
1 BO.OM.46/22 Nowości w Twojej 
bibliotece

Biblioteka Główna oraz filie 
Biblioteki Kraków

200,000.00 zł

Zakup nowości wydawniczych (książek, 
audiobooków, gier planszowych), 

kodów do e-booków i robotów 
edukacyjnych do nauki 

programowania oraz organizacja 
warsztatów i spotkań autorskich w 

filiach Biblioteki Kraków.

2 Dzielnica II BO.D2.4/22 CzytajMY – książki, komiksy 
i audiobooki w bibliotece

Filia nr 4, 5, 6, 7, 8 30,000.00 zł

Zakup nowości wydawniczych: książek, 
audiobooków oraz komiksów dla 
dorosłych oraz dzieci i młodzieży. 

Organizacja spotkań z autorami oraz 
przedstawień teatralnych. Zakup 

materiałów plastycznych i edukacyjnych 
do zajęć prowadzonych z dziećmi.

3 Dzielnica IV BO.D4.25/22
Książka formą 

nieograniczoną - zakup 
nowości wydawniczych

Filia nr 16, 17, 18, 19, 20 42,500.00 zł

Celem projektu jest systematyczne 
powiększanie księgozbioru oraz oferty 
czytelniczej i edukacyjnej filii Biblioteki 
Kraków zlokalizowanych w Dzielnicy IV 
poprzez zakup nowości wydawniczych 

dla dorosłych, literatury dla dzieci i 
młodzieży, komiksów, audiobooków, 
kodów do platformy e-booków oraz 

tabletu.

4 Dzielnica VI BO.D6.18/22
Nowe książki, komiksy i 

kody do platformy 
ebooków w Filii 24

Filia nr 24 20,000.00 zł

Zadanie zakłada zakup do Filii 24 
Biblioteki Kraków (Osiedle Widok) 
nowości wydawniczych w formie 

książek, w tym komiksów, a także zakup 
kodów dostępu do platformy ebooków.

5 Dzielnica VII BO.D7.11/22
Książkomania na 

Zwierzyńcu– zakup książek 
i kodów do ebooków

Filia nr 25, 26, 27 28,500.00 zł

Wzbogacenie oferty czytelniczej w 
Filiach nr 25, 26 i 27 Biblioteki Kraków, 

działających na terenie dzielnicy 
Zwierzyniec poprzez zakup nowych, 

atrakcyjnych książek, w tym z serii „Duże 
Litery”, audiobooków, a także 

zapewnienie większej liczby kodów.
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6 Dzielnica VIII BO.D8.12/22 Kto czyta nie błądzi!
Biblioteka Główna, Filie nr 28, 29, 
30, 31, Punkt Biblioteczny Filii nr 

31
200,100.00 zł

Zakup nowości wydawniczych (książek, 
audiobooków, gier), puli kodów książek 

elektronicznych, wyposażenia i 
wzbogacenie działalności edukacyjnej w 
filiach Biblioteki Kraków znajdujących się 

na terenie Dzielnicy VIII.

7 Dzielnica IX BO.D9.6/22 Z książką zrozumiesz świat Filia nr 32, 33, 34 49,800.00 zł

Zakup nowości wydawniczych: książek i 
audiobooków, puli kodów książek 

elektronicznych, oraz zakup 
wyposażenia (gabloty, podpórki, 

rozdzielacze, ramki wystawiennicze itp) 
do filii 34, 33, 32 Biblioteki Kraków, 

znajdujących się na terenie Dzielnicy IX.

8 BO.D11.1/22 Nowości dla Biblioteki na 
Piaskach Nowych

Filia nr 40 50,000.00 zł

Projekt zakłada zakup nowości 
wydawniczych z zakresu literatury dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych,
audiobooków, książek graficznych, ale 

także zakup kodów do platformy 
udostępniającej e-booki. 

9 BO.D11.5/22
Nowe książki dla bibliotek 

przy Halszki, Sławka i 
Gołaśki

Filia nr 38, 39, 41 67,000.00 zł

Wzbogacenie księgozbioru bibliotek o 
nowości wydawnicze, wymiana 

zaczytanych książek z klasyki literatury 
polskiej i obcej oraz lektur szkolnych. 
Zakup audiobooków. Zakup drobnego 

wyposażenia bibliotecznego: podpórek i 
rozdzielaczy do książek.

10 Dzielnica XII BO.D12.11/22 Kochaj, czytaj, podaj dalej! Filia nr 43 8,000.00 zł

Projekt mający na celu zakup książek z 
klasyki literatury polskiej i światowej 

oraz bestsellerów książkowych (w tym 
nowości wydawniczych).

11 Dzielnica XIII BO.D13.19/22
Spragnieni nowych książek 
– zakup nowości do Filii nr 

46
Filia nr 46 11,000.00 zł

Zakup nowości wydawniczych dla 
dorosłych, dzieci i młodzieży, w tym 

audiobooków. Zakup kodów dostępu do 
platformy e-booków, folii do oprawy 

książek do Filii nr 46 Biblioteki Kraków. 
Wsparcie finansowe dla jedynej Filii 

zlokalizowanej w Dzielnicy XIII

Dzielnica XI



12 Dzielnica XIV BO.D14.12/22 Gry planszowe w bibliotece Filia nr 47 5,700.00 zł

Celem projektu jest zakup gier 
planszowych dla Filii nr 47 Biblioteki 
Kraków na os. Dywizjonu 303 1 oraz 
udostępnienie ich do wypożyczenia 

mieszkańcom.

13 BO.D15.1/22
Nowe zbiory oraz prasa w 

Filii 48 i Filii 49 BK Filia nr 48 i 49 35,000.00 zł

Zakup zbiorów bibliotecznych: książek, 
audiobooków, gier planszowych, 

komiksów, gamebooków do dwóch filii 
Biblioteki Kraków: Filii nr 48 i Filii nr 49 w 
Dzielnicy XV oraz prenumerata prasy do 

Filii nr 48.

14 BO.D15.2/22
Zagrajmy w planszowe. 

Planszówki w Filii nr 48 BK Filia nr 48 11,000.00 zł
Zakup gier planszowych i karcianych do 

Filii nr 48 Biblioteki Kraków.

15 BO.D16.2/22 Zaczytaj się w Bieńczycach Filia nr 50 i 51 60,000.00 zł
Zakup nowości wydawniczych oraz 
kodów do platformy z e-bookami.

16 BO.D16.7/22 KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEKI Filia nr 50 i 51 44,500.00 zł

Uzupełnienie zbiorów i rozszerzenie 
zakresu usług w filiach Biblioteki Kraków 
znajdujących się na terenie Dzielnicy XVI, 
poprzez zakup nowości wydawniczych, 
gier planszowych, kodów do platformy 

udostępniającej książki w formie e-
booków oraz materiałów plastycznych i 

edukacyjnych na warsztaty dla dzieci.

17 BO.D16.14/22 Gry planszowe w bibliotece Filia nr 51 5,700.00 zł

Celem projektu jest zakup gier 
planszowych dla Filii nr 51 Biblioteki 

Kraków na os. Kalinowym 4 oraz 
udostępnienie ich do wypożyczenia 

mieszkańcom.

18 Dzielnica XVII BO.D17.6/22
Zakup lektur i książek z 

dużą czcionką do Filii nr 52 
BK

Filia nr 52 8,000.00 zł

Zakup nowości wydawniczych, w tym 
lektur szkolnych przeznaczonych dla 
dzieci i młodzieży oraz książek z dużą 

czcionką przeznaczonych dla osób 
zmagających się z dysfunkcjami wzroku i 

dla seniorów.

19 Dzielnica XVIII BO.D18.16/22 TuCzytaMy Filie nr 53, 54, 55, 56 40,000.00 zł

Zakup nowości wydawniczych i 
aktualnych czasopism, organizacja 

spotkań autorskich, ekspozycji, wystaw, 
teatrzyków, warsztatów.

Dzielnica XV

Dzielnica XVI



SUMA 916,800.00 zł


