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Edukacja czytelniczo-medialna
Małopolskie Dni Książki Książka i Róża
To literackie wydarzenie jest wzorowane na tradycyjnym święcie katalońskim San Jordi, podczas którego mężczyźni
obdarowywali kobiety różami (mającymi upamiętniać krew smoka zabitego przez św. Jerzego — patrona Katalonii), za
to te odwdzięczały im się książkami. Początkowo święto to było obchodzone w krajach hiszpańskojęzycznych, a w
1995 roku dzień 23 kwietnia został ogłoszony przez UNESCO Międzynarodowym Dniem Książki i Praw Autorskich i tym
samym wydarzenie zyskało międzynarodową popularność. To literackie święto ma na celu promocję czytelnictwa,
edytorstwa oraz ochrony własności intelektualnej. Z tej okazji także i w naszej bibliotece co roku jest organizowana
regionalna akcja Małopolskie Dni Książki Książka i Róża. W dniach 23–25 kwietnia na czytelników odwiedzających
naszą bibliotekę czekają rozmaite atrakcje: kiermasz książek używanych, loteria fantowa, okolicznościowe wystawy,
spotkania autorskie czy warsztaty artystyczne dla dzieci.
Kontakt:
Agnieszka Labut-Biel, Barbara Zawiślak
tel.: 18 352 19 62
e-mail: wypozyczalnia@mbpgorlice.info

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek
Od 2004 roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach 8–15 maja ogólnopolską akcję Tydzień
Bibliotek. To wydarzenie mające na celu promocję czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, podkreślanie roli czytania w
poprawie jakości życia, edukacji, zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza oraz zainteresowania książką szerokich
kręgów społeczeństwa. Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach także włącza się w obchody Ogólnopolskiego
Tygodnia Bibliotek, organizując w tych dniach m.in. spotkania autorskie, konkursy czytelnicze, happeningi czy
warsztaty literackie i artystyczne. Wtedy też ogłaszamy „biblioteczną abolicję” — wszyscy czytelnicy, którzy
zapomnieli oddać do biblioteki książki w terminie, mogą wówczas zwrócić wypożyczone tytuły bez poniesienia kary
finansowej.

Narodowe Czytanie
Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja społeczna organizowana od 2012 roku, mająca na celu propagowanie
najwybitniejszych dzieł polskiej literatury narodowej oraz popularyzowanie czytelnictwa. Miejska Biblioteka Publiczna
w Gorlicach co roku przyłącza się do tej ogólnopolskiej akcji. We wspólne czytanie angażuje przedstawicieli miasta i
powiatu, radnych, przedstawicieli różnych instytucji i organizacji, dzieci i młodzież gorlickich szkół oraz czytelników
biblioteki. Wydarzeniu towarzyszą inne atrakcje, m.in.: występy zespołów regionalnych, konkursy, wystawy oraz
warsztaty artystyczne dla dzieci.

Kursy komputerowe dla seniorów
Gorlicka biblioteka oferuje bezpłatne kursy komputerowe dla seniorów. Spotkania organizowane cyklicznie mają na
celu zaznajomienie osób starszych z podstawowymi aspektami obsługi komputera i wprowadzenie seniorów w świat
nowych technologii i Internetu. Spotkania odbywają się w zorganizowanych grupach po zebraniu odpowiedniej ilości
chętnych. Program zajęć obejmuje m.in. wiedzę z zakresu podstawowej obsługi systemów Windows, pisania i
redagowania tekstów, umiejętności posługiwania się przeglądarkami internetowymi i wyszukiwania informacji,
korzystania z komunikatorów internetowych, mediów społecznościowych i poczty elektronicznej oraz bezpieczeństwa
w Internecie.
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Kontakt:
Daniel Sokołowski
tel.: 18 352 19 62
e-mail: bibliotekagorlice@interia.pl

Tydzień z Internetem
Tydzień z Internetem jest polską edycją ogólnoeuropejskiej kampanii społecznej All Digital Week. Celem kampanii jest
ukazywanie siły oddziaływania Internetu i nowych technologii na codzienne życie ich użytkowników, a także
wskazywanie najważniejszych problemów i zagrożeń związanych z technologiami teleinformatycznymi. Gorlicka
biblioteka, włączając się w tę kampanię, organizuje od 2014 roku na przełomie marca i kwietnia każdego roku
tematyczne spotkania otwarte skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Odjazdowy Bibliotekarz
Odjazdowy Bibliotekarz to rajd rowerowy organizowany cyklicznie od 2010 roku dla bibliotekarzy i miłośników książek.
Jego celem jest promocja czytelnictwa, roweru jako ciekawego środka transportu oraz kreowanie pozytywnego
wizerunku bibliotekarza. Gorlicki Odjazdowy Bibliotekarz odbywa się cyklicznie od 2014 roku, w wybraną sobotę
czerwca. Udział w rajdzie jest bezpłatny, na uczestników czekają odjazdowe gadżety, interesująca trasa po terenach
ziemi gorlickiej, a także konkursy biblioteczne.
Kontakt:
Marta Karp
tel.: 18 352 68 88
e-mail: zawodzie@mbpgorlice.info
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