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CzytajPL! Czytasz? Łatwiej znajdziesz pracę - przekonują organizatorzy akcji „Czytaj PL”. W ramach kampanii promu-

jącej czytelnictwo można też ściągnąć darmowe e-booki i audiobooki. „Czytanie przynajmniej jednej książki 

rocznie - bardzo mile widziane”. To jeden z wymogów dla ubiegających się o stanowisko młodszego spe-

cjalisty ds. finansów. Czytający pracownicy są poszukiwani, bo lektura usprawnia komunikację między pół-

kulami mózgu, jest też treningiem krytycznego myślenia. Mimo to w 2015 roku 63 proc. Polaków powyżej  

15. roku życia nie wzięło książki do ręki. [...]W ramach akcji „Czytaj PL” dostępne są darmowe e- i audiobooki.

paulina Domagalska, Gazeta wyborcza

To pierwszy raz, gdy zrodzona w Krakowie inicjatywa objęła swoim zasięgiem 16 miast. Reklamy akcji Czytaj PL, 

będąc przepustką do zyskania dostępu do bestsellerów, znalazły się na przystankach komunikacji publicznej.

Michał tomaszkiewicz, antyradio

FestiwaL Conrada Ponad stu pisarzy, blisko dziewięćdziesiąt spotkań poprowadzonych w ośmiu językach, trzy transmisje na 

żywo w Internecie, 6 książkowych premier pod patronatem festiwalu, wręczenie nagrody Conrada za naj-

lepszą debiutancką książkę - to wszystko w ciągu siedmiu dni Festiwalu Conrada w Krakowie. Ósma edycja 

jednego z najważniejszych festiwali literackich w Polsce rozpoczęta. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji 

festiwalu będzie „Intensywność”.

Grzegorz Nurek, Gazeta wyborcza
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FestiwaL Miłosza Już 9 czerwca Kraków stanie się miejscem kolejnego wyjątkowego spotkania z poezją. Od pięciu lat Festiwal 

Miłosza gości wybitne postaci światowej i rodzimej literatury, stawiając pytanie o miejsce światowej poezji 

we współczesnym świecie. Jest też cenioną płaszczyzną wymiany kulturowych doświadczeń.

Miasto Kobiet

nagroda Conrada 
2016

Wręczone po raz drugi wyróżnienie ma być wsparciem nie tylko dla początkujących pisarzy, ale także dla 

wydawców, zachęcając ich do podejmowania ryzyka edytorskiego. Jednocześnie ustanowienie Nagrody 

Conrada pozwala Krakowowi urzeczywistniać kluczowe cele zawarte w strategii Miasta Literatury UNESCO. 

Culture.pl

Kursy Kreatywnego 
Pisania

Kraków Miasto Literatury UNESCO zaprasza na warsztaty pisania związane z projektem „O_KAZ Litratura 

o Kazimierzu”. 20 listopada pierwszą część cyklu poprowadzi Dominika Słowik, młoda pisarka z dużym 

doświadczeniem i pisarską wiedzą. Podczas warsztatów uczestnicy będą próbowali portretować Kazimierz 

- najsłynniejszą krakowską dzielnicę.

news.o.pl
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działania 
 w szPitaLaCh

Do krakowskich szpitali 600 książek trafiło już w czerwcu ubiegłego roku, teraz Krakowskie Biuro Festiwalowe 

- pomysłodawca tego wydarzenia - postanowiło powiększyć listę miejsc i liczbę książek.

- Regał stoi w holu jednego z oddziałów dla dzieci starszych. Korzystają z niego pacjenci, rodzice oraz perso-

nel, który także przynosi do regału przeczytane książki z domu - mówi Aleksandra Rumińska z Wojewódz-

kiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie.

Łukasz Grzesiczak, Gazeta wyborcza

FestiwaL Literatury 
dLa dzieCi

Jak kształtować czytelnicze zwyczaje najmłodszych, pielęgnować literackie nawyki i inspirować dzieci do 

sięgania po kolejne książkowe tytuły i nowych autorów? Wiedzą to organizatorzy 3. edycji  zdobywającego 

coraz większą popularność Festiwalu Literatury dla Dzieci, który od 10 maja do 12 czerwca 2016 odbywać  

się będzie w czterech polskich miastach: Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu, Europejskiej Stolicy 

Kultury 2016.

anna legierska, Culture.pl

o Nas



5

targi KsiążKi  
w KraKowie

Krakowskim Targom Książki od siedmiu lat towarzyszy Festiwal Conrada, spotkania odbywają się więc także 

w różnych punktach miasta. Targi i Festiwal są prawdziwym świętem książek, ogarniającym cały Kraków. 

W tym przypadku liczy się także ilość. O randze wydarzenia świadczą naturalnie nazwiska zaproszonych 

gości, czyli nade wszystko autorów, choć przybywa do Krakowa również liczna reprezentacja „branży” (księ-

garze, bibliotekarze, wydawcy, dziennikarze). Od 2014 roku KTK mają oficjalnie międzynarodowy charakter, 

zapraszają bowiem gościa honorowego. W tym roku jest nim Izrael.

Barbara Marcinik, polskie radio

W świecie literatury czas biegnie szybciej – takie wrażenie mogli odnieść wszyscy uczestnicy zakończonej 

już 20. jubileuszowej edycji Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie. Święto literatury obfitowało 

w liczne atrakcje i spotkania z najlepszymi autorami. Klimat minionych 4 dni w Międzynarodowym Centrum 

Targowo-Kongresowym EXPO Kraków najlepiej oddają słowa Michaela Cunninghama, jednego z najpopu-

larniejszych aktualnie światowych pisarzy – Ludzie ciągle powtarzają, że książka umiera. A ja tymczasem 

siedzę pośrodku pięknego obiektu, pełnego pasjonatów literatury. Widzę ogromną ilość ludzi kupujących 

i czytających książki! To, co tutaj obserwuję, dodaje mi nadziei i napełnia mnie optymizmem.

aneta Żurek, Gazeta Krakowska

o Nas
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Literatura po krakowsku, czyLi we wspóLnocie siła

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,

ubiegły rok pokazał, że literatura – jeden z najważ-

niejszych aspektów tożsamości naszego miasta – jest 

również nieodłączną częścią życia dzisiejszego Krako-

wa, niewyczerpanym źródłem inspiracji i katalizatorem 

dla budowania społecznych więzi – tworzenia otwartej  

na świat wspólnoty. 

Działania podejmowane od wielu lat przez Miasto i Kra-

kowskie Biuro Festiwalowe, operatora programu Kra-

ków Miasto literatury uNesCo przynoszą wymierne 

skutki.  w minionym roku przyjęliśmy pierwszą w kraju 

miejską strategię promocji czytelnictwa i integracji śro-

dowisk literackich, uruchomiliśmy pionierskie programy 
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wsparcia dla początkujących pisarzy oraz rozwoju życia 

kulturalnego w księgarniach. Bardzo ważnym wyda-

rzeniem było też skonsolidowanie pracy miejskich bi-

bliotek i powołanie – z nowym rokiem – nowoczesnej  

instytucji pod nazwą Biblioteka Kraków. Dzięki współ-

pracy z wydawcami, kilkanaście szeroko komentowa-

nych publikacji ukazało się pod patronatem Krakowa 

Miasta literatury uNesCo. Znakomicie rozwijają się 

również literackie festiwale Conrada i Miłosza, bijąc, 

z roku na rok, rekordy popularności, jak też działania 

włączające nowe technologie do promocji czytelnic-

twa –  m.in  akcja Czytaj pl!, która w ubiegłym roku 

objęła aż 16 polskich miast. 

Z roku na rok pod parasolem programu Miasto litera-

tury uNesCo  powstaje gęsta sieć współpracy obejmu-
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jąca twórców i czytelników, organizacje pozarządowe 

i podmioty tworzące lokalny rynek książki. rodzą się 

również przedsięwzięcia, dzięki którym Kraków wi-

doczny jest w krajowej i międzynarodowej debacie 

publicznej jako miasto świadome wartości swobody 

twórczej, pluralizmu  i wolności słowa. od 2009 roku 

w ramach sieci Miast pisarzy uchodźców iCorN udzie-

lamy schronienia prześladowanym pisarzom. stale 

współpracujemy z wiodącymi organizacjami pozarzą-

dowymi: stowarzyszeniem willa Decjusza, Fundacją 

tygodnika powszechnego, Fundacją Miasto literatury 

czy Fundacją Burza Mózgów – i wspólnie z nimi two-

rzymy całoroczną ofertę literacką. 

Kraków Miasto literatury uNesCo to program od po-

czątku uspołeczniony,  zbudowany na bogactwie i róż-
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norodności niemożliwych tutaj do wyliczenia oddol-

nych inicjatyw, których przegląd zawarto w niniejszym 

katalogu, a których autorom chciałbym w tym miej-

scu gorąco podziękować.  przedsięwzięcia te wspólnie 

składają się na coraz mocniejszą markę literackiego 

Krakowa i mam nadzieję, że nadal będą się wspaniale 

rozwijać. wierzę, że rok 2017, przebiegający  pod du-

chowym patronatem jednego z najbardziej znanych 

pisarzy związanych z Krakowem – Josepha Conrada – 

przyniesie nam wszystkim jeszcze więcej okazji do ra-

dości i satysfakcji.

Bądźcie państwo z nami!

jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

Kraków, dnia 31.01.2017
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integrowanie życia literackiego  

w całym bogactwie jego różnorodności
01

02 tworzenie połączeń: literatura, 

nowe media i przemysły  

kreatywne

organizacja wydarzeń 

i festiwali literackich

wspieranie rozwoju 

przemysłów książki

inicjowanie 

i wspieranie obecności literatury 

w przestrzeni publicznej

rozwijanie 

programów  

stypendialnych

Zacieśnianie współpracy 

międzynarodowej 

w dziedzinie literatury

edukacja literacka

10 strateGiCZNyCh oBsZarów roZwoJu

Kreowanie  

postaw czytelniczych
03

05

07

09

04

06

rozwijanie związków literatury z pra-

wami człowieka

08

10
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kLuczowe projekty



FestiwaL conrada

Festiwal Conrada to największe międzynarodowe wy-

darzenie literackie w polsce i jedno z  największych 

w europie. od 2009 festiwal corocznie współorganizują 

Fundacja tygodnika powszechnego i Krakowskie Biuro 

Festiwalowe. ideą przewodnią jest stworzenie imprezy 

o  największym możliwym zasięgu, szeroko rozpozna-

walnej na świecie – co każda kolejna edycja realizuje 

w coraz większym stopniu.

Festiwal gości twórców z całego świata, reprezentu-

jących różne kultury i światopoglądy, a także rozmaite 

dziedziny kultury – w tym również film, teatr, muzykę 

i sztuki plastyczne. Celem wydarzenia jest prezentacja 

literatury światowej z różnych kręgów kulturowych, 

uwzględniającej odmienne perspektywy i sposoby opi-

sywania świata, wyrastającej z  odmiennych doświad-

czeń, a także inicjowanie intensywnych dyskusji arty-

stycznych i społecznych. uczestnicy debat, warsztatów, 

pokazów filmowych i teatralnych, koncertów, wystaw, 

spacerów literackich, gier miejskich, interaktywnych 

zabaw mogą dzięki temu wydarzeniu spędzić czas bli-

sko autorów i ich tekstów, poszerzać swoją wiedzę i sa-

memu współtworzyć przestrzeń, w jakiej funkcjonują 

książki w polsce. oprócz programu głównego nieod-

łączną częścią Festiwalu Conrada są pasma tematyczne 

– filmowe, dziecięce, artystyczne, muzyczne czy wydaw-

KluCZowe proJeKty
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nicze. przedsięwzięciu co roku towarzyszą targi Książki 

w Krakowie, które przyciągają tysiące entuzjastów li-

teratury.

lista wybitnych gości Festiwalu jest bardzo długa. 

Znajdują się na niej tacy autorzy jak Michael Cunnin-

gham, richard Flanagan, eleanor Catton, swietłana 

aleksijewicz, orhan pamuk, paul auster, Jonathan 

Franzen, Jaume Cabré, Boris akunin, John Banville, 

etgar Keret, Jeanette winterson, Jurij andruchowycz 

i amos oz. Z polskich twórców gośćmi krakowskiego 

wydarzenia byli m.in. hanna Krall, wiesław Myśliw-

ski, olga tokarczuk, Marek Bieńczyk, eustachy rylski, 

Krzysztof Varga, andrzej stasiuk, Dorota Masłowska, 

wojciech Jagielski, Magdalena tulli, Michał witkow-

ski, Justyna Bargielska, Jacek Dehnel, Krzysztof wo-

diczko i Zygmunt Bauman.

KluCZowe proJeKty
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program wsparcia dLa debiutów

w roku 2016 kontynuowaliśmy program wsparcia dla 

debiutów, poświęcając szczególną uwagę debiutantom 

i wspierając ich pierwsze starania o sukces na rynku li-

terackim. przygotowaliśmy przede wszystkim dwie inicja-

tywy, z których każda koncentruje się na innym aspekcie 

funkcjonowania debiutów w polsce. 

nagroda Conrada, czyli ogólnopolskie wyróżnienie dla 

debiutantów, jest wyjątkowym zjawiskiem, a dotych-

czas była brakującym ogniwem na mapie polskich lau-

rów literackich. Nagroda w wysokości 30 000 zł została 

przyznana po raz drugi podczas Festiwalu Conrada. lau-

reat wyłaniany jest nie przez jury, lecz przez samą pu-

bliczność Festiwalu. wyróżnienie ma być wsparciem dla 

początkujących pisarzy, ale i zachętą dla wydawnictw do 

śmielszego inwestowania w młodych twórców. Fundato-

rem nagrody jest Miasto Kraków, a partnerami: instytut 

Książki, Fundacja tygodnika powszechnego oraz Krakow-

skie Biuro Festiwalowe. Zwycięzcą drugiej edycji Nagro-

dy Conrada została Żanna słoniowska za książkę Dom 

z witrażem. urodzona w 1978 roku ukrainka z polskimi 

KluCZowe proJeKty
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korzeniami, zamieszkała od lat w Krakowie. Dziennikarka 

i tłumaczka. Znawczyni historii lwowa, autorka albumu 

Przedwojenny Lwów. Najpiękniejsze fotografie (2013).

Drugim elementem programu jest Kurs Kreatywnego Pi-

sania Miasta Literatury unesCo. Kurs odbywa się już po 

raz drugi pod marką Miasta literatury uNesCo i jest sys-

tematycznie rozwijanym projektem edukacji literackiej. 

podczas gdy pierwsza edycja dotyczyła uniwersalnych 

wskazówek i  umiejętności konstruowania ciekawego 

tekstu literackiego, druga edycja została już sprofilowana 

pod szczególny gatunek - kryminał. 

pierwszym etapem była w tym roku rekrutacja, podczas 

której, na podstawie przesłanych wcześniej próbek tek-

stu, wybrano najbardziej utalentowanych uczestników. 

Zajęcia, trwające od września 2016 roku do stycznia 2017 

roku, były różnorodne i pełne rozmaitych zadań warszta-

towych. Dwunastu uczestników od jesieni spotykało się 

z wybitnymi pisarzami, ekspertami od prawa, budowa-

KluCZowe proJeKty
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nia wizerunku, tworzenia portretów psychologicznych 

przestępców, twórczego myślenia oraz procesu wydaw-

niczego. 

wykłady przeprowadzili m.in. królowa polskiego krymi-

nału, czyli Katarzyna Bonda, autor popularnych krymi-

nałów Mariusz Czubaj, a oprócz nich czołowi specjaliści 

z branży jak Filip Modrzejewski czy Magda Dębowska, re-

daktorzy największych polskich wydawnictw. w  progra-

mie znalazły się zarówno trening kreatywności oraz zaję-

cia z prawa autorskiego, jak i wskazówki przygotowujące 

debiutanta do negocjacji z wydawcą, ale przede wszyst-

kim mnóstwo merytorycznej wiedzy na temat konstru-

owania tekstu i samej pracy z tekstem. Łącznie spędzono 

blisko 100 godzin na pracy warsztatowej pod okiem naj-

lepszych - tak wygląda program kursu będącego autorską 

koncepcją Karoliny Macios i Magdaleny Zielińskiej.

podobnie jak w ubiegłym roku, pod koniec zajęć zo-

stanie stworzona antologia tekstów napisanych przez 

wszystkich uczestników kursu, a następnie rozesłana 

do wydawnictw w całej polsce. Działanie to umożliwia 

zdolnym pisarzom przed debiutem bardziej dynamiczne 

wejście na rynek wydawniczy, czego najlepszym przykła-

dem jest absolwent ubiegłorocznej edycji, ahsan ridha 

hassan, który na początku 2017 roku wydaje swoją trze-

cią powieść.

KluCZowe proJeKty
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ogóLnopoLska akcja czytaj pL!

Czytajpl! to największa akcja promująca czytelnictwo w polsce 

i pierwsza tego typu na świecie. Dzięki niej przystanki komunika-

cji miejskiej zamieniają się w wypożyczalnie e-booków. aby móc 

je przeczytać, wystarczy pobrać aplikację mobilną, a następnie 

zeskanować przy jej pomocy kod Qr umieszczony na plakacie 

przy okładce danej książki. akcja została stworzona przez Kra-

kowskie Biuro Festiwalowe – operatora programu Kraków Mia-

sto literatury uNesCo – oraz platformę woblink.com. projekt 

dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w ramach programu promocja Czytelnictwa.

w 2016 roku w ramach akcji „Czytaj pl!” wypożyczono 52 tysiące 

darmowych e-booków i audiobooków, a wirtualne książki trafiły 

nawet w odległe zakątki globu, m.in. na antypody.

KluCZowe proJeKty

18



program wsparcia dLa ksiĘgarŃ i kiermasze ksiĄŻki uŻywanej

w 2016 roku powstał miejski program wspierania dzia-

łalności kulturalnej w księgarniach, a tym samym utwo-

rzony został pierwszy w polsce konkurs skierowany do 

fundacji i  stowarzyszeń planujących organizację wyda-

rzeń literackich w księgarniach stacjonarnych. Benefi-

cjentami zostali organizatorzy trzech projektów: Festiwal 

Niezależnych Księgarń, Krakowskie Księgarnie na Medal 

oraz Dyskusyjne Kluby Czytelnicze. wszystkim wspo-

mnianym projektom patronuje Kraków - Miasto litera-

tury uNesCo, który jest jednocześnie fundatorem pro-

gramu.

Celem „programu wspierania działalności kulturalnej 

prowadzonej w księgarniach stacjonarnych funkcjonu-

jących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków” jest upo-

wszechnianie literatury i  kształtowanie postaw czytel-

niczych. w związku z uzyskaniem przez Kraków tytułu 

Miasta literatury uNesCo w 2013 roku, miasto przyjęło 

na siebie obowiązek wspierania rozwoju księgarń sta-

cjonarnych. wprowadzenie przejrzystego narzędzia do-

towania działalności kulturalnej w księgarniach leży nie 

tylko w interesie Krakowa jako miasta opierającego swoją 

tożsamość na literaturze, ale stanowi zarazem najprost-

szy sposób wspierania księgarń ewoluujących w kierun-

ku nowoczesnych centrów kultury. w 2016 roku ofertę 

KMlu wzbogaciły też Krakowskie Kiermasze Książki – cy-

kliczne, plenerowe wydarzenie skierowane do mieszkań-

ców, podczas którego w urokliwych przestrzeniach placu 

Św. Marii Magdaleny oraz pasażu przy pawilonie powiśle 

11 zaprezentowali swoją ofertę krakowscy (i nie tylko!) 

antykwariusze i bukiniści.

KluCZowe proJeKty
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roK 2016 w liCZBaCh

drugie żyCie KsiążKi

19 edycji, 
2 000 osób, 
4 000 wymienionych książek

FestiwaL Conrada

7 dni festiwalu, 
ponad 80 wydarzeń, 
15 lokalizacji, 
ponad 20 pisarzy zagranicznych, 
ponad 80 pisarzy z polski, 
blisko 15 ooo uczestników, 
2. Nagroda Conrada, 
6 nowych publikacji z patronatem Festiwalu Conrada, 
8 języków, w których prowadzono spotkania, 
14 transmisji live 

FestiwaL Miłosza

60 gości, 
2 500 uczestników, 
6 wydanych tomików poezji, 
1 gala, 
2 koncerty, 
23 godziny warsztatów i spotkań z gośćmi, 
16 godzin debat i spotkań poetyckich, 
1 piesek przydrożny

Kurs Kreatywnego Pisania

blisko 100 godzin pracy warsztatowej, 
12 uczestników, 
10 weekendów,  
16 prowadzących,
25 wykładów i warsztatów 

regał z KuLturą

1 700 książek trafiło do 
17 krakowskich szpitali
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styCZeń

nagroda 
im. kazimierza wyki

21 stycznia w teatrze im. Juliusza słowackiego wręczono 

ufundowaną przez prezydenta Krakowa i  Marszałka wo-

jewództwa Małopolskiego Nagrodę im. Kazimierza wyki. 

tegorocznym laureatem został krytyk literacki, tłumacz, 

poeta i prozaik prof. edward Balcerzan, który odebrał wy-

różnienie – 20 tys. zł od prezydenta Miasta Krakowa Jacka 

Majchrowskiego i członka Zarządu województwa Mało-

polskiego leszka Zegzdy.

prof. edward Balcerzan należy do najwybitniejszych pol-

skich badaczy i krytyków literackich. ukończył w 1961 r. 

filologię polską na uniwersytecie im. adama Mickiewicza 

w poznaniu – tematem pracy magisterskiej były powieści 

stanisława ignacego witkiewicza Pożegnanie jesieni i Nie-

nasycenie. Doktorem nauk humanistycznych został w 1968 

r., tematem jego pracy doktorskiej była problematyka dwu-

języczności w twórczości Brunona Jasieńskiego. habilitację 

uzyskał w 1972 r., a w 1985 r. został mianowany profeso-

rem nadzwyczajnym. od 1990 r. jest profesorem zwycza-
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nym. Jako poeta Balcerzan debiutował w 1955 r. na łamach 

dodatku literackiego „Głosu szczecińskiego”. Jest autorem 

kilku tomików wierszy, prozy oraz prac literaturoznaw-

czych poświęconych teorii literatury, przekładom, twór-

czości awangardowej. pisał m.in. o twórczości Brunona 

Jasieńskiego, Juliana przybosia, Mirona Białoszewskiego. 

„ukazujące się od półwiecza książki edwarda Balcerzana 

o literaturze formułowały wrażliwość i  sposoby myślenia, 

i sposoby rozumienia literatury kilku co najmniej pokoleń 

czytelników” – powiedział podczas laudacji na cześć laure-

ata znawca literatury prof. ryszard Nycz.

Nagroda im. Kazimierza wyki przyznawana jest w dziedzi-

nie krytyki literackiej, eseistyki i historii literatury od 1980 

r. Bardzo wysoko oceniana zarówno przez teoretyków li-

teratury i sztuki, jak i samych twórców, należy obecnie do 

nielicznych w tym zakresie nagród w polsce. ustanowienie 

nagrody było wyrazem hołdu dla prof. wyki (1910-75), wy-

bitnego historyka literatury, krytyka, eseisty, znawcy sztuki, 

animatora życia kulturalnego, pracownika uJ.

styCZeń
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kraków uchwaLa program miasta Literatury unesco na Lata 2016-20

w lutym 2016 r. Kraków przy-

jął miejską strategię rozwoju 

życia literackiego i czytelnictwa. 

przegłosowana przez radnych 

uchwała upoważniła prezyden-

ta Majchrowskiego do corocz-

nego zabezpieczania w ramach 

istniejącego budżetu na kulturę 

środków na działania rozwija-

jące kulturę czytania i  wzmac-

niające aktywność środowisk 

literackich. w dokument zo-

stała wpisana m.in. strategia 

modernizacji bibliotek, rozwój 

programów stypendialnych dla 

pisarzy, wsparcie dla literackich 

festiwali oraz programy dla 

lokalnych wydawców i nieza-

leżnych księgarń. to historycz-

ny moment dla miasta, które 

w ten sposób jeszcze dobitniej 

zaakcentowało, że chce wokół 

literatury budować swoją toż-

samość.

program potwierdzający trwa-

łe wsparcie miasta dla działań 

mających na celu podniesie-

nie poziomu czytelnictwa jest 

realizacją zobowiązań wpi-

sanych w aplikację Krakowa 

do sieci Miast Kreatywnych 

z 2011 roku. projekt powstawał 

we współpracy ze środowiska-

mi literackimi Krakowa – insty-

tucjami kulturalnymi, wydaw-

cami, księgarzami, a założenia 

w nim wypracowane posia-

dają rekomendację uNesCo 

i rady honorowej Miasta li-

teratury. Komisja Kultury rady 

Miasta Krakowa jednomyślnie 

zaopiniowała pozytywnie pro-

jekt uchwały.

Zwieńczeniem programu Kra-

ków – Miasto literatury będzie 

budowa centrum literackiego. 

Długo oczekiwana instytucja łą-

cząca  interaktywną przestrzeń 

ekspozycyjną, salę wielofunk-

cyjną oraz przestrzeń cowor-

kingową dla mikro-przedsię-

biorców związanych z rynkiem 

książki powstanie w Krakowie 

w najbliższych latach.

luty

25



poetka i jej pierwszy sekretarz – 
spotkanie z michałem rusinkiem

18 lutego w artetece wojewódzkiej Bibliote-

ki publicznej w Krakowie odbyło się spotkanie 

z Michałem rusinkiem. okazją do rozmowy była 

premiera książki Nic zwyczajnego. O  Wisławie 

Szymborskiej. to bardzo osobisty portret poetki, 

jakiej do tej pory nie znaliśmy. wydarzenie od-

było się pod patronatem Krakowskiego Biura Fe-

stiwalowego.

Michał rusinek opisał codzienność i sytuacje 

nadzwyczajne. podczas spotkania opowiadał 

o tym, jak przepisywał wiersze, odpisywał na li-

sty, towarzyszył w przeprowadzkach i podróżach. 

rusinek stworzył portret osoby nieprzeciętnej, 

która umiejętnie mówiła o sprawach najistot-

niejszych. portret, który pozwala zbliżyć się do 

niej i istoty jej poezji.

luty
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czy Lem był ostatnim FuturoLogiem? – dyskusja 

Futurologia święciła triumfy w połowie ubiegłego wieku. Naszą wyobraźnią 

zawładnęły wtedy roboty i sztuczna inteligencja, a perspektywą stał się ko-

smos, galaktyki, gwiazdy i planety. stanisław lem, wraz z innymi mistrzami 

futurologii, budził i podsycał w nas domysły i śmiałe wizje przyszłości.

Dekadę po śmierci najwybitniejszego polskiego futurologa i pisarza, stanisła-

wa lema, 7 kwietnia w artetece wojewódzkiej Biblioteki publicznej w Kra-

kowie Jerzy Jarzębski, Jacek Dukaj i wojciech orliński dyskutowali o perspek-

tywach futurologii oraz o tym, czy lem ma swoich następców i czy w ogóle 

może ich mieć. starali się także odpowiedzieć na pytania, co dalej z futuro-

logią, jaka jest przyszłość naukowego przewidywania przyszłości i czy w XXi 

wieku futurologia to już tylko intelektualna zuchwałość. 

MarZeC, KwieCień
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prezentacja nowego stypendysty programu icorn

4 kwietnia w De revolutionibus Books&Cafe odbyło 

się spotkanie z pisarzem Félixem Kaputu, ubiegłorocz-

nym stypendystą programu iCorN oferującego azyl pi-

sarzom i obrońcom praw człowieka, którzy z powodu 

prześladowań nie mogą swobodnie żyć i tworzyć we 

własnej ojczyźnie. organizatorami programu iCorN dla 

Krakowa są Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwa-

lowe i stowarzyszenie willa Decjusza.

Félix Kaputu jest specjalistą w dziedzinie afrykanisty-

ki, sztuki i filozofii. w swojej pracy naukowej zajmował 

się również problematyką gender, mitologią i literatu-

rą afrykańską. prowadził badania naukowe i wykładał 

m.in. w usa, Japonii i Belgii. w 2003 roku został sty-

pendystą Fundacji Fulbrighta i university of California. 

Jest autorem 6 książek i blisko 60 publikacji dotyczą-

cych m.in. trudnej sytuacji kobiet w afryce, problema-

tyki hiV i aiDs.

w maju 2005 r. Kaputu został aresztowany bez nakazu 

przez agencję Bezpieczeństwa Narodowego (aNr). 

próbowano obarczyć go odpowiedzialnością za ruch se-

cesyjny 20 tys. żołnierzy w prowincji Katanga, przemyt 

broni i podżeganie do buntu studentów. według nieofi-

cjalnych informacji miał być skazany na 30 lat więzienia 

lub śmierć. Został zatrzymany i przez 10 dni przebywał 

w areszcie, gdzie odmawiano mu jedzenia i grożono 

śmiercią. Był świadkiem stosowania przemocy fizycznej 

i tajemniczych zniknięć innych zatrzymanych. przenie-

siony do zakładu więzienno-resocjalizacyjnego Makala 

w Kinszasie, został w końcu wypuszczony dzięki inter-

wencji amnesty international oraz naciskom mediów 

i zaprzyjaźnionych naukowców. po wyjściu z więzienia 

przebywał pod stałym nadzorem, co uniemożliwiało 

mu powrót na uniwersytet. w 2006 r. wyjechał z kraju 

na stypendium scholars at risk.

MarZeC, KwieCień
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światowy dzieŃ ksiĄŻki

w dniach 23-24 kwietnia odbyły się obchody Światowego 

Dnia Książki i praw autorskich oraz 15. odsłona Małopol-

skich Dni Książki „Książka i róża”. pomysł akcji pochodzi 

z hiszpanii, skąd został przeniesiony do naszego regionu 

w 2002 roku z inicjatywy marszałka województwa mało-

polskiego. w kraju Cervantesa od 1930 roku Dzień Książki 

jest oficjalnym świętem, a ulice wielu hiszpańskich miast 

zamieniają się w wielki targ książki pod gołym niebem. 

w tym roku Krakowskie Biuro Festiwalowe – koordynator 

programu Kraków Miasto literatury uNesCo – dołączyło 

do grona organizatorów akcji „Książka i róża” i wspólnie 

z urzędem Marszałkowskim województwa Małopolskiego 

oraz wojewódzką Biblioteką publiczną w Krakowie zapla-

nowało szereg weekendowych atrakcji. Były to między in-

nymi:.

•	 Kameralny Kiermasz Książki używanej

23 i 24 kwietnia na placu św. Marii Magdaleny rozsta-

wiono stoiska, na których krakowscy antykwariusze 

zaprezentowali swoje zbiory. Za niewielkie pieniądze 

można było nabyć klasykę światowej literatury, beletry-

styki, literatury historycznej i popularnonaukowej, ko-

miksy i  książki w języku angielskim. liczni krakowscy 

antykwariusze i bukiniści, m.in. księgarnia historyczna 

szafa pełna Książek, FanKomiks, Massolit Books i anty-

kwariat 9wrota oraz abecadło, a na stoisku wojewódz-

kiej Biblioteki publicznej w Krakowie za grosze można 

było zdobyć książki wycofane ze zbiorów. Kiermasz uzu-

pełniły stoiska kwiaciarek z  różami; można było napić 

się kawy, zjeść lody i przekąsić pieczone kasztany, oraz 

wstąpić do pobliskiej Księgarni Bona na pyszne magda-

lenki – najbardziej literackie ciastka świata. Do każdej 

zakupionej na kiermaszu książki tatuaż wodny z różą 

otrzymywano w prezencie.

MarZeC, KwieCień
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•	 tLdrxP – ruch oporu przeciwko nieczytaniu!

w Światowym Dniu Książki i praw autorskich (23 kwiet-

nia) Kraków Miasto literatury uNesCo zainicjował ruch 

oporu przeciwko nieczytaniu, pod hasłem „this literatu-

re Deserves reading” (#tlDrxp). efektem był ponad mi-

lionowy zasięg nowego hasztaga, już po dwóch dniach 

od jego inauguracji i ponad tysiąc spontanicznych wpi-

sów czytelników z całej polski i ze świata. 

Celem akcji było rozpropagowanie hasztaga, przy pomo-

cy którego miłośnicy czytania na całym świecie mogą 

wyrazić swoje poparcie i rekomendować innym war-

tościowe książki. ale pomysłodawcom przedsięwzięcia 

chodziło również o walkę z modą na nieczytanie, którą 

wyraża oryginalne znaczenie akronimu tlDr: „too long, 

didn’t read”.

Już pierwszego dnia akcji nowy hasztag dotarł prawie 

do miliona osób za pomocą mediów społecznościowych 

(dane za Brand24). akcję wsparli najwięksi wydawcy 

w kraju, dziennikarze, autorzy, ludzie kultury i sztuki, 

popularne serwisy internetowe, a także szerokie gro-

no przyjaciół i partnerów. wśród nich znaleźli się m.in. 

Krystyna Janda, Łona, Michał Nogaś, Łukasz orbitowski, 

wojciech orliński, Dawid podsiadło, Filip springer, Mar-

cin wicha, a także instytut Książki, tygodnik powszechny, 

Dwutygodnik, toK FM, Gazeta.pl, Nagłówki nie do ogar-

nięcia, asZ Dziennik, CD projekt, allegro czy woblink.

Cała akcja była utrzymana w konwencji tajnego ruchu 

oporu, dlatego większość partnerów w swoich wpisach 

nie podawała adresu strony www akcji. internauci, któ-

rzy szukali znaczenia frazy tlDrxp w wyszukiwarce, tra-

fiali na reklamę witryny i w ten sposób dowiadywali się 

o niej. Kampania adwords skierowana była również do 

internautów z całego świata, którzy nie wiedzieli o akcji, 

ale szukali fraz: tlDr i tl;Dr.

„tlDrxp” pełniło w kampanii również funkcję kodu na 

zakupy w internetowych księgarniach największych pol-

skich wydawców, którzy na potrzeby akcji zaoferowali 

specjalne rabaty.

MarZeC, KwieCień
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•	 weekend rozpoczynający Festiwal niezależnych Księgarń

w De revolutionibus. Books&Cafe w ramach festiwalu 

odbyły się warsztaty dla dzieci i dorosłych oraz wykład 

prof. Jerzego stelmacha. Z kolei w księgarni Bona odbyło 

się spotkanie inaugurujące Dyskusyjne Kluby Czytelni-

cze Fundacji poemat. swoją inaugurację miał też pro-

jekt „Krakowskie księgarnie na medal” Fundacji Miasto 

literatury, w ramach którego w wybranych księgarniach 

przez kilka godzin za ladą stanęły znane osoby: zachęca-

ły do zakupów, polecały swoje ulubione książki i poma-

gały wybrać najciekawsze pozycje.

wojewódzka Biblioteka publiczna w Krakowie zorgani-

zowała spotkanie z anną Dziewit-Meller, literacką grę 

miejską „w poszukiwaniu smoczej legendy”, a także 

warsztaty dla dzieci „Czy Gwiezdne wojny to tylko film”? 

w bibliotece odbyła się też specjalna odsłona akcji wy-

miany książek Drugie Życie Książki. Na krakowskie planty 

wyruszyły zaś dwa rowery lotnej czytelni, by spotkać się 

z czytelnikami.

•	 Come party with the writers

w pauzie in Garden 23 kwietnia odbyło się otwarte spo-

tkanie o pisaniu. uczestników łączyło jedno – pasja do 

literatury i twórczego pisania. Maria Kula, redaktorka 

i organizatorka kursów i warsztatów pisania, zaprosi-

ła na spotkanie takimi słowami: „wyobraź sobie ciepły 

wiosenny wieczór. w  Krakowie. Kawiarnia z pufami, 

wysokim sufitem i białym barem powoli się zapełnia. 

wśród gości są bardzo różne osoby, ale łączy je jedno: 

chcą pisać. pisanie jest dla nich ważne, interesujące”.

w programie spotkania znalazły się m.in. fragmenty 

powieści czytane przez uczestniczki szkoły pisania po-

wieści, inspirujące opowieści pisarek, rozmowa z redak-

torem z wydawnictwa literackiego, zabawa w szukanie 

własnych historii, a przede wszystkim długie rozmowy 

o pisaniu.

MarZeC, KwieCień
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tydzieŃ bibLiotek (7-16 maja)

w maju Kraków czytał pełną piersią! po mieście krążyły literackie 

tramwaje, na rynku Głównym tysiące osób na głos odczytały swo-

je ulubione książki podczas Flash mobu z fragmentami ulubionych 

lektur, a każdy, kto w trakcie czytania zrobił sobie zdjęcie w  prze-

strzeni miejskiej, mógł wziąć udział w specjalnym konkursie. Książki 

zagościły w kawiarniach i szkołach. Jakby tego było mało – rozsiadły 

się wygodnie także w kinach. Na bibliotecznych przestępców, którzy 

przetrzymują książki na swoich regałach i  półkach, czekała wspa-

niałomyślna amnestia. Dodatkowo tydzień obfitujący w wydarzenia 

zwieńczyło uroczyste przyznanie tytułu Czytelnika roku w teatrze 

ludowym w Krakowie.

MaJ

konkurs na czyteLnika roku

Jego organizatorami i pomysłodawcami są urząd Miasta Krakowa, 

cztery miejskie biblioteki publiczne (Krowoderska, Nowohucka, pod-

górska i Śródmiejska) oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe jako ope-

rator programu Miasta literatury uNesCo. 

Konkurs miałcharakter otwarty, a uczestniczyć w nim mogą wszyscy 

użytkownicy miejskich bibliotek publicznych Krakowa. Dzięki zaan-

gażowaniu pracowników filii bibliotecznych konkurs cieszy się wiel-

kim powodzeniem – w szranki o tytuł Czytelnika roku w sezonie 

2015/2016 stanęło kilkuset krakowian. Byli wśród nich tacy, dla któ-

rych pożyczone książki były pierwszymi samodzielnie przeczytanymi 

w życiu, ale też starsi oraz znacznie starsi – niemal stuletni. 

Kolejna edycja konkursu na Czytelnika roku rozpoczęła się 17 maja 

2016 i potrwa do 15 kwietnia 2017.
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MaJ

widzieć jasno… w tłumaczeniu? – FestiwaL błoŃskiego

Głównymi zagadnieniami festiwalu organizowanego w dniach 18-19 maja przez wydział polonistyki uJ, we współpracy z Krakowskim 

Biurem Festiwalowym, były w tym roku znaczenie przekładu artystycznego oraz rola krytyki literackiej w zglobalizowanej rzeczywi-

stości, w której literatura światowa współistnieje z literaturami narodowymi. uczestnicy zostali zaproszeni do dyskusji zarówno wokół 

postrzegania literatury i rzeczywistości przez pryzmat przekładu, jak i wokół twórczości i współczesnego życia literackiego, w których 

nieuchronnie ścierają się z sobą tendencje globalne i lokalne.

w ramach festiwalu odbyły się liczne spotkania z tłumaczami i krytykami, które stały się okazją do rozmów o literaturze i jej miejscu 

we współczesnym świecie.
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copernicus FestivaL

Czym jest piękno? Co decyduje o tym, że jedne rzeczy wy-

dają nam się piękne, a inne odrażające? i dlaczego tak czę-

sto różnimy się w naszych opiniach?

tegoroczna edycja Copernicus Festival (17-22 maja) obra-

cała się wokół tych właśnie pytań. Jak co roku, zaproszeni 

goście reprezentowali najrozmaitsze dyscypliny nauki i ob-

szary sztuki – od neurobiologii i fizyki, przez filozofię, aż po 

rzeźbę i literaturę. próba rozwiązania zagadki piękna, jak 

chyba żadnego innego pojęcia w historii ludzkości, pokazu-

je bowiem, że nauka i humanistyka są sobie niezwykle po-

trzebne.

Kluczową rolę w tych intelektualnych zmaganiach odgry-

wała literatura, która posiada niezwykłą moc tworzenia 

opowieści porządkujących naszą wiedzę o świecie. w tym 

roku literaturę reprezentowali: John Banville – irlandzki 

prozaik, jeden z najoryginalniejszych współczesnych pisa-

rzy europejskich, który w swoich książkach nieustannie sta-

wia pytania o filozoficzne podstawy nauki i wiedzy o świe-

cie; stefan Chwin – pisarz, w którego prozie dostrzegamy 

nieustającą chęć uchwycenia istoty piękna świata; wit 

szostak – filozof i literat, który poddaje naszą rzeczywistość 

rozmaitym przekształceniom, pokazując jej nieoczywistość 

i jednocześnie stawiając fundamentalne pytania egzysten-

cjalne. organizatorem festiwalu jest Fundacja tygodnika 

powszechnego. Krakowskie Biuro Festiwalowe było part-

nerem wydarzenia.

MaJ
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krakowski przystanek crowd

w ramach projektu CrowD (Creating other ways of Dissemi-

nation) 3 i 4 czerwca do Krakowa zawitał omnibus reading 

tour 2016 – autokar, którym literaci z kilkunastu krajów eu-

ropy podróżują po całym kontynencie, od helsinek aż po Cypr, 

„tworząc nowe sposoby rozpowszechniania literatury”.

wśród zaproszonych pisarzy znaleźli się: anja Golob (słowe-

nia), harri hertell (Finlandia), alen Mešković (Dania), ian De 

toffoli (luksemburg), artur Becker (Niemcy), Maria siakalli 

(Cypr), ilse Kilic (austria) i rufus Mufasa (wielka Brytania).

w wydarzeniach wzięli udział także rezydenci willi Decju-

sza: Morsányi Bernadett (węgry), rút lichnerová (słowa-

cja), petra hůlová (Czechy). Krakowskie Biuro Festiwalowe 

było współorganizatorem wydarzenia.

CZerwieC

38



FestiwaL miłosza

tegoroczna, piąta edycja festiwalu odbyła się pod hasłem 

„piesek przydrożny” w dniach 9-12 czerwca. poruszano te-

maty podróży, migracji czy włóczęgi – są to bowiem do-

świadczenia bardzo bliskie człowiekowi w XXi wieku.

Zaproszeni goście czytali wiersze, w których na różne sposo-

by mierzyli się z „poznawaniem swojej ziemi”. rozmawiano 

także o poetyckich podróżach, o poszukiwaniu i rozprosze-

niu tożsamości, o włóczeniu się w przestrzeni realnej i w 

przestrzeniach języka, o doświadczeniu migracji. trzy deba-

ty z udziałem myślicieli, pisarzy i artystów poświęcone były 

różnym wymiarom wędrowania i przydrożności, począwszy 

od globalnej migracji, przez podróż jako praktykę twórczą, 

po przekład, który jest przestrzenią wędrówki dzieł, słów 

i idei. podczas wieczorów poetyckich można było posłuchać 

rozmaitości głosów poetów z Belgii (stefan hertmans), rpa 
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i Francji (Breyten Breytenbach), sri lanki i Kanady (Michael 

ondaatje), syrii i Francji (adonis), libii i Norwegii (ashur 

etwebi), rosji (olga siedakowa) oraz polski. spotkania in-

dywidualne były kolejną okazją do posłuchania wierszy 

naszych gości i rozmowy o ich doświadczeniu przestrzeni 

świata i języka. trzy spotkania z polskimi poetami skupiły 

się wokół poetyckich podróży (agnieszka Mirahina, Michał 

Książek, tadeusz pióro, przemysław owczarek), nowych 

głosów w polskiej poezji (Barbara Klicka, aldona Kopkie-

wicz, piotr przybyła, Kacper Bartczak) oraz poetyckiego 

napięcia między słowami a momentem ciszy (piotr Maty-

wiecki, Joanna roszak, Julia szychowiak, Jerzy Kronhold).

ponadto odbyło się wiele imprez towarzyszących, takich 

jak koncert stanisława soyki & Cracow singers shakespe-

are a capella, projekcja filmu Nadal wracam. portret ry-

szarda Krynickiego, premiera filmu o wisławie szymbor-

skiej Napisane życie i koncert Jazzformance. w Muzeum 

historii Fotografii odbył się wernisaż wystawy pochodzącej 

CZerwieC
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ze zbiorów warszawskiego Muzeum literatury - Zuzanna 

Ginczanka. Tylko szczęście jest prawdziwym życiem, poświę-

conej twórczości poetki. w operze Krakowskiej odbyła się 

także Gala Nagrody im. wisławy szymborskiej.

tradycją stało się już wydawanie podczas Festiwalu Miłosza 

tomików poetyckich z wierszami niepublikowanymi do-

tychczas w języku polskim, a przełożonymi przez wybitnych 

tłumaczy. Nie inaczej było i w tym roku, bowiem owocem 

współpracy organizatorów Festiwalu i wydawnictw Znak, 

Marginesy, instytut Mikołowski, anagram oraz Kolegium 

europy wschodniej jest aż 6 książek, dzięki którym niezna-

na dotąd poezja na stałe może zagościć w polskim życiu 

literackim. wydane w 2016 roku tytuły to: Adonis, Witając 

wiatr i drzewa, ashur etwebi, Znikające łodzie (wybór wier-

szy), Breyten Breytenbach, Refren podróżny. Wiersze wybra-

ne Michael ondaatje, Zbieracz cynamonu, olga siedakowa, 

Anioł Reims i inne wiersze, stefan hertmans, Krajobraz we-

dług Carpaccia.

CZerwieC
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Z okazji 5. Festiwalu Miłosza ukazał się również polsko-

-angielski almanach, który jest rozpoznawalnym już, swo-

istym przewodnikiem po wydarzeniach związanych z tym 

wyjątkowym świętem poezji. oprócz znakomitych esejów 

wprowadzających do festiwalowych spotkań i debat, za-

wiera on także wiersze zaproszonych poetów i poetek. 

Książka ta stała się zatem nie tylko przewodniczką przydat-

ną w wędrówce przez festiwalowe wydarzenia, ale i pod-

ręczną antologią poetycką, po którą sięga się przez cały rok.

podsumowując festiwal w liczbach, możemy pochwalić 

się, że spotkaliśmy się z prawie 60 gośćmi, było z nami 

blisko 2500 osób, wydaliśmy wspólnie z wydawnictwa-

mi 6 tomików poezji, w programie znalazło się ponad 40 

wydarzeń: jedna gala, dwa koncerty i całe mnóstwo prze-

czytanych wierszy. po raz pierwszy zorganizowane zostało  

na festiwalu pasmo offMiłosz, promujące młodych twór-

ców oraz mniej popularne i alternatywne formy twórczości 

artystycznej, takie jak slam czy performance. organizato-

rami Festiwalu Miłosza są Krakowskie Biuro Festiwalowe 

i Fundacja Miasto literatury.

CZerwieC
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FestiwaL Literatury dLa dzieci (8-12 czerwca w krakowie)

Festiwal literatury dla Dzieci to największa europejska im-

preza poświęcona wyłącznie literaturze dla najmłodszych. 

w 2016 roku odbyła się jego trzecia edycja. Festiwal po-

nownie odwiedził cztery polskie miasta, w tym Kraków. 

w blisko 150 wydarzeniach wzięło udział łącznie ponad 

osiem tysięcy dzieci.

Festiwal rozpoczął się 10 maja w Gdańsku, później od-

wiedził warszawę (18-22 maja) i  wrocław (31 maja – 5 

czerwca), a zakończył się 12 czerwca w Krakowie. Gośćmi 

Festiwalu literatury dla Dzieci byli między innymi eve ain-

sworth, oscar Brenifier, Brandon Mull, Martin widmark, 

a także rodzimi pisarze na czele z pawłem Beręsewiczem, 

ewą Chotomską, Barbarą Gawryluk, Grzegorzem Kasdepke, 

rafałem Kosikiem, andrzejem Maleszką, Jarosławem Mi-

kołajewskim i wojciechem widłakiem. warsztaty plastycz-

ne poprowadzili między innymi Jan Bajtlik, Dominik Cymer, 

agata Królak, Grażka lange, Marianna oklejak, paweł paw-

lak, tomasz samojlik i piotr socha.
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Motywem przewodnim tegorocznych „czytanek przed za-

chodem słońca” było hasło zagubione-znalezione, w myśl 

którego dzieci zostały skonfrontowane z przeszłością: po-

znawały zapomniane zawody i umiejętności, zwiedzały 

muzea oraz pracownie rzemieślnicze i przy okazji słuchały 

najlepszej literatury w interpretacji znanych osobistości na 

czele z prezydentami festiwalowych miast. wśród czytają-

cych znaleźli się także m.in. artur Barciś, Maciej Damięcki, 

Mateusz Kusznierewicz, robert Makłowicz i agata passent.

Festiwalowi towarzyszyły również wystawy. Jubileuszowa 

ekspozycja poświęcona Bohdanowi Butence Butenko Pinxit 

odwiedziła wszystkie cztery festiwalowe miasta. ponadto 

w warszawie można było obejrzeć prace ainy Bestard, we 

wrocławiu wystawę najpiękniejszych ilustracji z  książek 

dziecięcych ostatnich 50 lat, a w Krakowie – między innymi 

– przegląd współczesnej litewskiej ilustracji dla dzieci.

w programie festiwalu znalazły się również liczne spekta-

kle teatralne.

Głosy czytelników zadecydowały, że tytuł Najlepszej pol-

skiej Książki dla Dzieci 2015 otrzymało Sto nóg stonogi Fruzi 

agnieszki horubały z ilustracjami Zosi Dzierżawskiej (wy-

dawnictwo Dwie siostry).

Krakowska odsłona festiwalu ponownie towarzyszyła Fe-

stiwalowi Miłosza.

CZerwieC
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nagroda im. wisławy szymborskiej 

11 czerwca podczas uroczystej gali w operze Krakowskiej 

poznaliśmy laureatów Nagrody im. wisławy szymbor-

skiej. od tego roku nagroda przyznawana jest w dwóch 

kategoriach: za tom wydany oryginalnie po polsku oraz 

za tom przełożony na język polski. laureatami są zatem 

poeta polski i poeta zagraniczny (oraz jego tłumacz/tłu-

macze). w pierwszej kategorii nominowani byli: Mar-

cin Świetlicki, Joanna roszak, Marta podgórnik, edward 

pasewicz i Jakub Kornhauser – to właśnie on zwyciężył 

w konkursie. w drugiej kategorii nagrodę otrzymali uroš 

Zupan oraz tłumacze jego poezji Katarina Šalamun-Bie-

drzycka i Miłosz Biedrzycki.

Jakub Kornhauser w tomie Drożdżownia odnawia język, 

którym posługujemy się do opisu świata. Za pomocą 

statycznych opisów przedstawia świat pełen niepoko-

ju, jakby przed katastrofą. Zwykłe czynności, przedmioty, 

znaczenia ujęte są w pełen dramatyzmu obrazek, który 

tylko pozornie wydaje się spójny. Zawarta w nich energia 

przypomina poruszoną linię z obrazów Chaima soutine’a, 

paula Klee, egona schielego, na których często powołuje 

się autor.
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wieczór jubiLeuszowy Leszka długosza 

19 czerwca świętowano urodziny wybitnego ar-

tysty piwnicy pod Baranami. wieczór w pałacu 

Krzysztofory uświetniła obecność gwiazd, przy-

jaciół krakowskiego barda: anny polony, rober-

ta Kabary, Michała Nagy’a, adama Kudyka oraz 

Kwartetu Mozartowskiego im. Józefiny Duszek. 

publiczność mogła rozkoszować się wierszami 

Długosza w interpretacjach anny polony. recy-

tował również sam jubilat. słowo wygłosił zna-

ny krakowski dziennikarz red. Marcin Zdziarski, 

a wieczór poprowadziła inicjatorka wydarzenia 

Jolanta Janus.
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pasmo Literackie na FestiwaLu 
kuLtury Żydowskiej

26. Festiwal Kultury Żydowskiej odbywał się 

w dniach 25 czerwca – 3 lipca pod hasłami dia-

spory i szabatu. istotną częścią festiwalu było 

pasmo literackie przygotowane przez Krakowskie 

Biuro Festiwalowe – operatora programu Kraków 

Miasto literatury uNesCo. w jego ramach rozma-

wialiśmy o inności i wspólnocie w dobie kryzysu 

migracyjnego, przypomnieliśmy postaci wielkich 

zapomnianych polek XX wieku – stefanii wilczyń-

skiej i  Zuzanny Ginczanki – zaprezentowaliśmy 

anglojęzyczną biografię Marka edelmana i Świę-

to trąbek – błyskotliwy debiut Marty Masady. Na 

najmłodszych czekał bogaty program warsztatów 

skierowanych do różnych grup wiekowych.

program literacki na Festiwalu Kultury Żydowskiej 

otworzył niedzielny panel dyskusyjny Obcy-Nieob-

cy z udziałem Jarosława Mikołajewskiego, Łukasza 

orbitowskiego i Katarzyny surmiak-Domańskiej. 

spotkanie prowadzone przez pawła smoleńskie-

go było przyczynkiem do rozmowy o obcości jako 

problemie społecznym. Jarosław Mikołajewski – 

pisarz, poeta, publicysta i  tłumacz – był również 

bohaterem poniedziałkowego spotkania, poświę-
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conego jego wstrząsającemu reportażowi z obleganej 

przez migrantów wysepki na Morzu Śródziemnym.

opisana w Wielkim przypływie postać pietro Bartolo, 

lekarza w szpitalu na lampedusie, przez którego ręce 

przeszły dziesiątki tysięcy ludzi uciekających przez nę-

dzą i głodem, stała się punktem wyjścia dla kolejnych 

spotkań poświęconych cichym bohaterom historii. 

29 czerwca odbyła się rozmowa z Magdaleną Kiciń-

ską, autorką biografii stefanii wilczyńskiej, najbliższej 

współpracownicy Janusza Korczaka, a dzień później 

o świadectwie Marka edelmana rozmawiali podczas 

krakowskiej premiery jego nowej biografii witold Be-

reś i Krzysztof Burnetko.

1 lipca przebiegł pod znakiem nowych głosów w lite-

raturze polskiej – spotkanie z Martą Masadą poświę-

cone jej niedawnemu debiutowi poprowadził edward 

pasewicz. program literacki na Festiwalu Kultury Ży-

dowskiej dopełniły sobotnie spotkania poświęcone 

Deborze Vogel i Zuzannie Ginczance, dwóm znakomi-

tym poetkom polsko-żydowskim, których na próżno 

szukać w spisach szkolnych lektur i kanonicznych nar-

racjach o historii polskiej literatury.

CZerwieC
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lipieC, sierpień

FinisaŻ wystawy poświĘconej zuzannie ginczance

Niezależność, zmysłowość, bogata wrażliwość 

i talent, czyli Zuzanna Ginczanka. 4 sierpnia 

odbył się finisaż wystawy Zuzanna Ginczan-

ka. tylko szczęście jest prawdziwym życiem 

w krakowskim Muzeum historii Fotografii, 

który był spotkaniem z długo zapomnianą 

postacią, będącą dzisiaj źródłem inspiracji 

dla artystów, poetów i badaczy. Finisażowi 

towarzyszyło słuchowisko o poetce oraz po-

etycki performans Marii Dębskiej – aktorki 

czytającej wiersze Ginczanki tylko jednemu 

słuchaczowi, w intymnej przestrzeni poko-

ju. Krakowskie Biuro Festiwalowe, operator 

programu Kraków Miasto literatury uNesCo, 

było współorganizatorem wydarzenia.
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lipieC, sierpień

osobisty miłosz  
w FotograFii judyty papp

w związku ze 105. rocznicą urodzin Czesława Miłosza 

w budynku urzędu Miasta Krakowa przy al. powstania 

warszawskiego 10 zorganizowano wystawę wielkofor-

matowych fotografii polskiego noblisty. Zaprezentowa-

ne zdjęcia to wynik wieloletniej współpracy poety ze 

znaną fotografką Judytą papp, autorką m.in. albumu To 

Miłosz. Ciepłe w nastroju, ujmujące prywatnością foto-

grafie powstały w latach 1997-2003 w Krakowie – mie-

ście, w którym Czesław Miłosz spędził ostatnie lata życia.
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lipieC, sierpień

weekendy z LiteraturĄ

w cztery letnie weekendy Biblioteka Mieczysława porębskiego w Muzeum sztuki współ-

czesnej MoCaK stała się miejscem spotkań autorskich, warsztatów literacko-plastycz-

nych i zajmujących dyskusji o procesie powstawania książki. organizowany we współ-

pracy z Krakowem Miastem literatury uNesCo projekt „weekendy z literaturą” przybliżył 

czytelnikom fascynujący świat książki w jej całej różnorodności.

w ramach pierwszej, czerwcowej odsłony projektu odbyło się spotkanie z Danielem 

i  aleksandrą Mizielińskimi, autorami pięknie ilustrowanego atlasu przetłumaczonego 

na ponad 20 języków. w lipcu, sierpniu i wrześniu zorganizowano zabawy inspirowane 

wierszami dla dzieci Juliana tuwima, zwiedzanie biblioteki MoCaK-u w towarzystwie 

pisarzy i filozofów oraz specjalną edycję cyklicznej, bezpłatnej akcji wymiany książek 

Drugie Życie Książki. podczas ostatniej odsłony „weekendów z literaturą” zorganizowano 

wiele atrakcji dla fanów komiksu – warsztaty dla dzieci i inspirującą dyskusję o miejscu 

powieści graficznej w literaturze, a także rozmowę branżową o pracy edytorów.

„weekendy z literaturą” w MoCaK-u odbywają się pod patronatem Krakowa Miasta lite-

ratury uNesCo. projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego.
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wrZesień

95. urodziny stanisława Lema

10 i 12 września Kraków świętował rocznicę urodzin stanisława lema. Najpierw odbył 

się urodzinowy spacer szlakiem stanisława lem. autor był poliglotą, a oświadczając się 

swojej przyszłej żonie, Barbarze, podarował jej tort, bo uważał, że kwiaty są zupełnie 

niepraktyczne. te ciekawostki i wiele innych usłyszeli uczestnicy spaceru urodzinowego 

po Krakowie, który poprowadziła elżbieta Binswanger-stefańska. Chętnych było wię-

cej niż miejsc, więc organizatorzy postanowili powtórzyć spacer dla reszty fanów lema 

tydzień później. Z kolei 12 września w Centrum Kongresowym iCe Kraków odbyła się 

debata poświęcona Kongresowi futurologicznemu – obszernemu opowiadaniu lema 

wydanemu w 1971 roku. w rozmowie pt. „Kongres futurologiczny, czyli świat w sys-

temie powszechnej miłości bliźniego” na temat współczesnych polityczno-społecznych 

kontekstów utworu wzięli udział: wojciech Zemek (wieloletni sekretarz pisarza) oraz 

prof. dr hab. piotr popik (instytut Farmakologii paN). spotkanie poprowadziła elżbieta 
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wrZesień

Binswanger-stefańska (stowarzyszenie wszechnicy oświeceniowo-racjonalistycznej), 

a fragmenty Kongresu futurologicznego przeczytała Ziuta Zającówna. Debacie towarzy-

szył pokaz filmu Kongres (The Congress) z 2013 roku – nagrodzonej europejską Nagrodą 

Filmową międzynarodowej koprodukcji opartej na motywach prozy lema. w tym czasie 

przed Centrum Kongresowym iCe pojawił się lemowóz, czyli samochód należący do sta-

nisława lema. wydarzeniu towarzyszyły także wystawa prac przemysława Dębowskiego, 

autora okładek do serii książek lema w wydawnictwie literackim (prace grafika można 

było do końca września oglądać w Księgarni pod Globusem) oraz kampania w mediach 

społecznościowych, przybliżająca czytelnikom cytaty z twórczości lema i najważniejsze 

fakty o pisarzu.
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krakowski kiermasz ksiĄŻki

24 września odbył się Krakowski Kier-

masz Książki, w ramach którego księga-

rze i antykwariusze podzielili się z czytel-

nikami swoimi pasjami. Kiermasz przy ul. 

powiśle 11 stanowił kontynuację cyklu, 

którym Miasto literatury uNesCo przy-

pomina bogate tradycje handlu książką 

używaną w Krakowie oraz udowadnia, 

że dobre książki nie starzeją się nigdy. 

Był zarazem kontynuacją zakończonego 

sukcesem kiermaszu na placu św. Ma-

rii Magdaleny, jaki odbył się w kwietniu 

tego roku w ramach obchodów Świato-

wego Dnia Książki i praw autorskich.

wrZesień
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wystawa zdjĘć „radość pisania/
radość FotograFowania. wisława 
szymborska w obiektywie 
joanny heLander”

3 października w hallu głównym pawilonu wyspiań-

skiego odbyło się uroczyste otwarcie wystawy orga-

nizowanej przez Fundację wisławy szymborskiej 

pt. „radość pisania/radość fotografowania. wisła-

wa szymborska w obiektywie Joanny helander” Na 

wystawie pokazane zostały zdjęcia z wizyty poetki 

w szwecji w 1996 roku oraz kilka portretów szym-

borskiej z lat wcześniejszych. tuż po otwarciu wysta-

wy odbyła się projekcja kilkuminutowej diaporamy 

„Gdyby ta polka była tutaj z nami” Joanny helander 

i Bo perssona. wystawa była dostępna w hallu pa-

wilonu wyspiańskiego do 31 października.

paźDZierNiK
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miĘdzynarodowy FestiwaL Literacki 
ha!wangarda

w ciągu trzech intensywnych dni festiwalu (6–8 października) 

zgłębiano bardzo odmienne, równie inspirujące i nowatorskie 

obszary. pierwszy z nich to świat niezależnych wydawnictw pu-

blikujących książki artystyczne. w centrum Krakowa w nieco-

dziennych lokalizacjach rozmieszczono wielopunktową wysta-

wę, po której oprowadzała kuratorka wraz z przedstawicielami 

wydawnictw. wyjątkowe książki można było zobaczyć także 

w trakcie prezentacji twórców podczas wydarzeń festiwalowych. 

Drugi obszar to wyjątkowa subkultura – demoscena. uznani 

członkowie sceny z krajów Grupy wyszehradzkiej przedstawili 

najciekawsze elementy historii demosceny, od początków aż po 

produkcje współczesne. Demoshow odbył się z realnego sprzętu, 

czyli m.in. z komputerów atari Xl/Xe, ZX spectrum, Commodo-

re 264. wreszcie, jak co roku, sercem ha!wangardy były prezen-

tacje poezji nowomedialnej, generatywnej i eksperymentalnej, 

performanse, czytania i pokazy. w ramach tegorocznej edycji 

wydarzenia odbyły się warsztaty przekładu eksperymentalnego, 

twórczości liberackiej, konceptualizmu oraz muzyki elektronicz-

nej, którym towarzyszyły m.in. projekcja filmu sławomira shu-

tego Cargo i wykład Jaya Davida Boltera. wydarzenie odbyło się 

pod patronatem Krakowa Miasta literatury uNesCo.
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3. rocznica przyznania tytułu miasta Literatury unesco dLa krakowa

22 października, w weekend poprzedzający Festiwal Conra-

da, Kraków świętował 3. rocznicę przyznania tytułu Miasta 

literatury uNesCo. Z tej okazji operator programu uNesCo 

dla Krakowa – Krakowskie Biuro Festiwalowe – przygoto-

wało specjalne atrakcje. 

Na rynku Głównym, na blisko tydzień, ponownie stanęły 

wielkoformatowe litery układające się w napis „KraKów 

Miasto literatury uNesCo”, podkreślające po raz kolejny 

literacką tożsamość Krakowa. litery pokazaliśmy w zupeł-

nie nowej odsłonie, nawiązującej do dzieł twórców pol-

skiej szkoły ilustracji prezentowanych na wystawie Węże, 

sztylety i płatki róży. litery w tym roku zostały zaprojek-

towane i wykonane przez artystkę sztuk wizualnych z kra-

kowskiej asp, rysowniczkę, ilustratorkę, graficzkę i autorkę 

komiksów – agnieszkę piksę, której prace również można 
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było oglądać na wystawie w Bunkrze sztuki, będącej wy-

darzeniem towarzyszącym tegorocznego Festiwalu Conra-

da. 22 października na płycie rynku można było też spotkać 

animatora w stroju smoka wawelskiego, który rozdawał 

mieszkańcom i turystom okolicznościowe baloniki.

w weekend 22-23 października na krakowskich plantach 

rozpoczęła się także akcja wymiany tabliczek na literackich 

ławkach w ramach projektu Kody Miasta. ponad 150 ta-

bliczek upamiętniających najwybitniejszych pisarzy zwią-

zanych z Krakowem oraz wybranych gości krakowskich 

festiwali literackich uzyskało nową linię graficzną. Każda 

tabliczka posiada własny kod Qr, odsyłający do multime-

dialnych treści związanych z danym pisarzem: fragmentów 

tekstów, archiwalnych nagrań, biogramu i fotografii.
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krakowski kiermasz ksiĄŻek

22 października z okazji 3. rocznicy przyznania 

Krakowowi tytułu Miasta literatury uNesCo od-

była się specjalna edycja Krakowskiego Kiermaszu 

Książki. w kompleksie powiśle 11 podczas specjal-

nej odsłony kiermaszu krakowscy i katowiccy anty-

kwariusze wyłożyli swoje książkowe skarby.

Kiermasz po raz kolejny stał się wyjątkową okazją 

do nadrobienia czytelniczych zaległości i  przypo-

mnienia, że dobra książka nie ma daty ważności. 

swoją ofertę zaprezentowali: szafa pełna Książek 

– księgarnio-kawiarnia historyczna i antykwariat 

z podgórza, antykwariaty 9 wrota i abecadło, księ-

garnia hobbystyczna Fan Komiks z ul. Batorego, 

katowicka sofa literacka oraz bukiniści spod hali 

targowej. Dla dzieci przygotowano warsztaty ry-

sowania komiksów, zaś dla starszych czytelników – 

pokaz i prelekcję o wydawnictwach emigracyjnych.
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FestiwaL conrada

w dniach 24-30 października w Krakowie, w nowej 

przestrzeni historycznego pałacu Czeczotki odbył się 

po raz ósmy największy festiwal literacki w polsce i je-

den z najważniejszych w europie – Festiwal Conrada, 

organizowany przez Krakowskie Biuro Festiwalowe 

i Fundację tygodnika powszechnego. Motywem prze-

wodnim tegorocznej edycji była intensywność, rozu-

miana zarówno jako pasja, jak i niesłabnące zaangażo-

wanie we wspólną sprawę kultury. autorzy programu 

w tym roku szczególny nacisk położyli na postawę: 

zarówno organizatorów, jak i artystów czy czytelników. 

aktywna obecność ponad 15 tysięcy uczestników i za-

pał, z jakim dyskutowano podczas spotkań z autorami 

udowodniły, że zadanie zostało wykonane. 

Nie tylko program ogólny, ale każdy dzień festiwalu 

miał w tym roku swoje hasło przewodnie. Były to: 

języki, wiary-niewiary, emocje, krajobrazy, napięcia, 

zmysły i mapy. wśród gości znaleźli się m.in. Michael 
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Cunningham i richard Flanagan, którzy po-

dejmując wyzwanie zupełnie nowej formuły 

spotkania autorskiego, wspólnie odpowia-

dali na pytania Magdy heydel i publiczności. 

porozmawiać można było także z takimi au-

torami jak sofija andruchowycz, eleanor Cat-

ton, artur Domosławski, Michel Faber, Géza 

röhrig, eustachy rylski czy samar yazbek. 

wyjątkowo rozbudowane podczas ósmej 

edycji festiwalu były program towarzyszący 

i program dla dzieci. wydarzenia takie jak 

cztery branżowe spotkania w ramach zna-

nego już pasma przemysły książki, pasmo 

filmowe w Kinie pod Baranami, wystawy, np. 

Węże, sztylety i płatki róży w Muzeum sztuki 

współczesnej Bunkier sztuki czy My(d)lenie 

oczu w  Muzeum historii Fotografii, perfor-

mance Powierzchniologia czy spacer orni-

tologiczny ze stanisławem Łubieńskim po 

raz kolejny udowodniły, że dobrą literaturę 

można znaleźć się nie tylko na bibliotecz-

nych półkach, a idea korespondencji różnych 

dziedzin sztuki jest zawsze żywa.
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NIE SąDZę, żEByM POTRAFIŁ ZAWŁADNąć TŁUMEM – 
podsumowanie FestiwaLu conrada

Za oknem ratusz i snop światła rzucany w ciemność. przez okno z pa-

łacu Czeczotki widać rynek i sukiennice. Jeśli spojrzy się pod odpo-

wiednim kątem, to na powierzchni szyby można zobaczyć również 

własne odbicie. w pałacu Czeczotki gromadzą się ludzie.

„Jestem tutaj od  rana” – mówi ktoś, kto miał wyjść dwie godziny 

temu, ale został jeszcze posłuchać. „Nie mogłam sobie odmówić” – 

mówi ktoś inny, kto planował być tylko w  poniedziałek, ale został 

do niedzieli. w siedmiodniowym święcie literatury w Krakowie wzię-

ło udział blisko 15 tysięcy uczestników.
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począć innego rodzaju pracę. pra-

cę zmysłów, języka i  emocji, nie 

wolną od  napięć, lecz prowadzą-

cą do  mapowania świata wciąż 

na nowo.

idea intensywności znalazła od-

zwierciedlenie w  zaangażowaniu 

pisarzy i  czytelników. tegorocz-

na laureatka Nagrody Conrada 

Żanna słoniowska przypomniała, 

że literatura jest wychodzeniem 

ze  strefy komfortu. wymaga 

wyjścia poza granice własnego 

światopoglądu, wychylenia się 

w  stronę cudzych emocji i  prze-

żyć, dostrzeżenia innych dyskur-

sów. o  znaczeniu literatury dla 

życia społecznego przypomniała 

samar yazbek, która zaznaczyła, 

że tylko wiedza na  temat innych 

kultur może pokonać nienawiść. 

uczestnicy Festiwalu mieli okazję 

dowiedzieć się więcej na  temat 

Konga, syrii czy izraela. twórcy 

z  izraela zwrócili uwagę, że lite-

ratura jest najważniejszą alterna-

tywą w  zagrożonym podziałami 

i  uproszczeniami świecie, sprze-

ciwia się trywializującemu i  wul-

garyzującemu rzeczywistość dys-

kursowi politycznemu. umożliwia 

odnawianie się języka, niezbędne, 

by  ten nie stał się krępującą rze-

czywistość skorupą. o  tym przy-

pomniały również pisarki z  ukra-

iny oraz twórcy nowego przekładu 

Mistrza i  Małgorzaty Bułhakowa. 

ida linde podzieliła się z publicz-

nością wiarą w  literaturę: „Mam 

głębokie przekonanie, że litera-

tura przetrwa ten czas, w którym 

wszystko wydaje się czarno-białe. 

pozwoli nam na odmienność oraz 

ocali odcienie szarości”.

tegoroczny Festiwal Conrada 

zmuszał do  udzielania własnych 

odpowiedzi na pytanie: „Co to jest 

literatura?”. Nie abstrahował jed-

nak od  wszelkich okoliczności 

i  kontekstów, w których jest ona 

tworzona i  wytwarzana. Na  jej 

aspekt materialny zwracało uwa-

gę pasmo „przemysły książki”, 

prezentujące bogate zaplecze 

produkcji literackiej, pracę redak-

torów, wydawców, księgarzy oraz 
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krytyków literackich. Festiwal konsekwent-

nie podkreśla również rolę tłumaczy oraz 

ich zasługi dla rozwoju kultury. w tym roku 

zostały one dodatkowo wyróżnione specjal-

ną nagrodą dla tłumaczy zaangażowanych 

podczas samego festiwalu. Dodatkową na-

grodą doceniono również moderatorów 

prowadzących spotkania. Festiwal, po  raz 

pierwszy zorganizowany w pałacu Czeczotki, 

stał się przestrzenią sprzyjającą wymianie 

myśli i spotkaniom towarzyskim. odbyły się 

projekcje filmów, wystawy, warsztaty i wy-

darzenia towarzyszące dla dzieci. 

a co o czytelnikach podczas festiwalu mówi-

li sami pisarze? eleanor Catton przyznała, że 

chce wiedzieć, czego potrzebuje jej czytel-

nik, co go interesuje, czego szuka w książce. 

richard Flanagan wyznał, że czytelnik jest 

inteligentniejszy od niego, bo to on wymy-

śla powieść, może kierować duszą całej hi-

storii. Michael Cunningham przyznał się, że 

pisze dla kilku osób, czterech, pięciu przyja-

ciół. „Jeśli ktoś oprócz nich chce to  jeszcze 

przeczytać, to  miło, ale nie sądzę, żebym 

potrafił zawładnąć tłumem” – powiedział, 

wywołując powszechną wesołość.

paźDZierNiK

67



nagroda conrada

Zwycięską książką okazał się Dom z witrażem Żanny sło-

niowskiej, opowieść o  relacji między młodą kobietą i doj-

rzałym mężczyzną, o  poszukiwaniu i  określaniu własnej 

tożsamości, z  łuszczącymi się fasadami i  wybrzuszonymi 

balkonami lwowskich kamienic w tle. to czteropokolenio-

wa saga rodzinna, której opowieści o polskiej i ukraińskiej 

historii splatają się ze sobą na poziomie osobistych wybo-

rów, losów poszczególnych bohaterów. Została ona wyło-

niona przez festiwalową publiczność i czytelników w inter-

netowym głosowaniu spośród pięciu książek wybranych 

przez kapitułę konkursu. Nagroda w wysokości 30 000 zł 

została wręczona na uroczystej gali w ostatni dzień Festi-

walu Conrada. Galę uświetnił wykład Gézy röhriga na te-

mat wolności, kondycji postsekularnego świata, znaczenia 

pamięci i religijnego spojrzenia na rzeczywistość. 
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po raz pierwszy w  trakcie Festiwalu przyznane zostały 

również dwie nagrody, które wyróżniają najlepszych pro-

wadzących i tłumaczy. Nagrodzeni zostali: najlepszy mo-

derator conradowego spotkania, czyli  piotr sommer  oraz 

najlepszy tłumacz, jakim okazała się anna Butrym. wyróż-

nienie ufundował Konsul honorowy wielkiego Księstwa 

luksemburga pan tomasz Kopoczyński. Nagrodę dla naj-

lepszego tłumacza patronatem objął ambasador wielkiego 

Księstwa luksemburga w polsce, Jego ekscelencja Conrad 

Bruch. Zwycięzców wskazała festiwalowa publiczność, któ-

ra poprzez głosowanie w  centrum festiwalowym mogła 

po każdym spotkaniu wyrazić swoje uznanie dla modera-

tora i  tłumacza, osób w  szczególny sposób zaangażowa-

nych w tworzenie klimatu festiwalu.
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Literacki spacer po krakowie 
z jackiem dehneLem  
i piotrem tarczyŃskim

29 października z okazji premiery Roz-

dartej zasłony odbył się spacer po 

Krakowie z autorami książki. ta ima-

ginacyjna podróż po mieście końca 

XiX w. miała na celu wzbudzenie 

zainteresowania historią starego 

Miasta i jego kamienic oraz spro-

wokowanie do żywego kontaktu 

z literaturą. 

spotkanie odbyło się w ramach 

cyklu spacerów literackich.
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miĘdzynarodowe targi ksiĄŻki w krakowie

tegorocznym hasłem przewodnim Międzynarodowych targów Książki w Krakowie, które 

odbyły się w dniach 27-30 października, były słowa wybitnego izraelskiego pisarza etgara 

Kereta – „Żeby czytać, trzeba być otwartym”. tym razem tradycyjna formuła oznajmiająca 

początek święta literatury zabrzmiała po hebrajsku, jako że Gościem honorowym tego-

rocznych targów Książki był izrael.

ważną częścią inauguracji tegorocznej edycji było ogłoszenie tytułów ambasadorów Mię-

dzynarodowych targów Książki w Krakowie. wyróżnienie przyznawane jest od 2011 roku 

i otrzymują je osoby wspierające ideę targów oraz promujące czytelnictwo.

polską scenę literacką reprezentowali m.in. olga tokarczuk, dwukrotna laureatka Nagrody 

literackiej Nike, i Filip springer, autor książek: Miasto Archipelag, Źle urodzone, Zaczyn. 
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swoją szczególną więź z krakowskimi targami po raz kolejny podkreślali prof. Jerzy Bral-

czyk, prof. Jan Miodek i prof. andrzej Markowski. spotkanie z trzema wybitnymi języko-

znawcami odbyło się z okazji premiery ich książki Trzy po 33.

pierwszego dnia targów podczas uroczystej gali w teatrze im. J. słowackiego poznaliśmy 

laureata 19. edycji konkursu o Nagrodę im. Jana Długosza. w tym roku zgłoszono do niego 

42 książki. spośród dziesięciu publikacji zakwalifikowanych do finału, zwycięzcę wybra-

ło jury pod przewodnictwem prof. władysława stróżewskiego, w którym zasiadali także 

profesorowie: ryszard Nycz, Jan ostrowski, leszek polony, piotr sztompka oraz Jerzy wy-

rozumski. Decyzją jury nagrodę o wartości 30 tysięcy złotych – ufundowaną przez ministra 

kultury i dziedzictwa narodowego oraz spółkę targi w Krakowie – otrzymała anna Mach-

cewicz za książkę Bunt. Strajki w Trójmieście. Sierpień 1980.

Międzynarodowe targi Książki w Krakowie po raz kolejny odbyły się równolegle z Festi-

walem Conrada, który jest ich strategicznym partnerem. w spotkaniach festiwalu i targów 

wzięło udział łącznie 100 000 miłośników książek. po raz pierwszy w historii czytelnicy byli 

uprawnieni do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.
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ogóLnopoLska akcja czytajpL!

Dzięki akcji „Czytaj pl” aż 52 tysią-

ce razy wypożyczono darmowe e-

-booki oraz, po raz pierwszy, audio-

booki. akcja cieszyła się olbrzymią 

popularnością, a informacja o niej 

dotarła za pośrednictwem mediów 

tradycyjnych i mediów społeczno-

ściowych do kilku milionów polaków. 

10 dni po starcie akcji, w odpowiedzi 

na liczne prośby organizatorzy akcji 

Czytaj pl udostępnili w sieci kody 

do ściągnięcia 12 e-bestsellerów 

i zachęcili do ich rozpowszechniania 

wszystkich internautów.  Dzięki temu 

kody znalazły się m.in. w szkołach, 

biurowcach, na parkingach,  ścia-

nie w sklepie odzieżowym, witrynie 

w cukierni, bramie do puszczy Biało-

wieskiej, warsztacie samochodowym, 

czy… w windzie w wieżowcu („stara 

i często się zacina, więc jest dużo 

czasu na lekturę”), a akcja rozszerzyła 

swój zasięg z 16 do ponad 130 miast. 

Z darmowych e-booków oraz audio-

booków korzystano także za grani-

cą. Zanotowano wypożyczenia m.in. 

w australii, austrii, estonii czy Fran-

cji. ponad 3 tysiące osób skorzystało 

też z możliwości wysłania zaprosze-

nia do akcji znajomym, dzięki czemu 

nie musieli oni skanować kodów Qr, 

żeby skorzystać z akcji.

- Cieszymy się, że udało nam się za-

angażować do tej spektakularnej 

akcji tak wielu polaków. udowodni-

liśmy tym samym, iż stosując nowe 

technologie, można z literaturą sku-

tecznie dotrzeć do dziesiątek tysięcy 

czytelników – mówi  izabela helbin, 

dyrektor Krakowskiego Biura Festi-

walowego, organizatora „Czytaj pl”. 

Kampania „Czytaj pl” miała jeszcze 

jeden ważny aspekt: zaangażowała 

kilkudziesięciu pracodawców, którzy 

w swoich ofertach rekrutacyjnych 

wskazali, iż czytanie się opłaca. po 

rozpoczęciu akcji „pracodawca przy-

jazny Czytającym” dołączały do niej 
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kolejne marki z własnymi pomysłami na promo-

wanie czytelnictwa wśród swoich pracowników. 

w 2016 roku ruszył też internetowy serwis Czy-

taj pl. Ma on nie tylko inspirować do czytania, 

ale przede wszystkim, pisać o inicjatywach ludzi 

promujących czytelnictwo w polsce. Codziennie 

w sieci ukazują się setki newsów, recenzji, felie-

tonów z  rynku książkowego. ich twórcy promują 

czytelnictwo na bardzo wysokim poziomie, ale  

wartościowe artykuły, podcasty i vlogi znikają 

w powszechnym szumie informacyjnym. auto-

rzy serwisu zwracają należną im uwagę i umoż-

liwiają dostęp do nich swoim odbiorcom m.in. 

dzięki cyklowi wieczorny przegląd książkoho-

licznego internetu. - Jesteśmy pewni, że dzięki 

temu uda nam się stale podnosić poziom czytel-

nictwa. Chcemy, by akcja „Czytaj pl” trwała cały 

rok.  promowanie nowoczesnego, czytelniczego 

stylu życia to nasz cel numer jeden – mówi pa-

weł polański z woblink.com. serwis „Czytaj pl” 

jest już dostępny pod adresem  www.czytajpl.

listopaD, GruDZień

pl oraz w aplikacji woblink na androida i iosa. 

„Czytaj pl” to największa kampania promu-

jąca czytelnictwo na świecie. w jej ramach 

w 16 miastach pojawiło się ponad 600 nośni-

ków z umieszczonym kodem Qr pozwalającym 

na pobranie 12 książek, które dobrano tak, by 

każdy mógł znaleźć coś dla siebie. wszystkie ty-

tuły należały do najwyżej literackiej półki. wśród 

nich można było natrafić na m.in. Lśnienie ste-

phana Kinga, Ósme życie gruzińskiej pisarki Nino 

haratischwili czy Inne pieśni Jacka Dukaja. sieć 

wypożyczalni powiększała się codziennie. Ko-

chający książki w tym roku po raz pierwszy mo-

gli podzielić się e-bookami oraz audiobookami 

ze znajomymi.  Za pomocą aplikacji kod można 

było wysłać do pięciorga znajomych, bądź wy-

drukować  jako plakat i umieścić go w  dowol-

nym miejscu. Czytający już po raz drugi wskazali, 

że kochają książki. Kampania, która dotychczas 

odbywała się tylko w Krakowie, objęła tym ra-

zem również inne największe miasta w całej 

polsce – w sumie 300 przystanków komunika-
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cji miejskiej w Krakowie, Gdańsku, Katowicach, 

poznaniu, warszawie i wrocławiu. w każdym 

z tych miejsc przez cały październik można było 

wypożyczyć jedną z dwunastu nowości książ-

kowych autorstwa m.in.  Marka Krajewskiego, 

Marcina wichy, patryka Vegi, Łukasza orbitow-

skiego, Marcina prokopa. w akcję włączyły się 

wydawnictwa: Czwarta strona, Dom wydawni-

czy pwN, insignis Media, Karakter, od deski do 

deski, stara szkoła, wielka litera, wydawnictwo 

literackie, wydawnictwo otwarte, Znak, Znak 

emotikon i Znak literanova. partnerami kam-

panii były: instytut Książki, Narodowy program 

rozwoju Czytelnictwa, KGhM, lubimyczytać.pl, 

jakdojade.pl i rMF Classic.

o wielkim sukcesie przedsięwzięcia świadczą 

wyniki. sama aplikacja została pobrana 10 000 

razy, a czytelnicy wypożyczyli 20 000 e-bo-

oków i ich fragmentów. akcja Czytajpl! odbiła 

się szerokim echem w ogólnopolskich i lokal-

nych mediach, gdzie pojawiło się 500 materia-

łów na jej temat – nie mówiąc już o tysiącach 

pozytywnych komentarzy samych czytelników 

w mediach społecznościowych.
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projekt o_kaz

Z inicjatywy Festiwalu Kultury Żydow-

skiej i kawiarni Cheder powstał projekt 

„o_KaZ. literatura o Kazimierzu”. orga-

nizatorzy zaprosili do współpracy trój-

kę pisarzy: weronikę Murek, Łukasza 

orbitowskiego i Dominikę słowik, któ-

rzy przygotowali krótkie opowiadania 

o Kazimierzu – literackie portrety dziel-

nicy Krakowa o burzliwej historii. spo-

tkanie z autorami, które poprowadził 

szymon Kloska, odbyło się 17 listopada. 

Dyskusja dotyczyła następujących kwe-

stii: co XXi-wieczna literatura może po-

wiedzieć o Kazimierzu? Jak go traktuje? 

Czy ta dzielnica Krakowa to główny bo-

hater, zagubiona postać z drugiego pla-

nu, czy raczej tło wydarzeń?

Dodatkowo odbyły się warsztaty zor-

ganizowane przez Krakowskie Biuro 

Festiwalowe w ramach całorocznego 

Kursu Kreatywnego pisania. podczas 

zajęć organizowanych w ramach pro-

jektu autorzy odsłonili swój warsztat 

pisarza i podzielili się wiedzą, doświad-

czeniem i pomysłami. warsztaty były 

praktyczne – na każdym z nich uczest-

ników czekało dużo pisania. w listopa-

dzie poprowadzili je Dominika słowik 

i Łukasz orbitowski, natomiast w grud-

niu prowadzącą była weronika Murek.

listopaD, GruDZień
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program wsparcia dLa ksiĘgarŃ i kiermasze ksiĄŻki uŻywanej

w 2016 roku powstał miejski program wspierania dzia-

łalności kulturalnej w księgarniach, a tym samym utwo-

rzony został pierwszy w polsce konkurs skierowany do 

fundacji i  stowarzyszeń planujących organizację wyda-

rzeń literackich w księgarniach stacjonarnych. Benefi-

cjentami zostali organizatorzy trzech projektów: Festiwal 

Niezależnych Księgarń, Krakowskie Księgarnie na Medal 

oraz Dyskusyjne Kluby Czytelnicze. wszystkim wspo-

mnianym projektom patronuje Kraków - Miasto litera-

tury uNesCo, który jest jednocześnie fundatorem pro-

gramu.

Festiwal Niezależnych Księgarń to projekt Fundacji Ko-

pernika, realizowany w ramach miejskiego konkursu 

na działalność kulturalną w księgarniach. stanowi ca-

łoroczny cykl wydarzeń tworzonych przez księgarzy dla 

wszystkich osób, którym nie jest obojętne czytanie, my-

ślenie i rozmawianie o książkach. w  programie na rok 

2016 znalazły się m.in. Noce w księgarni, warsztaty dla 

dzieci - projekt książka, spotkania branżowe pod hasłem 

sekrety księgarni i spacery literackie. w ramach festiwa-

lu księgarnia Bona zorganizowała konkurs dla młodych 

poetów zwieńczony wieczorem młodych poetów. w jury 

konkursu zasiedli: dr hab. Joanna Zach-rońda – historyk 

literatury i pracownik Katedry Krytyki współczesnej uJ, 

KluCZowe proJeKty

79



dr Jakub Kornhauser – poeta, tłumacz, krytyk literacki 

i literaturoznawca oraz dr tomasz Cieślak-sokołowski – 

historyk i krytyk literacki, redaktor „Nowej Dekady Kra-

kowskiej”. 

Konkurs przeznaczony był dla poetów przed debiutem 

książkowym, wśród nagród znalazła się zaś m.in. pu-

blikacja wierszy w „Dekadzie” i organizacja autorskiego 

wieczoru poetyckiego. Nagrodę główną otrzymała pani 

alicja rosé, wyróżnienia przyznano Natalii stencel, ołe-

nie Cikuj i Markowi palińskiemu. Finał konkursu odbył 

się 25 maja.

Krakowskie Księgarnie na Medal  to projekt Fundacji 

Miasto literatury, który koncentruje się na współpracy 

ze stacjonarnymi księgarniami w Krakowie i został przy-

gotowany z myślą o  czytelnikach, miłośnikach książek 

i księgarzach w Krakowie. projekt ma za zadanie wes-

przeć krakowski rynek książki poprzez integrację, koordy-

nację i realizację bogatego programu wydarzeń kultural-

nych w krakowskich księgarniach stacjonarnych. Dzięki 

jego realizacji poprawi się sytuacja księgarń, które zdo-

będą dodatkowe narzędzia i metody promocji, wzbogacą 

proJeKty CaŁoroCZNe
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swoją ofertę kulturalną, przyciągną nowe, szerokie gro-

no odbiorców we wszystkich grupach wiekowych, zbu-

dują trwałe relacje z czytelnikami, oparte na przesłan-

kach racjonalnych i emocjonalnych. w harmonogramie 

wydarzeń znalazły się takie wydarzenia kulturalne jak 

spotkania autorskie, wieczory poezji, maratony czytania, 

koncerty, dyskusje, wykłady, prezentacje, warsztaty lite-

racko-plastyczne czy tematyczne witryny w księgarniach, 

pokazujące, że miasto żyje aktualnymi wydarzeniami li-

terackimi.

Dyskusyjne Kluby Czytelnicze to projekt fundacji poemat 

powstały w Krakowie wg pomysłu Michała Zabłockiego. 

w 2016 roku w pięciu krakowskich księgarniach pięciu 

prowadzących (szymon Kloska, Marcin wilk, wojciech 

Bonowicz, Łukasz wojtusik, Barbara Gawryluk) zreali-

zowało tematyczne cykle spotkań poświęcone pięciu 

gatunkom literackim: reportażowi, beletrystyce, poezji, 

biografii i literaturze dla dzieci. Każdy prowadzący opra-

cował listę lektur, którym poświęcono kolejne spotkania, 

a wśród omawianych autorów znaleźli się m.in. artur 

Domosławski, olga tokarczuk, Zbigniew herbert, Kata-

rzyna Kubisiowska czy iwona Chmielewska.

Celem „programu wspierania działalności kulturalnej 

prowadzonej w księgarniach stacjonarnych funkcjonu-
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jących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków” jest upo-

wszechnianie literatury i  kształtowanie postaw czytel-

niczych. w związku z uzyskaniem przez Kraków tytułu 

Miasta literatury uNesCo w 2013 roku, miasto przyjęło 

na siebie obowiązek wspierania rozwoju księgarń sta-

cjonarnych. wprowadzenie przejrzystego narzędzia do-

towania działalności kulturalnej w księgarniach leży nie 

tylko w interesie Krakowa jako miasta opierającego swoją 

tożsamość na literaturze, ale stanowi zarazem najprost-

szy sposób wspierania księgarń ewoluujących w kierun-

ku nowoczesnych centrów kultury. w 2016 roku ofertę 

KMlu wzbogaciły też Krakowskie Kiermasze Książki – cy-

kliczne, plenerowe wydarzenie skierowane do mieszkań-

ców, podczas którego w urokliwych przestrzeniach placu 

Św. Marii Magdaleny oraz pasażu przy pawilonie powiśle 

11 zaprezentowali swoją ofertę krakowscy (i nie tylko!) 

antykwariusze i bukiniści.

proJeKty CaŁoroCZNe
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drugie Życie ksiĄŻki

w 2016 roku dla wszystkich wielbicieli literatury prze-

prowadziliśmy 19  edycji jednej z  najpopularniejszych 

w polsce akcji wymiany książek, w tym tradycyjnie już 

w  Centrum obsługi ruchu turystycznego i pawilonie 

wyspiańskiego czy w trakcie miesiąca frankofonii w  in-

stytucie Francuskim, gdzie uczestnicy projektu wymie-

niali się książkami w języku francuskim. akcja cieszyła się 

ogromną popularnością, a przez cały rok wymieniono się 

łącznie blisko 4 tysiącami książek.

specjalne edycje projektu odbywają się także w innych 

punktach Krakowa – popularnym Gołębniku, czyli sie-

dzibie wydziału polonistyki uJ czy w Galerii Krakowskiej. 

Drugie Życie Książki towarzyszy także wielkim wydarze-

niom literackim – takim jak Festiwal Conrada, Festiwal 

Miłosza, targi Książki czy targi Książki dla Dzieci. Do-

tychczas odbyła się także wymiana płyt z muzyką, gra-

mi, filmami i audiobookami w artetece wojewódzkiej 

Biblioteki publicznej oraz książek kucharskich w trakcie 

festiwalu kulinarnego Najedzeni Fest!

proJeKty CaŁoroCZNe
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regał z kuLturĄ

w kilkunastu krakowskich szpitalach 

i ośrodkach pomocy społecznej sta-

nęły nowiutkie regały uginające się 

od nowości wydawniczych sześciu 

krakowskich oficyn. to efekt akcji 

„regał z  kulturą” realizowanej w ra-

mach cyklu Drugie Życie Książki przez 

Krakowskie Biuro Festiwalowe. pięk-

ne wydanie Przygód Kubusia Puchat-

ka, Dlaczego oczy kota świecą w nocy? 

i poradniki dla mam w uniwersytec-

kim szpitalu Dziecięcym i szpitalu 

Ginekologiczno-położniczym przy 

ul. ujastek, reportaże Maxa Cegiel-

skiego w bibliotece szpitala im. dr 

Babińskiego, najnowsze kryminały 

wydawnictw insignis i sine Qua Non 

w punktach aktywności lokalnej 

i placówkach stowarzyszenia sie-

macha – łącznie 1700 książek w 17 

miejscach! – akcja „regał z kulturą” 

dowodzi, że książka jest najlepszym 

lekarstwem na chorobę i  zajęciem, 

dzięki któremu poznajemy i otwiera-

my się na świat.

proJeKty CaŁoroCZNe
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w akcji regał z kulturą biorą udział:

•	 szpital Zakonu Bonifratrów im. Jana Grandego w Krakowie (ul. trynitarska 11)

•	 wojewódzki szpital Dziecięcy im. św. ludwika (ul. strzelecka 2)

•	 uniwersytecki szpital Dziecięcy (ul. wielicka 265)

•	 szpital specjalistyczny im. stefana Żeromskiego spZoZ (os. Na skarpie 66)

•	 szpital specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego (ul. Babińskiego 29)

•	 szpital Ginekologiczno-położniczy uJasteK (ul. ujastek 3)

•	 Zakład Karny Kraków-Nowa huta (ul. spławy 2)

•	 specjalistyczna placówka opiekuńczo-wychowawcza (ul. parkowa 12)

•	 Miejski ośrodek pomocy społecznej (ul. Józefińska 14)

•	 stowarzyszenie sieMaCha (ul. Długa 42)

Książki na regały zapewniły wydawnictwa:

•	 insignis

•	 Karakter

•	 sine Qua Non

•	 waM

•	 wydawnictwo literackie

•	  Znak

proJeKty CaŁoroCZNe

85



kody miasta

w 2016 roku odnowiono wszystkie tablice w przestrzeni Krakowa. to już czwarta 

odsłona projektu Kody Miasta. Łącznie od początku jej trwania na krakowskich 

plantach pojawiło się już ponad 160 literackich ławek, którym patronują najwy-

bitniejsi twórcy związani z Krakowem. wszystkie literackie miejsca i ławki opa-

trzone zostały specjalnymi tabliczkami, na których obok nazwiska autora znalazł 

się również specjalny kod Qr, prowadzący do multimedialnych treści o pisarzu.

proJeKty CaŁoroCZNe
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Literatura

w krakowskiej kulturze panuje urodzaj. trudno narzekać 

na brak wydarzeń, inicjatyw, przedsięwzięć i pomysłów. 

Z drugiej strony niełatwo za tym wszystkim nadążyć. 

Każdy miesiąc, każdy tydzień, każdy kolejny dzień, przy-

noszą nowości, o których dowiadujemy się często zbyt 

późno. stąd rozwiązanie – literatura. to element stra-

tegii Krakowa Miasta literatury uNesCo. wśród jej prio-

rytetów znajdują się m.in.  integrowanie różnorodnego 

życia literackiego, tworzenie połączeń: literatura, nowe 

media i przemysły kreatywne, kreowanie postaw czytel-

niczych, tworzenie warunków do uobecniania się litera-

tury w przestrzeni publicznej, a  także edukacja literac-

ka. informacja o wydarzeniach literackich: spotkaniach 

autorskich, warsztatach, wykładach, spacerach, koncer-

tach czy wystawach zaplanowanych w danym miesiącu 

w Krakowie, dociera wprost do skrzynek mailowych czy-

telników. literatura to narzędzie do planowania i wy-

szukiwania ciekawostek, na które inaczej mogliby nigdy 

się nie natknąć. 
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writers in motion

audiowizualna biblioteka pisarzy wri-

ters in Motion to długofalowy projekt 

realizowany przez Krakowskie Biuro Fe-

stiwalowe we współpracy z wydziałem 

polonistyki uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Dzięki wywiadom przed kamerą powstają 

audiowizualne sylwetki pisarzy polskich 

i zagranicznych, zarówno tych mieszkają-

cych w Krakowie, jak i tych, którzy odwie-

dzają miasto podczas licznych wydarzeń 

literackich, na przykład Festiwal Conrada.

wywiady przygotowują i prowadzą stu-

denci oraz doktoranci wydziału polonisty-

ki uJ pod opieką doświadczonych pracow-

ników naukowych i krytyków literackich. 

writers in Motion to znacznie więcej niż 

wywiady z pisarzami – to laboratorium 

literatury i nowych mediów, w którym 

tworzą się wielorakie połączenia mię-

dzy młodymi ludźmi wnoszącymi świeże 

spojrzenie na problemy literatury współ-

czesnej, doświadczonymi krytykami i ba-

daczami oraz uznanymi pisarzami, którzy 

nierzadko ukazują swoje nowe, dotąd 

nieznane oblicze.

powstające w ramach projektu wywiady, 

przygotowywane w dwóch wersjach języ-

kowych – angielskiej i polskiej – są udo-

stępniane na otwartej licencji i wzboga-

cają bazę materiałów dokumentujących 

życie literackie Krakowa. w roku 2016 

w ramach programu przeprowadzono 

wywiady z takimi autorami jak Michael 

Cunningham, Géza röhrig, eleanor Catton, 

szczepan twardoch czy Katarzyna Bonda.
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icorn

Do grona literackich gości Krakowa dołączyła nowa wybit-

na postać: pochodzący z Kongo pisarz, naukowiec, literatu-

roznawca, działacz społeczny, stypendysta Fundacji Fulbri-

ghta i university of California – dr Félix Kaputu. w Krakowie 

przebywał od kwietnia do końca roku, a organizatorami 

jego pobytu były Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festi-

walowe i stowarzyszenie willa Decjusza.

urodzony w 1959 roku w Kongo Félix Kaputu jest specja-

listą w dziedzinie afrykanistyki, sztuki i filozofii. w swojej 

pracy naukowej zajmował się również problematyką gen-

der, mitologią i  literaturą afrykańską. prowadził badania 

naukowe i wykładał m.in. w usa, Japonii i Belgii. w 2003 

roku został stypendystą Fundacji Fulbrighta i university 

of California. Jest autorem 6 książek i blisko 60 publikacji 

dotyczących m.in. trudnej sytuacji kobiet w afryce, pro-
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blematyki hiV i aiDs. od przystąpienia Krakowa do iCorN 

w 2011 roku, gośćmi naszego miasta w willi Decjusza byli 

jak dotąd: deportowana z Norwegii osetynka Maria amelie, 

egipski bloger Kareem amer, w 2013 roku prześladowany 

pisarz i wydawca z iranu Mostafa Zamani, w 2014 lawon 

Barszczeuski, białoruski pisarz, tłumacz i działacz na rzecz 

praw człowieka, a w 2015 aslı erdoğan, turecka pisarka 

i dziennikarka.
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muLtipoezja

od 1 maja w samym centrum Krakowa – 

na ścianie kamienicy potockich na rogu 

rynku Głównego i ulicy Brackiej – można 

było przez cały rok czytać wiersze poetów 

pochodzących z  partnerskich Miast litera-

tury uNesCo. akcja została zorganizowa-

na przez Krakowskie Biuro Festiwalowe 

i Fundację poemat we współpracy z Mia-

stami literatury uNesCo: Dublinem, edyn-

burgiem, iowa City, Melbourne, Norwich 

i reykjavikiem. wiersze były prezentowane 

w polskiej i angielskiej wersji językowej.

idea projekcji wpisuje się w strategię Mia-

sta literatury uNesCo, której kluczowym 
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elementem jest zacieśnianie współpra-

cy międzynarodowej. pomysł zrodził się 

podczas międzynarodowej konferencji 

Kreatywne miasta i regiony, która odbyła 

się w Krakowie w październiku 2012 roku 

w ramach projektu reading Małopolska.

wyświetlanie wierszy w tym miejscu za-

inicjowała w 2002 roku Fundacja poemat 

autorską akcją Michała Zabłockiego „366 

wierszy w 365 dni”. w centralnych miej-

scach turystycznych Krakowa i warszawy 

na fasadach dwóch eksponowanych ka-

mienic przez cały rok, dzień po dniu, od-

bywały się projekcje kolejnych 366 wierszy. 

Była to światowa premiera regularnej po-

etyckiej książki na murze. od tego czasu po-

ezja jest nieprzerwanie obecna na fasadzie 

kamienicy przy rynku Głównym.

proJeKty CaŁoroCZNe
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spacery Literackie

Cykl literackich spacerów, które organizowane są od 2014 

roku, to wyjątkowa okazja do bliższego poznania krakow-

skich autorów oraz książkowych odniesień, anegdot i bio-

graficznych ciekawostek związanych z miejscami, które 

mijamy na co dzień. udział w tych wydarzeniach jest bez-

płatny, może się na nie zapisać każdy – wystarczy wysłać 

zgłoszenie drogą mailową. literackie spacery są nie tylko 

swoistym „czytaniem miasta” i przeżywaniem literatury 

w otaczającej nas na co dzień przestrzeni, ale także szansą 

na spotkanie osób bliskich pisarzom. spacery literackie, or-

ganizowane raz w miesiącu, to szansa na dokładne pozna-

nie literackiej mapy miasta. Dwie krakowskie przewodnicz-

ki – anna hojwa i agnieszka pudełko zabierają ciekawskich 

tam, gdzie w Krakowie powstawała i żyje literatura.

w tym roku spacery ruszyły 30 kwietnia szlakiem krakow-

skich pisarek, a zakończyły się w październiku podczas Fe-

stiwalu Conrada. oprócz wspomnianego inaugurującego 

spaceru, zorganizowano wycieczki szlakami: stanisława 

lema, Baltazara Gąbki, Czesława Miłosza, poetów niepo-

kornych, Mordechaja Gebirtiga, stanisława wyspiańskie-

go, cudzoziemskich pisarzy, wisławy szymborskiej i Jose-

pha Conrada.

proJeKty CaŁoroCZNe
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warsztaty kreatywnego pisania

Kurs Kreatywnego pisania Miasta literatury uNesCo odbywał się już 

po raz drugi. program edukacji literackiej obejmował cykl całorocznych 

wykładów i weekendowych warsztatów pisania.

•	 Bohater fantastyczny – warsztaty pisania z jakubem Ćwiekiem

wszystko zaczyna się od bohatera – nie ma dobrej powieści bez wy-

razistej postaci i nawet świetnie skonstruowany świat fantastycz-

ny bez dobrego bohatera to za mało. Jak go stworzyć, opowiedział 

i pokazał 24 kwietnia Jakub Ćwiek, jeden z najbardziej popularnych 

autorów fantastyki, znany z zamiłowania do klasycznego rocka oraz 

popkultury, znawca i populary zator komiksów na polskim rynku, 

autor powieści Grimm City. Wilk!, a także osiemnastu innych książek, 

laureat Nagrody im. Janusza a. Zajdla.

•	 warsztaty pisania z tomaszem Michniewiczem

26 maja tomasz Michniewicz, dziennikarz, podróżnik i autor best-

sellerowych książek podróżniczych podzielił się swoim doświadcze-

niem i opowiedział o podstawowych zasadach pisania o podróżach. 

Dzięki praktycznym ćwiczeniom uczestnicy na własnej skórze prze-

konali się, na czym polega dobre pisanie podróżnicze.

proJeKty CaŁoroCZNe
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weekend z reporterami  
„duŻego Formatu”

we współpracy z instytutem reportażu powstał inten-

sywny, dwudniowy (4-5 czerwca) kurs, który poprowa-

dzili doświadczeni i nagradzani reporterzy: Konrad oprzę-

dek, anna Śmigulec i renata radłowska. Kurs składał się 

z 6 bloków tematycznych – łącznie odbyło się blisko 10 

godzin zajęć, w trakcie których prowadzący umiejętnie 

połączyli teorię z praktyką i  opowiedzieli o swoich do-

świadczeniach i tajnikach warsztatu reportera.

anna Śmigulec – z wykształcenia romanistka i kulturoznawczyni, ukończyła też podyplomowe studia dzien-

nikarskie i polską szkołę reportażu. współpracuje z „Dużym Formatem”, publikowała w „wysokich obcasach”, 

„tygodniku powszechnym”, „Newsweeku”.

renata radłowska – krakowianka, mieszka w Nowej hucie; od 1999 roku dziennikarka krakowskiego dodat-

ku „Gazety wyborczej”, reporterka „Dużego Formatu”. w 2008 roku w wydawnictwie Czarne wydała książkę 

Nowohucka telenowela.

Konrad oprzędek – absolwent polonistyki na uniwersytecie Jagiellońskim. pracę dziennikarską zaczynał 

w radiu rMF FM. od 2011 roku publikuje reportaże w „Dużym Formacie”.

proJeKty CaŁoroCZNe
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skok w book

Skok w Book to nowy internetowy program księgarni 

De revolutionibus i Centrum Kopernika o  książkach 

niszowych i przez to jeszcze bardziej ciekawych, który 

ruszył w styczniu 2016 roku. w kolejnych odcinkach 

cyklu o swoich książkach opowiadali pisarze, krytycy 

literaccy, a także twórcy i pasjonaci literatury dziecię-

cej. rozmowy toczyły się w księgarni De revolutioni-

bus przy ul. Brackiej, gdzie obok książek naukowych 

z dziedziny fizyki, astronomii i filozofii znaleźć można 

poezję, młodą polską prozę oraz literaturę dziecięcą 

z całego świata. to miejsce, w którym spotykają się ze 

sobą różne języki i wizje świata.

program odbywa się pod patronatem Krakowa Miasta 

literatury uNesCo.

proJeKty CaŁoroCZNe
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booktruck

w Krakowie dwukrotnie, następnie w podkrakowskiej Bochni, tarnowie i wadowicach 

zaparkowały osobliwe Booktrucki, czyli samochody wypełnione po dach tomami wycofa-

nymi ze zbiorów krakowskich (i nie tylko!) bibliotek. rozdawane za darmo książki w oka-

mgnieniu znalazły swoich nowych czytelników. akcja Booktruck organizowana przez ini-

cjatywę „rusz książką” pod patronatem Krakowa Miasta literatury uNesCo pokazuje, że 

życie książki nigdy się nie kończy, a na odpowiedniej redystrybucji tomów wycofanych ze 

zbiorów bibliotecznych korzystają i czytelnicy, i bibliotekarze.

proJeKty CaŁoroCZNe

book’s not dead

Niecodzienne rozmowy o literaturze, nowości książkowe i szczypta dobrej muzyki – to 

wszystko czekało słuchaczy audycji Book’s Not Dead na antenie radiofonia.net przez cały 

rok. program, którego autorami są Katarzyna trzeciak i Michał sowiński, jest emitowany 

co dwa tygodnie w niedzielę od 18:00 do 19:00. 

audycję nadawano pod patronatem Krakowa Miasta literatury uNesCo.
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pubLikacje i patronaty

Kraków Miasto literatury uNesCo, 

Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz 

festiwale Conrada i Miłosza jak co 

roku wspierały też nowe publikacje. 

w 2016 roku patronowaliśmy 19 no-

wym tytułom (6 książkom patronował 

Festiwal Conrada, 3 tytuły ukazały się 

w serii projekt szekspir, zaś 6 w ra-

mach Festiwalu Miłosza). 

proJeKty CaŁoroCZNe

Patronaty KMLu:

•	 Jacek Dehnel, piotr tarczyński, rozdarta zasłona, Nowe śledztwo profesorowej Szczupaczyńskiej, Znak

•	 Katarzyna Kubisiowska, Pilch w sensie ścisłym. Biografia, Znak

•	 Mariusz wollny, Był sobie król, wydawnictwo Jama

Festiwal Conrada:

•	 adam wajrak, tomasz samojlik, Umarły las, agora

•	 alain Mabanckou, Papryczka, Karakter

•	 David Van reybrouck, Kongo. Opowieść o zrujnowanym kraju, w.a.B.

•	 Grzegorz Jankowicz, Życie na poczytaniu. Rozmowy o literaturze i reszcie świata, Znak

•	 Michael Cunningham, Dziki łabędź i inne baśnie, reBis

•	 Michał Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, Znak Zośka papużanka, On, Znak
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proJeKty CaŁoroCZNe

Publikacje Festiwalu Miłosza:

•	 adonis, Witając wiatr i drzewa, anagram

•	 ashur etwebi, Znikające łodzie, instytut Mikołowski

•	 Breyten Breytenbach, Refren podróżny. Wiersze wybrane, Fundacja Miasto literatury

•	 Michael ondaatje, Zbieracz cynamonu, Znak

•	 olga siedakowa, Anioł Reims i inne wiersze, Kolegium europy wschodniej

•	 stefan hertmans, Krajobraz według Carpaccia, Marginesy

Projekt szekspir:

•	 anne tyler, Dziewczyna jak ocet. Poskromienie złośnicy, wydawnictwo Dolnośląskie

•	 Jeanette winterson, Shylock się nazywam. Kupiec wenecki, wydawnictwo Dolnośląskie

•	 Margaret atwood, Czarci pomiot. Burza, wydawnictwo Dolnośląskie
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proMoCJa KraKowa Miasta literatury uNesCo Na KoNFereNCJaCh ZaGraNiCZNyCh

Kraków Miasto Literatury unesCo na międzynarodowych konferencjach:

•	 szczyt Międzynarodowej sieci Miast schronienia w paryżu (Francja)

•	 szczyt Miast literatury uNesCo w Dublinie (irlandia)

•	 Zjazd Miast Kreatywnych uNesCo w pekinie (Chiny) 

•	 Coroczny zjazd sieci Miast Kreatywnych uNesCo w Östersund (szwecja) 

•	 prezydium literackie w heidelbergu  (Niemcy)

•	 Narodowe Forum Kultury w ulyanovsku (russia)

obecność i prezentacja programu Krakowa Miasta literatury na najważniejszych kongresach i spotkaniach uNesCo oraz istotnych wydarzeniach 

innych miast sieci. 

zagraniczne projekty promocyjne:

•	 “snapshots from Cities of literature” wystawa podczas reykjavik reads Festival – wystawa zdjęć i krótkich opisów wszystkich miast literatury 

uNesCo w ratuszu reyjaviku. trwała od 1 do 21 października 2016.

•	 “literary tram” projekt poetycki w ulyanovsku – promowanie literatury poprzez publiczne czytanie w środkach komunikacji miejskiej.

•	 “Bus poetry” w tartu (estonia) – promocja współczesnej literatury poprzez umieszczanie cytatów na szybach miejskich autobusów.

•	 “postcards from Cities of literature” in Melbourne, australia –  viralowa akcja promocyjna – zdjęcia projektów literackich w przestrzeni pu-

blicznej ze wszystkich miast literatury. 
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proMoCJa KraKowa Miasta literatury uNesCo Na KoNFereNCJaCh ZaGraNiCZNyCh

 inne aktywności:

•	 Dominika słowik na rezydencji w pradze Mieście literatury uNesCo – autorka 

Atlas: Doppelganger spędziła dwa miesiące w pradze Mieście literatury uNesCo 

na literackiej rezydencji, gdzie pracowała nad swoją nową książką.

•	 przewodnictwo w sieci Miast literatury uNesCo – Kraków stoi na czele Miast 

literatury i jest ich przedstawicielem w Komitecie sterującym. po raz pierwszy 

funkcję tę powierzono mu w 2014 r. w Chengdu (Chiny), a na kolejnym Zjeździe 

sieci w Östersund (szwecja) w 2016 r., kadencja została przedłużona na kolejne 

dwa lata. 
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KoNtaKt

Krakowskie Biuro Festiwalowe

operator programu Kraków Miasto Literatury 

unesCo

ul. wygrana 2, 30-311 Kraków

tel. +48 12 354 25 00

fax.: +48 12 354 25 01

mail: poczta@biurofestiwalowe.pl

robert Piaskowski

Zastępca Dyrektora ds. programowych,

Koordynator programu Kraków Miasto literatury 

uNesCo

mail: piaskowski@biurofestiwalowe.pl

izabela helbin

Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego

mail: poczta@biurofestiwalowe.pl

urszula Chwalba

Kierownik Działu literackiego

mail: uchwalba@biurofestiwalowe.pl



KoNtaKt

oliwia Fryc

współpracownik Działu literackiego

mail: ofryc@biurofestiwalowe.pl

Krzysztof żwirski

Dział literacki

mail: kzwirski@biurofestiwalowe.pl

Barbara rumińska

Dział Nowych Mediów i pr

mail: bruminska@biurofestiwalowe.pl

Michał Koza

Dział literacki

mail: mkoza@biurofestiwalowe.pl

szymon Kloska

Dział literacki

mail: skloska@biurofestiwalowe.pl

anna zygmunt

Dział literacki

mail: azygmunt@biurofestiwalowe.pl
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