
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie 
Rajska 1, 31-124 Kraków 

 
 

Ferie na Rajskiej 

NA SZLAKU KSIĄŻKI – OD KSIĘGARZA DO CZYTELNIKA 
Zajęcia połączone z prezentacją multimedialną przedstawiającą kolejne etapy drogi jaką pokonuje książka zanim trafi do rąk 
czytelnika. W trakcie zajęć uczestnicy dowiadują się jak wygląda praca bibliotekarza „od kuchni”. Wykonują ćwiczenia polegające 
na wpisywaniu wybranych książek  do inwentarza zarówno tradycyjnego jak i elektronicznego. Dowiadują się czym jest i do czego 
służy Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna. 
 
Termin i miejsce: do uzgodnienia 

Wiek uczestników: zajęcia dla uczniów klas VII SP i gimnazjów 

Rezerwacje: Wypożyczalnia i Pracownia dla Młodzieży WBP w Krakowie, tel. (12) 375-22-75, (12) 375-22-64 

Odpłatność: brak opłat 

Kontakt: 
tel. (12) 375-22-75, (12) 375-22-64 
 
 
 
E-CZYTANIE NA EKRANIE 
Warsztaty tematyczne e-czytanie na ekranie, mające zapoznać młodzież z możliwościami bibliotek internetowych. Na zajęciach 
uczniowie poznają i przećwiczą korzystanie z ogólnodostępnych portali Wolne Lektury oraz Polona. Zaprezentowane zostaną też 
platformy IBUK Libra oraz Legimi, z których mogą bezpłatnie korzystać czytelnicy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie 
oraz innych małopolskich bibliotek publicznych. 
 
środy i piątki, w godz.8.30-10.00 
 
 
Wiek uczestników: zajęcia dla uczniów klas VII SP i gimnazjów 

Rezerwacje: Wypożyczalnia i Pracownia dla Młodzieży WBP w Krakowie, tel. (12) 375-22-75, (12) 375-22-64 

Odpłatność: brak opłat 

Kontakt: 
tel. (12) 375-22-75, (12) 375-22-64 
 
 
MIEJSCA SIENKIEWICZA 
Zajęcia łączące prezentację zawierającą anegdoty i ciekawostki z życia pisarza z praktycznymi ćwiczeniami dotyczącymi 
wyszukiwania książek na tematy związane z Sienkiewiczem. Uczniowie poznają polskiego noblistę poprzez miejsca, które 
odwiedził, dowiedzą się, w jaki sposób pracował i jak wyglądał jego świat. Po quizie sprawdzającym znajomość życia i twórczości 
pisarza uczestnicy zajęć nauczą się odszukiwać pozycje biblioteczne z zakresu historii literatury, historii i geografii Polski oraz 
świata. 
 
Termin i miejsce: do uzgodnienia, w godz. 8.30-10.00 
 

Wiek uczestników: zajęcia dla uczniów klas VII SP, gimnazjów i szkół średnich 

Rezerwacje: Wypożyczalnia i Pracownia dla Młodzieży WBP w Krakowie, tel. (12) 375-22-75, (12) 375-22-64 

Odpłatność: brak opłat 

Kontakt: 
tel. (12) 375-22-75, (12) 375-22-64 
 

 

MULTIWYSZUKIWANIE 
Podczas zajęć omówiony zostanie katalog elektroniczny, przeprowadzone zostaną ćwiczenia doskonalące umiejętność 
korzystania z katalogów elektronicznych krakowskich bibliotek naukowych i publicznych. 
 
środy i piątki, w godz. 8.30-10.00 

Wiek uczestników: zajęcia dla uczniów klas VII SP, gimnazjów i szkół średnich 

Rezerwacje: Wypożyczalnia i Pracownia dla Młodzieży WBP w Krakowie, tel. (12) 375-22-75, (12) 375-22-64 



Odpłatność: brak opłat 

Kontakt: 
tel. (12) 375-22-75, (12) 375-22-64 
 
 
 
ROLA KSIĄKI I BIBLIOTEKI NA PRZESTRZENI WIEKÓW 
Na zajęciach omówiona zostanie historia książki oraz rodzaje dokumentów bibliotecznych - książka tradycyjna, książka mówiona, 
książka elektroniczna. W również prezentacja multimedialna oraz wycieczka po wybranych agendach Biblioteki. 
 
Termin i miejsce: do uzgodnienia, w godz. 8.30-10.00 

Wiek uczestników: zajęcia dla uczniów klas VII SP i gimnazjów 

Rezerwacje: Wypożyczalnia i Pracownia dla Młodzieży WBP w Krakowie, tel. (12) 375-22-75, (12) 375-22-64 

Odpłatność: brak opłat 

Kontakt: 
tel. (12) 375-22-75, (12) 375-22-64 
 
 
 
POCHWAŁA WYOBRAŹNI, CZYLI ZOSTAŃ MISTRZEM FANTASY! 
Zajęcia mają formę warsztatów, na których uczniowie poznają najsłynniejszych przedstawicieli gatunku, cechy powieści fantasy, 

dowiedzą się jaką rolę pełni magia i spróbują własnych sił  w tworzeniu krótkich tekstów. Na zajęciach prezentowane są fragmenty 

powieści mistrzów gatunku: U.K. Le Guin, Czarnoksiężnik z Archipelagu, A. Sapkowskiego, Krew elfów, J.R.R. Tolkiena Hobbit, 

czyli tam i z powrotem. 

Termin i miejsce: do uzgodnienia, w godz. 8.30-10.00 

Wiek uczestników: zajęcia dla uczniów klas VII SP, gimnazjów i szkół średnich 

Rezerwacje: Wypożyczalnia i Pracownia dla Młodzieży WBP w Krakowie, tel. (12) 375-22-75, (12) 375-22-64 

Odpłatność: brak opłat 

Kontakt: 
tel. (12) 375-22-75, (12) 375-22-64 
 
 
REJS Z CONRADEM 
Uczniowie w formie gry terenowej poznają  życie i twórczość Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Pokonując kolejne etapy 
żeglarskiej przygody młodzi gracze przyswoją sobie wiedzę o autorze „Lorda Jima”, odkryją jego związki z Krakowem oraz 
obecność w kulturze światowej. Gra będzie się toczyła w budynku biblioteki dając równocześnie możliwość poznania jej zbiorów 
i agend. 
 
Termin i miejsce: środy i piątki, w godz. 8.00 – 10.00 
 
Wiek uczestników: zajęcia dla uczniów klas VII SP i gimnazjów 
 
Rezerwacje: Wypożyczalnia i Pracownia dla Młodzieży WBP w Krakowie, tel. (12) 375-22-75, (12) 375-22-64 
 
Odpłatność: brak opłat 
 
Kontakt: 
tel. (12) 375-22-75, (12) 375-22-64 
 
 
ARCHITEKTURA KRESÓW I I II RZECZPOSPOLITEJ NA PODSTAWIE ZBIORÓW BIBLIOTEKI SZTUKI 
Na zajęciach młodzież zapozna się z historią Kresów I i II Rzeczpospolitej. Będą omawiane style w architekturze oraz style 
architektoniczne, które występowały na kresach wschodnich Rzeczpospolitej. 
 
Termin i miejsce: do uzgodnienia 
 
Wiek uczestników: zajęcia dla uczniów klas gimnazjalnych i liceów 
 
Rezerwacje: Biblioteka Sztuki WBP w Krakowie, tel. (12) 37-52-145, (12) 37-52-146 
 
Odpłatność: brak opłat 
 
Kontakt: 
tel. ((12) 37-52-145, (12) 37-52-146 
 
 



 
LITERACKIE FAWORYTKI 
Zajęcia połączone z warsztatami polegają na prezentacji multimedialnej wybranego tekstu kultury wzbogaconej ciekawymi 
ilustracjami. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest prosta interpretacja tekstu, która pozwoli osobom niepełnosprawnym 
wydobyć sens prezentowanego utworu. Po pokazie uczestnicy wspólnie z prowadzącym rozwiązują literackie zagadki, układają 
z puzzli przysłowia, a także wykonują ciekawe prace plastyczne. 
 
Termin i miejsce: do uzgodnienia 
 
Dla uczestników: oferta dla czytelników niepełnosprawnych 
 
Rezerwacje: Wypożyczalnia i Pracownia dla Młodzieży WBP w Krakowie, tel. (12) 37-52-275 
 
Odpłatność: brak opłat 
 
Kontakt:  
(12) 37-52-275 
 
 
 
WYCIECZKA PO WOJEWÓDZKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KRAKOWIE 
Podczas zwiedzania można będzie zapoznać się z ofertą poszczególnych działów Biblioteki, w tym nowej agendy WBP w 
Krakowie – Arteteki, gdzie na trzech piętrach można korzystać z różnorodnych zbiorów poświęconych Muzyce, Obrazowi i Słowu. 
Zwiedzający zapoznają się z procedurą zapisu do Biblioteki, ze sposobem udostępniania zbiorów oraz dowiedzą się w jaki sposób 
można prolongować książki. 
 
Termin i miejsce: do uzgodnienia 
 
Dla uczestników: dzieci, młodzież, dorośli 
 
Rezerwacje: Dział Organizacji i Promocji Wydarzeń Kulturalnych: tel. (12) 37-52-237 

Odpłatność: brak opłat 

Kontakt:  
(12) 37-52-237 
 

 

 

 


