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To znakomita wiadomość dla wszystkich mieszkańców, czytelników i miłośników literackiego
Krakowa. Rusza multimedialny, interaktywny portal Kraków Miasto Literatury
www.miastoliteratury.pl prezentujący nie tylko jego barwną historię, liczne instytucje i
festiwale, ale także literacką codzienność. Portal powstał na wzór podobnych stron
internetowych Miast Literatury UNESCO.

Na portalu odbiorcy znajdą informacje o tradycjach wydawniczych miasta, jego
najważniejszych bibliotekach, literackich instytucjach, pisarzach związanych z
Krakowem, wreszcie o najważniejszych wydarzeniach: festiwalach, spotkaniach
poetyckich, literackim street-arcie oraz filmach inspirowanych literaturą. Portal będzie
na bieżąco wypełniany treściami w języku polskim i angielskim.
„Cieszę się, że powstaje baza wiedzy o literackim Krakowie. To kolejny ważny krok w
wypełnianiu naszych zobowiązań wobec środowisk literackich Krakowa, ale także
realizowanie założeń UNESCO" – wyjaśnia Magdalena Sroka, Zastępca Prezydenta
Krakowa ds. Kultury i Promocji Miasta i dodaje: „Wraz z mieszkańcami Krakowa i jego
środowiskami literackimi uznajemy, że uzyskanie prestiżowego tytułu Miasta
Literatury UNESCO jest właściwym podkreśleniem znaczenia Krakowa dla literatury
polskiej i światowej oraz ma swoje głębokie uzasadnienie w wielowiekowych
tradycjach miasta".
Kraków do tej pory nie posiadał podobnej strony. Informacje o życiu literackim miasta
pozostawały rozproszone na stronach rozmaitych instytucji, uniwersytetów,
wydawców. „Stworzyliśmy portal, który będzie źródłem informacji o literackim
Krakowie, dla osób, które chciałyby różnorodność i wielość inicjatyw znaleźć w
jednym miejscu" – mówi Izabela Helbin, Dyrektor Krakowskiego Biura Festiwalowego.
Krakowskie Biuro Festiwalowe chce w portalu pokazać klimat duchowej literackiej
stolicy Polski – Europejskiego Miasta Kultury roku 2000, miasta aspirującego od 2010
r. do tytułu Miasta Literatury UNESCO. Portal na podstawie odpowiednio
opracowanych informacji ma ukazywać silne oddziaływanie centrum literatury
polskiej i ważnego ośrodka literatury europejskiej, miasta kultury o ogromnym
potencjale i bogatych zasobach talentów oraz energii twórczej.
Portal www.miastoliteratury.pl będzie nieustannie aktualizowanym kompendium
wiedzy o literackim Krakowie, dlatego twórcy portalu proszą także czytelników
o przesyłanie notek dotyczących instytucji literackich, wydarzeń, pisarzy, wydawnictw
albo literackich miejsc na adres: kontakt@miastoliteratury.pl.
Portal www.miastoliteratury.pl jest jednym z elementów dofinansowanego ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego programu Kraków Miasto Literatury –
kampanii społeczno-promocyjnej, służącej wykorzystaniu siły marki literackiego
Krakowa w promowaniu postaw czytelniczych i literatury polskiej. Dodatkowe
informacje są także dostępne na stronie www.biurofestiwalowe.pl.
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