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STYCZEŃ
Przyroda Zagłębia. Wystawa (15 stycznia, czwartek)
LUTY
Tam, gdzie dusza mnie prowadzi. Fotografie Alicji Siorak (5 lutego, czwartek)
MARZEC
Kompetencje przyszłości — jak rozwinąć nasze skrzydła? — debata lokalna (20 marca, piątek)
Tydzień z Internetem 2015 (25-27 marca, środa-piątek)
KWIECIEŃ
Piekna Ziemia Gorlicka. Wystawa (1 kwietnia, czwartek)
Powiatowy konkurs czytelniczy Wielki Test. Bitwa Gorlicka 1915 — finał (17 kwietnia, piątek)
Spotkanie autorskie z Michałem Jagiełłą (23 kwietnia, czwartek)
XIV Małopolskie Dni Książki "Książka i Róża" (23-24 kwietnia, czwartek-piątek)
MAJ
Wystawa na 100 lecie Bitwy Gorlickiej — Zbiory regionalne MBP oraz porcelana patriotyczna (1-29 maja)
Promocja książki Andrzeja Ćmiecha pt. Gorlice. Dzieje miasta (5 maja, wtorek)
Noc... w Bibliotece (15/16 maja, piątek/sobota)
Spotkanie autorskie z Piotrem Cegielskim i promocja książki Galicyjskie portrety, czyli mój kolaż rodzinny (21 maja,
czwartek)
CZERWIEC
V Małopolski Dzień Uczenia Się (8 czerwca, poniedziałek)
Questionariusz Bitewny — biblioteczny quest historyczny — (13 czerwca, sobota)
Odjazdowy Bibliotekarz — rajd rowerowy bibliotekarzy i miłośników książek (13 czerwca, sobota)
Kampania Kadrowania — wycieczka na cmentarz wojenny nr 123 Łużna-Pustki, połączona z plenerem fotograficznym
(20 czerwca, sobota)
WRZESIEŃ
Sto ekslibrisów dla Mieczysława Bielenia. Wystawa (27 sierpnia-29 października)
Narodowe Czytanie — "Lalka" Bolesława Prusa (5 września, sobota)
Festiwal Literacki im. Zygmunta Haupta (18-27 września)
PAŹDZIERNIK
Haupt mniej znany — rysunki 1933-1975. Wystawa (18 września - 31 października)
Warsztaty słowa Michał Sobol (8 października, czwartek)
Cesarsko-królewski slam poetycki (29 października, czwartek)
LISTOPAD
Muzyka w obrazach — projekty okładek płyt autorstwa Tadeusza Łuczejki. Wystawa (19 listopada, czwartek)
GRUDZIEŃ
Spotkanie autorskie z Januszem Sepiołem. Promocja książki Architekci i historia (10 grudnia, czwartek)
Z kalendarzem w Nowy Rok — kalendarzyki listkowe ze zbiorów Romana Nowoszewskiego. Wystawa.
Inne wydarzenia, w tym WIELE SPOTKAŃ AUTORSKICH, zaplanowaliśmy w złożonych do Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektach. O ile otrzymają dofinansowanie i będziemy je realizować,
Kalendarz wydarzeń ulegnie zmianie i będzie na bieżąco aktualizowany.
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Poza imprezami ujętymi w planie odbędą się:
■
■
■

Cykl spotkań najmłodszych czytelników z literaturą w ramach ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom";
mini-wystawy okolicznościowe wynikające z kalendarza rocznic, poświęcone ludziom kultury i sztuki;
imprezy dla dzieci i młodzieży w ramach Akcji "Zima 2015" i "Lato 2015".
Pozostałe działania animacyjne MBP będą uzależnione od otrzymania grantów.
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