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Wyjątkowa akcja, wielka, bezpłatna wymiana książek – Drugie Życie Książki – to nie
lada gratka dla miłośników literatury. Każdy kto ma w domu prywatną biblioteczkę
wie, że sam fakt posiadania książek na półce jest powodem do dumy i radości. I choć
wszystkie, z definicji, darzy bezinteresowną miłością, po chwili zastanowienia
wskazać mógłby przynajmniej jedną pozycję, w stosunku do której żywi uczucia nieco
mniejsze – pochopny zakup, nietrafiony prezent, utwór, z którego się wyrosło, lub
który po prostu się znudził. Książka, której nikt nie bierze w ręce traci swą magiczną
moc. Nie można jej zmarnować! Nasza rada? Znajdź jej nowego właściciela!
Drugie Życie Książki to przedsięwzięcie Krakowskiego Biura Festiwalowego. Zasady
udziału w wymianach są proste: wystarczy przynieść jedną, a maksymalnie dziesięć
książek. Ważne: tomy muszą być w dobrym stanie. Kto przyniesie wydawnictwa
wydane przed 1995 rokiem, będzie mógł wymienić je tylko na inne książki wydane do
1995 roku. Osoby, które przyniosą nowe książki (wydane po 1995 roku) – mogą
wybierać do woli, zarówno spośród nowych, jak i starszych tomów. Drugie Życie
Książki wciąż się rozwija. W minionym roku blisko 3 500 krakowian wymieniło się 16
000 książek, co czyni ubiegłoroczną odsłonę akcji największą jak do tej pory.
Drugie Życie Książki wpisuje się w cykl działań realizowanych przez Krakowskie Biuro
Festiwalowe, promujących literacki wizerunek miasta. KBF organizuje dwa wielkie
festiwale literackie (coroczny Festiwal Conrada i raz na dwa lata – Festiwal Miłosza),
chętnie angażuje się w inicjatywy przygotowywane przez wydawnictwa mające w
mieście swoją siedzibę, ściśle współpracuje z Targami Książki – uznawanymi za
najważniejsze wydarzenie w branży księgarskiej, a także wspiera wszelkie inicjatywy
przybliżające literaturę mieszkańcom Krakowa i turystom. Z kolei w ramach programu
Reading Małopolska zaplanowano szereg działań promocyjnych, nakierowanych na
podkreślanie literackiego potencjału regionu. Tylko w ciągu ostatniego roku, KBF
organizował także dwie wielkie międzynarodowe konferencje, na które do Krakowa
zjechali najwybitniejsi przedstawiciele świata literackiego, w tym z Miast Literatury
UNESCO, oraz członkowie PEN International i ICORN. Powstał także multimedialny i
interaktywny portal readingmalopolska.pl, który stał się kompendium wiedzy o
literackich atrakcjach regionu. Nie przypadkiem właśnie w Krakowie, jako pierwszym
mieście w Polsce, w pojazdach komunikacji miejskiej wyznaczono z okazji Roku
Miłosza – Miejsca dla Czytającego.

Więcej na: www.drugiezycieksiazki.pl
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