„BEZ PRZESZŁOŚCI NIE MA PRZYSZŁOŚCI”
Od stycznia do czerwca 2013 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnym Borze
realizowany będzie projekt „Bez przeszłości nie ma przyszłości” w ramach II edycji Konkursu
Grantowego „Aktywna Biblioteka”. Konkurs Grantowy prowadzony jest przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Przedsięwzięcie realizowane jest ze
środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu
Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim
bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek
w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Odbiorcami projektu Bez przeszłości nie ma przyszłości będą mieszkańcy gminy Czarny Bór.
Projekt skierowany jest do z różnych grup wiekowych, które już wykazały zainteresowanie i wyraziły
chęć uczestnictwa w warsztatach, a przede wszystkim do młodzieży. Nawiązanie współpracy
z Góralską Kapelą i Zespołem "Janicki" w ramach projektu zwiększy liczbę nowych użytkowników
biblioteki. Z projektu będą mogli skorzystać wszyscy zainteresowani tematyką folkloru, tradycji
i obrzędów góralskich. Osoby pragnące aktywnie spędzać czas wolny, zyskać nowe doświadczenia
i umiejętności. Realizacja projektu ma pokazać uczestnikom, jak ważne jest kultywowanie tradycji
przodków i jak piękny jest folklor góralski.
Zgodnie z założeniem Planu Rozwoju Biblioteki projekt odnosi się do obszaru Kultura
odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej, jak, powrót "do korzeni" w oparciu o kulturę góralską,
oprawę imprez i uroczystości lokalnych, integrację społeczności lokalnej. Ważnym aspektem jest
potrzeba spotkań międzypokoleniowych oraz ogromne zainteresowanie młodzieży historią
i pochodzeniem rodziców, dziadków. Uczestnicy oczekują integracji pokoleń i zagospodarowania
wolnego czasu. Realizatorzy projektu planują dla uczestników szereg aktywności przybliżających
promocję kultury, historii i folkloru górali podhalańskich. Zaplanowano: koncert, spotkania
i warsztaty z gawędą góralską, wystawę, prezentację multimedialną. Będzie to 6 spotkań
1, 5 godzinnych, podczas których uczestnicy poznają tańce i pieśni góralskie, instrumenty muzyczne,
opowieści i stroje góralskie. Przestrzeń biblioteki zostanie wykorzystana do działań wykraczających
poza tradycyjne funkcje placówki. Zakupione zostaną zbiory muzyczne na nowych nośnikach oraz
zbiory książkowe o folklorze góralskim. W czasie spotkań zorganizowane zostaną 2 konkursy, efektem
pierwszego będzie publikacja książkowa pt. "Moja rodzina pochodzi z...”, natomiast drugi konkurs
plastyczny dotyczyć będzie stroju regionalnego.
Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania kulturą i tradycją, a szczególnie folklorem
górali podhalańskich wśród młodzieży. Uwrażliwienie na piękno i historię folkloru góralskiego. Projekt
ma na celu również promocję czytelnictwa i rozwój zainteresowań czytelnictwem wśród

mieszkańców gminy Czarny Bór. Spotkania i warsztaty są propozycją ciekawego i aktywnego
spędzania czasu w bibliotece. Mają na celu integrację społeczności lokalnej i kształtowanie miłości do
małej ojczyzny wśród młodzieży. Działanie to obejmuje organizację spotkań z kulturą i sztuką, w tym
z folklorem podhalańskim.
Uczestnicy otrzymają od biblioteki bogatszą ofertę kulturalno-edukacyjną. Zwiększone
zostaną zbiory muzyczne i książkowe dot. historii, sztuki, folkloru góralskiego. Młodzi użytkownicy
interesujący się historią będą mogli współtworzyć publikację pokonkursową pt. "Moja rodzina
pochodzi z...". Najmłodsi uczestnicy projektu poznają strój regionalny podhalański poprzez udział
w konkursie plastycznym pt. "Mój strój regionalny – Kapeli Janicki". Wielką satysfakcję uczestnikom
przyniesie obejrzenie prezentacji multimedialnej i wystawy finalizującej projekt.
Biblioteka, postrzegana będzie, jako miejsce przyjazne spotkaniom, integracji, rozwojowi
kulturalnemu. Społeczność lokalna dzięki projektowi będzie mogła zapoznać się z publikacją, która
uświadomi im, czym jest ocalenie wspomnień, pamiątek, archiwów domowych, stanowiących
dziedzictwo kulturowe, a także udokumentowanie tradycji stron rodzinnych.
Informacja o realizacji projektu będzie zamieszczana na stronie internetowej biblioteki
i w innych mediach, by zachęcić mieszkańców do korzystania z placówki.

