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Wymiatasz w bibliotece — 2020
„Wymiatasz w bibliotece” — nowy projekt MBP w Gorlicach
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela w Gorlicach otrzymała dofinansowanie na realizację projektu
„Wymiatasz w bibliotece” w ramach programu „Partnerstwo dla książki” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt będzie realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Gorlicach od marca do grudnia 2020 r.
Głównym celem projektu „Wymiatasz w bibliotece” jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród szerokiego
grona odbiorców. Promocję czytelnictwa połączymy z działaniami, które pobudzą u dzieci, młodzieży, dorosłych i
seniorów twórczy potencjał i kreatywność — jedną z kluczowych kompetencji XXI wieku. Aby kreować modę na
czytanie i budować pozytywny wizerunek biblioteki otwartej na każdego czytelnika wykorzystamy metody łączące
m.in. współdziałanie, grywalizację i rozrywkę. Zorganizujemy konkursy (czytelniczy i fotograficzny), maraton gier
planszowych, warsztaty fotograficzne, edukacyjne, literackie i artystyczne oraz spotkania autorskie. Korzystając z
nowych technologii, własnych zasobów książkowych i cyfrowych, wiedzy i umiejętności trenerów, pasji autorów
udowodnimy, że biblioteka to przestrzeń, w której można się zainspirować i rozwijać.
Projekt jest skierowany do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, a jego podstawowym celem jest promocja
czytelnictwa i rozwijanie zainteresowań literackich i artystycznych. Aby je skutecznie zrealizować przeprowadzimy:
spotkania autorskie (z Michałem Zawadką, Justyną Bednarek, Elizą Piotrowską i Panem Poetą), warsztaty tworzenia
książek sensorycznych, fotograficzne, z zastosowaniem rozszerzonej rzeczywistości, zajęcia artystyczno-literackie,
konkursy (czytelniczy i fotograficzny), wystawę fotografii oraz Nocny Maraton Gier Planszowych. Młodzież licealna i
bibliotekarze z powiatu gorlickiego wezmą udział w warsztatach mających na celu pobudzanie kreatywności i
twórczego myślenia. Do współpracy zaprosimy także członków Gorlickiego Klubu Seniora. Wszystkie działania zachęcą
uczestników do sięgnięcia po książkę i skorzystania z bogatej oferty biblioteki. Ponadto rozbudzą potrzebę
współzawodnictwa, współpracy i odkrywania twórczego potencjału.
Projekt będzie realizowany przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Gorlicach od marca do grudnia 2020 r. O
wszystkich wydarzeniach będziemy informować na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz w portalach
społecznościowych. Serdecznie zapraszamy młodzież, dorosłych i seniorów do udziału w spotkaniach zaplanowanych
w ramach projektu. Patronat medialny nad projektem objął portal Halo Gorlice.
Koordynatorzy: Beata Mituś, Katarzyna Marchwica
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Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych
monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Patronat medialny nad projektem objął portal Halo Gorlice
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