Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela

Z książką mi po drodze
„Z książką mi po drodze” — projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach dofinansowany ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki”.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Z
książką mi po drodze” w ramach programu „Partnerstwo dla książki” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt będzie realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Gorlicach od maja do grudnia 2018 r.
Reportaże i książki o tematyce podróżniczej zajmują wysokie miejsce na listach najlepiej sprzedających się pozycji
literackich. To doskonały materiał do promocji czytelnictwa, poszerzania wiedzy o otaczającym nas świecie,
poznawania innych krajów i kultur czy kształtowania postawy tolerancji i otwartości. Nasz projekt odpowiada na
zainteresowanie dzieci, młodzieży i dorosłych tego typu literaturą, a towarzyszy mu hasło „Ciekawi świata mają dużo
do odkrycia”. Odbiorcom projektu chcemy udowodnić, że czytając wartościową książkę podróżniczą, można się
przenieść w wybrane miejsce na świecie, za środek transportu mając wyobraźnię, a za przewodnika odpowiednio
dobrane słowa autora.
Projekt „Z książką mi po drodze” jest skierowany do dzieci, młodzieży i dorosłych, a jego głównymi celami są
promocja czytelnictwa oraz popularyzacja literatury podróżniczej i reportażowej. Aby skutecznie je zrealizować,
przeprowadzimy spotkania autorskie, warsztaty edukacyjne pt. „Podróże dookoła świata”, warsztaty dziennikarskie,
zajęcia literacko-artystyczne z wykorzystaniem serii książek Nela Mała Reporterka, grę terenową geocaching z
wykorzystaniem systemu GPS oraz ogłosimy konkurs na „Dziennik z podróży małych i dużych”. Do współpracy przy
realizacji projektu zaprosimy Fundację Edukacji Międzykulturowej, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła
II w Krakowie oraz uznanych i cenionych przez czytelników reportażystów i podróżników: Jacka Pałkiewicza, Marzenę
Filipczak, Andrzeja Mellera, Arun Milcarz oraz Wojciecha Jagielskiego.
Projekt będzie realizowany od maja do grudnia 2018 r. O wszystkich wydarzeniach będziemy informować na bieżąco
na naszej stronie internetowej oraz w portalach społecznościowych. Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież oraz
dorosłych do udziału w spotkaniach zaplanowanych w ramach projektu „Z książką mi po drodze”.
Koordynatorzy: Katarzyna Marchwica, Beata Mituś
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