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UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA:
Podstawową działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie
jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych. Promocja czytelnictwa odbywa się
poprzez lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, konkursy oraz włączanie się Biblioteki
w ogólnopolskie akcje. Oferta kulturalno-oświatowa kierowana jest do dzieci, młodzieży, osób
niepełnosprawnych i czytelników dorosłych naszego miasta. Zajęcia z dziećmi najmłodszymi
realizowane są od wielu już lat we współpracy z przedszkolami i szkołami podstawowymi naszego
miasta. Bibliotekarze promują czytelnictwo, biorą także udział w akcji głośnego czytania bajek
przedszkolakom.
Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie współpracuje ze wszystkimi
gimnazjami, szkołami ponadgimnazjalnymi i szkołą specjalną na terenie miasta, jak również stara
się wychodzić z propozycjami wydarzeń kulturalnych i czytelniczych do szkół z terenu gminy.
Biblioteka podtrzymuje współpracę z Biurem Tradycji i Historii Policji Komendy Głównej Policji
w Warszawie, IPN Warszawa i IPN Łódź, Muzeum Mazowieckim w Płocku Dział Etnograficzny,
Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Stowarzyszeniem Histrorycznym
im. 11 Grupy Operacyjnej NSZ.
W I półroczu 2017 roku odbyły się:
1. Ferie zimowe (Oddział dla dzieei) zgromadziły w trakcie zajęć łącznie około 100 dzieci.
Zaproponowane formy pracy to zajęcia teatralne, animacyjne, którym towarzyszyła nierozerwalnie
praca z książką.
2. Spotkania Gostynińskiego Klubu Poetyckiego (Wypożyczalnia dla dorosłych) gromadzą
na cyklicznych comiesięcznych spotkaniach nową stałą grupę liczącą 10 osób. W czasie tych
spotkań poeci prezentują i omawiają swoją twórczość, wymieniają się doświadczeniami,
prowadzone są warsztaty.
3. 1 Marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych zrealizowany we współpracy
z Miejskim Centrum Kultury, Miejską Szkołą Muzyczną I Stopnia w Gostyninie i Urzędem Miasta
Gostynina zgromadził około 100 osób widowni. Zaprezentowany został program słownomuzyczny; wystawa wypożyczona przez Bibliotekę od Biura Tradycji i Historii Komendy Głównej
Policji w Warszawie „Funkcjonariusze Policji Państwowej-Cichociemni Żołnierze Armii Krajowej"
opatrzona komentarzem historycznym pracownika tejże instytucji; wystawa zdjęć z odsłonięcia
tablicy pamięci Żołnierzy Niezłomnych Północnego Mazowsza 3 grudnia 2016 roku przygotowana
przez Bibliotekę; projekcja filmu „Historia o Was już nie milczy. Wyklęci-Ziemia Gostynińska"
wyreżyserowanego przez ks. Grzegorza Mierzejewskiego. Całości obchodów towarzyszyła zbiórka
pieniędzy przeprowadzona przez wolontariuszy Fundacji Niezłonmi z przeznaczeniem
na poszukiwanie grobów partyzantów podziemia antykomunistycznego i ofiar komunistycznego
terroru. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych są nowym projektem,
planowanym jako wydarzenie stałe i cykliczny obszar działalności kulturalno-oświatowej
Biblioteki.
4. Spotkanie autorskie z pisarką Magdaleną Witkiewicz w oprawie muzycznej Miejskiej Szkoły
Muzycznej I Stopnia w Gostyninie zgromadziło na Sali Koncertowej ponad 50 czytelników.
5. Wielokulturowy Gostynin „Czytanie Księgi Estery" przygotowany
we współpracy
z inicjatorem wydarzenia Panem Piotrem Syską zgromadził na widowni Sali Kolumnowej Zamku
Gostynińskiego 120 osób-uczniów gostynińskich szkół.
6. Koncert Andrzeja Kołakowskiego przygotowany we współpracy ze Stowarzyszeniem
Historycznym im. 11 Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku, Urzędem Miasta
Gostynina, Miejskim Centrum Kultury i Klubem Gazety Polskiej w Gostynine zgromadził ponad

