„Tysiąc sposobów na poznanie najbliższej okolicy”
Od stycznia do czerwca 2013 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głuszycy
będzie realizowany projekt pod nazwą „Tysiąc sposobów na poznanie najbliższej okolicy”
w ramach II edycji Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka”.
Konkurs prowadzony jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu
Rozwoju Bibliotek.
Projekt „Tysiąc sposobów na poznanie najbliższej okolicy” nawiązuje do założeń Planu
Rozwoju Biblioteki opracowanego na lata 2012-2015 w obszarze upowszechniania wiedzy
i informacji o regionie. Jest on skierowany do młodzieży gimnazjalnej i ma na celu
przekazanie jej szerokiego spektrum informacji o najbliższej okolicy w nietuzinkowy sposób.
Młodzież poprzez spotkania i rozmowy z ciekawymi ludźmi, wycieczki z licencjonowanym
przewodnikiem, gry terenowe, poznawanie umiejętności ratowników GOPR, uczestnictwo
w atrakcjach parku linowego będzie miała okazję dogłębnego poznania niezwykłej
przeszłości naszych terenów, odkrywania ich tajemnic oraz licznych walorów. Uczestnikom
projektu zostaną wskazane różnorodne źródła wiedzy o regionie i sposoby dotarcia do nich.
Istotnym celem będzie wartościowe zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży i nabycie
przez nią umiejętności bezpiecznego korzystania z istniejących w regionie walorów
turystycznych, krajobrazowych i rekreacyjnych. Wymierną korzyścią, zarówno dla
uczestników projektu jak i dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką użytkowników
biblioteki, będzie wzbogacenie kolekcji książek tematycznie związanych z regionem oraz
wprowadzenie całej posiadanej kolekcji do elektronicznej bazy danych. Umożliwimy tym
samym wgląd do zasobów biblioteki poprzez Internet, co znacznie podniesie standard usług
oferowanych przez naszą placówkę. Fotograficzna dokumentacja projektu posłuży jako
materiał do przygotowania wystawy. W środowisku lokalnym utrwali się przekonanie, że
biblioteka jest instytucją otwartą na niekonwencjonalne działania a jej oferta kulturalnoedukacyjna wykracza poza tradycyjne ramy. Informacje o przebiegi projektu zostaną
zamieszczone na stronie internetowej biblioteki oraz w innych mediach. Do realizacji
projektu pozyskaliśmy licznych partnerów: Gimnazjum Publiczne w Głuszycy, Karus-Troter
Przewodnik Sudecki Mariusz Wojciechowski, Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy,
Podziemne Miasto Osówka Spółka z o.o., Gift-Active Łukasz Pokorski (GOPR wspinaczka), IBEX Maciej Kuś (strona www), Speed – Arkady Dąbrowski i Krzysztof
Drzygała (GOPR - park linowy) oraz Bartłomiej Ranowicz (regionalista, autor
przewodników po Sudetach), Stanisław Michalik (autor książek o Głuszycy i innych
miejscowościach regionu oraz blogu o tematyce regionalnej) , Grzegorz Czepil (kolekcjoner
przedwojennych pocztówek miasta), Janusz Pawłowski (GPOR – Przewodnik Sudecki).
Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek,
który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu
i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji
Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

