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Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,
za nami w Krakowie rok, o którym można śmiało powiedzieć, że przebiegł pod znakiem literatury. Wielość inicjatyw, które czynnie
współtworzą dzisiaj różnorodne środowiska twórców, instytucji kulturalnych, branży wydawniczo-księgarskiej w ramach programu
Kraków Miasto Literatury UNESCO przyprawia o zawrót głowy i stanowi najlepszy dowód na to, że wielowiekowe dziedzictwo literackie
znajduje swoją twórczą kontynuację we współczesności.
Jubileuszowa, 10. edycja literackiego Festiwalu Conrada zbiegła się z obchodzoną w tym roku 5. rocznicą przyznania tytułu
Krakowa Miasta Literatury UNESCO i potwierdziła status największego wydarzenia literackiego w tej części Europy, które wspólnie
z organizowanymi równolegle Międzynarodowymi Targami Książki czyni z Krakowa prawdziwą stolicę literatury, gromadząc
w Krakowie przeszło 100 tys. czytelników i czytelniczek. Także poetycki Festiwal Miłosza, któremu od kilku już lat towarzyszy gala
największej i najważniejszej w naszym kraju nagrody poetyckiej im. Wisławy Szymborskiej, pięknie kontynuuje tradycje przyjaźni dwojga
krakowskich noblistów, ściągając do miasta doborowe grono poetów i poetek z całej Polski i świata.
Dynamicznie rozwijają się też festiwale gatunkowe – krakowska odsłona Festiwalu Literatury dla Dzieci, podczas której przyznawana
jest Nagroda im. Ferdynanda Wspaniałego dla najlepszej polskiej książki dla dzieci roku, Krakowski Festiwal Komiksu, dedykowany
reportażowi festiwal Non-Fiction, a także festiwal literatury eksperymentalnej Ha!wangarda i poświęcony literaturze grozy festiwal
KFASON. Warto wspomnieć o Nocy Poezji, która w sprawdzonej formule synergii inicjatyw różnych środowisk i instytucji opanowała
Kraków 6 października.

Strategicznym i konsekwentnie rozwijanym elementem programu KMLU są działania edukacyjne. W przełomowym pod wieloma
względami roku 2018 uruchomiony został m.in. projekt Biblioteka Przedszkolaka, dzięki któremu we wszystkich przedszkolach
samorządowych w Krakowie pojawiły się mobilne biblioteczki, a także zrealizowano całoroczny program warsztatów i czytań
generacyjnych dla najmłodszych. Rozwijany jest projekt Szkoła Czytania, angażujący w świadomą lekturę licealistów
i przedstawicieli grup wykluczonych z życia kulturalnego.
Stale zabiegamy o lepsze warunki i start w karierze dla początkujących twórców – Festiwal Conrada po raz kolejny zwieńczyła Gala
Nagrody Conrada dla prozatorskiego debiutu roku, a w całorocznym programie zajęć, warsztatów i otwartych spotkań realizowanych
w ramach programu Kurs Kreatywnego Pisania KMLU każdy znajdzie coś dla siebie.
Kluczowe pozostają dla nas projekty, których celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju rynku książki. Już przeszło 40
książek, w tym także publikacje niszowych, krakowskich wydawców zostało w ostatnich latach objętych patronatami wydawniczymi
KMLU, w ramach stoiska na Międzynarodowych Targach Książki co roku prezentowana jest niedostępna w masowych kanałach
dystrybucji oferta oficyn zrzeszonych w grupie Świadomi Wydawcy.
Działania na rzecz ochrony i wsparcia rozwoju tradycyjnych księgarń wyróżniają Kraków na tle innych miast Polski. Tylko
w ubiegłym roku dzięki programowi wspierania działalności kulturalnej zrealizowano w księgarniach przeszło 200 wydarzeń różnego
typu, już 13 miejsc korzysta z ulgowych czynszów w lokalach miejskich, a księgarnie współtworzyły program Festiwalu Conrada
i stały się bohaterkami listopadowego plebiscytu, w którym krakowianie i krakowianki po raz drugi wybierali swoje ulubione miejsca.
Oferta krakowskich antykwariuszy i bukinistów na stałe zagościła też w przestrzeni miejskiej – od kwietnia do września na Placu Św.
Marii Magdaleny oraz na tarasie pawilonu Powiśle 11.

Zwieńczeniem udanego roku była kolejna odsłona ogólnopolskiej akcji Czytaj PL!, w wyniku której darmowe, bestsellerowe e-booki
pobrało w całości przeszło 95 tys. czytelników i czytelniczek.
W 2021 roku czeka nas 100. rocznica urodzin Stanisława Lema – najpoczytniejszego polskiego pisarza wszech czasów. Obok
tradycyjnych już wydarzeń związanych z popularyzacją dorobku pisarza, jakie obchodzi Kraków co roku we wrześniu, będących
częścią wieloletniego programu Lem 2021, w 2018 roku byliśmy świadkami inauguracji strategicznej inwestycji w dawnym Składzie
Solnym na Zabłociu. Centrum Literatury i Języka „Planeta Lem” będzie docelowo domem dla różnorodnych inicjatyw w ramach
programu KMLU i pomieści nowoczesną wystawę dedykowaną myśli Lema, wystawę poświęconą językowi i komunikacji,
wielofunkcyjne sale z przeznaczeniem na wydarzenia literackie, a także ogólnodostępną mediatekę, kawiarnio-księgarnię i ogród.
We wrześniu 2018 r. ogłoszono międzynarodowy konkurs architektoniczny na projekt centrum, które widzimy jako przyszłą
wizytówkę literackiego Krakowa, miejsce włączenia społecznego i wielopokoleniowej edukacji czytelniczej.
Bezustannie rozwijamy wiedzę o najważniejszych wyzwaniach i problemach dotykających środowiska literackie Krakowa, które
stają się dla nas podstawą dla wdrażanych projektów. Raport Dramat i życie, będący zwieńczeniem badań krakowskiego pola
literackiego opublikowany z końcem roku przyniósł ważne obserwacje i stanowi bezcenne źródło wiedzy dla każdego, komu bliska
jest idea dalszego rozwoju życia literackiego w Krakowie.
To tylko krótki przegląd najważniejszych wydarzeń roku 2018 w Krakowie Mieście Literatury UNESCO. Bardziej dokładny obraz
sytuacji przyniesie z pewnością raport, który niniejszym oddajemy w Państwa ręce. Zapraszam do lektury!
Izabela Helbin
Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego
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FESTIWAL CONRADA

Festiwal Conrada to największe międzynarodowe wydarzenie literackie w Polsce i jedno z największych w Europie. Festiwal
współorganizowany jest od 2009 roku przez Krakowskie Biuro Festiwalowe i Fundację Tygodnika Powszechnego. Jego ideą jest przede
wszystkim stworzenie imprezy literackiej o jak największym możliwym zasięgu i zaprezentowanie wiodących trendów oraz autorów
z literackiej mapy świata.
Festiwal gości twórców z całego świata, reprezentujących różne kultury i światopoglądy, a także rozmaite dziedziny kultury – w tym
również film, teatr, muzykę i sztuki wizualne. Celem wydarzenia jest prezentacja literatury światowej z różnych kręgów kulturowych,
uwzględniającej odmienne perspektywy i sposoby opisywania świata, wyrastającej z odmiennych doświadczeń, a także inicjowanie
intensywnych dyskusji artystycznych i społecznych. Uczestnicy debat, warsztatów, pokazów filmowych i teatralnych, koncertów, wystaw,
spacerów literackich, gier miejskich, interaktywnych zabaw mogą dzięki temu wydarzeniu spędzić czas blisko autorów i ich tekstów,
poszerzać swoją wiedzę i samemu współtworzyć przestrzeń, w jakiej funkcjonują książki w Polsce. Oprócz programu głównego
nieodłączną częścią Festiwalu Conrada są pasma tematyczne – filmowe, dziecięce, artystyczne, muzyczne czy wydawnicze.
Przedsięwzięciu co roku towarzyszą Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, które przyciągają tysiące entuzjastów literatury.
Dotychczas na festiwalu gościli tacy autorzy jak: Michal Ajvaz, Swietłana Aleksijewicz, Elisabeth Åsbrink, Boris Akunin, Paul Auster, John
Banville, Dan Brown, Jaume Cabré, Martín Caparrós, Michael Cunningham, Richard Flanagan, Jonathan Franzen, Adam Hochschild, Siri
Hustvedt, Etgar Keret, Hooman Majd, Herta Müller, Amos Oz, Orhan Pamuk, Agneta Pleijel, Arundhati Roy, Jeanette Winterson, Samar
Yazbek. Z polskich twórców gośćmi krakowskiego wydarzenia byli m.in.: Zygmunt Bauman, Marek Bieńczyk, Jacek Dehnel, Wojciech
Jagielski, Hanna Krall, Dorota Masłowska, Wiesław Myśliwski, Eustachy Rylski, Andrzej Stasiuk, Olga Tokarczuk, Michał Witkowski.
Festiwal Conrada dwukrotnie był nominowany do Nagrody Targów Książki w Londynie Excellence Awards 2018, wymieniony na liście
10 najważniejszych wydarzeń literackich na świecie przez prestiżowe brytyjskie wydawnictwo Penguin Random House, a w 2017 roku
otrzymał Nagrodę EFFE Label Europejskiego Stowarzyszenia Festiwali.

10. edycja Festiwalu Conrada
7 dni festiwalu
120 wydarzeń
150 gości z 4 kontynentów
24 452 uczestników
33 lokalizacje
4. Nagroda Conrada
9 nowych publikacji z naszym patronatem
6 wystaw
68 wydarzeń towarzyszących

Przemysły Książki
pasmo dla dzieci i młodzieży
Conrad w księgarniach
Conrad w bibliotekach
23 spotkania
warsztaty
dyskusje
performans mody
konferencja
spacer literacki
spektakl

W SKRÓCIE

FESTIWAL MIŁOSZA

Festiwal Miłosza to organizowane co roku największe święto poezji w Polsce i w Europie Środkowej. Każdą edycję odwiedzają
największe gwiazdy światowej literatury. To czas, w którym Kraków intensywnie przeżywa spotkanie z poezją: to jej największe święto
w Polsce. Historia Festiwalu roku 1997, w którym polscy nobliści – Czesław Miłosz i Wisława Szymborska – zainicjowali pierwsze
krakowskie Spotkania Poetów Wschodu i Zachodu. W roku 2009, pięć lat po śmierci Czesława Miłosza, postanowiono zorganizować
święto literatury noszące jego imię i inspirowane jego twórczością. Za przygotowanie Festiwalu odpowiedzialny był początkowo Instytut
Książki, obecnie zajmują się tym Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Fundacja Miasto Literatury. Festiwal, początkowo odbywający się co
dwa lata, od 2015 roku jest organizowany w cyklu corocznym. Skupia wokół siebie tłumaczy, krytyków literackich, badaczy twórczości
Miłosza oraz najwybitniejszych poetów z różnych krajów i wielu pokoleń. Wśród nich nie brakuje tych, którzy za swoją twórczość
uhonorowani zostali najwyższymi wyróżnieniami, w tym literacką Nagrodą Nobla.
W 2018 roku festiwal odbył się w dniach 7-10 czerwca pod hasłem „Rok myśliwego” nawiązującym do diariusza Czesława Miłosza.
Czterodniowe wydarzenie wypełnione było spotkaniami autorskimi, debatami, projekcjami filmowymi, koncertami oraz oczywiście
czytaniem i komentowaniem wierszy. W Krakowie zagościły wybitne poetki i wybitni poeci, reprezentujący sześć języków i tyleż
odmiennych wizji literatury. Z zagranicy zawitali do nas Jane Hirshfield i Ron Padgett z USA, Eugenijus Ališanka z Litwy, Katja Gorečan ze
Słowenii, Maria Stiepanowa z Rosji i Olvido García Valdés z Hiszpanii. Ich wielogłos wzmocniły polskie poetki i poeci: Marek Baczewski,
Marcin Baran, Tomasz Bąk, Jerzy Jarniewicz, Marzanna Bogumiła Kielar, Urszula Kozioł, Joanna Oparek, Andrzej Szuba i Ilona
Witkowska. Podobnie jak w poprzednich latach Festiwal Miłosza stał się wielkim świętem poezji różnych tradycji, czasem spotkania
i rozmowy o literaturze, o ideach i o świecie.

7. edycja Festiwalu Miłosza
4 dni festiwalu
58 wydarzeń
60 gości
ponad 2 500 uczestników
6 wydanych tomików poezji
9 warsztatów
6. Nagroda im. Wisławy Szymborskiej
23 wydarzenia towarzyszące

OFF Miłosz
Kiermasz Książki
warsztaty przekładowe
wieczór poetycko-muzyczny
dyskusje
koncert
spektakl
performans

W SKRÓCIE

AKCJA CZYTAJ PL

Czytelnicza akcja, która pierwotnie miała skupić się na Polsce, objęła cały świat. 95 tysięcy – tyle książek przeczytali jej uczestnicy.
Czytaj PL, największa w Polsce (i najpewniej także na świecie) akcja promująca czytelnictwo, ponownie zakończyła się wielkim
sukcesem.
Półkula północna i południowa, wschodnia i zachodnia – tego roku na każdej z nich pojawiły się plakaty Czytaj PL z darmowymi
wypożyczalniami e-bestsellerów. Rozwieszali je zarówno organizatorzy akcji, współpracujące z nimi miasta partnerskie, instytucje kultury,
urzędy miejskie i szkoły, ale także sami czytelnicy. 16 krajów, 4 kontynenty, 500 miejscowości, ponad 7 tysięcy nośników, ponad 2000
publikacji w mediach tradycyjnych i internetowych, 95 tysięcy wypożyczonych książek – te liczby robią wrażenie. Akcję promowali też
blogerzy i instagramerzy, a także… dedykowany bot!
Zeszłorocznej edycji Czytaj PL po raz kolejny towarzyszyła akcja „Upoluj swoją książkę”. Dzięki niej plakaty dające dostęp do ebestsellerów pojawiły się łącznie w tysiącu szkół średnich w Polsce i Wielkiej Brytanii. Akcja miała też prawdziwą armię Ambasadorów:
1000 uczniów, którzy ubrani w koszulki z zabawnymi, zagadkowymi hasłami („Szafiarka foliałów” oraz „Eksponent almanachów”) i QRkodem dającym dostęp do książek – zachęcali do czytania koleżanki i kolegów w swoich szkołach oraz w mediach społecznościowych.
Jak co roku, do akcji dołączyły rzesze miłośników książek – tym razem uczestnicy Czytaj PL 2018 przeczytali i przesłuchali 95 tysięcy ebestsellerów. Tegoroczne wyniki pokazują, że odbiorcy akcji sięgają po różne gatunki literackie i z ochotą dzielą się dostępem do
darmowych książek z innymi.
Akcja Czytaj PL trwała od 2 do 30 listopada. Wśród tytułów biorących w niej udział znalazły się m.in. Opowiadania bizarne Olgi
Tokarczuk, nagrodzonej niedawno prestiżową Man Booker International Prize, Komeda. Osobiste życie jazzu Magdaleny
Grzebałkowskiej czy powieści Remigiusza Mroza i Wojciecha Chmielarza. Miłośnicy literatury kobiecej mogli za darmo przeczytać
Okruch Anny Ficner-Ogonowskiej, a młodzi wielbiciele fantasy – pierwszy tom Zwiadowców Johna Flanagana.

KRAKOWSKIE
KSIĘGARNIE
ROK 2018 W SKRÓCIE

Program wspierania działalności kulturalnej w księgarniach objął w tym roku przeszło 200 wydarzeń różnego typu, realizowanych
w kilkunastu miejscach w całym Krakowie. W wyniku konsultacji ze środowiskiem 2019 roku budżet programu zostanie podwojony,
wprowadzone zostaną też rozwiązania bezpośrednio wspierające księgarnie przy okazji organizacji wydarzeń kulturalnych.
10 krakowskich księgarń wzięło aktywny udział w Festiwalu Conrada, proponując do programu własne wydarzenia. Zostały one wsparte
z osobnego budżetu i włączone do broszury festiwalowej. Osobno wspierane były witryny z książkami gości festiwalowych. Na wielu
spotkaniach księgarnie wprost pękały w szwach!
W listopadzie i grudniu podczas drugiej edycji akcji "Wybieramy księgarnie roku" krakowianie i krakowianki wybierali swoje ulubione
kameralne miejsca. Spośród 31 miejsc w głosowaniu stacjonarnym i internetowym wyłoniono 4, które uzyskały na 2019 certyfikat Znaku
Jakości KMLU: Główna Księgarnia Naukowa, Księgarnia Muza II, MOCAK Bookstore i antykwariat Szafa Pełna Książek. Wyniki ogłoszono
podczas specjalnej gali 13 grudnia w Dniu Księgarza.
O 5 nowych księgarni i antykwariatów wzbogacił się w 2018 roku Kraków. Huczne otwarcia księgarni Karakter przy ul. Tarłowskiej 12,
księgarni NOWA, funkcjonującej przy punkcie informacji miejskiej na os. Zgody 7 czy przeprowadzka Antykwariatu Abecadło do dawnej
zabytkowej apteki Pod Aniołem Stróżem przy ul. Kościuszki 18 to najlepszy dowód na to, że negatywne trendy na rynku książki nie będą
trwały zawsze!
Plac św. Marii Magdaleny i taras pawilonu Powiśle 11 stają się pełnoprawnymi literackimi adresami Krakowa. Od kwietnia do września w obu
lokalizacjach regularnie goszczą antykwariusze i bukiniści. Krakowski Kiermasz Książki i stoiska Bukinistów nad Wisłą to inicjatywy,
których celem jest zarówno wsparcie środowiska, jak i - dzięki wydarzeniom towarzyszącym - promocja czytelnictwa w przestrzeni miejskiej.

URODZINY LEMA - PLANETA LEM

Stanisław Lem to najchętniej tłumaczony i jeden z najchętniej czytanych polskich twórców wszech czasów, a zarazem autor, którego twórczość
niezmiennie oddziałuje na kolejne pokolenia czytelników i czytelniczek. 12 września, jak co roku w Krakowie, obchodzimy urodziny Stanisława
Lema. W 2018 roku po raz pierwszy jednak zobaczyliśmy się w ramach jubileuszu na Festiwalu Sacrum Profanum.
W programie znalazły się m.in. premiera książki Boli tylko, gdy się śmieję z korespondencją Stanisława Lema i Ewy Lipskiej, oraz wyjątkowe
słuchowisko – Solaris na żywo.
Centrum Literatury i języka „Planeta LEM” w Składzie Solnym
Znajdujący się przy ul. Na Zjeździe na Zabłociu dawny budynek składu solnego przemieni się w nowoczesne Centrum Literatury i Języka
„Planeta LEM”. Dzięki inwestycji Kraków Miasto Literatury UNESCO wzbogaci się o interaktywne centrum kompetencji humanistycznych,
całoroczne miejsce spotkań. W budynku zaplanowano także stałe wystawy poświęcone krakowskim twórcom i przestrzeń coworkingową.
Dopełnieniem funkcji Centrum jako miejsca spotkań będzie aranżacja przestrzenna w postaci ogrodu i letniego amfiteatru. Realizacja projektu
ma za zadanie wzmocnienie marki Krakowa jako miasta literatury i jeszcze efektywniejsze wykorzystanie potencjału literackiego naszego
miasta, a także rewitalizację Zabłocia.
Dotychczas studio Tengent przygotowało koncepcję wystawy głównej, poświęconej myśli i twórczości Stanisława Lema - patrona całego
obiektu.. Wizja powstała według pomysłu Jacka Dukaja, jednego z najważniejszych współczesnych polskich powieściopisarzy. Narracja
wystawy jest zbudowana wokół kluczowych dla Lema zagadnień postępu technologicznego, przypadku, ewolucji, obcości i granicy poznania.
Będzie zarazem skierowana do szerokiej publiczności, w tym przede wszystkim do odbiorcy w młodym wieku i dzieci, wciągając uczestników
w interaktywną grę z wykorzystaniem innowacyjnych technologii.
We współpracy z Fundacją na Rzecz Muzeum Języka Polskiego powstała także koncepcja drugiej wystawy stałej, poświęconej językowi
(w tym w szczególności języka polskiego we wszystkich jego odmianach) i ogólnie rozumianej komunikacji. Centrum literackie w Składzie
Solnym będzie pierwszym w kraju miejscem poświęconym nowoczesnej refleksji nad językiem.

BIBLIOTEKA PRZEDSZKOLAKA

W 2018 roku w Krakowie wystartował nowy program promujący czytelnictwo, który łączy pokolenia. W ramach pilotażowego projektu
edukacyjnego Krakowa Miasta Literatury UNESCO pod nazwą „Biblioteka Przedszkolaka” do wszystkich samorządowych przedszkoli
w mieście trafiły specjalne kuferki wypełnione starannie dobranymi i pięknie ilustrowanymi książkami. Ich czytaniu towarzyszyły specjalne
zajęcia plastyczno-typograficzne. Biblioteka Przedszkolaka”uzupełnia strategię edukacji literackiej Krakowa Miasta Literatury UNESCO, która
docelowo obejmie działania na rzecz promocji czytelnictwa skierowane do wszystkich grup wiekowych.
Celem Biblioteki Przedszkolaka było powstanie księgozbioru i merytorycznych podstaw, które umożliwiłyby skuteczne wykształcanie
nawyków czytelniczych wśród najmłodszych. Poród książek wybranych do kuferków „Biblioteki Przedszkolaka” znalazły się między innymi
Pan Maluśkiewicz i wieloryb Juliana Tuwima, Wierszyki domowe Michała Rusinka i Skok na smog Doroty Majkowskiej-Szajer. Różne pod
względem tematów i wykonania wiersze, przypowiastki i bajki obejmują zarówno pozycje autorów związanych z Krakowem, jak i klasykę
literatury dziecięcej. Program miał w założeniu stworzyć model warsztatów czytelniczych, które obecnie są wykorzystywane przez
pracowników przedszkoli.
W kuferkach Biblioteki Przedszkolaka oprócz samych książek znalazły się także karty pracy i scenariusze do 10 spotkań osnutych wokół ich
treści i formy. Każda książka została przeczytana przez przedszkolaków w towarzystwie ich dziadków, a po zakończeniu lektury wszyscy
razem przystąpili do zajęć plastyczno-typograficznych.

W 2018 roku przeprowadzono dwie edycje kampanii Biblioteka Przedszkolaka, w których wzięło udział blisko 2000 dzieci z ponad 70
krakowskich przedszkoli samorządowych. Do rąk przedszkolaków trafiło ponad 700 wybranych książek, które pomagają dzieciom rozwinąć
w sobie zamiłowanie do lektury.

SZKOŁA CZYTANIA

Dlaczego powinniśmy rozmawiać o tym, co przeczytane? Ponieważ literatura jest najlepszym językiem, za pomocą którego możemy
mówić o świecie i o tych, którzy go zamieszkują. Takie założenie kryje się za Szkołą Czytania, nowym przedsięwzięciem Krakowskiego
Biura Festiwalowego.
Warsztaty i dyskusje przeznaczone są dla różnych grup czytelniczych, przede wszystkim jednak do udziału w nich zaproszeni zostali
uczniowie szkół średnich, seniorzy oraz osoby mające utrudniony dostęp do kultury (niesłyszące, niewidome, osadzeni w zakładach
karnych i aresztach, a także mniejszości narodowe). Tematem warsztatów i dyskusji będą najważniejsze – współczesne i dawne –
zjawiska literackie. W programie przewidziane są m.in. wydarzenia poświęcone literackim ikonom Krakowa, a także tekstom literackim
związanym z naszym miastem. Wielomiesięczna praca uczestników pierwszej edycji Szkoły Czytania zakończyła się w październiku,
podczas 10. Festiwalu Conrada.
Szkoła Czytania 2018 to program edukacyjny, którego celem jest prezentacja wartościowych dzieł literackich oraz projektów
piśmienniczych różnym grupom odbiorców. Celem akcji jest promocja czytelnictwa i postaw czytelniczych, rozwijanie kompetencji
czytelniczych, a także stworzenie narzędzi, które w przyszłości ułatwią wspomnianym grupom łatwiejszy i efektywniejszy dostęp do
kultury, w szczególności literatury, umożliwiając im aktywny udział w życiu literackim.
W 2018 roku odbyło się 26 spotkań: 14 dla szkół średnich oraz podstawowych; 7 dla osadzonych, 5 dla seniorów, w tym 2 na
Festiwalu Conrada. Cykl realizowany w ramach programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

PROGRAM WYDAWNICZY

Kraków Miasto Literatury UNESCO, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz festiwale Conrada i Miłosza jak co roku wspierały nowe publikacje
wydawnicze. W 2018 roku patronowaliśmy 20 nowym tytułom.

PROJEKTY
LITERACKIE
KRAKOWA
MIASTA
LITERATURY
UNESCO 2018

Festiwal Conrada
Nagroda Conrada
Festiwal Miłosza
OFF Miłosz
Ośrodek Miłosza
Nagroda im. Wisławy Szymborskiej
Festiwal Literatury dla Dzieci
Nagroda im. Ferdynanda Wspaniałego
Ogólnopolska akcja Czytaj PL!
ICORN Międzynarodowa Sieć Miast
Pisarzy Uchodźctwa
Program Lem 2021
Urodziny Stanisława Lema
Biblioteka Przedszkolaka
Noc Poezji

Program wsparcia dla krakowskich
księgarń
Plebiscyt na księgarnie roku KMLU
Krakowski kiermasz książki
Bukiniści nad Wisłą
Program wsparcia dla debiutów
Kurs kreatywnego pisania Miasta
Literatury UNESCO
Weekendowe warsztaty pisania
Szkoła Czytania
Drugie Życie Książki
Spacery literackie
Kody Miasta
Publikacje i patronaty KMLU

Writers In Motion
Popmoderna
LiteraTURA
Multipoezja
Rodzinny Piknik z Książką
Strefa Czytelnictwa - Święto Rodziny
Krakowskiej
Działania edukacyjne
Cykl warsztatów dla dzieci
Wystawy literackie w Pawilonie
Wyspiańskiego
Literatura i sztuka w przestrzeni
publicznej
Projekt O_KAZ

Krakowski Festiwal Komiksu
Festiwal Non-Fiction
Międzynarodowe Targi Książki
w Krakowie
Pasmo literackie na Festiwalu Kultury
Żydowskiej
Festiwal KFASON
Międzynarodowy Festiwal Literacki
Ha!wangarda
Festiwal im. Jana Błońskiego
Konkurs na Czytelnika Roku
Media: www i facebook KMLU

DZIĘKUJEMY!
ZESPÓŁ LITERACKI KMLU
URSZULA CHWALBA
ELŻBIETA FOLTYNIAK
OLIWIA FRYC
GRZEGORZ JANKOWICZ
SZYMON KLOSKA
MICHAŁ KOZA
ANNA ZYGMUNT
KRZYSZTOF ŻWIRSKI

