Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego

Mediateka
MEDIATEKA jest nowym działem Przemyskiej Biblioteki Publicznej dedykowanym młodzieży (od lat 10) oraz dorosłym.
Tworzy przyjazną atmosferę do edukacji oraz rozrywki. Jest przyjazną przestrzenią wymiany myśli i poglądów, gdzie
młodzi ludzie mogą realizować ważne dla nich projekty, a także pogłębiać swoje zainteresowania i pasje.
Mediateka jest czynna dla czytelników od wtorku do piątku w godz. 10.00 do 18.00, w soboty od 9.00 do 15.00.
Mediateka:
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●

●

●

●
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Oferuje dostęp do: 15 komputerów z Internetem, Wi-Fi, czytników e-book z lekturami, audiobooków, filmów, płyt z
muzyką, gier planszowych i komiksów.
Proponuje atrakcyjną dla miłośników gier i rozrywki nowej generacji konsolę Xbox One z zestawem gier m.in.: Fifa
17, Forza 6, Star Wars Lego, Sports Rivals, Rayman Legends, Dance Central, ZOO Tycoon .
Organizuje spotkania autorskie, warsztaty z pisarzami dla młodzieży, konkursy (plastyczne, fotograficzne,
recytatorskie, multimedialne).
Proponuje dyskusje o przeczytanych książkach i spotkania z autorami w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki dla
młodzieży (spotkania raz w miesiącu).
Organizuje warsztaty, konferencje i szkolenia.
Jest miejscem spotkań grupy Gry i Fantastyka – pasjonatów fantastyki, którzy interesują się m.in.: grami
planszowymi, kinem, komiksem, survivalem, sztukami walki, rysunkiem (spotkania dwa razy w miesiącu).
Oferuje lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży. Terminy do uzgodnienia pod numerem tel. 16 6783582
(przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem)
- Internet bez hejtu (kl. IV-VI)
- Dzień z życia – zagrożenia nadmiernego używania Internetu (kl. IV-VI, gimnazjum)
- Przygody Fejsmena – prywatność w sieci (gimnazjum)
- Sztuka szukania – wyszukiwanie informacji w zasobach Internetu (gimnazjum)
- W sieci – bezpieczeństwo w Internecie (gimnazjum)
- Bezpieczny e-konsument (szkoła średnia)
- Przytul hejtera. Aktywizm internetowy przeciw mowie nienawiści (szkoła średnia)
- Moje miasto w Internecie (kl. IV - VI, gimnazjum, szkoła średnia)
- Świat papieru – wybrane techniki papieroplastyczne (kl. IV – VI, gimnazjum)
- Od żartów do prawdy – na wszystko jest przysłowie (kl. IV – VI, gimnazjum)
- Od starodruku do e-booku – historia książki (kl. IV – VI, gimnazjum, szkoła średnia)
- Przysposobienie czytelnicze i medialne (kl. IV-VI, gimnazjum)
- Ze słownikami za pan brat (kl. IV-VI, gimnazjum)
- Jak zrobić dobrą bibliografię załącznikową i przypisy? (szkoła średnia)
- Ignacy Krasicki poeta ziemi przemyskiej (kolekcja dzieł poety w zbiorach PBP)
- Etapy pracy nad redagowaniem czasopisma na przykładzie
„Przemyskiego Przeglądu Kulturalnego” (szkoła średnia)
- Co w czytniku piszczy? Wolne zasoby Internetu (kl. IV – VI, gimnazjum)
- Internetowe źródła informacji naukowej (szkoła średnia)

●

Przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu osób starszych, oferuje kursy z obsługi komputera i Internetu
oraz inne zajęcia dla dorosłych i seniorów (dla zorganizowanych grup - tel. 16 6783582)
- Senior online (kurs komputerowy dla dorosłych)
- Bezpieczny e-konsument (warsztaty dla dorosłych)
- Świat papieru. Wybrane techniki papieroplastyczne (warsztaty dla dorosłych)
- Co w czytniku piszczy? Wolne zasoby Internetu (zajęcia dla dorosłych)
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