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Dziękujemy za zainteresowanie naszym wydarzeniem,
stworzyliśmy niniejszy folder, by umożliwid Paostwu zapoznanie się z naszą inicjatywą, która
z powodzeniem dociera do rzeczy fanów szeroko pojętej fantastyki w literaturze i popkulturze. Mamy
nadzieję, że pozwoli on Paostwu lepiej zrozumied czym jest idea konwentu oraz czym są Krakowskie
Weekendy z Fantastyką.
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I.

Czym jest konwent Imladris?

Imladris to konwent fantastyczny, czyli innymi słowy doroczny zlot fanów fantastyki, który to
odbywa się jesienią w Krakowie od 1998 roku już od ponad 20 lat. Z uwagi na fakt, iż wydarzenie to
odbywa się w weekend, ma ono również swój podtytuł – Krakowski Weekend z Fantastyką. Na dzieo
dzisiejszy jest to największe tego typu wydarzenie organizowane na terenie miasta Krakowa jak i w całej
Małopolsce skierowane do fanów fantastyki. Jest to również jedno z najstarszych tego typu wydarzeo
zarówno w Krakowie jak i w Polsce.
Krakowski Weekend z Fantastyką tradycyjnie odbywa się w murach krakowskich szkół, od kilku
lat sukcesywnie jego współgospodarzem jest nowopowstałe XLII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie
im. Adama Mickiewicza – szkoła powstała na fundamentach dawnego Gimnazjum nr 13 posiadającego
znakomitą reputacje w Krakowie jak chodzi o kształcenie młodzieży.
Co roku Imladris odwiedza blisko 700 osób, w skład których wchodzą uczestnicy opłacający
akredytację, goście wydarzenia, twórcy programu zaproszeni do współpracy przez organizatorów,
obsługa wydarzenia oraz sami organizatorzy.
W konwencie Imladris aktywny udział biorą również nasi partnerzy, w skład których wchodzą
przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele mediów a także sponsorzy i wystawcy. Imladris
otrzymywał wielokrotnie wsparcie finansowe ze strony Miasta Krakowa oraz Województwa
Małopolskiego w formie grantów celowych, udowadniając, że inicjatywa ta jest warta inwestycji
i dalszego rozwoju. Swoim patronatem strategicznym obejmowana była zarówno przez Miasto Kraków
jak i Województwo Małopolskie.
Najbliższa jubileuszowa XX. edycja odbywającego się w randze Polconu konwentu Imladris:
Krakowski Weekend z Fantastyką odbędzie się w dniach 11. do 13. listopada 2022 roku na terenie XLII
Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Krakowie oraz Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Krakowie.
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II.

Organizator konwentu

Organizatorem konwentu Imladris jest Fundacja „Historia Vita” działająca na terenie Małopolski.
Podstawowym obszarem zainteresowania Fundacji jest ogólnie pojęta kultura, ze szczególnym
uwzględnieniem takich jej obszarów jak historia, w tym odtwórstwo historyczne i fantastyka oraz
promocja sportu.
Fundacja współpracuje zarówno z placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami oraz grupami
nieformalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem grup rekonstrukcji historycznych. Działalnośd Fundacji
koncentruje się na integracji środowisk fanów fantastyki i rekonstrukcji historycznych w ramach
regularnych spotkao na poziomie lokalnym i regionalnym, organizacji oraz pomocy w organizacji imprez
tematycznych popularyzujących przedmiot działania Fundacji (festyny, zajęcia i imprezy sportowe) oraz
organizacji ogólnopolskich zlotów (konwentów) miłośników fantastyki.
Staramy się nie tylko umożliwid ciekawe spędzanie wolnego czasu, ale także poprzez atrakcyjną
tematykę zachęcid do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
Do organizacji konwentu Imladris co roku wyznaczone zostają osoby o długoletnim
doświadczeniu w organizacji tego typu oraz podobnych wydarzeo, które odznaczają się wiedzą branżową
oraz posiadają kontakty do osób z środowiska fanów fantastyki, w tym do pisarzy, artystów, twórców
gier komputerowych jak i gier bez prądu – planszowych oraz RPG.
Osoby zaangażowane do pracy nad konwentem Imladris organizowały dotychczas wydarzenia
naukowe i kulturowe na terenie Krakowa o zasięgu ogólnopolskim (między innymi takie jak Studencki
Festiwal Informatyczny w Krakowie) jak i inne konwenty przeznaczone dla fanów fantastyki na terenie
całej Polski (w tym wydarzenia takie jak Pyrkon w Poznaniu oraz Falkon w Lublinie).
Współorganizatorem XX edycji konwentu Imladris jest stowarzyszenie Krakowska Sied Fantastyki
z siedzibą w Krakowie.
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III.

Cel oraz misja konwentu

Naszym celem jest organizacja największego, samodzielnego finansowo konwentu dla fanów
fantastyki w regionie Małopolski o nienagannym programie, który co roku spotykad będzie się z
pozytywnym odbiorem ze strony wszystkich jego uczestników
Misją organizowanego przez nas konwentu jest promocja i propagowanie fantastyki oraz
czytelnictwa w regionie Małopolskim poprzez organizowanie cyklicznych imprez kulturalnych oraz
tworzenie platformy do wymiany doświadczeo i opinii na temat popkultury oraz fantastyki pomiędzy
fanami, pisarzami, a także twórcami.
Naszą wizją na nadchodzące lata jest – na wzór innych miast wojewódzkich w Polsce - dalszy
wzrost środowiska fanów fantastyki w Małopolsce oraz w szczególności w Krakowie. Chcemy by
wydarzenie, które organizujemy, skłaniało coraz to większe grono odbiorców do świadomego i głębszego
odbioru kultury, w szczególności do popularyzacji czytelnictwa wśród mieszkaoców Krakowa. Chcemy
również, by wydarzenie to dawało możliwośd realnego spotkania i możliwości kontaktu z osobami
współdzielącymi podobne zainteresowania i pasje.
Stąd jedno z głównym motto przewodnich konwentu Imladris to „Spotkajmy się na konwencie”
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IV.

Program i tematyka atrakcji wydarzenia

Program wydarzenia składa się z różnorodnych atrakcji takich jak:
 prelekcje popularno-naukowe
 panele dyskusyjne
 warsztaty praktyczne
 konkursy wiedzy
 pokazy i turnieje gier planszowych, karcianych oraz bitewnych.
Program naszego wydarzenia wzbogacają również goście ze świata literatury, nauki, popkultury,
branży gier wideo. Tematyka atrakcji skupia się w największej mierze na klasycznym ujęciu fantastyki i jej
podziale na
 fantasy
 science fiction
 grozę
Towarzyszą mu także wydarzenia współtowarzyszące konwentowi takie jak koncerty zespołów
muzycznych. Każdego roku Imladris tworzy w sumie ponad 200 godzin atrakcji programowych
skierowanych do jego uczestników, które przygotowują liczni goście i twórcy programu.
W tym roku z uwagi na organizację wydarzenia w randze Polconu zdecydowaliśmy się zaprosid w
charakterze gości honorowych:

Agnieszkę Hałas

Wydawnictwo Copernicus Corporation
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V.

Grupa docelowa konwentu

Naszą podstawową grupą docelową są osoby w wieku 16. do 65. roku życia, które
zainteresowane są tematyką fantastyczną oraz zamieszkują region Małopolski. Pośród tej grupy
szczególnie liczne jest grono osób młodych pomiędzy 16. a 25. rokiem życia, które podejmują naukę na
poziomie liceum, technikum, lub na poziomie uczelni wyższych.
Pośród uczestników znajduje się również grupa osób młodszych, między 16. a 18. rokiem życia,
które uczestniczą w wydarzeniu za okazaniem zgody rodzica(ów) lub opiekunów prawnych. Osobną
grupę stanowią uczestnicy starsi którzy przekroczyli 30 rok życia, zwykle są to osoby pracujące, aktywnie
zaangażowane w życie środowiska fanów fantastyki lokalnie jak i na skalę krajową, dawni oraz obecni
organizatorzy konwentów i festiwali fantastycznych w Polsce, a także członkowie klubów fantastyki
z Myślenic, Śląska czy z Warszawy.
Większośd odwiedzających Imladris uczestników i gości pochodzi z terenów Małopolski. Drugą
najliczniejszą grupą odbiorców naszego konwentu są osoby mieszkające na Górnym Śląsku. Równie
istotną grupę stanowią osoby zamieszkujące takie miasta jak Warszawa czy Wrocław.
Imladris skierowany jest w takim samym stopniu do kobiet jak i mężczyzn, statystycznie też ilośd
jednym jak i drugich jest porównywalna do siebie podczas kolejnych edycji konwentu Imladris.
Konwent jest przygotowywany i przeprowadzony obecnie w całości w języku polskim, stąd pod
kątem pochodzenia uczestników Imladris odwiedzają głównie Polacy oraz osoby władające rodzimym
językiem. Planujemy jednakże w najbliższych latach wprowadzid blok(i) anglojęzyczny(e) pozwalając tym
samym licznym osobom przybyłym do Krakowa z zza granicy na aktywne uczestnictwo w konwencie.
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VI.

Dotychczasowi goście wydarzenia

Pośród dotychczasowych osób, które odwiedziły Imladris znajdują się między innymi:

Andrzej Sapkowski

Michał Cholewa

pisarz fantastyki

pisarz fantastyki

Jacek Dukaj

Rafał W. Orkan

pisarz fantastyki

pisarz fantastyki, twórca gier komputerowych

Rober M. Wegner

dr hab. inż. Piotr Gawron

pisarz fantastyki

wykładowca akademicki na IITiS PAN

Andrzej Pilipiuk

Witold Jabłooski

pisarz fantastyki

pisarz fantastyki

Anna Kaotoch

Konrad T. Lewandowski

pisarz fantastyki

pisarz fantastyki

Krzysztof Piskorski

Aneta Jadowska

pisarz fantastyki

pisarz fantastyki

Paweł Majka

Bogusław Polch

pisarz fantastyki

rysownik komiksów

Jakub Dwiek

Stanisław Mąderek

pisarz fantastyki

reżyser, scenarzysta, aktor filmowy

prof. dr hab. Ryszard Tadeusiewicz

Jacek Komuda

wykładowca akademicki, były rektor AGH

pisarz fantastyki

dr. Andrzej Zimniak

Magdalena Kucenty

pisarz fantastyki

pisarz fantastyki

dr. hab. Marek S. Huberath

Maria Krajewska

pisarz fantastyki, wykładowca akademicki UJ

pisarz fantastyki

Piotr W. Cholewa

Łukasz Malinowski

tłumacz fantastyki

pisarz fantastyki
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VII.

Kontakt

Jeśli są Paostwo zainteresowani nawiązaniem z nami współpracy partnerskiej lub jeśli chcą
Paostwo otrzymad więcej informacji prosimy o podesłanie maila na adres Imladris@imladris.org.pl
Dziękujemy za poświęcony czas na zapoznanie się z niniejszym folderem informacyjnym i
jednocześnie zapraszamy Paostwa do udziału w XVIII edycji konwentu Imladris: Krakowski Weekend z
Fantastyką
W imieniu wszystkich organizatorów konwentu Imladris pozdrawiam,

Julia Kumecka
Koordynatorka główna konwentu Imladris
imladris@imladris.org.pl
0048 573 360 987

Radosław Polaoski
Koordynator zespołu ds. promocji
media@imladris.org.pl
0048 698 854 320

Paweł Ścibiorek
Prezes Fundacji „Historia Vita”
info@historiavita.pl
0048 693 537 533
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Imladris: Krakowski Weekend z Fantastyką
Fundacja „Historia Vita”
Os. Akademickie 6/22, 31-866 Kraków, Polska
info@historiavita.pl

Kontakt do organizatorów:
imladris@imladris.org.pl
program@imladris.org.pl
sponsoring@imladris.org.pl
media@imladris.org.pl

