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WSTĘP

Pamięć, tożsamość, przestrzeń kulturowa, krajobraz i miasto – wątki 
tradycyjnie obecne w programie Międzynarodowego Centrum Kultury 
w dwudziestym czwartym roku jego działalności ulegną rozwinięciu 
i rozszerzeniu.

Otwarta jesienią 2014 roku wystawa Mit Galicji – pierwsza tak 
obszerna opowieść o Galicji widzianej z wielu perspektyw: polskiej, 
ukraińskiej, austriackiej i żydowskiej, w której próbujemy uchwycić rela-
cję między bezpowrotnie utraconym „światem wczorajszym” a współ-
czesnymi inkarnacjami jego mitu – zakończy swą krakowską odsłonę 
i przeniesiona zostanie do Wien Museum, gdzie wiosną i latem zwie-
dzić ją będzie mogła austriacka publiczność. Pogłębieniu wątków pod-
jętych na wystawie służyć będzie międzynarodowa konferencja Galicja 
po Galicji z udziałem najwybitniejszych badaczy z Europy i zza oceanu.

Problematyka galicyjska wpisuje się w szersze zagadnienie prze-
strzeni kulturowej. Innym jej aspektem jest krajobraz kulturowy, przed-
miot dorocznych seminariów i programów edukacyjnych mck. W 2015 
roku krajobraz zaistnieje jednak nie tylko w kontekście jego ochrony, ale 
przede wszystkim jako tworzywo artystyczne. Stanie się to za sprawą 
pierwszej w Polsce wystawy światowej sławy rzeźbiarza Daniego Kara-
vana, prekursora rzeźby site-specifi c, jednego z najciekawszych nurtów 
w sztuce współczesnej eksplorującego genius loci krajobrazu, w jakim 
dzieło jest tworzone. Namysłowi nad krajobrazem, obecnemu dziś 
w wielu dyscyplinach nauki i twórczości, pragniemy także poświęcić 
jeden z numerów kwartalnika „Herito”.

W drugiej połowie roku program mck skupi się na dwóch wątkach. 
Pierwszym będzie miasto jako temat interdyscyplinarnej refl eksji odnie-
sionej do środkowoeuropejskiego kontekstu podczas 3. Forum Dziedzic-
twa Europy Środkowej, realizowanego w ramach działań Grupy Roboczej 
Ekspertów do spraw Dziedzictwa Kulturowego Krajów Grupy Wysze-
hradzkiej. Plenarne dyskusje, wykłady i prezentacje podczas Forum 
poświęcone zostaną między innymi problematyce historycznego kraj-
obrazu miejskiego, kreatywnych miast dziedzictwa, narracji miejskich, 
własności miasta, praktyk rewitalizacyjnych i dynamiki miasta.

Drugim wątkiem będzie Litwa, którą w Galerii mck uobecnią dzieła 
największego artysty litewskiego przełomu xix i xx wieku Mikalojusa 
Konstantinasa Čiurlionisa. Jego twórczość stanowi swoisty Gesamtkunst-
werk, jako że komponował on muzykę, malował i tworzył grafi ki, pisał 
poezje. Tym samym będzie to kolejna w wieloletnim nurcie prezentacji 
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w mck wystawa najwybitniejszych artystów środkowoeuropejskiej awan-
gardy. Litwie i przestrzeni kulturowej Balticum poświęcony zostanie 
również numer „Herito”. Oba przedsięwzięcia wpiszą się w przewod-
nictwo Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego.

Międzynarodowe Centrum Kultury od początku było i jest swoistym 
polskim obserwatorium przemian kulturowych w Europie Środkowej, 
toteż wszystkie realizowane przez nas projekty łączy wspólny cel sta-
nowiący fundament naszej misji. Jest nim refl eksja nad fenomenem 
dziedzictwa kulturowego, które zwłaszcza w czasach tak dynamicznej 
zmiany zyskuje coraz większe znaczenie.

Dyrektor mck – prof. dr hab. Jacek Purchla
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MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY

Międzynarodowe Centrum Kultury zainaugurowało działalność 
29 maja 1991 roku podczas odbywającego się w Krakowie sympozjum 
kbwe (Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie), na któ-
rym po raz pierwszy po zniesieniu żelaznej kurtyny przedstawiciele 
państw Wschodu i Zachodu debatowali o sprawach kultury i dziedzic-
twa. Od początku istnienia mck mieści się w zabytkowej, pamiętają-
cej czasy średniowiecza kamienicy „Pod Kruki” przy Rynku Głównym. 
Położenie w centrum Krakowa, a zarazem w sercu środkowej Europy 
ułatwia realizację naszej misji, polegającej na wspieraniu kulturalnej 
integracji Europy i ochrony jej dziedzictwa kulturowego.

Międzynarodowe Centrum Kultury jest miejscem refl eksji nad kul-
turą i dziedzictwem kulturowym w kontekście wyzwań współczesno-
ści. Trzon naszych zainteresowań stanowią: • teoria, fi lozofi a i zarządza-
nie dziedzictwem • pamięć • tożsamość • przestrzeń kulturowa, sztuka 
i dziedzictwo Europy Środkowej • dialog międzykulturowy • miasto 
jako zwierciadło cywilizacji • polityka kulturalna i ekonomia kultury.

Interdyscyplinarność jest zasadą działania mck. Instytucja łączy 
różne punkty widzenia, korzysta z dorobku wielu dziedzin, by w spo-
sób jak najszerszy, a równocześnie spójny i obiektywny móc dzielić się 
wiedzą z zakresu dziedzictwa kulturowego w wymiarze uniwersalnym.

Międzynarodowe Centrum Kultury jest narodową instytucją kul-
tury o charakterze naukowo-badawczym, edukacyjnym i informacyj-
nym. Dwadzieścia trzy lata działalności to: • 131 wystaw prezentujących 
najważniejsze zjawiska w sztuce i architekturze • ponad 100 międzyna-
rodowych konferencji i seminariów, których uczestnikami byli przed-
stawiciele większości krajów europejskich i wielu pozaeuropejskich 
• 80 międzynarodowych programów edukacyjnych, w których wzięło 
udział ponad 2300 uczestników z większości krajów europejskich, Ame-
ryki Północnej i Południowej, Azji i Afryki • działające od 2001 roku 
podyplomowe studia Akademia Dziedzictwa • 311 publikacji w języku 
polskim i w obcych wersjach językowych ponad 1000 autorów z niemal 
całego świata • specjalistyczny księgozbiór liczący ponad 33 000 wolu-
minów • projekty badawcze realizowane we współpracy z partnerami 
polskimi i zagranicznymi • aktywne uczestnictwo w gremiach między-
narodowych i sieciach kulturalnych.
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WYSTAWY

MIT GALICJI
Do 8 marca 2015

Galicji już nie ma. Zniknęła w 1918 roku z mapy Europy wraz z rozpa-
dem monarchii austro-węgierskiej, której była prowincją.

A jednak Galicja wciąż zajmuje szczególne miejsce w naszej pamięci. 
Jak zatem wytłumaczyć ten fenomen? Jakie są źródła współczesnej 
nostalgii za Franciszkiem Józefem – „dobrym cesarzem”?

Ekspozycja Mit Galicji to wielowątkowa opowieść, w której unikatowe 
obrazy, grafi ki, mapy, fotografi e, fi lmy i dokumenty przybliżają obraz 
mitycznej Galicji – przestrzeni już dzisiaj jedynie wyobrażonej. W tej 
próbie odczytania mitu Galicji na nowo, z różnych perspektyw: polskiej, 
ukraińskiej, austriackiej i żydowskiej, ujawnia się jego intrygująca nie-
jednoznaczność. Wystawa w mck bada te odmienne sensy galicyjsko-
ści, konfrontując rozmaite mityczne wyobrażenia z faktami historycz-
nymi. Odkrywa obecność mitu w sztuce, literaturze i kulturze masowej, 
pokazuje też jego wyraźnie polityczny wymiar.

Problematyka galicyjska oraz zagadnienia tożsamości i pamięci 
Europy Środkowej to jedne z kluczowych zagadnień, jakie podejmuje 
Międzynarodowe Centrum Kultury.

Wystawa jest wspólnym przedsięwzięciem mck i Wien Museum; od 25 
marca do 30 sierpnia prezentowana będzie w Wien Museum w Wiedniu.

Wystawie towarzyszy obszerny album. Zreprodukowano w nim ponad 
trzysta dzieł i dokumentów z kolekcji polskich, ukraińskich i austriackich, 
a o historii i micie Galicji piszą najwybitniejsi znawcy problematyki galicyj-
skiej z Europy i zza oceanu: Matthias Beitl, Emil Brix, Patrice M. Dabrow-
ski, Katrin Ecker, Jarosław Hrycak, Kerstin S. Jobst, Klemens Kaps, Maria 
Kłańska, Żanna Komar, Wolfgang Kos, Börries Kuzmany, Waldemar 
Łazuga, Hans-Christian Maner, Martin Pollack, Jurko Prochaśko, Jacek 
Purchla, Jan Rydel, Monika Rydiger, Werner Michael Schwarz, Joshua 
Shanes, Alois Woldan, Larry Wolff , Taras Wozniak i Krzysztof Zamorski.

ŚLADY LUDZI. CRISTIANO MASCARO / SŁAWOMIR RUMIAK
marzec–czerwiec

Dwóch artystów, dwa kraje, dwa punkty widzenia. Wystawa będzie 
rodzajem dialogu pomiędzy jednym z najbardziej znanych brazylij-
skich fotografi ków – Cristianem Mascarem, a polskim twórcą – Sławo-
mirem Rumiakiem. Efektem projektu jest kilkadziesiąt czarno-białych 
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fotografi i oraz wideo dokumentujące krajobraz Brazylii i Polski. Pod-
czas swoich podróży Mascaro odwiedził cztery miasta: Gdańsk, War-
szawę, Łódź i Kraków; Rumiak natomiast szczególną uwagę poświęcił 
São Paulo – jednej z największych światowych metropolii. Miasto wraz 
z jego architekturą, strukturą, wewnętrznym rytmem stało się ważnym 
punktem odniesienia dla obu artystów. Uchwycone przestrzenie nie 
tylko opowiadają historię miejsc i ludzi, którzy je tworzyli, ale równo-
cześnie ujawniają wrażliwość, wiedzę i fascynacje samych fotografi ków.

Wystawa jest przygotowywana we współpracy z Instytutem Adama 
Mickiewicza w Warszawie. Po prezentacji w Krakowie zostanie w 2016 
roku pokazana w Brazylii w ramach sezonu kultury polskiej.

DANI KARAVAN
czerwiec–wrzesień

Wystawa Daniego Karavana – światowej sławy izraelskiego rzeźbiarza, 
prekursora rzeźby site-specifi c, autora tak znanych dzieł jak pomnik 
Brygady Negev (1963–1968) czy pomnik Waltera Benjamina w Portbou 
(1994). Tworzone przez artystę prace site-specifi c powstają z myślą o kon-
kretnej lokalizacji – urbanistycznej, plenerowej bądź galeryjno-muze-
alnej. Ekspozycja przybliży twórczość artysty poprzez prezentacje licz-
nych fi lmów, zdjęć, szkiców i modeli. Widzowie będę mogli zapoznać się 
z tak wybitnymi realizacjami jak: miejsce upamiętniające pogrom Żydów 
w Ratyzbonie (1997), plac Kikar Levana w Tel Awiwie (1977–1988), zreali-
zowana w Norymberdze Droga praw człowieka (1989–1993) czy Studnia 
pamięci przed berlińskim Bundestagiem (2012) – pomnik europejskich 
Sinti i Romów zamordowanych przez reżim nazistowski. Szczególnym 
rysem wystawy będą odniesienia Karavana do jego wieloletniej przyjaźni 
z Tadeuszem Kantorem, co zbiega się z obchodami Roku Kantora 2015.

JOANNA JANOWSKA-AUGUSTYN.
GRAFIKA. GRAND PRIX MTG 2012
wrzesień–październik

Wystawa monografi czna ukazująca twórczość grafi czną laureatki Grand 
Prix Międzynarodowego Triennale Grafi ki w roku 2012. Artystka, obok 
zwycięskiej pracy Kolej rzeczy i, zaprezentuje przegląd najważniejszych 
cykli grafi cznych, między innymi Nieuchronne, Samotność, Ciało i kamień.
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Joanna Janowska-Augustyn, absolwentka Wydziału Grafi ki krakow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych, łączy w swojej twórczości kunszt i fi ne-
zję tradycyjnego rysunku z grafi ką cyfrową i fotografi ą. W swoich grafi -
kach odnosi się do fi gury ludzkiej i do ludzkiego ciała, ale nie w sposób 
dosłowny. Wyłaniające się z zagęszczonego kreską cienia niedookreś-
lone zarysy kształtów zaledwie sugerują obecność człowieka. Charak-
terystyczna dla artystki wielowarstwowa materia grafi czna, płynne 
przejścia od partii zacienionych do rozświetlonych pozwalają jej wykre-
ować iluzje swoistej głębi i przestrzenności kompozycji. W ten sposób 
buduje autorka swoje ascetyczne, a zarazem monumentalne prace, pro-
wokując widza do refl eksji nad przemijaniem, samotnością, nieobec-
nością, śmiercią.

MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS
październik 2015 – styczeń 2016

Wystawa jednego z najważniejszych twórców litewskich, którego doro-
bek jest zestawiany z artystami tej miary co Wassily Kandinsky, Arnold 
Böcklin, Edvard Munch czy Odilon Redon. Wśród polskiej publiczności 
twórczość Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa (1875–1911) jest jednak 
mało znana, co dziwi tym bardziej, że związki artysty z polskim środowi-
skiem twórczym przełomu xix i xx wieku były niezwykle silne. Wystawa 
w Galerii mck przypomni sylwetkę tego niezwykłego artysty-wizjonera, 
w którego twórczości można odnaleźć zarówno elementy symbolizmu, 
ekspresjonizmu, jak i początki poszukiwań abstrakcyjnych. Čiurlionis 
był artystą niezwykle wszechstronnym – komponował muzykę, malował 
i tworzył grafi ki, pisał poezje. Muzyczne doświadczenia próbował artysta 
również wyrażać za pomocą języka plastycznego – element muzyczności 
był niezwykle ważny w jego pracach malarskich i grafi cznych. Malarskie 
fantazje Čiurlionisa łączy niezwykła atmosfera i nastrojowość. To swo-
iste pejzaże wyobraźni, świat z pogranicza snu i magii, duchowych prze-
żyć i mistycznego doświadczenia. W twórczości artysty można się rów-
nież doszukać inspiracji rodzimą kulturą litewską.

Wystawa Čiurlionisa nie tylko stanie się okazją do przybliżenia arty-
stycznego dorobku przedwcześnie zmarłego twórcy, ale równocześnie 
odsyłać będzie do kwestii fenomenu pogranicza, przenikania się kultur, 
narodowej tożsamości i złożonych relacji polsko-litewskich.

Ekspozycja została przygotowana we współpracy z Narodowym 
Muzeum Sztuki Mikalojusa Konstantinasa Čiurlionisa w Kownie.
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GALICJA PO GALICJI
marzec

Międzynarodowa konferencja – podobnie jak wystawa Mit Galicji, któ-
rej towarzyszy – będzie podsumowaniem zainicjowanego przez mck 
w 2010 roku projektu. Wiodącym celem konferencji jest przedyskutowa-
nie współczesnego mitu (mitów) Galicji z różnych perspektyw. Przed-
miotem dyskusji będzie również kulturowy wymiar Galicji w kontekście 
środkowoeuropejskim, problem pamięci, jak też próba oceny fenomenu 
Galicji jako swoistego laboratorium mitu. Szczególnym przedmiotem 
dyskusji będzie znaczenie Galicji dla współczesnej Ukrainy. Do udziału 
w konferencji zapraszamy historyków, historyków sztuki, socjologów, 
kulturoznawców z różnych krajów, między innymi z Austrii, Polski, 
Ukrainy, Węgier. Obrady konferencyjne mają charakter otwarty, są adre-
sowane do szerokiego grona odbiorców polskich i zagranicznych zain-
teresowanych tematyką fenomenu Galicji.

Konferencja organizowana we współpracy z Institut für Donau-
raum und Mitteleuropa w Wiedniu i Ukraińskim Uniwersytetem Kato-
lickim we Lwowie.

3. FORUM DZIEDZICTWA EUROPY ŚRODKOWEJ
MIASTO
wrzesień

Miasto, jedna z najbardziej spektakularnych inwencji ludzkich i zwier-
ciadło tworzonych przez człowieka cywilizacji, stanowi kompleksowy 
i trudny do objęcia fenomen badawczy. Wielowarstwowe związki spo-
łecznych interakcji, działania gospodarcze, infrastruktura i rosnąca 
liczba mieszkańców tworzą, jak napisała Jane Jacobs, skomplikowany 
system wzajemnie połączonych czynników, razem budujących orga-
niczną całość miasta. Z  jednej strony generują problemy takie jak 
zmiana klimatu, przestępczość i nierówności społeczne, a z drugiej 
tworzą kreatywne rozwiązania oraz dają nadzieje i marzenia licznym 
migrantom. Analiza miasta łączy badaczy i praktyków z wielu dyscy-
plin: urbanistów, ekonomistów, socjologów, psychologów społecznych, 
antropologów, historyków i historyków sztuki. Takie interdyscyplinarne 
i innowacyjne podejście znajdzie swoje odzwierciedlenie w kolejnej, 
trzeciej edycji Forum Dziedzictwa Europy Środkowej, której tematem 
przewodnim będzie miasto. Plenarne dyskusje, wykłady i prezentacje 
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KONFERENCJE, SEMINARIA, PROJEKTY, WSPÓŁPRACA W SIECIACH

w sesjach równoległych (będące rezultatem naboru artykułów – call for 
papers) poświęcone zostaną między innymi problematyce historycznego 
krajobrazu miejskiego, kreatywnych miast dziedzictwa, narracji miej-
skich, własności miasta, praktyk rewitalizacyjnych i dynamiki miasta.

Forum jest realizowane w ramach działań Grupy Roboczej Eksper-
tów do spraw Dziedzictwa Kulturowego Krajów Grupy Wyszehradzkiej.

CULTURAL HERITAGE COUNTS FOR EUROPE: 
TOWARDS A EUROPEAN INDEX FOR VALUING 
CULTURAL HERITAGE
2013–2015

Celem projektu jest zebranie, analiza, skonsolidowanie oraz szerokie 
rozpowszechnienie istniejącego zasobu informacji na temat wpływu 
dziedzictwa kulturowego na społeczeństwo, gospodarkę, środowisko 
i kulturę. Jego efekt stanowić będzie mapa badań naukowych prowadzo-
nych w wyżej wymienionym zakresie na wielu poziomach, tj. europej-
skim, narodowym, regionalnym, lokalnym oraz sektorowym. Ponadto 
projekt ma za zadanie zwiększenie świadomości na temat korzyści 
płynących z dziedzictwa kulturowego oraz wypracowanie rekomen-
dacji dla polityków, a w konsekwencji sięgnięcie do pełnego wymiaru 
dziedzictwa. Na czerwiec 2015 roku zaplanowano prezentację ostatecz-
nej wersji raportu. Koordynatorem projektu jest Europa Nostra, a part-
nerami prowadzącymi badania są Międzynarodowe Centrum Kultury 
(Kraków) oraz Międzynarodowe Centrum Konserwacji im. Raymonda 
Lemaire’a (Uniwersytet w Leuven, Belgia). W projekcie uczestniczą 
też trzy inne organizacje: encatc (główna europejska sieć organizacji 
i instytucji zajmujących się sztuką, zarządzaniem kulturą oraz eduka-
cją), Heritage Europe – eahtr (Europejskie Stowarzyszenie Historycz-
nych Miast i Regionów) oraz The Heritage Alliance (instytucja part-
nerska z Wielkiej Brytanii). Projekt jest realizowany dzięki wsparciu 
Programu Kultura ue.
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SPOTKANIA GRUPY ROBOCZEJ EKSPERTÓW DO SPRAW 
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO KRAJÓW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ
kwiecień, lipiec, wrzesień

W 2006 roku ministrowie kultury państw wyszehradzkich powierzyli 
mck koordynację działań Grupy Roboczej Ekspertów do spraw Dzie-
dzictwa Kulturowego Krajów Grupy Wyszehradzkiej. W roku 2015 prze-
widziano trzy spotkania grupy poświęcone wypracowaniu i ewaluacji 
programu merytorycznego realizowanych wspólnie projektów – przede 
wszystkim przeprowadzeniu kolejnego wspólnego letniego kursu edu-
kacyjnego na temat zarządzania obiektami światowego dziedzictwa 
unesco, który zaplanowany został w Polsce i na Słowacji, oraz przygo-
towaniu 3. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej.

PRZESTRZEŃ KULTUROWA EUROPY ŚRODKOWEJ
czerwiec

Kolejne seminarium objazdowe z cyklu Przestrzeń kulturowa Europy Środ-
kowej poświęcone jest wielokulturowemu dziedzictwu Śląska, a w szcze-
gólności pograniczu Polski i Czech oraz Niemiec. W trakcie seminarium 
przewidziane zostały liczne spotkania z ekspertami odpowiedzialnymi 
za ochronę zabytków i krajobrazu, planowanie przestrzenne oraz zarzą-
dzanie obiektami zabytkowymi i instytucjami muzealnymi.

POLSKA SIEĆ EUROŚRÓDZIEMNOMORSKIEJ FUNDACJI DIALOGU 
KULTUR IM. ANNY LINDH

mck, z ramienia mkidn i msz, zajmuje się koordynacją działań polskiej 
sieci Fundacji im. A. Lindh, której zadaniem jest promocja wzajemnego 
zrozumienia, poznania i tolerancji. Do polskiej sieci należy ponad stu 
członków reprezentujących organizacje pozarządowe, instytucje kultury, 
uczelnie wyższe, szkoły. Zadaniem mck jest promocja Fundacji i jej misji, 
zachęcanie do współpracy w regionie eurośródziemnomorskim, konso-
lidacja polskiej sieci, pomoc jej członkom w poszukiwaniu partnerów 
zagranicznych i fi nansowaniu projektów, realizacja wspólnych projek-
tów polskiej sieci. W związku z tym wydawany jest regularnie newslet-
ter, prowadzona jest strona internetowa www.alfpolska.org oraz polska 
sekcja na stronie www.euromedalex.org, organizowane są spotkania 
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regionalne i zgromadzenie ogólne członków, wydawane są materiały 
promocyjne. mck pozostaje w stałym kontakcie zarówno z Sekretaria-
tem Fundacji w Aleksandrii, jak też z Ministerstwami Kultury i Spraw 
Zagranicznych – opiniuje dokumenty, przygotowuje polskie stanowi-
ska i stara się, by głos Europy Środkowej był słyszalny także w obsza-
rze EuroMedu. Na lata 2015–2017 przewidziano realizację wspólnego 
projektu polskiej sieci oraz tematycznego projektu międzysieciowego 
we współpracy z koordynatorami innych sieci Fundacji. Inicjatywy te 
będą stanowiły kontynuację wielowątkowych działań mck na rzecz dia-
logu międzykulturowego i tolerancji. %www.alfpolska.org

AHICE

Art and Heritage from Central Europe (ahice) to założony przez mck 
środkowoeuropejski serwis internetowy o sztuce i dziedzictwie, zrzesza-
jący niemal dwustu partnerów z Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Ser-
wis działa jako obszerna baza danych obejmująca wystawy i konferen-
cje organizowane w Europie Środkowej, wydawane w regionie książki 
i czasopisma, a także miejsca dziedzictwa. Skierowany jest do specja-
listów, muzealników oraz miłośników sztuki, kultury i dziedzictwa, 
i prowadzony w języku angielskim. Serwis realizowany jest we współ-
pracy z partnerami instytucjonalnymi z krajów Grupy Wyszehradzkiej, 
którymi są: Galeria Morawska w Brnie (Czechy), Gyula Forster Naro-
dowe Centrum Zarządzania i Udostępniania Dziedzictwa (Węgry) oraz 
Instytut Historii Sztuki Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie (Sło-
wacja). %www.ahice.net

INWENTARYZACJA ZABYTKÓW SZTUKI SAKRALNEJ 
NA ZIEMIACH WSCHODNICH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ
LWÓW I ZIEMIA CHEŁMSKA

Na 2015 rok przewidziano kwerendy w polskich oraz ukraińskich muze-
ach, bibliotekach i archiwach w celu skompletowania materiału do tomu 
23. części i serii Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej na Ziemiach 
Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Tom ma zawierać uzupełnie-
nia do tekstów i dokumentacji ikonografi cznej wszystkich poprzed-
nich 22 tomów publikacji: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego 
województwa ruskiego. Oprócz tego powstanie scalony indeks nazwisk 
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ze wszystkich tomów oraz indeks wszystkich opracowanych kaplic 
publicznych i kościołów fi lialnych. Ostatecznego kształtu nabierze także 
swoisty słownik artystów pracujących na terenie dawnego województwa 
ruskiego, obejmujący wszystkich artystów i rzemieślników wzmianko-
wanych w opublikowanych tomach części i.

Ponadto trwa faza przygotowawcza do cyfryzacji rezultatów pro-
jektu „Inwentaryzacja zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschod-
nich dawnej Rzeczypospolitej”.

AKADEMIA DZIEDZICTWA
IX Edycja: styczeń–wrzesień
X Edycja: październik–grudzień

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania dziedzictwem kulturowym 
realizowane od 2001 roku wspólnie z Małopolską Szkołą Administra-
cji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Adresatami 
studiów są pracownicy administracji publicznej, służb ochrony zabyt-
ków, nauczyciele, muzealnicy i pracownicy placówek kulturalnych oraz 
osoby zainteresowane szeroko rozumianym dziedzictwem. Uczestnicząc 
w wykładach i seminariach obejmujących zagadnienia ekonomiczne, 
prawne, społeczne i polityczne, słuchacze zdobywają wiedzę o współ-
czesnych narzędziach ochrony dziedzictwa kulturowego i zarządzania 
jego zasobami. Zajęcia realizowane są w ramach następujących bloków: 
kultura i dziedzictwo, prawne i fi nansowe aspekty ochrony dziedzic-
twa, działalność instytucji kultury, marketing i promocja dziedzictwa, 
zarządzanie instytucjami, rachunkowość i fi nanse, samorząd teryto-
rialny, planowanie przestrzenne. Uzupełnieniem programu są warsztaty 
poświęcone zarządzaniu instytucjami kultury oraz zarządzaniu obiek-
tami dziedzictwa kulturowego w formie wyjazdów studyjnych. Podsu-
mowanie studiów stanowi przygotowanie pracy końcowej w ramach jed-
nego z czterech seminariów tematycznych.
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WYKŁADY OTWARTE AKADEMII DZIEDZICTWA

Wykłady popularyzują specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania 
dziedzictwem kulturowym, a także badań nad kulturą i historią Polski 
realizowanych przez uczonych z zagranicy, w tym przez uczestników 
programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Thesaurus Poloniae. Organizowane są spotkania z ekspertami zajmu-
jącymi się zarządzaniem instytucjami kultury, w tym muzeami z róż-
nych części Europy. Ich tematy układają się w cykle, między innymi 
Miasto i muzeum oraz Kultura i polityka.

THESAURUS POLONIAE
Edycje XII i XIII

Geneza programu Thesaurus Poloniae sięga 2007 roku i zorganizowa-
nego w Krakowie Pierwszego Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów 
Polski, który pokazał rosnące zainteresowanie wiedzą o Polsce w róż-
nych częściach świata oraz odsłonił lukę w ofercie stypendialnej kie-
rowanej przez polskie instytucje do naukowców mieszkających i pra-
cujących za granicą. W odpowiedzi na te potrzeby Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej powołał program 
stypendialny Thesaurus Poloniae, który od 2009 roku realizowany jest 
przez mck w Krakowie. Program adresowany jest do osób prowadzą-
cych badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dzie-
dzictwu Polski i Europy Środkowej. O stypendium ubiegać się mogą 
osoby zajmujące się historią, historią sztuki, socjologią, etnografi ą oraz 
antropologią kulturową i innymi naukami pokrewnymi. Program The-
saurus Poloniae skierowany jest do osób niebędących obywatelami Pol-
ski. W ramach jednorazowego pobytu stypendialnego, trwającego trzy 
miesiące, stypendysta przebywa i prowadzi pracę naukową w Krakowie. 
Każdego roku mck organizuje dwa konkursy dla potencjalnych stypen-
dystów. %www.mck.krakow.pl/page/thesaurus-poloniae-1

PROGRAMY EDUKACYJNE
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V4 HERITAGE ACADEMY
lipiec

Co roku w lipcu mck wspólnie z instytucjami partnerskimi z państw 
Grupy Wyszehradzkiej organizuje tygodniowy kurs dla pracowników 
instytucji kultury oraz służb konserwatorskich z regionu Europy Środ-
kowej. W 2015 roku odbędzie się już siódma edycja programu, którego 
motywem przewodnim jest zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę 
Światowego Dziedzictwa unesco, a tematem głównym będą tym razem 
zabytki Słowacji, w szczególności Bańska Szczawnica.

EUROPEAN CAMPUS OF EXCELLENCE
wrzesień

Jesienią 2015 roku mck wspólnie ze Studienstiftung des deutschen Vol-
kes zainauguruje program edukacyjny zatytułowany European Cam-
pus of Excellence. Adresowany do trzydziestu wyróżniających się stu-
dentów i młodych pracowników nauki z Polski, Niemiec oraz innych 
krajów europejskich projekt poświęcony zostanie zjawisku miasta kre-
atywnego. Dwutygodniowy program Creative City obejmować będzie 
warsztaty, wykłady i wizyty studyjne realizowane w Krakowie i na Gór-
nym Śląsku, które dotyczyć będą transformacji, jaka zachodzi we współ-
czesnych miastach.

WORLD HERITAGE: KRAKOW AND THE CENTRAL EUROPEAN 
CONTEXT
czerwiec–lipiec

Trwający cztery tygodnie program edukacyjny realizowany we współ-
pracy z Rutgers – The State University of New Jersey oraz z Zakładem 
Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich unesco Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie adresowany jest do grupy amerykańskich 
studentów zainteresowanych problematyką Europy Środkowej oraz 
zarządzaniem i promocją dziedzictwa kulturowego.
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GREGORY J. ASHWORTH
PLANOWANIE DZIEDZICTWA
wersja polska

Czwarty tom w serii Heritologia zgromadzi teksty Gregory’ego J. Ash-
wortha. Istotą dziedzictwa jest wykorzystanie przeszłości do współczes-
nych celów – między innymi politycznych i społecznych. Co więcej, ma 
ono pośrednie i bezpośrednie przełożenie na rozwój gospodarczy w kon-
kretnych miejscach. Niemniej mimo rozlicznych prób nie wypracowano 
jednego uniwersalnego modelu gwarantującego powodzenie takiego 
działania, nie można też spodziewać się nadzwyczajnych korzyści, one 
bowiem zawsze idą w parze z kosztami, jakie trzeba ponieść. Należy 
jednak wyciągać wnioski z praktyki; wnioski wypływające z uważnego 
zarządzania, nie zaś z automatycznej imitacji.

Gregory J. Ashworth jest jednym z najważniejszych badaczy, któ-
rzy zajmują się dziedzictwem w perspektywie ekonomii i zarządzania. 
Zgromadzone w książce teksty układają się w dwa główne nurty roz-
ważań – poszukiwanie paradygmatów, koncepcji, defi nicji dziedzictwa 
i heritologii oraz próba odpowiedzi na pytanie, jak należy zarządzać 
dziedzictwem, aby osiągać zakładane cele.

FRANTIŠEK MIKŠ
CZERWONY KOGUT PICASSA
wersja polska

Bogato ilustrowany tom esejów czeskiego historyka sztuki Františka 
Mikša poświęcony artystom środkowoeuropejskim (choć nie wyłącznie) 
w kontekście związków sztuki z polityką w xx wieku. Malarstwo, rewo-
lucja, totalitaryzm, xx wiek widziane przez pryzmat twórców takich jak 
Kazimierz Malewicz, George Grosz, Ernest Neuschul, Oskar Kokoschka, 
Edward Dwurnik, a także Pablo Picasso z jego epizodem zaangażowa-
nia się w obronę pokoju za żelazną kurtyną. Piąty tom serii Biblioteka 
Europy Środka pod redakcją Jacka Purchli.
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LUCIAN BOIA
DLACZEGO RUMUNIA JEST INNA?
wersja polska

Od lat siedemdziesiątych xx wieku nie ukazało się w Polsce żadne cało-
ściowe opracowanie dziejów Rumunii. Sam kraj przeszedł w tym czasie 
skomplikowaną i obfi tującą w paradoksy drogę transformacji od jednej 
z najcięższych dyktatur komunistycznych do demokratycznego kraju 
członkowskiego Unii Europejskiej. Przypadek Rumunii jest więc tyleż 
fascynujący, ile wymagający na nowo całościowego i krytycznego spoj-
rzenia. Oba te wymagania spełnia książka Luciana Boi, najwybitniej-
szego dziś historyka rumuńskiego, a zarazem jednego z najważniejszych 
intelektualistów obecnych w rumuńskiej debacie publicznej. Jego dia-
gnozy odnośnie do roli historii we współczesnej świadomości Rumu-
nów mają kluczowe znaczenie dla rozumienia tożsamości rumuńskiej 
dzisiaj oraz charakteru rumuńskiej transformacji i modernizacji prze-
łomu xx i xxi wieku. Profesor Boia odważnie poddaje pod dyskusję roz-
maite rumuńskie mity i autostereotypy, a o jego książkach dyskutuje 
się w Rumunii znacznie szerzej niż w naukowym kręgu historyków. 
Szósty tom serii Biblioteka Europy Środka pod redakcją Jacka Purchli.

KATARZYNA KOTYŃSKA
LWÓW. O ODCZYTYWANIU MIASTA NA NOWO
wersja polska

Lwów jest ważnym „miejscem pamięci”, na różne sposoby odczytywa-
nym i wykorzystywanym w mówieniu o własnej tożsamości i histo-
rii przez Ukraińców, Polaków, Rosjan, Żydów. Autorka bada literaturę 
o Lwowie powstałą w różnych językach, lecz głównymi bohaterami 
książki są Ukraińcy i Polacy: ich myślenie o Lwowie rozwija się podob-
nymi, bardzo często wręcz analogicznymi ścieżkami. Różnica powstaje 
w wyniku innego rozłożenia akcentów, innych wartościowań. Jednym 
z podstawowych rysów „literatury lwowskiej” jest wielokulturowość 
miasta, nieodmiennie przywoływana przez obie strony jako jedna z naj-
wspanialszych jego cech. Autorka stara się pokazać, z jakich elemen-
tów i w jaki sposób interpretowanych powstają kuszące swoją prostotą 
i bezchmurnością obrazy Lwowa jako idylli, zazwyczaj w istocie mono-
narodowej i pozornie tylko wielokulturowej – oraz co w rzeczywistości 
za nimi stoi. Ten mit bowiem często służy za wygodną zasłonę, kryjącą 
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rzeczywiste historyczne problemy i spory tożsamościowe, a także nie-
ustanne próby oznaczania i oswajania przestrzeni miejskiej zgodnie 
z własną – i przeciwko cudzej kulturze.

Analiza literatury służy badaniu wzajemnego obrazu różnych zwią-
zanych ze Lwowem grup narodowych i społecznych oraz wzajemnych 
związków i wpływów, które łączą (i/lub dzielą) obrazy Lwowa w pamięci 
i wyobraźni tych grup. Obecnie nie istnieje żadna monografi a, ani 
w języku polskim, ani w ukraińskim, omawiająca w sposób całościowy 
obraz Lwowa w literaturach różnych narodów. Tymczasem właśnie 
na przestrzeni xx wieku najwyraźniej zaobserwować można sposoby 
konstruowania polskiej, ukraińskiej, żydowskiej i rosyjskiej narracji 
lwowskiej, ich wzajemne związki i konfl ikty. Dopiero na takim tle czy-
telne stają się dzisiejsze spory i dyskusje o tożsamości lwowskiej, „prawie 
do tradycji” czy „prawie do własnej pamięci”. Siódmy tom serii Biblio-
teka Europy Środka pod redakcją Jacka Purchli.

ALBUMY

ŚLADY LUDZI. CRISTIANO MASCARO / SŁAWOMIR RUMIAK
wersja polsko-angielska

DANI KARAVAN
wersja polsko-angielska

MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS
wersja polsko-angielska

PRZESTRZEŃ KULTURY. NAJNOWSZA ARCHITEKTURA POLSKA
wersja polsko-angielska, Jacek Purchla, Janusz Sepioł (red. nauk.)

Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej oddano do użytku wiele 
nowoczesnych i wartościowych artystycznie obiektów kultury. Można 
wręcz mówić o wielkim ruchu nadrabiania zaległości infrastruktu-
ralnych, którego skala inwestycyjna i klasa architektoniczna nie mają 
precedensu w powojennych dziejach kraju. Proces ten nie tylko doko-
nał ilościowej i jakościowej zmiany w krajobrazie polskiej kultury, ale 
sam w sobie jest fenomenem synergii polityki samorządów, mecenatu 
państwa, możliwości fi nansowych, jakie otwarło wstąpienie do Unii 
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Europejskiej, oraz modernizowania się samych instytucji kultury. Jest 
również – co szczególnie istotne – prawdziwym przełomem w polskiej 
myśli i praktyce architektonicznej.

Bogato ilustrowany album dokumentuje poprzez fotografi e, rysunki 
i fachowy komentarz niemal trzydzieści nowo powstałych bądź będą-
cych na ukończeniu obiektów kultury. Dzięki ich zebraniu i zestawie-
niu daje wyobrażenie nie tylko o ich poziomie technologicznym i klasie 
artystycznej, ale przede wszystkim ukazuje Polskę jako kraj znaczący 
we współczesnej europejskiej panoramie architektonicznej oraz pozwala 
dostrzec w architekturze ważną część kultury.

PRACE ZBIOROWE

THE LIMITS OF HERITAGE
wersja angielska, Katarzyna Jagodzińska, Jacek Purchla (red. nauk.)

Publikacja pokonferencyjna 2. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej.
Organizowane przez mck Forum Dziedzictwa Europy Środkowej 

to odbywająca się co dwa lata międzynarodowa konferencja, na której 
specjaliści z regionu Europy Środkowej, a także zajmujący się proble-
matyką Europy Środkowej badacze i eksperci z całego świata dyskutują 
nad zagadnieniami dziedzictwa kulturowego. Krakowska konferencja 
jest głosem Europy Środkowej w zakresie jego fi lozofi i, zarządzania, 
ochrony, wymiaru ekonomicznego i politycznego. Tematem przewod-
nim odbywającego się w 2013 roku 2. Forum były Granice dziedzictwa. 
Druga dekada xxi wieku sprzyja nie tylko rozważaniom nad samym 
systemem ochrony dziedzictwa, ale także nad jego wymiarem i fi lozo-
fi ą: Co należy chronić? W jaki sposób budować relacje współczesności 
do historii? W kontekście międzynarodowych i lokalnych list obiektów, 
miejsc i form dziedzictwa kulturowego – gdzie kończy się to dziedzic-
two oraz kiedy współczesność staje się dziedzictwem?

Książka podzielona zostanie na sześć tematycznych części: Granice 
dziedzictwa, Dziedzictwo i polityka, Jak sprzedać dziedzictwo?, Miasta 
atrakcyjne – rola dziedzictwa, Zarządzanie wielkoskalowymi obiektami 
dziedzictwa kulturowego, Niematerialne dziedzictwo kulturowe.
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ZRABOWANE – ODZYSKANE. 
DOBRA KULTURY – PRZYPADEK POLSKI 
wersja polska i wersja angielska, Małgorzata Omilanowska, 
Jacek Purchla (red. nauk.)

Publikacja będąca pokłosiem międzynarodowej konferencji poświęco-
nej problematyce restytucji dzieł sztuki w Polsce w kontekście europej-
skim i zorganizowanej w roku 2014 przez Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego oraz Międzynarodowe Centrum Kultury.

Tragedia drugiej wojny światowej doprowadziła do przemieszczenia 
wielkiej liczby dóbr kultury. Powojenne uwarunkowania polityczne unie-
możliwiły w Polsce otwartą dyskusję o grabieży zabytków zarówno przez 
Trzecią Rzeszę, jak i przez Związek Radziecki. Po przełomie politycz-
nym 1989 roku sprawy te ponownie stały się aktualne. W tomie znajdzie 
się około trzydziestu artykułów omawiających polskie doświadczenia 
w odzyskiwaniu utraconych dzieł sztuki, a także politykę i prawodaw-
stwo restytucyjne innych państw.

NARODY I STEREOTYPY 25 LAT PÓŹNIEJ. 
NOWE GRANICE, NOWE HORYZONTY
wersja polska i wersja angielska, Jacek Purchla, Robert Kusek, 
Joanna Sanetra-Szeliga (red. nauk.)

Książka stanowi podsumowanie konferencji Narody i stereotypy 25 lat 
później. Nowe granice, nowe horyzonty, która odbyła się w dniach 4–6 
czerwca 2014 roku w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krako-
wie. Jest wieloautorską monografi ą naukową o charakterze interdyscy-
plinarnym, która koncentruje się na problematyce postrzegania siebie 
i innych we współczesnym świecie ze szczególnym uwzględnieniem 
problematyki narodowej. Wśród autorów znajdują się wybitni badacze 
i specjaliści z zakresu literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, socjolo-
gii oraz historii z Polski i z innych krajów Unii Europejskiej, z Bałka-
nów, Rosji i krajów postsowieckich, a także z Afryki Północnej i Blis-
kiego Wschodu.
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CZASOPISMA

„HERITO. DZIEDZICTWO, KULTURA, WSPÓŁCZESNOŚĆ”
NUMERY 17–18, 19, 20, 21

Kwartalnik „Herito” to jedyne w swoim rodzaju forum dyskusji o dzie-
dzictwie, kulturze, współczesności i przyszłości. W 2015 roku ukażą 
się kolejne numery kwartalnika, ich robocze tematy to: Socmodernizm 
w architekturze Europy Środkowej (nadzwyczajny podwójny numer), 
Myśleć krajobrazem i Litwa i Balticum.

Kwartalnik „Herito” ukazuje się w dwóch wydaniach: papierowym, 
w wersji polsko-angielskiej, oraz jako aplikacja na urządzenia mobilne, 
dostępna na Google Play oraz w App Store, w polskiej lub angielskiej wer-
sji językowej. Pierwszą przeznaczoną na tablety publikacją jest mono-
grafi czny 9. numer poświęcony współczesnej Słowacji, który pobrać 
można z obu platform bezpłatnie. Kolejne wydania dostępne są w regu-
larnej sprzedaży, możliwe jest również zamówienie cyfrowej prenume-
raty. %www.herito.pl

„RIHA JOURNAL”

To czasopismo akademickie, recenzowane, poświęcone historii sztuki. 
Stanowi organ Międzynarodowego Stowarzyszenia Instytutów Badaw-
czych Historii Sztuki riha (International Association of Research 
Institutes in the History of Art) wydawany przez Zentralinstitut für 
Kunst geschichte w Monachium. mck jako jedna z trzydziestu insty-
tucji członkowskich riha na świecie pełni rolę redakcji lokalnej. Cza-
sopismo publikowane jest wyłącznie w internecie. Artykuły ukazują 
się jednocześnie w dwóch językach – po polsku i po angielsku (mck 
zapewnia tłumaczenie na język angielski). Nabór artykułów odbywa 
się w systemie ciągłym. W 2015 roku mck opublikuje numer specjalny 
Sztuka współczesna i pamięć (w dwóch częściach). %www.mck.krakow.pl/
page/riha-journal-1
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MATERIAŁY DO DZIEJÓW SZTUKI SAKRALNEJ
NA ZIEMIACH WSCHODNICH DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ

KOŚCIOŁY I KLASZTORY RZYMSKOKATOLICKIE DAWNEGO 
WOJEWÓDZTWA RUSKIEGO
CZĘŚĆ I, TOM 23
wersja polska, Jan K. Ostrowski (red. nauk.)

Tom zawierać będzie uzupełnienia do opracowań i ikonografi i z poprzed-
nich 22 tomów tej części serii, indeks osobowy do tomów 1–22, indeksy 
opracowanych miejscowości parafi alnych oraz osobny indeks zawar-
tych w nich wiadomości o kościołach fi lialnych i kaplicach publicznych, 
a także słownik artystów i rzemieślników pracujących w dawnym woje-
wództwie ruskim, opracowany na podstawie wszystkich wzmianek o ich 
działalności uchwyconych w dotychczas wydanych tomach. Przyniesie 
on syntetyczne i krytyczne przyczynki  do życiorysów artystów mało 
znanych lub zapomnianych, dotychczas rozrzuconych w ponad pięciu-
set opracowaniach zawartych na około 7000 stron 22 tomów części i.

KATEDRA W GRODNIE
CZĘŚĆ IV, TOM 2
wersja polska, Maria Kałamajska-Saeed (red. nauk.)

W drugim tomie części iv, poświęconej zabytkom sakralnym dawnego 
województwa trockiego w ramach ziem dawnego Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, znajdzie się monografi a kościoła pw. św. Franciszka Ksa-
werego oraz dawnego kolegium Jezuitów.

KOŚCIOŁY I KLASZTORY RZYMSKOKATOLICKIE DAWNEGO 
WOJEWÓDZTWA BRZESKOLITEWSKIEGO
CZĘŚĆ V, TOM 3
wersja polska, Anna Oleńska (red. nauk.)

W trzecim tomie v części, poświęconej zabytkom sakralnym dawnego 
województwa brzeskolitewskiego w ramach ziem dawnego Wielkiego 
Księstwa Litewskiego, znajdą się opracowania kościołów i klasztorów 
rzymskokatolickich Pińska i okolic.
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BIBLIOTEKA NAUKOWA MCK I CZYTELNIA ROLANDA BERGERA

Specjalistyczna biblioteka obejmująca ponad 33 000 woluminów gro-
madzi wydawnictwa zgodnie z kierunkiem pracy naukowej, badawczej 
i edukacyjnej mck. Są to: monografi e, czasopisma artystyczne, katalogi 
wystaw, publikacje z zakresu urbanistyki i architektury, zarządzania 
dziedzictwem, sztuki, etnografi i i tradycji regionów Europy, ochrony 
mniejszości itp., jak również publikacje obcojęzyczne o Polsce i Euro-
pie. Znaczną część księgozbioru stanowią czasopisma oraz kolekcja gali-
cjanów. Wiele zgromadzonych książek, fachowych czasopism czy nie-
publikowanych opracowań to pozycje unikatowe.

Ze środków Roland Berger Strategy Consultants zakupiono nowo-
czesny sprzęt multimedialny oraz dostęp do zagranicznych baz danych. 
W 2015 roku kontynuowany będzie dostęp do bazy jstor. W bibliotece 
można korzystać także z baz na cd-rom-ach: Allgemeines Künstlerle-
xikon, Belser Lexikon der Kunst- und Stilgeschichte i Encyclopaedia 
Britannica 2007.

Księgozbiór udostępniany jest w czytelni, która dysponuje 12 stano-
wiskami pracy oraz stanowiskami komputerowymi.
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ZESPÓŁ KONFERENCYJNY „POD KRUKI”

Sale konferencyjne i seminaryjne wchodzące w skład zespołu konferen-
cyjnego „Pod Kruki” należą do najbardziej atrakcyjnych pod względem 
komfortu, estetyki i wyposażenia w Krakowie. Ich szczególnym atutem 
jest położenie w sercu Krakowa oraz architektura łącząca współczesne 
rozwiązania z zabytkowymi wnętrzami. Pomieszczenia zespołu kon-
ferencyjnego wykorzystywane są podczas organizowanych przez mck 
wydarzeń – konferencji, spotkań, seminariów, wernisaży i programów 
edukacyjnych, są także wynajmowane komercyjnie.

W jego skład wchodzą: • sala konferencyjna na parterze (dla 200 osób 
przy teatralnym układzie krzeseł) • przeszklone, wysokie na 14 m Patio 
na pierwszym piętrze (dla 180 osób przy teatralnym układzie krzeseł) • 
dwa foyer, na parterze i na pierwszym piętrze • Sala Panoramiczna na pią-
tym piętrze ofi cyny (dla 30 osób przy teatralnym układzie krzeseł) • dwie 
sale seminaryjne w piwnicach (odpowiednio dla 40 i 30 osób przy teatral-
nym układzie krzeseł) • sala seminaryjna na czwartym piętrze budynku 
frontowego (dla 60 osób przy teatralnym układzie krzeseł).

Wszystkie sale są klimatyzowane, dysponują profesjonalnym nagłoś-
nieniem, sprzętem multimedialnym, łączami internetowymi i systemem 
dyskusyjnym oraz przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Sala konferencyjna posiada aparaturę do tłumaczenia symultanicznego, 
a piwnice wyposażone są w galeryjny system zawieszania obrazów, gra-
fi k, fotografi i i mogą być wykorzystywane jako galeria sztuki.
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