2015.
BIBLIOTEKI – miejsca uczenia się i integracji społeczności lokalnych : głos
w dyskusji / Lidia Maria Jedlińska. - 15.06.2015 [W:] http://ec.europa.eu/epale/
pl/node/6075 [dostęp: 13.01.2016]
Seniorzy na granicy wykluczenia społecznego : metody zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu / w Lidia Maria Jedlińska [W :] Starzenie się : problemat społeczno-socjalny i praktyka działań / pod red. Marcjanny Nóżki, Marty Smagacz
-Poziemskiej ; Instytut Socjologii. - w Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, 2015. - (Zeszyty Pracy Socjalnej ; z. 18)
Wirtualny Uniwersytet III Wieku : nowatorska metoda nauczania osób dorosłych na terenach wiejskich / Lidia Maria Jedlińska. - 2.12.2015 [W:] http://
ec.europa.eu/epale/pl/node/16599 [dostęp: 13.01.2016]
Bibliografia regionalna : organizacja prac bibliograficznych w wojewódzkich
ośrodkach bibliograficznych. Cz. 2 / Krystyna Kasprzyk // Bibliotekarz. – 2015,
w nr w 4, s. 9-13
Biblioteka – słowo magiczne / Krystyna Kasprzyk // Bibliotekarz. – 2015,
nr 5, s. 32
Organizacja prac bibliograficznych w wojewódzkich ośrodkach bibliograficznych. Cz. 1 / Krystyna Kasprzyk // Bibliotekarz. – 2015, nr 3, s. 11-20
Krakowska Książka Miesiąca : laureaci 1995-2014 / Maria Kietlińska-Kamińska. –
Kraków : Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 2015 [W :] http://www.rajska.info/
pliki-do-pobrania/category/34-publikacje-elektroniczne-wbp-w-krakowie.html
[dostęp: 12.01.2016]
„Wolne Lektury” w Podgórskiej Bibliotece Publicznej w Krakowie / Wojciech Kowalewski // Bibliotekarz. – w 2015, nr 1.
Ireneusz Ptaszek - Biuletyn Programu Rozwoju Bibliotek [W:] http://
wirtualnysegregator.org/pl/publikacje/biuletyn [dostęp: 13.01.2016] Woj. małopolskie, styczeń-marzec 2015
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Przegląd nowości regionalnych Czytelni Oddziału Zbiorów Regionalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie / Elżbieta Romanowska [W :] Małopolska : regiony, regionalizmy, małe ojczyzny. [T.] 17 (2015) / [red. nacz. Zdzisław Noga ; oprac. red. Iwona Górny i in.]. – Kraków : Wojewódzka Biblioteka
Publiczna w Krakowie, 2015.
Pragniesz sprawiedliwości, wynajmij wiedźmina / Elżbieta Starowicz [W:] http://
czytampolskie.pl/recenzje/krew-elfow-andrzeja-sapkowskiego-recenzja/
[dostęp: 14.01.2016]
Wokół Rybnej / Józef Suchanik [W:] Małopolska : regiony, regionalizmy, małe
ojczyzny. [T.] 17 (2015) / [red. nacz. Zdzisław Noga ; oprac. red. Iwona Górny
i in.]. – Kraków : Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, 2015.
Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Bibliothecarum
Scientiam Pertinentia. Vol. 13 (2015) / red. nacz. Władysław Marek Kolasa. –
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
2015. – ISSN 2081-1861 (print). - ISSN 2300-3057 (online). – URL: http://
sbsp.up.krakow.pl/
Statystyka i geografia prasy polskiej 1832-1918 / Władysław Marek Kolasa //
Zeszyty Prasoznawcze. – 2015, nr 4
On the Statistics and Geography of the Polish Press in the Period between the
Uprisings (1832-1864) / Władysław Marek Kolasa // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. –
Vol. 13 (2015)
Maria Cibicka: Elastycznie, wielofunkcyjnie, modułowo czyli przestrzeń gotowa
na zmiany, [W:] https://labib.pl/inspiracja/pokaz/824/ [dostęp:8.02.2016]
Maria Cibicka: Bibliotekę mą widzę przestronną, [W :] https://labib.pl/
inspiracja/pokaz/777/ [dostęp: 8.02.2016]
Maria Cibicka: Biznesowe modele udostępniania ebooków w bibliotekach,
w [W:] https://labib.pl/artykuly/pokaz/168/ [dostęp: 8.02.2016]

Publikacje WBP w Krakowie:
W 2015 r. WBP w Krakowie przygotowała XVII Tom Rocznika „Małopolska. Regiony –
regionalizmy – małe ojczyzny”, współpraca Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury. 26.11.2015 r. odbyła się promocja publikacji, 80 uczestników.
Ponadto podpisane zostało nowe porozumienie z Małopolskim Związkiem Regionalnych Towarzystw Kultury w sprawie współpracy z WBP w Krakowie w przy publikacji
rocznika Małopolska.
Z okazji jubileuszu Biblioteki wydana została jednodniówka jubileuszowa „Bibliolatka”
zawierająca stare zdjęcia, anegdoty i krótkie informacje dotyczące Biblioteki
(nakład 1 000 egz.)
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Remonty i inwestycje

Renowacja POMIESZCZEŃ
Naprawa OŚWIETLENIA
Remont ZAPLECZA SOCJALNEGO
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Remonty i inwestycje:
W 2015 r. w Bibliotece zrealizowano bieżące remonty:
malowanie pomieszczeń bibliotecznych, korytarzy oraz klatek schodowych,
naprawa oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego oraz wykonanie pomiarów na
tężenia oświetlenia,
montaż
ochronników
w budynku,

przepięciowych

w rozdzielniach

elektrycznych

remont
schodów
zewnętrznych
przy
wejściu
głównym
do Biblioteki, cyklinowanie oraz prace naprawcze parkietu, montaż żaluzji.
Inwestycje w tym m.in.:
dostawa i montaż układu sterowniczo
nr 3 w budynku WBP w Krakowie,

–

chłodzącego

do dźwigu

budowa ogrodzenia budynku WBP w Krakowie od strony ul. Rajskiej - część
II od wejścia głównego do budynku gospodarczego przy wjeździe na teren
zaplecza,
montaż i podłączenie na ścianie budynku WBP w Krakowie zewnętrznego
oświetlenia dla zaplecza logistycznego,
rozbudowa układu sterowania klimatyzacją.
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Struktura organizacyjna
WBP w Krakowie

91

STRUKTURA ORGANIZACYJNA wojewódzkiej
Biblioteki publicznej w krakowie

Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Krakowie
Jerzy Woźniakiewicz

Anna Wiśniewska

Dział Informatyki

Dział Gromadzenia

Kierownik: Marcin Karkosz

i Opracowywania Zbiorów

Dział Administracji

Kierownik: Teresa Gawęda-Brzezina

Kierownik: Danuta Płatek

Dział Udostępniania

Samodzielne Stanowisko

Kierownik: Elżbieta Zwarycz

ds. Prawnych

Dział Informacyjno-Bibliograficzny

Agata Klakla

Kierownik: Krystyna Kasprzyk

Samodzielne Stanowisko

Dział Szkoleń i Współpracy

ds. BHP

z Małopolskimi Bibliotekami

Jacek Nylec

Publicznymi

Samodzielne Stanowisko

Kierownik: dr Ireneusz Ptaszek

ds. Kontroli i Audytu

Dział Edukacji, Nauki i Badań

Wewnętrznego

Kierownik: Renata Augustyn

Aleksandra Boss-Kołacz

Dział Społeczeństwa

Samodzielne Stanowisko

Informacyjnego

Głównego Księgowego

Kierownik: Maria Cibicka

Ewa Ryszkowska
Samodzielne Stanowisko
ds. Public Relations
Agnieszka Będkowska
Dział Organizacji i Promocji
Wydarzeń Kulturalnych
Kierownik: Lidia Staromłyńska
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Zastępca Dyrektora Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Krakowie

Liczba pracowników w WBP w Krakowie - 180 - w tym:
Działalności podstawowej – 149 osób,
w tym na stanowiskach bibliotekarskich: 134
Administracji, obsługi technicznej i porządkowej – 31 osób.
Wykształcenie pracowników działalności podstawowej:
Stopień doktora lub doktora habilitowanego – 3 osoby,
Wyższe bibliotekarskie – 113 osób,
Średnie bibliotekarskie – 14 osób.
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Nagrody i wyróżnienia
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Nagrody i wyróżnienia dla Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Krakowie
Nagrody:
Miejsce przyjazne seniorom
Biblioteka kolejny raz otrzymała certyfikat „Miejsce przyjazne Seniorom”. Jest on wyrazem 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.
Akcja organizowana jest przez Miasto Kraków i Województwo Małopolskie.
Miejsce przyjazne maluchom
WBP w Krakowie, w 2015 r. ponownie otrzymała zaszczytny tytuł „Miejsce przyjazne
maluchom”. Organizatorami akcji są: agencja PR Inspiration oraz Gazeta Wyborcza
i Wrota Małopolski.
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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 2016 r.
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