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Program orgamzacy jny , mery toryczny Domu Literatu ry w Lodzi

I. Dziulania poswleeone litcrutm-ze zaga d nien iorn okolollte rackl m l zwiqza ne

7. wyb it nymi d zielami i twor cami

I , Sp o t kania a u torsk ic i z ks hrl.kll ' To forma naj liczniej reprezen towuna w ofercie Domu

Literatury, Kazde spotkanie bedzie dlu uczcstnika rckomenducja dobrej lektu ry, Spotkania

pozostan a reg ularna ofe rtq instyt ucji, ho jest to forma biezacej reakcj i na nowosci rynku

wy dawniczego w aspekcic artys tycznym i spolecznym. Zakres dyscyplin literackich obejmie

()fOZ<; , poezje i dramut, a tukze ksiuzki wspomn icniowe, dzienniki, ksiqzki podrozniczc,

historyczne, spolcczne , stylu zycia i dzie ciece, Wsrl,d zaproszonych gosc i znajda sie miedzy

innym i lacy uutorzy jak Manuela Gretkowska, .Ioanna Bator, Olga Tokurczuk, Wieslaw

Mysliwsk i, Andrzej Bart , .lacek Dehnel, Szczepan Twa rdoch. Nowoscia b,oq roezne cykle

spotkari rea lizowane przez prowndzacego na podslawie wlas nego au torskiego programu.

Zaprosimy pisarzy, bad aczy, d ziennika rzy zc s rodowiska Iodzkiego, ale lez z innych polskich

miast. Te rnata mi cyklu b,d'j Kobicc« pisanie, poswieconc litcruturze kobi el i Wolllo.~c

W czasie lliepeWIllj11l dotyczaccj spolcczenstwa i polityki, Coscie bedq reprezcnt owac

roznorodn osc perspektyw. Najwuzniejsze jednak jest , by spotkun ia w Domu Literatury rnialy

charakter dyskusj i i uwypuklaly problemy, kto re poruszaju dzie la literackie. Zywa rozrnowu,

rown iez z udzialcm przeciwstawnych opinii, bedzie dla publicznosci utrakcyjna . Formula

dyskusji przekona, ze literntu ra 10 wazue zjawisko, ktore zadaje istotne pyta nia oraz celnie

komcn tuje rzeczyw istosc,

2 . Fcst iwa l Puis Lit eratury - organizowany jest od 12 lal i zyskal wysoka mark, na mapie

polskich festiwal i lilerackich. .Iego walorcm sq pisarzc, z ktorymi rnoznn s ie spotkac tylko

w Lodzi, oraz rnwnie ciekawi prowadzacy. W czasie Pulsu przyznawunu jest Lodzka Literncka

Nagroda im.•1. Tuwima, a takze oglaszane sq rozs trzygniecia konkursow literackich, w tym

najst urszego, poctyckiego, im..Jacka Bierezi na. Na nie korzysc Pulsu Literatu ry dziala

ogra niezona promocja wydarzen ia i tym sumym liczha od biorcow, ktora na lezy powiekszyc.

Inn e zja wisko to natlok wydarzen rozlozon ych na zhyt dlu gi , lygodniowy okres czasu,

Z Festiwa lu moglyby zos tac wyl qczone gale przyznania nagrod, w tym Lodzkiej Nagrody

Literackiej , oraz warsztaty d la dz ieci. Na kanwie festiwalowych wydu rzen ukon stytuowalyby

s ie dwa nowe nurty: Litera turq po Lodzi - gale \\T~'czenia nagrixl w kunkursach literackich

ora? Festiwa l Ksiqzki dla Dzieci Pulsik Lil<' ral u ry.

:l, Litcruturll po LlIdzi i J'ulsik Litcr'utm"y. ..Litcral urq po Lodzi" b,dzie dwudniO\\YIll

wyuarzeniem, ktllry skupi fina ly kon kur sllw literackich . W progra mie znajdz ie si, lez kunkurs

jednegu wiersza i czyla nie pe rforma lywne dramalu . Nalezaloby lel. podj<jc analizie zasad nosc
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Program organ izacyjny i merytoryca ny Uumu Lrte ra tury w t.mlli

organizowanych konku rsow litcrackich . Pulsik Litcratury to fcstiwal ksiazki dzicciccej,

bedacej dynamiczn ie ro zwijajacym s i~ zjawiskicm na rynku wydawniczym. Festiwal ob ejmie

warsztaty dla uczniow szkol, zahawy litcrackic dla najmlod szych , prornocjc dobrej litcratury

dzieciecej, spotkania z two rcami. Bed zie to jedyna ksiqzkowa impreza dla dzicci w reg ionie

16d zkim oraz jed na z niewi elu , i 0 innym charakterze, w ca lej Polsce.

4. Lodzka Nagroda Litcracka im.•Juliana Tuwima to najwazui ejszc wydarzen ie

organizowane przez Dom Literatu ry. Nngroda jest wizytowkq nil' tylko instytueji, all' culcgo

srodowiska litcrackicgo i samego miast u. Pot ~!(ujc komunikat 0 Lodzi kreatywnej,

wspi crujqcej pisarki i pisarzy, Nalezy umoc nic pozycjc nagrody w lod zkiej oraz kraj owej opinii

puhliczn ej, Na lezy wokol niej hu dowac dzialania mcrytoryczne i promocyjne, a mot orern

uczynic laureatow wszystkich edycji Nagrody, r6w nici przedwojcn nych . Pisarki i pisarze

sta nq sie jej amhasadorami. Z lau rcat arn i z ostatnich lat zosta na nagran c i opuhlikowan e

w int erneeie rozmowy jako trwaly slad ich obecnosci , Pon udt o w sezo nie kulturalnym,

w miare mozliwosci laureat ow (nicktorzy s., ju i wickowi), dojdzie do spotka ri w DOI1lU

Literatury pod haslem ..Laurcaci Lodzkie] Nagrody l.iteruckicj". Przed zbliiajqcq sie galq

nalezy zadbac 0 wspolprace z mediami. Efekte m powinny hye artykuly poswiecone nagrodzie

i laureatom w mediach lokalnych , z naciskiem na ohee nose w mediach ogo lnopolskich,

Na lezy tez zadhac 0 pa trona t ogol nopolskiej s tacji te lewizyj nej hqdi gaze ty codzien nej .

Zhudowae relacje z mcdiami spolccznosciowymi, ktore zaj muja s ie ksiqikq i literaturu , ho

niekt ore, jak booklips.pl, posiad aja wielu uzyt kowui kow, Istotna hcd zie wspolpraca

z Un iwersytetc m l.od zkim, ktorego pracownicy uczestnicza w jury, a kt6ry moglby

propagowa c nagrod c w swoich kana lach informacji . Dom Literatury wyprodukuje tez klip

rozmowy z laureutem, ktory zos ta nic rozpropagowa ny po publicznym ogloszcniu werdyktu .

Warto rowniez przygo towac ma teria ly wideo z kandydatarni do nugrody, ktorych nazwiska

podawane sq z wyprzed zcniem. Dzialan ia promocyj ne zhuduja at rnosfere ocze kiwa nia na gale

finalowa , ktora powinna ulec mod yfikacji. Na przyklud cz<;sciq gali sta nie sie konferencja

prasowa z laurcat em , wladzarni miasta ju ry oraz nast epujucc po niej spotka nie

z czyte lnikami. Reorganizacja ma na celu zintc nsy likowa nic hczposredniego kontaktu

laurcat a z cZjt cInika mi i media mi.

5. Konkurs 1111 dcbiut stan ic s i<: now., inicjatywq ins tjtucji. Dotyczye h<;dzie prozy, do

ud zialu zaprosze ni zos ta nq dorosli dchiutan ci . To sku tccz na i oczckiwa na prl.cz odh iorcbw

formula, inspirujqca do two rzcnia i a kt}wiZl\jqca 16d zkic i rcgion aln c srodowisko tworc6w.

Efckt em hi;dzic publikacja ksiqiki oral. jcj promocja pr zcz Dom Litcratu ry. Kolejm) inicjat ywq

mog., stae si<; rczyd encj c lilcracki e. Miast o L6l1z w tylll roku przygolowujc pierwszq cdycj<:
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Program orgamzncyjny i mery to ryrzn y Dornu l.iterntu ry w Lcdzi

rezydencji artyst ycznych , Dom Lilerut ury moglby stac s it; op eratorcm i mod era torcm

merytorycznym stwo rze nia wa ru nkow do prucy przyjezdnym tworcorn . Przygotowalby

program pobytu, zadania dla rezyden ta, zo rganizowal warsztaty, s potka nia z jego ud zialem

oraz publikacje.

6. Uwaza m, ie do organizowanyeh przed Dom Literutury ko nk ursow powinien powrocic

kon kurs dramaturgiezny, ktorcgo pierwsza edycja odbyla s it; W 1999 ro ku, wt edy

w Srod miejs kim Forum Kultu ry, Rea ktywucja konkursu to powrot do gro na nielicznych

imprez wyrozn iajacych d ram at opisa rzy w Polsce. Lodzki konku rs to rnied zy in nymi debiut

Michala Walczaka ze s lyn na sz tuka l'iaskmonicu. Konkurs domknie wac hlarz dyscypl in

literackl ch obccnych w Domu.

II . An imowa nic d ztal an zwiuzanyeh Z sze...l.cj znany mi a utora m i oruz dzialania

in spirowunc lit eraturn

Literatura 10 nie tylko kanon lek tur i wyhitni wspolczesni pisarze, all' tcz ksiazki popularne

wsr6d czytelnikow. Kryminaly, roman se, "m lasy, pozycjc podrozniczc, naukowe, blografie to

gatunki, ktore bedq ob ecne w Domu l.itcratury . Ta kie otwarcie przyciugnic do instytucji

wieksza ilose odbiorcow, ktorzy po tc ncja lnic za intercsuja sit; pozostalq ofcrt:I instytucji ,

1. Spotka n ia z a utoram i, Dom Lileralury hcd zic za praszal autorow znunych z list

bestsellerow hqdi popularnych ws r{,d czytclnikow. Warto sit;gnqe do luhi anej przez mlodych

lod zian literatury fantasy i science-fict ion , rzad ko gos zcz'lcej w instytucja ch kultu ry.

2. Dom Literatury bed zie upowszechu ial rown iez zjawiska okololitcrac kic, czyli dyscypliny

sz tuk i opa rte na dziela ch literackich b.,d1. j c przetwarzajace. Do takich nalezy film i teat r.

lnstytucja (wczcsniej Srodmiejskie Forum Kultu ry) byla sie dziba utytulowanej grupy

teut raln ej Dziewiecsil, ktorej p rofll artystyczny opicral sit; na dobrej lite rat urze. Warlo wrocic

do tej lradycji. Ofcrta instytucj i w tym zakres ie hed zie opa rta na nastepujqcych projektach :

• Cykl wydarzen zwi azan ych z filmem . L{,di 10 Miast o Filmu i Dom Literatu ry wlaezy do

programu wydarzen ia zwiaza ne z 1.1 dyscypl inu szluki. Odhywae sit; ht;d'J s potka nia ze

scena rzysta mi i rezyserami poswiecon c prohlcm owi ada ptacj i literat U!'}'. ,Jednym z ternatow

moga bye rozni ce fabularne w "Zicmi ob iccnncj" Andrzeja Wajdy i Reymontowski ej powiesci .

• Czytani a performatywnc wspolczesnych sz tuk tcatralnych z ud zialcm kxl zkich uktorow,

opartc na konkursie i warsztacic d ra mnturgicznym .
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Program organ izacyiny i mcrytoryczny Domu Literntury w Lodzi

• Dzialalnosc pracuja cych w Domu gru p artystycznych, opierajacych rep crtuar na literaturze:

teat ru senior6w "BiIla Bo" oraz gru py woku lnej .

• Przeglad Malych Form Teatralnych Let n ia Scc na. Organizowany jest od 2 0 lat i do

niedawna byl jedyn a wakaeyjnq propozycjq tcat ruln a w miescie. Kazdy spc kta kl wypclnia sa le

publicznoscia, co potwierd za, zc Przcglad zbudowa l ma rke i jest lod zianom potrzebny. Do Do

Przcgladu, obo k przebi cgu konkursowcgo, zaprosimy s pektakle mist rzowskie, wyrosle na

gruncie dobrej literatu ry. Tu kie spcktaklc posiudaju w rcp ertuarze na przyklad Junusz Gajos

ezy Anna Seniuk.

3. Doni Literutu ry wzmocni oferte dla se niorow. Byd,) 10 d wa dziala nia: akcja Opowindacze

oraz konkurs na dz ienniki i wspom nic nia. Opowiadaczc to formula stonjtollinqu, czyli

opowiadania hist orii przed publicznoscia. W Domu Literatu ry opowiadaczami sta liby sie

seniorzy, a historiami ich osobistc relacjc. Konkurs na dz icnnik i wspomnicnia objalby prace

pisan e, dotyczqce przczyc oso bistych scn ior6w. Ohie inicjatywy polaczylyby sie w wydarzen ie

Opowi esci Lud zi Dojrzalych . To propozycja cclujuca w potrzehy se niorow, kt6 rzy pragnu

wypowied ziec swoja historic, wy razic swoja osobo wosc i scen iczne urniejetnosci. To pomysl

na podwyzszenie poczucia wa rtosci lej gru py i dcgr csje wykluczcnia wynikaja cego

z rnniejszych kompelen cji cyfro wych.

4. Dom Literatu ry sta nie sie lokalnym lidcrcm in icjatyw ogolno polskich. taki ch ja k Narodowe

Czytanic . Ta akcja to dobry nos nik dla promocji dzialan Dornu Literatu ry. Do akeji mozna by

wlqczyc przed st uwicieli sro dowisk, ktorzy pozwoh] dotrze« do grup mniej za inte resowanyc h

ofcrta kulturalna instytucji , To postacie 16dzkicgo sportu, przcd sicbi orcy i a kto rzy. Inna

ogolnopolska ini cjat ywu jest ro k poswiecony Gus tawowi Hcrling-Grudzin ski emu. Niewielc

sie w Lodzi dzieje w zwiazku z t'l post ucia, Warl o przygolowac spotka nie poswiecon e jcgo

tworczosci , zapros ic spccja list6w spoza Lod zi, przeprowadz ic kum pa nie inte rnc to wq wok61

jego tworczosci. Dom Literatu ry przygolujc Icz program dzial an wo k61 postaci Leopold a

Tyrmanda , ktorernu zos ta l dedykowan y rok 2 020.

III. Dzialania edukacyjne i podniesienie czytelnictwa

Wedlug bad an Bibli oteki Narodowej w 20 18 ro ku do przcczytania przyn ajmniej jed nej ksiazki

przyznalo sic 37 procent Polakow. .lednoczesnie ci, ktorzy czytajq, maju probl em z wyho re m

lektu r nu zatloczony m rynku ksiqzki. Dom Literatu ry rna do odcgra nia ro ly jako lidera

ed ukaej i kulturalnej w sferzc litcralury i czytcln ictwa. Na instytucji spoczywa obO\\iqzc k

podnoszenia tych kom pete ncji, implcme nlujqc polity ky UML zawartq w dwflch

dokumcntach : l'olityce roZtVl~jU kllltllry oraz hyd'lccj jcgo rozwiniyciem l'rogmmie wsparcia
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Program nrgani zacyjn y i meryrory cz ny lhunu Lit erat ury w t.odz!

i rozwojll edukacj i kulturaluej. Dom Literatu ry, jak i pozost alc inst ytucjc, jest rcali zatorem

ohu dokumentow.

I. Zos ta nic wzmocniona dzialaln osc warszla lowa prowadzona przez pracownikow DOl11u oraz

zaproszonych gosc i, Piszqcy lod zian ie bcdu rozwijuc talcnty we wszystkieh gr upac h

wiekowy ch obejmujacych proze, POCyj <; i dram ut . Utwory, bedace OWOCCIll warsztatow,

zosta na opublikowan e w druku i mcd iach elck tro n lcznych. Tworczosc warsztatowa wesprze

i stanic sic zasohcm dla konkursu na dehiut literacki. Zosta nq wp rowadzone spo tkania

master class, czyli wa rsz taty prowadzon c przez wybitne pisa rki i pisnrzy. To dzialan ic

wzrnacniaja cc i kreujace srodowisko litcrackic oral. inspi ruju cci do tworczosci litcrackicj .

2. Wspomnian c hadania Bibliot cki Narodo wej wykaza ly, :i.c ezyta nic ksiazek to praktyka

przcstrzcni prywatnej , Polaey czytuja w do mach, w s rodkach transportu lub na urlopie. Dom

Literatury rozpocznic akcje ed ukacyj na ..Czytucze", ktora odpowie na tc prcfcrcn cjc.

Najwazn iejszym narzcdzicm akcji stanie s i<; ka ta log ..Ks iazek do Czytunia". Pracowni cy

instytucji wybioru wartosciowe pozycjo ksia zkowe, rcprczentujuce roznc ga tunki i dziedziny

pisarstwa. Aktua lizowany co mies iuc katulog zostan ic opublikowuny w intcrnccic. Akcja

..Czytacze" bcd zic skicrowa na do osoh powy:i.cj 14 ro ku zycia. Formulu sta nic sic Readinq

Challenge , czyli ..wy zwania czytclniczcgo". Uczcst nicy akcj i cdukacyj nej ot rzyrn aja list e

tekstow do czyt ania opurtej na kata logu ..Ksiazek do czytania'' . Nic bcda to jedynie ksiazki

d rukowane, ale rown iez dluzsze tcksty na nosnikach cyfro wych - cbookach, laptoptach,

tclcfon ach . Na podstuwie Icktury czytclnik stworzy dzicnnik zawicrajacy wraze nia

i przemyslenia 0 lekturze. Eta py akcji to przcczytan ic kolejnych prop on owan ych tekst ow.

Final zaklada publikacje najciekawszych dzicnnikow 1. lektu ry i nagrody rzcczowc. Bed zie to

progr am cykliczny i caloroczny. Akcja przckroczy ramy instytucji i pozwoli na indywidualny

i kornfortowy wy hor formy uczcstnictwa . Partncrcm ..Czytaczy" moze stac sic Bibliot cka

Miejska , kto ra WCSpl"l.C uczestn ikow swoim ksiegozbiorcm oral. powickszajaca sie baza

ebookow. Do akcji ed ukacyj ncj zostana za proszone micd zy innymi szkoly i Uniwersytety

Tr zecicgo Wieku ...Czytacze" to od pow ied z na wspo mniune wy zcj prcfcrowane formy czyta nia

Polakow, ktor zy pon adto coral. chetnicj korzystajn 1. nosnikow cyfro wych, Celem bcdzie

wykreowanic nawyku czytaniu oral. kompctc ncj i w ind yw idualnyrn dob orzc lektur.

3. Mlod ziez i dzicci szkolne zos ta na wlaczo ne do programu edukacj i kultura lnej po przez

zb udo wunie rclacj i z nauczyciclami. Ofcrla cd llkacyjna Domll Litcratll ry ohcj l11ic wa rsz ta ty

litcra ckic , spotkan ia z allto ra mi, kOlls pckty lckcji ('zy gry litcrackic. Pl"l.cdmiot cl11 ofcrty

stanic si<; litcratura najnowsza, przcdc wszyst kim zwi'lzana z rcgioncm 16d zkim. Nak icrowa na

b<;dzic na zac h<;ccnic mlod zic:i.y do ('zyta nia poprzcz dotarcic do ich za intcrcsowan,

Slrn na \~~



Program organizacylny i nu-rytnryczny 1l11111lJ l.iteratury w Lodzi

autorytetow, pasji , ulubion ych post aci I. literutu ry popularnej. Dom Literutu ry zbuduje trwale

relacje z nau czycielarni , organizacja rn i poza rzadowymi, Wyd zialern Edukacji UML, regulamie

monitorujac relacje I. tymi podrni otami . Ofcr ta bcd zie reali zowana w s icdz ib ie Domu oraz

partnerow. Dzialania na polu cdu kueji czyte lniczej i literackiej postawi'I sobie nast epujace

ccle: • podniesienie poziomu wicd zy 0 literaturze wsp6 lczes nej • uzupelnienie kompetencji

nau czycieli i a nimatorow w zakrcsie for m edukacj i czytc lniczej i wicd zy 0 wspolczesnym

rynku ksiazki • inspirowanie i mentoring mlo dych ta lentow literaekich • dosta rczenie

rodzinorn oferty zajec w ich czasic woln ym, W Programie bardzo wa zna bed zic wspolpraca

I. Biblioteka Miejska , instytucju rowniez reali zujaca prog ra my czytelnicze . Wsp61ne akcje

edukacyjne, wzajemna wymiana zasobnw mcrytorycznych i zbiorow s ta nie sic pod st awa

wspolpracy,

4. W Domu Literatu ry bcda prowa dzone sta le, reg ula rn ie odbyw ajace s ie zajec ia dla dzieci :

"Sobota z ilustracj u" - warsztuty I. i1ustracji ks i,)zek i zubaw Iiterackich dla rod zicow

i rnlodszych dzieci oraz .Supe rbo ha tcr" - zahawy pcdugogicz nc I. postaciami literackimi,

Zajecia odbywac sic bedq w wcekendy, kiedy zapotrzcbowa nie na dz ialania dla dzieci jest

najwieksze. Dla grup zorganizowa nyeh, gl6wnie szkolnych, Dorn Literutu ry przygotuje ofertc

edukacyjna w zakresio prornocji czytc lnictwa i dohry ch lcktur,

5. Dom Literutury stwo rzy na bazie wlasnych zh iorow wypozyczalnie ksiazek, ktore to

zadanic wynika zc sta tutu inst ytu eji . Wypozyezalni a udoste pni publikacje Domu Literatu ry,

pozycje pod arowane instytucji, a ta kze otworzy pun kt wymiany ksiazek. W Domu Literatury

bed zie sta nowisku do zapoz na nia sic I. kat ulogami Bibliot eki Miejski ej i Wojew6d zkiej

Bibliot eki Publicznej . Wypozyezalnia oral. kat alog .Ksiaze k do ezyta nia" sla na sic tez

wsparciem comics iecznej a kcji .Dom t. itcratu ry po lcca ''. Instytucja zarckome nduje na swojej

stro nie internetowej oraz na portalach spolecznosciowyc h dob ra ksi'lzk.; w formi e reccnzj i, tla

historycznoliterackiego i wskazani a micjsca wypozyczcnia pozycji; biblioteki czy wypozyczalni

Domu. Badania Hibliot eki Na rodowe wskaz uja, ze Polucy najche tn iej czytaja tytuly polecon e

przez innych , oraz ze wzras ta znaczcn ie hibliotc k, dla lego Dom odpowie i na te ocze kiwania

czyte lnikow,
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Progra m or ganizacyjn y i merytnrycz ny Durnil l.iterat ury w t.odzi

IV. Promocja i wspolpraca z podmiotumi zewnctrznymi

Promocja kana/ami tradyc!1inymi i c!lfrowy m i __.~ Rozpoioszechnicnie marki Dam

__~~ Xw il,?kszcnief rek wc nr;ii odbiorc6w ofcrtyLiteraturu wS/'6d lodzian

C::WYk reowW/ie ioizerunku prest izowey o i ctmbitneqo Sa lonu Litera ckieqo

Wykrcowanic uiizeru nku osrodka profes jonalne] edukacji kulturalnej

I. Marka Domu Literatury to jakosc ofer ty. Priorytetem sta nie sit; zdy na mizowanie

marketingu instytucji , ktora obec nie nicwy st urczajuco wy korzystujc mozliwnsci promocji

int crnetuwej . Strona instytu eji sta nie sit; dynamiczny medium 0 literntu rzc, redagowanym na

biezaco i regul arnie, a op roez inforrnncj i 0 ofercie znajda sit; mat eri aly multimedi aln e.

Dzialania promocyjne bedq prowad zone nas tepujucy mi metodarni :

• Publikowanie na stronie Dornu Litera tury rcccnzj i polecanych ksiazek, materi alow

edukacyjnych na bezpla tn ej liccneji, fragm ent6w wydanych przez Dorn ksiazek oral.

publicystyki I. czasopism wydawan ych ohecn ie i w przcsz losc i przez Dom, filmowe relacje ze

spotkan I. pisarzarn i.

• Media spolecz nosciowe instytucji bt;dq pozyskiwac wiccej odbior cow, a t rcsci zarn ieszczane

kierowac do obszern iejszych mat eri alow na stron ie internetowej. Dojd zie do sc islej

wspolpracy z komorka inform acyjn u w ydzialu Kultu ry oral. Biura Prornocji i Nowych Mediow

UML.

• Dorn Literatu ry bcd zie obccny w miejscach uczeszczanych przez roz ne grupy do celowe

w formic prorn ocji plakatowej i ulotkowej. Dzicci, mlodziez, rodzice - w instytucjach

oswiatowych, osoby dorosle - w pr zestrzcni miejs kiej, se niorzy - na Uniwersytetach

Trzeciego Wieku .

• Uwazarn , ze Dum Literatury moglby znalezc stale miejscc promocji ma rki w przest rzcni

micjski ej w for mic nosnika ogloszeuiowcgo lub ohiek tu male] a rchitektury usytuowanych

w obszarach rewit alizowa nych przez UML.

• Szczegolny nac isk zos ta nie polozony na promocje tlagowy ch wyd arzcri Dornu Literatu ry:

Festiwalu Literackiego Puls Literatu ry oral. Nagrody Literackiej im . .1. Tuwima. Klnczowa

i niezbedna bt;dzie wspolpruca I. med iami oral. intensywne dzialania wlasne. Met ody

promocyj ne zos ta ly opisnne w czesci 0 nngrodzie.
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2. Dom Literatury zacies ni ws po lpracc z ins tyt ucja mi ed ukacyj ny mi, jako st rutcgicznym

partnerze w reali zowaniu edu kaeji kultu ralnej . Najwnzniejsze hedzic wypracowanie sta lych

relaeji z nau czycielami i dyrektornmi placowek. Dom bcd zic wspolpracowal z organizacja mi

poza rzado wym i w rarn ach organizacj i imprez, a takze aplikowa nia 0 s rod ki zewn etrznc .

Instyt ucja ohecnie ws polpracuje z lod zkim od dzia lem Stowarzyszcnia Pisa rzy Polski ch ,

fundacjq Na rzecz kultu ry lod zkiej Plaster, fundacja Carpe Diem. Nalezy kontynuowac

koo peracje z tymi pod rniota mi, a tukze zabiegac 0 wspolprace z innymi organizacja mi

kulturalnymi. lila 10 szczcgolne znaczcnie dla a plikowania 0 zcw net rznc s rodki finansowe do

Instyt ut u Ksiaz ki, prowad zacego programy Ministerst wa Kultu ry i Dzicd zict wa Narodowego.

Nalezy rowniez podjqc ws po lprace z ut wo rzonym w lut yrn 20 19 roku lnstyt utcm Literatu ry,

ktorego zapowiada na dzialalnosc dotyezyc bed zic rozwoju czytelnic twa i inlegracji

srodowiskn pisarek i pisarzy.

V. WspMpraca z podmiotami zewnetrzny m l

r. Dorn Literat ury nawiazc wspolprare z instyt ucjami ku ltu ry, d la ktorych ed ukacja

kulturalna i literatura stu nowia jcdno z obszar6w dz ialania i narzcdzi pracy. Szczegolne

relacje nawiu zane zosta na z instytu cjami pra cuja cymi I. widze m dzieciccym i mlodzi ezowym,

lak imi jak Teatr Arle kin i Teat r Pinokio, ktorego przyszla sicdz iba przy ul icy Sienkiewicza

znajdzie sie w bezp osrcdnim sas iedz twie Dornu Literalury. Wsp61praca wes prze na przyklad

wec kcndo we zajecia dl a dzicci, festiwal Pulsi k Literatury czy urodziny .luliana Tuwima. DOIn

nawia ze ws polprace z Lodzkim Cen trum Wyd a rt.eli wok61 wyda rzcn planowanyeh na ulicy

Piotrkowsk iej . Swieto Lodzi bedzic okazjq do preze nlacji poetow mlodego pokolenia czy

zorga nizowa nie spuceru sladem lod zkir h pisarzy. Podjet a zosla nie wspolpruca z do marni

ku ltu ry w zakresie organizowa nia oferty polkolonij nej w czasie wa kaej i i feri i zimowych,

Istolna bed zie wspo lp raca p rzy wzajcmnyrn promowan iu wy da rzcn Dornu oral. innyc h

instytucji kult ury,

2 . Wsr6u lodzkich instytucji Dorn Lilera tury szczegblnie blisko hedzie zwiqzany z Bibliot cka

Miejskq oraz Mediat eka . Obie instytucje majq zhieznc pola dz iala nia, dotyczy to przed c

wszystk im prornocj i czytclnictwn , w tym s potka n z tworca mi, tworzcnia warunkow dla

inicjatyw mieszka ricow, spo tkan autorskich i dzial.ni lokalnych . Sadze, ze ws kazana jest

glc;bsza integracja z Bibliol ck q IIliejskq na wymicnionyc h pola ch . [nicj ujqelJ rnelouq

wsp61dzialania Il107.e hye wzaje m ne informowa nie 0 ofercie i " yda rzcniach na slronach

inlernelowych i porlalach s polecz nosciowych pa rlnerow. Wym ienionq wczcSniej formq

bc;dzie lei punkl inform acji bibliot ecznej w I)omu Literat ury. Obi e ins l)1ucje b<;dq

organizowae " ybrane spotka nia alltorskie, wnoszllc aluty, laki e jak polozen ie Domll
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Literatury, potcncjal merytoryczny w postaci mod cratorow, ha za noclcgowa, Uwazam, ZC

wspolpraca zost anic skicrowa na do szczcg{llnic trudnego do pozyskania odbiorcy; osob

w wieku 12-18 lat. W tym kontekscie wuznc bcd zie powst ani e Mcdiat eki , ktora na rozpoezac

dziala lnosc przy ulicy Moniuszki. nom Litcrutu ry hcd zie jcj partnerem merytorycznym

w zakrcsic animowa nia i organizowania dzialari liter ackich i okololiterackich.

VI. Do m Litc ratury wohcc "Po lityki rozwoj u kultury 2020+ dla Miusta Lodz i"

Sta tut Domu Litcratu ry wy raznie wskaz uje obowiuzki ins tyt ucji wohec polityk kulturalnych

Urzedu Miasta Lodzi: [instytucja] prouxulzi usielokicrunkousq dzia/a/llose, zyodllq z po/i/ykq

kulturalnq pWlshua orrrz Miast a Lodzi. Plan dzialania Dornu Lilerutury w ramach

.Programu wsparcia i rozwoju ed ukacj i kulturaln cj w Lodzi" zostal omowiony wczesniej. J est

jednym z dzialan celu op eracyjn cgo .Polityki rozwoju kultury 2020 + dla Miasta Lodzi",

przyjetego w 2 012 ro ku i uaktualni on cgo w 2 0 18 rok u. Ponizej odnosze sie do pozostalych

celow strategicz nych wskazanych w tym dokumcn cie.

• Cel strateg iczny .Polityki ..." "Tozsamose" - w 2 0 18 roku zostal zak tualizowuny poprzcz

dolaczenie czyt eln ictwa . lnstytucja bed zie lidcrem ed ukacj i czytc lniczcj w Lodzi. Ini cjatywy,

ktor e ternu PO SIU Zlj: dl a dzicci - .Superboha ter", ..Sohota z ilustracja ", festiwal .Pulsik

Literatu ry", oferta edukacyjna dla szkol, Dla doroslych hcda to ..Ksiazki do czytania",

wypozyczalniu ksiazek , akcja "Czj1aczc".

• Cel strategiczny ..Talenty: zacheca nie przcdstawiciel i sektora kultu ry do wybierania miejsca

dzialari". Dom moglb y stac sie ope rutorcm rezydcncji artystycznych na polu literatury,

lnstytucja moglaby skorzystac z celu opcracyj nego "Wspa rcic uznanych tworcow kultu ry"

i czas owo skorzystac z lokalu z zasohow micjskich do rca lizacj i fes tiwalu PuIs i Pulsik.

• Cel st rateg iczny .Llczestnik" - Instytucja bcdzic wspieruc iuicja tywy kult uralne

micszkancow poprzez udost cpnicnie zasohow infrastrukturalnych , sprze towych

i merytorycznych . Dorn Literatu ry rnoglby przczna czye wspa rcie finansowe dla iniejatyw

lokalnych , w rarnach posiadanych srodkow .

• Cel .Zarzqdzanie'' - profesjon ali zacja zarzudza nia w ins tyt ucjach kultu ry i wsparcie procesu

opracowa nia strateg ii markctingowej. Dom l.itc rat ury bcd zie we wspolpracy z Wydzi alcm

Kultury dazyl do stworzeniu stratcg ii,

• eel .Odbiorca" - zwiekszcnie uczestn ictwa micszkan cow w ku ltu rze. Wszystklc wymicni on e

w programie dzialania maja na celu powiekszc nic liczhy uczestnikow, w szczegolnosci

edukacja kulturaln a oraz spotka nia z popula rnymi twor cumi.
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VII. Cclc i za da n ia n a okrcs t r zeeh sczonllw kulturalnych 2 0 19-2021

2 0 19

• Int cnsyfika cja promocji Lodzkiej Nagrody Litcrackiej , zmiany organizacyjn e

• Dzialania poswi econe Gustawowi Herliug-Grudzinski emu

2 020

I-VII

• Rozpoczecie cyklu ..Wolnosc w czas ie nicpewnym " oraz . Kobicce pisuni e"

• ROZP<lCZf;cic cyklu spotkari z popularnymi pisarkumi i pisa rzami

• Przeglud Malych Form Teatralnych z udzial em s pe ktukli rnistrzowskich

• Utworze nie katulogu .Ksiqzek do czyt unia"

• Rok Leopolda Tyrmanda

VII -XII

• Rozpoczecic weekendowych warszlutow dla dzicci

• lnt ensyfikacja edukacji czytcl niczej w szkolach

• Spotkania z laureatarni Lodzki ej Nag rody Literaekiej

• Wydarzenie Literatura po Lodzi

• Konkurs dramaturgiczny

• Konkurs na debiut

• Lodzka Nag roda Literackn - osohne wydnrzcn ic

• Rozpoczecie dzlalan dla sen iorow: .Dpowiadacze" i konk urs dzieunikow

• Pilot azowa edycja akcji .Czytacze" dla mlod ziezy

• Narodowe Czyt a nie z udz ialem s portowcow, osoh nicpclnosprawnyc h, seniorow i akto row

2 02 1

• Rozwini ecie akcj i ..Czytacze " o osoby dorosle

. Wydarzcnic ..Opowi esci ludzi dojrzalych"

• Utworze nie Programu edukucj i czyt clniczej

• Festiwal Puls ik Litcratu ry

• Rozwiniecie oferty week endowej dla dzicci

• Utworzc nie wypozyczalni ksiuzek

• Zintegrowanie dzialan z Bibl iot cka Miejskq i Mcdi uteka
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VIII. Organizacja Instytucji

r . Do korica 2019 roku w Domu Literutu ry zos ta nie przep rowadzona ewaluacja i bad ani e oraz

zosta nie post awion a diagnoza w zakresie dzia lan meryto rycznych, gos poda rowania

majatkiern rzeczowyrn i finansowym oraz kompetcncj i pracownikow. Wnioski bedn sta nowic

podstawe do ograniczania koszt6w instytueji niczwiaza nych z dzialalnosciq sta tutowq

i podniesicni c wydatkow na dziala nia mickkie, Diagnoza pozwoli oszacowac czy mozliwe jest

podniesieni e przychodo w, na przyklad pop rzcz podniesieni e stawki dla naj em cow

okazjonalnych lub int ensyfika eji platnej oferty zajc;e i wydarzeri, Duzym obc iazeniem dla

budzetu instytucji jest czynsz, siegajncy 77 tysiccy zlotych rocz n ie. To kwot a, kt6ra znacz nie

wsparl aby dzialalnosc instytucji, Dam Literatu ry mu sialhy funk cjonowac w miej skim lokalu ,

w kt6rym mozliwe jest zwolnie nie z czynszu. lnstytucja zaj muje porni eszczeni a ka mienicy

przy ulicy Roosevelt a 17, kt6rej remo ntowa na jest fasad a oraz wn eka bramowa. .Ied nak

wynajmowany przez Dom lokal wyrn aga remontu, szl'zeg61nie dostosowania przestrzeni

publicznej: holu, see ny, wid owni i sanitaria tow.

2. Diagnoza komp eteneji prucownikow pozwoli oszacowac przygotowanic zespolu do

podjccia nowy ch zadan i ewc ntua lnych korekt kadrowych. Zos ta nie oszacowany stosu nek

pracownikow ad mlnist racyjnn-gos podnrczych (obeeni e 13 osob) oraz merytorycznych

(11 osob) pod katc m pot rzcb instytucji, Nalczy rozpa trzec racjona lizacje zatrudnienia

i korekt e podzialu zada n. Przydziul obowiazkow zos lanie dostosowany do zadari w spos6 b

efektywny, w pelni wy korzystujacy moz liwosc i prucow nikow. W struk turze instytucji pojawi

sie stanowisko dla specjalistow z zakresu promocji oraz ed ukucji, kt6re to dz ia lania st) pilnq

potrzeba .

3. M erytoryczny orga nizacyj ny progra m dzialnn la zos tal opa rty sie na sprawozdu niach

finansowy ch i meryt orycznych instytu cji. Wynika tei z oso b istego doswiad czcn ia wspolpracy

z Dornem Literatu ry i znajo mosci ofe rty od czas u jego powst ani a . Opiera s ic tez na oce nie

realnych i obecnych mozliwosci finansowy ch i kad rowych Domu Literatury. Uwaza m, ie

dzialanic Dornu Literatu ry powinno hye na hiezaco monitorowane. Bede dazyl do

organi zowania, przynajmniej raz na pol roku, kon sultacji z Organizat orem . Celem bedzi e

occna zgodnosci funkcjonowania Domu Litera tury wobec .Polityki rozwoju kultu ry 2 020+"

biezace oszacowanie sku tecz nosci dxialun instytu cji oraz rea kcja na za istniale problem y.

Monitoring instytucji jest jednym ze wskaza n uaktualnionej w 2 0 18 roku .Polityki rozwoju

kultu ry 2 020+".
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4. Harmonogram dzialari organizacyjno-ad minist racyj nych:

2 0 19 - zbada nie kompeten cji pracownikow, ewa luacju dziala ri merytorycznych

2 020 - reorganizacja str uktu ry zatru dn ien ia oraz rucjonu lizacja hudzetu

2 021 - wp rowadzenie zmian podnoszacych efcktyw nosc zatru d nienia

IX. Jaki bedzie Dom Litcratury?

Dom Literatu ry to pierwsza w Polsce samorzadowa instytucja zaj mujuca s it; literaturq

i dzialaniami okololiterackim. To miejscc doskona le promujq ce miasto, a w zakres ic lokalnym

ozywiajace i tworzace zycic liter ackie oraz kulturotworcze Lodzi. W perspektywie

strategicznej instytucja bed zic int egrowac dzialania '/. innymi miejskimi instytucjaml kultu ry

posiadajacymi zbieznc cele, tworzac we wspolp racy wiclok ierunkowy , mult irned ialn y

i nowoczesny organizm na pcdzajacy 16d '/. k'l ku lturc,

Misjr; Domu Literatury sta nie sic stworzcnie Sulonu Litcrackiego popularyzujacego literature

i kreujacego lodzkie srodowisko literackic. Mi sji; stunie sie wykre owa nic instytucji, z kt6rej

lod ziani e beda du mni , ktorq blidtl identyfikowac jako prestizowa i odpowiadajaca ich

aspiracjom spolcczny rn kulturalnym . Misjq bed zic zachcccnie lod zian do czytania oraz

inspirowanie d o tworczosci literackiej , Misja Domu Litera tury to stworzcnie miejsca, ktore

stanie sie atrakcyjn c dla lod zian w kazdym wieku, i kto r« wypelnia aktywnoscia spoleczna

oraz cksprcsja intclek tua lna i a rtystyczna.

KONIEC

(\
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