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Z ?YCIA BffiLIOTEK

BIBLIOTEKI PUBLICZNE WOJEWÓDZTWA
ZAMOJSKIEGO W ROKU 1994

W 1994 roku stan bibliotek nie uleg? istotnym zmianom. W pew

nym stopniu zahamowana zosta?a tendencja likwidacji bibliotek. W

roku 1994 na terenie województwa zamojskiego dzia?a?o 166 placó
wek bibliotecznych, w tym:

- 57 bibliotek (biblioteka wojewódzka, 3 biblioteki miejskie, 5 bib

liotek miasta i gminy, 48 bibliotek gminnych)
- 109 filii bibliotecznych (11 filii WiMBP w Zamo?ciu, 9 filii MBP, 6

filii MiGBP oraz 83 filie bibliotek gminnych).
W porównaniu z rokiem 1993 liczba bibliotek filialnych

zmniejszy?a si? o jedn? placówk?. W dalszym ci?gu wzrasta liczba bi

bliotek po??czonych z o?rodkami kultury. Na koniec 1994 r. by?o ich

19.

Czytelnictwu dzieci I m?odzie?y s?u?y?y 4 wyspecjalizowane filie i

24 oddzia?y, g?ównie w bibliotekach miejskich oraz bibliotekach

gminnych.

Stan zbiorów

Na koniec 1994 roku biblioteki publiczne województwa zamoj

skiego zgromadzi?y ogólem 2.230.629 vol. oraz 8395 jednostek zbio

rów specjalnych. W porównaniu z rokiem 1993 ksi?gozbiór zmala? o

11.770 vol. Od 1991 roku Ilo?? ksi??ek wycofanych z bibliotek z po

wodu zniszczenia, zdezaktualizowania przekracza liczb? ksi??ek

wp?ywaj?cych do bibliotek. Biblioteki wzbogaci?y si? o 38.452

ksi??ki, w tym z zakupu 29.046 vol., t], o 2.908 vol. mniej w porów
naniu z rokiem 1993.

Wskainik zakupu ksi??ek na 100 mieszka?cówwynlósl 5,9 vol.

(winno by? 18 vol.). Zaopatrzenie bibliotek w nowo?ci wydawnicze

by?o niedostateczne. Biblioteka pozbawiona nowo?ci wydawniczych
I czasopism przestaje spe?nia? swoj? rol? w ?rodowisku. Ograniczenia

zakupu ksi??ek dotkn??y najbardziej filie biblioteczne na wsi (do 14

filii· nie. zakupiono ani jednej ksi??ki).

Czytelnicy

W roku 1994 po raz pierwszy od 6 lat odnotowano wzrost czytel
nictwa ogó?em. Z bibliotek publicznych w woj. zamojskim korzysta?o
90.158 czytelników, w tym 51.728 na wsi. Wzros?a wi?c liczba
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czytelników ogó?em o 1.496 korzystaj?cych z bibliotek miejskich, za?

na wsi zmala?a o 431 u?ytkowników w stosunku do roku 1993.
.'

Niepokoj?c? tendencj? jest znaczny spadek czytelnictwa dzieci i

m?odzie?y. W roku 1994 w bibliotekach woj. zamojskiego zarejestro
wano 39.037 czytelników do lat 15, co stanowi 43,3% ogó?u czytelni
ków. W porównaniu z rokiem ubieglym zaznacza si? spadek tej glU

py czytelników o 1.270, tj. 3,2%. Sytuacja ta powodowana jest niedos

tatecznym zaopatrzeniem bibliotek, zw?aszcza na wsi, w nowo?ci z

zakresu Ilteratury dzieci?cej i lektur szkolnych.

Wypo?yczenia

Placówki woj. zamojskiego wypo?yczyly 1.830.098 vol. ksi??ek, co

stanowi wzrost 024.571 vol. w stosunku do roku ubieg?ego.

Najwi?ksz? popularno?ci? w skali województwa cieszyla si? litera

tura pi?kna dla dzieci i m?odzie?y, chocia? od 1990 roku utrzymuje

si? tendencja spadkowa Jej Wypo?ycze?. Wzrasta natomiast liczba wy

po?ycze? literatury pi?knej dla doros?ych. Liczba wypo?ycze? w

mie?cie wzros?a o 12.972 vol., na wsi o 11.599 vol. Wskainik aktyw
no?ci czytelniczej w województwie wynosi? 20,3 wypo?yczenia na 1

czytelnika i utrzymuje si? na poziomie roku poprzedniego.
,I),

Biblioteki zak?adowe

Dzia?alno?? bibliotek publicznych wspomagana by?a przez 8 bib

liotek w zak?adach pracy (o 2 biblioteki mniej ni? w 1993 r.). W po

równaniu do roku 1993 ich zbiory powi?kszy?y si? o 134 vol. Biblio

teki te zarejestrowa?y 1.175 czytelników I 23.090 wypo?ycze?.

Biblioteki szpitalne i sanato?ne.

Obslug? Judzi chorych i niepelnosprawnych na terenie woj. za

mojskiego prowadzi?o ??cznie 7 placówek, w tym 6 zlokalizowanych
w szpitalach, 1 w sanatorium. Stan zbiorów wyniós? 34.215 vol., za?

liczba u?ytkowników 1017, wypo?yczyli oni 8711 vol. ksi??ek.

Kadr a

W bibliotekach publicznych województwa zamojskiego w roku

1994 by?o zatrudnionych 254 pracowników merytorycznych, w tym

pe?nozatrudnionych 166, rycza?towych 79.
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Struktura wykszta?cenia pracowników merytorycznych przedsra-
wia si? nast?puj?co:

Biblioteki WIMBPw

Lp. Wykslta?cenle sarnorz?- Zamo?ciu Ogó?em
dowe

l Wytsle bibliotekarskie II 14 25

2 Wy?sle Inne l 2 3

3 ?rednie bibliotekarskie 152 33 185

4 ?rednie ogólne 32 l 33

5 Poni?e] ?redniego 8 8

Najliczniejsz? grup? stanowi? pracownicy z wykszta?ceniem ?red

nim bibliotekarskim - 72,8%. Ogó?em 82,7% pracowników zatrudnio

nych ma przygotowanie zawodowe. Jest to stan zadowalaj?cy.

Doskonalenie zawodowe, szkolenia

W 1994 roku WiMBP w Zamo?ciu zorganizowa?a 14 szkole? dla

pracowników merytorycznych sieci bibliotek publicznych województ
wa zamojskiego.

Form? doskonalenia zawodowego by?y równie? wyjazdy lnstruk

tatowe do bibliotek samorz?dowych. W. ci?gu roku instruktorzy zrea

lizowali 594 wyjazdy.

Baza materialna

Baza materialna sieci bibliotek publicznych woj. zamojskiego

poprawila si? nieznacznie: wzros?a powierzchnia u?ytkowa bibliotek

do 11.429 m2•

W 1994 roku 11 bibliotek samorz?dowych uzyska?o nowe lokale.

S? to: FB Ostrzyca (gm. Izbica), FB Lipsko (gm. Zamo??), GBP Ulhó

wek, FB Niedelew (gm. Trzeszczany), FB Strzy?ów, FB Kopy?ów (gm.

Horodlo), FB Godzów (gm. Werbkowlce), FB Nr 1 MBP w Hru

bieszowIe, FB Korchów (grn. Ksi??pol), FB Bablee (gm.Obsza), GBP

Turobln.

Wyposatenie techniczne bibliotek utrzymuje si? na poziomie lat

poprzednich. G?ówny wysi?ek finansowy koncentruje si? na zabez

pieczeniu kosztów utrzymania. St?d stan wyposatenia w ?rodki tech

niczne jest mizerny. Tylko 11 bibliotek dysponuje telewizorami, 3 bi

blioteki magnetowidami. Maszyny do pisania znajduj? si? w 45 bib

liotekach gminnych. Telefony posiada tylko 36 bibliotek gminnych.
?adna z bibliotek terenowych nie dysponuje sprz?tem

komputerowym.
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Finansowanie bibliotek

G?ównym ?ród?em finansowania WiMBP w Zamo?ciu by?a dotacja
z bud?etu Wojewody Zamojskiego, z bud?etu Urz?du Miasta i wypra

cowane dochody w?asne. ??czny bud?et w roku 1994 wyniós? 6.774

mln z?, w tym:
- dotacja z bud?etu Urz?du Wojewódzkiego w kwocie - 5.134 mln

z?,
- dotacja z bud?etu Urz?du Miasta w kwocie - 1.000 mln z?,
- dochody w?asne w kwocie - 639.666 tys. z?.

W?adze Zamo?cia partycypowa?y w kosztach utrzymania bibliotek

na terenie miasta, ale ich dotacja zaspokaja?a utrzymanie sieci miej

skiej tylko w 39,8%.
W?adze samorz?dowe woj. zamojskiego na utrzymanie swoich 154

bibliotek przeznaczy?y 13.606 mln z?. W porównaniu z rokiem 1993

stanowi to bardzo ma?y wzrost o 774.384 tys. z?, tj. tylko 6%, gdy

wspó?czynnik inflacji za rok 1994 wyniós? 32,2%. Faktycznie jest to

znaczny spadek nak?adów na biblioteki samorz?dowe. Wydatki admi

nistracyjno - gospodarcze poch?ania?y wi?kszo?? otrzymywanych

?rodków, zmuszaj?c do ograniczenia dzia?alno?ci merytorycznej,
zw?aszcza zakupu zbiorów bibliotecznych i prenumeraty czasopism.

Wyj?tkami, gdzie sytuacja finansowa jest w miar? dobra, s? biblio

teki w Tereszpolu, Rachaniach. Do?hobyczowie, Mi?czynie, Mirczu i

w Uchaniach.

Dotacje pa?stwowe i samorz?dowe przeznaczone na dzia?alno??

bibliotek by?y uzupe?niane dochodami wlasnymi. Ogó?em bud?ety
bibliotek powi?kszy?y si? o 1.087.111 tys. z?, z czego placówki

samorz?dowe wypracowa?y 447.225 tys. z?. Dochody te uzyskano ze

sprzeda?y ksi??ek, materia?ów pi?mienniczych, z prowadzenia wypo

?yczalru kaset video, dyskotek i sklepów. Zarobione ?rodki finanso

we przeznaczone zosta?y na zakup nowo?ci wydawniczych.

Aktualny stan bibliotek publicznych woj. zamojskiego, mimo u

trzymania poziomu ilo?ciowego bez wi?kszych strat, budzi obaw? o

ich dalszy rozwój i funkcjonowanie.

Sytuacja ekonomiczna bibliotek od kJlku lat utrzymuje si? na gra

nicy wegetacji. Bardzo ma?e zakupy nowo?ci wydawniczych, niewiel

ka prenumerata czasopism, brak niezb?dnych nowoczesnych

urz?dzen technicznych, wymuszone oszcz?dno?ci w zatrudnieniu,

systematyczne obni?anie si? realnej warto?ci p?ac - to czynniki

wp?ywaj?ce na degradacj? sieci bibliotek i kondycj? zawodow? pra

cowników, obni?aj?ce ich presti? spo?eczny w ?rodowisku.

Oprac. Halina Biniek
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BIBLIOTEKI PUBLICZNE WOJ. ZAMOJSKIEGO w roku 1994

Liczba plecówek
wypo-

bibli otecznych
KS I_?GOZB IÓ? ?YCZE-

.,

NlA

BIBUOTEKA W Punkt CZTEL KSI??EK
OGÓ- tym

bibl. OGÓ- OGÓ- ZAKUP KWOTA NICY OGÓLEM

LEM filie LEM LEM vol. ZAKUPU OGÓ NA

w dniu vol. w tys. z?. LEM ZEW-

31.12.94 N?TRZ

WIMBP 12 11 4 257963 4633 2455 132822 17652 253696

ZAMO??

MBP Bi?goraj 5 4 101 249 1 719 1464 88 641 6316 171687

MBP 5 4 JOl 475 1660 899 57838 4190 82659

Hrubleszów

MBP 2 1 l 89789 1819 1723 50332 5093 68 435

Tomaszów

Lub.

BPMiG 5 4 37383 264 243 10001 1090 19876

Frampol

BPMIG 2 1 l 30322 285 208 7894 1307 33966

jozefow

BPMIG l 37105 238 217 9999 1503 25148

Szczebrzeszyn'

BPMIG 2 1 34144 597 485 17450 1728 21290

Tarnogr6d

BP MiG 1 26858 327 189 11 336 648 16266

Zwierzyniec

BPGAdam6w 3 2 30186 221 92 4174 557 6329

BPG l 8815 218 129 5750 531 12874

Aleksandr6w

BPG Be??ec l 21294 291 251 16449 472 9991

BPG Bi?goraj 6 5 48958 668 658 16789 1613 53763

BPG Btszcza 3 2 25781 '331 221 7806 795 17199

BPG 3 2 33309 1044 729 32580 1422 25954

Do/hobycz6w

BPG Goraj 2 l 2 25110 378 368 9975 635 13053

BPG Gorzk6w l 4 16666 363 166 5617 456 15 143

BPG l 5 22304 226 109 6917 844' 14881

Grabowlec
"

BPG Horodlo 3 2 3 40768 227 166 5240 1698 29022

BPG 5 4 7 53545 1030 799 30652 1714 31030

Hrubieszów

BPG Izbica 5 4 54853 506 191 5243 1681 42943

BPG ]arcz6w 2 l 5 30911 903 903 36743 920 16594

BPG Komar6w 2 l l 20889 30 7 355 512 22503

BPG 2 l 25961 399 148 5638 975 21692

Krasnobr6d

BPG Krynice 2 I 4 29081 343 302 15633 711 16270

BPG Kst??pol 4 3 5 37407 979 864 28 295 1447 . 33100·

BPG Lubycza 3 2 40383 554 554 20861 1289 19689

Kr61ewska
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EPG ?abunie 2 l 3 29616 105 91 3066 1097 18908

EPG Laszezów 3 2 - 25762 397 359 16407 857 16347

EPG ?ukowa 2 1 - 20304 418 280 10010 1226 25822

EPG Miaczyn 3 2 6 32 163 678 560 21047 1808 40107

EPG Mircze 3 2 3 39819 l 191 936 37619 1328 32973

EPG Nielisz 2 l 2 23022 687 378 19614 490 11 934

EPG Obsza 3 2 2 27214 286 126 1192 919 13681

EPG Potok 2 l l 26706 428 316 12971 813 18482

Górny

EPG Rachanie 2 l 4 26869 755 749 34374 939 22405

EPG 2 1 28523 1383 1139 47538 1073 23195

Radecznica

EPG Rudnik 3 2 - 29649 817 520 11 595 704 29397

BPG Sitno 3 2 - 34918 1034 749 30566 826 20201

EPG 2 l 2 29833 51 19 475 1274 34198

skierbieszew

EPG Stary 2 l 26370 185 122 3930 712 11085

Zamo??

EPG Sulów 3 2 30100 525 205 7183 812 22339

EPG Susiec 5 4 48495 805 590 17038 1730 30484

EPG l - 4 15617 146 71 3201 599 9528

Tamawatka

EPG Telaryn 2 1 2 27635 395 391 19070 964 34568

EPG Tereszpol l l 18768 344 335 12029 530 10939

BPG 4 3 2 39565 555 554 14280 838 20288

Tomaszów

Lub.

EPG 2 l 4 26847 174 74 3346 1250 31537

Trzeszczany

BPG Turobin 4 3 38257 283 278 8792 I 222 33063

EPG Tyszowce 2 l 5 34176 99 99 4898 l 535 43575

EPG Uchanie 3 2 3 34559 1049 925 37494 1571 32916

EPG Ulhówek 2 l 24673 291 291 13527 400 13855

EPG 5 4 6 47050 1004 666 16670 1834 27919

Werbkowice

EPG Wysokie 3 2 I 35552 462 399 14498 942 21808

EPG Zakrzew 2 l l 24576 467 437 16204 796 18676

EPG Zamo?? 7 6 2 75363 2911 2666 128622 2517 51444

BPG 2 l 26119 274 181 io 504 753 13371

?ólkiewka

OGÓ?EM 166 109 96 2230629 38 452 29046 l 218790 90158 1 830098



KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI

ROZSTRZYGNI?TY

Wystawa pokonkursowa.
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W maju ub. f. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Za

mo?ciu oglosila konkurs nlastvcznv dla dzieci ph. "Plastusiowy

Pani dyr. Krystyna Gruszka wr?cza d? plomy i nagrody laureatom.

Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem zwiedzaj? wystaw?.
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pami?tnik w komiksie", zorganizowany dla uczczenia 100 rocznicy
urodzin Marii Kownackiej.

Konkurs przeznaczono dla dzieci z klas I - N, czytelników, któ

rym autorka po?wi?ci?a ca?e swoje serce.

Zadaniem uczestników konkursu by?o przedstawienie tre?ci za

wartych w twÓrczo?ci M. Kownackiej w formie komiksu. Zadanie to

nie by?o ?atwe zarówno dla dzieci jak i dla bibliotekarzy bibliotek pu

blicznych, które by?y instytucjami koordynuj?cymi i zarazem

wspomagaj?cymi WiMBP w tym przedsi?wzi?ciu.

Wykonanie zada? konkursowych poprzedzi? cykl lekcji bibliotecz

nych po?wi?conych ?yciu i twórczo?ci M. Kownackiej oraz formie ko

miksowej, która dla dzieci jest ?atwa w odbiorze, ale bardzo trudna

do wykonania.
Efektem tych wysi?ków by? plon 116 prac o zró?nicowanym po

ziomie, które nap?yn??y do oceny wojewódzkiej. Najciekawsze wy

ró?niono i eksponowano na wystawie pokonkursowej w Bibliotece

Dzieci?cej w Zamo?ciu.

Nagrody ufundowane przez WiMBP w Zamo?ciu oraz wydawnict
wa: BGW i "Prószy?ski i S-ka", za wykonanie najciekawszych prac

otrzymali: Bartek Mulawa i Marta Smyk z Tamawatki, Iwona

Ba?abuszek z Kryniczek, Jolanta Jurczak i Agata Majkutewicz z Prze

wodowa, Justyna Piwowarek z Radecznicy, Magdalena Madej z

Gorajca, Maria Kowal z Soli, Aneta G?borys z ?osirica i Natalia Jar

moszyriska z Lubyczy Królewskiej.

Wszyscy laureaci konkursu wywodz? si? z ma?ych i ?rednich miej
scowo?ci woj. zamojskiego, co dowodzi, ?e oferta kulturalna ?rodo

wiska wiejskiego nie zaspokaja ambicji i nie jest w stanie w pe?ni od

. powiedzie? na ró?norodne zainteresowania mlodych mieszka?ców

wsi. Potwierdza si? równie? teza, ?e biblioteka publiczna na wsi na

dal jest cz?sto jedyn? placówk? kultury, która obok zaspokajania po

trzeb czytelniczych, wspomaga w?asn? aktywno?? kulturaln? mlodego
pokolenia.

Uroczyste podsumowanie konkursu zorganizowano 6 grudnia
1994 r. l?cz?c z otwarciem wystawy dorobku wydawniczego dwóch

licz?cych si? na rynku ksi?garskim firm: BGW i "Prószy?ski i S-ka".

W uroczysto?ci wzi??a udzia? równie? Janina Papuziriska, autorka

ksi??ek dla dzieci, krytyk literatury dzieci?cej oraz redaktor naczelny

czasopisma o ksi??ce dla dzieci "Guliwer".

Oprac. Danuta Zwoli?ska
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DZIEJE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY TRZESZCZA1'N

Biblioteka Publiczna w Trzeszczariach dzia?a ju? ponad 45 lat.

Dzi?ki staraniom mieszka?ców, a przede wszystkim nauczycieli miejs

cowej szko?y podstawowej oraz du?ej pomocy Biblioteki Powiatowej
w Hrubieszowie, w roku 1949 na mocy Dekretu o bibliotekach i o

piece nad zbiorami bibliotecznymi z dnia 17 kwietnia 1946 r., Prezy
dium Gromadzkiej Rady Narodowej powo?a?o Gromadzk? Bibliotek?
w Trzeszczanach.

I r I
w- TQ1.ES'ZC"lANA(?.

Ksi?gozbiór nowo powsta?ej placówki by? niewielki - liczy? zaled

wie 851 vol. Tworzy? go komplet ksi??ek przes?any z powiatu (300

vol.) oraz zachowany ksi?gozbiór bibliotekl przedwojennej. Tradycje

czytelnictwa w Trzeszczanach s? o wiele starsze. Ju? przed wojn?
dzia?a? punkt z ksi?gozbiorem wymienialnym Biblioteki Macierzy

Szkolnej. Bogatym ksi?gozbiorem udost?pnianym mieszka?com

mog?a si? pochwali? Biblioteka Paraflalna. W roku 1936 powsta?a
Gminna Biblioteka Publiczna, prowadzona przez pani? Stefani?

?acirisk?. Ksi?gozbiór dla nowej placówki by? dobierany, kupowany i

opracowywany przez Bibliotek? Powiatow? w Hrubieszowie. W cza··

sie II wojny ?wiatowe] zbiory te, z nara?eniem ?ycia, przechowywali

mieszka?cy Trzeszczan (p. Marla Majewska, p. St. ?aci?ska, p. Psuj) i

one to w?a?nie zasilJ?y powo?an? na nowo Bibliotek? Gromadzk?. Na

potrzeby nowej placówki Prezydium Gromadzkiej Rady wynaj??o jed
no pomieszczenie u pana Ignacego Tytusa, w budynku po?o?onym w

centralnym punkcie wsi. Pierwsz? bibliotekark? by?a pani Stefania
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Hauzer - nauczycielka miejscowej szko?y podstawowej. Prowadzi?a

ona bibliotek? clo 1953 r.

Zakupy ksi?gozbioru dokonywane by?y centralnie przez Bibliote

k? Powiatow? w Hrubieszowie. Pan Stefan Przyczyna - kierownik Bi

blioteki w latach 1954 - 1956 wspomina?, ?e bardzo du?? pomoc

merytoryczn? uzyskiwa?a m?oda placówka od Biblioteki Powiatowej,
a szczególnie od jej ówczesnej kierowniczki pani Stefanii Michalskiej.
Udziela?a ona instrukta?u, pomaga?a zak?ada? katalogi, organizowa?

prac? o?wiatow? i propagandow?.

W roku 1957 Biblioteka zostaje przemestona do jednej z sal

pa?acu, który by? wówczas w?asno?ci? Pa?stwowego O?rodka Maszy

nowego. Przez rok kierownikiem Biblioteki by?a pani Maria Majew

ska, natomiast w roku 1958 obj??a to stanowisko pani Zofia Marud,
która prowadzi?a Bibliotek? do roku 1965. By? to okres wielkiego
rozkwitu Biblioteki. Ksi?gozbiór wzrós? prawie do 4.000 vol., w roku

14



1,5 LA r

0/0UOT8/A..-/

1960 rejestrowano oko?o 500 czytelników i oko?o 11.000 wypo

?ycze?. Dzia?alo wówczas przy Bibliotece 11 punktów bibliotecz

nych. Umiejscowione one by?y niemal w ka?dej miejscowo?ci gminy,
w wi?kszo?ci w szko?ach podstawowych.

W latach 1966 - 1972 kierownikiem Biblioteki zosta?a pani Joanna
Bieriko - równie? nauczycielka miejscowej szko?y podstawowej. Jak

widzimy, od pocz?tku dzia?ania placówki zwi?zki jej ze szko?ami by?y
bardzo silne. W tym okresie ze zbiorów Biblioteki mo?na by?o

korzysta? sze?? razy w tygodniu w godzinach popo?udniowych, od

16.00 do 20.00. By? to czas dobrze dostosowany do potrzeb ?rodo

wiska rolniczego.
Coraz bardziej powi?ksza? si? ksi?gozbiór Bibliotekl i w roku 1972

zbiory jej znowu zosta?y przeniesione. Zarz?d Gminnej Rady

Narodowej wynaj?? na potrzeby placówki trzy pomieszczenia w

mieszkaniu pa?stwa Stachników. Nie by?y to jeszcze najlepsze warun

ki lokalowe, ale ju? by?o mo?na wygospodarowa? miejsce na k?cik
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czytelniczy dla 4 osób. W oddzielnych pomieszczeniach umieszczono

zbiory dla doroslych i dla dzieci, a tak?e wyodr?bniono pomieszcze
nie na ksi?gozbiór podr?czny. Kierowa?a wówczas Bibliotek? pani
Danuta Majewska.

W roku 1978 ksi?gozbiór Biblioteki li czyi ju? 12.881 vol., w tym:

3.919 vol. to literatura dla dzieci i mlodzie?y, 5.693 vol. literatura

pi?kna dla doros?ych, a 3.269 vol. to literatura popularnonaukowa. W

tym?e roku zarejestrowano w Bibliotece 645 czytelników i 16.505 wy

po?ycze?, w tym: 8.330 vol. to wypo?yczenia literatury dla dzieci i

m?odzie?y, 5.667 vol. - literatury pi?knej dla doros?ych I 2.508 vol. - li

teratury popularnonaukowej. Wzbogaca? si? tak?e warsztat s?u?by in

fonnacyjno-bibliograficznej. Poza wydzieleniem ksi?gozbioru pod

r?cznego, uzupe?niono katalog alfabetyczny i rzeczowy, powsta?y

pierwsze kartoteki.

W roku 1979 Biblioteka by?a przez krótki czas nieczynna, nast?p
nie kierowniczk? jej zosta?a pani Wies?awa ?wi?der. Kierowa?a ona

Bibliotek? do roku 1991. By? to nast?pny okres ?wietno?ci w dziejach

placówki.
Biblioteka podj??a si? organizacji coraz ciekawszych form pracy z

czytelnikiem. Prowadzi?a konkursy czytelnicze, lekcje biblioteczne,

organizowa?a spotkania z pisarzami a tak?e ciekawymi ludtml ze

swojego ?rodowiska, w??cza?a si? w obchody uroczysto?ci pa?stwo

wych i regionalnych.
Od roku 1985 Biblioteka zatrudnia?a 2 osoby, a od 1989 -

trzy. Te

go te? roku zbiory Biblioteki zosta?y przeniesione do nowo oddany
ch pomieszcze? w budynku Urz?du Gminy. Nareszcie Biblioteka

mia?a godziwe warunki lokalowe. Zosta? otwarty Oddzia? dla dzieci i

m?odzie?y, który prowadzi?a pani Zofia ?y?a, natomiast Oddzia? dla

doros?ych obs?ugiwala pani Bogumila Dragan.
Biblioteka nawi?za?a sta?? wspó?prac? z Biurem Wystaw

Artystycznych w Zamo?ciu oraz "Ksi??nic? Zamojsk?", a nast?pnie

"Spó?k? Ksi?garsk? ECU" w Zamo?ciu. Ju? nie tylko mo?na by?o

ksi??k? wypo?yczy? w Bibliotece, ale i kupi?. Dzia?a? sta?y punkt

ksi?garski, w którym mo?na by?o naby? m.in. lektury szkolne,

s?owniki, encyklopedie, podr?czniki. Biblioteka cieszy?a si? dutym
zainteresowaniem ?rodowiska, np. w roku 1990 korzystalo ze zbioró

w biblioteki 923 czytelników (co stanowi oko?o 40% mieszka?ców

Trzeszczan), wypo?yczyli oni ponad 22 tysi?ce ksi??ek. Przy Bibliote

ce dzia?a?y 3 punkty biblioteczne: w Bogu cicach
,

D rogojówce ,

Molodiatyczach, ponadto sprawowa?a ona nadzór merytoryczny nad

ca?? gminn? sieci? biblioteczn?, czyli fili? w Nieledwi I pozosta?ymi
dwoma punktami bibliotecznymi w Leopoldowie I Zad?bach.
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Ogó?em w tym?e roku w sieci bibliotek W gminie zarejestrowano
oko?o 1.500 czytelników i ponad 33 tysi?ce.wypo?yczeri.

Sukcesywnie powi?ksza? si? te? ksi?gozbiór Biblioteki. Co roku

przybywa?o ponad 1.000 nowych ksi??ek - do roku 1991 kupowane

by?y centralnie przez WiMBP w Zamo?ciu,

W wyniku zmian w administracji pa?stwowej w roku 1991 Biblio

teka straci?a autonomi? i wesz?a w sk?ad Gminnego O?rodka Kultury.
Nowe kierownictwo rozpocz??o swoje dzia?ania od zlikwidowania

Oddzia?u dla dzieci i m?odzie?y, którego pomieszczenia zosta?y prze

znaczone na Klub Kultury. W ramach oszcz?dnoset zmniejszono etaty

bibliotekarzy z trzech do jednego, brakowalo tak?e funduszy na

uzupe?nienia ksi?gozbioru i prenumerat? czasopism. W roku 1993 Bi

bliotece przyby?y 123 nowe ksi??ki, w tym tylko 40 vol. to zakup z

bud?etu Urz?du Gminy, pozostale natomiast to dary z WiMBP w Za

mosciu oraz osób prywatnych - sympatyków Biblioteki. Mimo trud

no?ci ekonomicznych Biblioteka stara si? nadal rozszerza? zakres

us?ug ?wiadczonych dla ?rodowiska. Pornagaj?? czytelnikom

podnosz?cym swoje kwalifikacje, realizuje wypozyczenia mi?dzybib
lioteczne drog? rewersów okr??nych. Wzbogaca te? sukcesywnie
warsztat informacyjny, zwracaj?c szczególn? uwag? na aktualizacj?

ksi?gozbioru podr?cznego, literatury regionalnej, literatury

popularnonaukowej.
Poza dzia?alno?ci? podstawow?, Biblioteka nadal prowadzi

intensywn? dzia?alno?? kulturalno-o?wiatow? poprzez ró?ne formy

pracy z czytelnikiem i wspó?prac? ze ?rodowiskiem. Sta?? form? pracy

s? lekcje biblioteczne, najcz??ciej z zakresu przysposobienia czytel

niczego, organizowane dla uczniów z klas IV - VIII i wycieczki do bi

blioteki dla klas O - III. Bardzo po?yteczn? form? pracy o?wiatowej s?

ró?nego rodzaju konkursy, zarówno rysunkowe Jak i czytelnicze -

du?? popularno?ci? cleszyi si? np, konkurs rysunkowy na "Exlibris
dla GBP w Trzeszczanach". Biblioteka jest te? niejednokrotnie inicja
torem i organizatorem ró?nego rodzaju imprez artystycznych, jak
m.in. gminnego koncertu z okazji "Dnia Babci i Dziadka", "Dnia Ko

biet" czy Rocznicy Odzyskania Niepodleg?o?ci. Du?? popularno?ci?

ciesz? si? letnie imprezy plenerowe, organizowane z my?l? o

najmIodszych czytelnikach, na których program sk?adaj? si?: spotka
nia z artystami plastykami regionu zamojskiego, kiermasze, zgaduj -

zgadule, wystawy plastyczne i literackie itp.
W swoich poczynaniach o?wiatowo - czytelniczych Biblioteka od

lat wspó?pracuje z Biurem Wystaw Artystycznych w Zamo?ciu,

Wojewódzk? i Miejsk? Bibliotek? Publiczn? w Zamo?ciu, szko?ami

podstawowymi w Trzeszczanach, Bogucfcach. Mo?odiatyczach a tak?e
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miejscowym O?rodkiem Pomocy Spo?ecznej. Bardzo dobrze uk?ada

si? te? wspó?praca z Ko?ami Gospody? Wiejskich w Trzeszczanach i

Mo?odiatyczach, Ochotnicz? Stra?? Po?arn? w Trzeszczanach oraz

Gminnym O?rodkiem Doradztwa Rolniczego.
W roku 1994 w Bibliotece zarejestrowano 831 czytelników i

18.134 wypo?ycze?. Dysponowa?a ksi?gozbiorem licz?cym 14.490

vol. j w tym 5.022 vol. to literatura dla dzieci i m?odzie?y, 5.185 vo?. li

teratura pi?kna dla doros?ych 4.283 vol. literatura

popularnonaukowa.
Biblioteka sprawuje nadzór nad Fili? Biblioteczn? w Nieledwi,

która rocznie rejestruje oko?o 300 czytelników i 6.500 wypo?ycze?, a

dysponuje ksi?gozbiorem licz?cym 12.357 vol. oraz 5 punktami bib

liotecznymi rejestruj?cymi oko?o 360 czytelników i 4.000 wypo?yczeri.
Pod koniec 1994 r. po usilnych staraniach pracownika biblioteki,

odzyskano pomieszczenia zajmowane przez Klub Kultury, w których
zosta? ulokowany ksi?gozbiór podr?czny i czytelnia. Niestety, z uwagi
na jednoosobow? obsad? placówki, nie mo?na reaktywowa?
Oddzia?u dla dzieci i m?odzie?y.

Przez lata swojej dzia?alno?ci Biblioteka zyska?a sobie szacunek i

uznanie ?rodowiska. Pomimo obecnych trudno?ci finansowych i ad

mi?istracyjnych, mo?na ?ywi? nadziej?, ze jest to okres przej?ciowy, a

lokalne w?adze do?o?? wszelkich stara?, by Biblioteka Publiczna na

powrót staja si? placówk? kultury, godnie reprezentuj?c?

spo?ecze?stwo gminy Trzeszczany.
Na podstawie dokumentacji j ustnych przekazów by?ycb pracoumieoui i

czytelników Biblioteki opracowa?a: Bogumi?a Dragan
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4S LAT DZIA?ALNO?CI BIBLIOTEKI

PUBLICZNEJ GMINY MIRCZE.

Historia Biblioteki Publiczne] w Mirczu si?ga roku 1949. Zal??kiem

jej by?a Gromadzka Biblioteka Publiczna w Mi?tkiem, która wraz z

przeniesieniem wójtostwa do Mircza przenios?a swoje zbiory i tu

kontynuowa?a ich udost?pnianie spo?ecze?stwu Mircza i okolic. W

momencie powstania biblioteki w Mirczu, ksi?gozbiór liczy? 691 volu

minów i systematycznie wzrasta?. Pierwszym bibliotekarzem by? pan

Jan Radomski. W 1950 roku ksi?gozbiór liczy? ju? 1.000 volurninów,

zarejestrowano 158 czytelników i 2.491 wypo?ycze?.
W latach 70-tych biblioteka przenios?a si? do budynku prywatne

go. Funkcje koordynatora czytelnictwa na terenie gminy rozszerzy?y
si?. W 1963 roku powsta?a filia biblioteczna w Starej Wsi, natomiast w

1973 roku, w zwi?zku z reorganizacj? gmin, Gromadzka Biblioteka

Publiczna w Kry?owie zosta?a przemianowana na Bibliotek?

Publiczn? Gminy Mircze Filia w Krylowie.
Rok 1980 przyniós? wzrost ksi?gozbioru do 7.375 voluminów. Z

us?ug biblioteki korzysta?o 512 czytelników, którzy wypo?yczyli 6.565

ksi??ek. W tym czasie biblioteka obs?ugiwala 2 punkty biblioteczne.

W 1982 roku biblioteka uzyska?a I miejsce w realizacji V Dekady Czy

telniczej "Ksiq,?ka ?ród?em unedzy o ?yciu rodzinnym" organizowanej

przez Wojewódzk? i Miejsk? Bibliotek? Publiczn? w Zamo?ciu, nato

miast w 1984 roku wyró?nienie z udzia? we Wspó?zawodnictwie bib

liotek woj. zamojskiego o tytu? "Najaktywniejszej biblioteki i najlep

szego bibliotekarza roku".

W roku 1987 biblioteka powi?kszy?a swój lokal przenosz?c si? do

nowo wybudowanego budynku Urz?du Gminy, zajmuj?c trzy po

mieszczenia. Z dniem 1 stycznia 1994 roku w wyniku dalszych zmian

w administracji pa?stwowej zostal utworzony w Mirczu Gminny
O?rodek Kultury, w którego sk?ad wesz?a Gminna Biblioteka Publicz

na wraz z filiami bibliotecznymi. Rol? bibliotekarza i dyrektora GOK

pe?ni ta sama osoba - Alicja Ho?o?.

Rok 1994 szczególnie sprzyja? ogromnemu zainteresowaniu

bibliotek? i czytelnictwem. Liczba ksi?gozbioru wzros?a do 16.980 vo

lurrunów. Czytelnictwo przedstawia?o si? nast?puj?co: 791 czytelni

ków, 18.132 wypo?ycze?.
5 czerwca 1994 roku biblioteka obchodzi?a uroczy?cie jubileusz

45-lecia biblioteki. W ramach obchodów og?oszono dwa konkursy.

Pok?osiem tych konkursów s?: exlibrts dla Gminnej Biblioteki Pub

licznej w Mirczu, który zostanie wykorzystany do oznakowania litera

tury z ksi?gozbioru podr?cznego oraz wiersz pt. "Nasza biblioteka"
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autorstwa miejscowej poetki ludowej Stefanii Nieckarz, który
prezentu jemy.

Nasza biblioteka

Sercem Mircza jest nasza biblioteka,
Zawsze otwarta, na czytelnika czeka.

45 lat to pi?kny jubileusz, gdyby by? to cz?ek,

mia?by ju? podesz?y wiek.
li

A nasza biblioteka wci?? m?oda i m?oda,

Jakby panna rumiana, pi?kna jak jagoda,

Tyle nowych ksi??ek, pi?knie ustawione,

Stoj? dumne, jakby mia?y na g?owie koron?.
45 lat ju? z niej korzystamy.
Piekne ksi??ki tu wypo?yczamy.

Starsi, m?odzie? i dzieci,
kto chce czyta?, dojdzie, dojedzie, doleci.

A zw?aszcza nasze szkolne dzieci, ca?? podpor?
tu maj?, pani? Al? o ?adne ksi??ki pytaj?.
Pani Ala ksi??eczki podaje -

czytajcie!
Starsi -

romanse, m?odzie? - histori? a dzieci baje.
I my tu ten dzie? rado?nie prze?ywamy,
I wszystkich przyby?ych go?ci serdecznie witamy.

oprac. Feliksa Niemiec
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HISTORIA I DOROBEK BIBLIOTEKI

PUBLICZNEJ GMINY SUSIE C.

35 lat dzia?a ju? Gminna Biblioteka Publiczna w Su?cu. Ta roczni

ca sk?ania do refleksji oraz przypomnienia jej historii i dzia?alno?ci.

xxxv lA T

Gln.IEJ I [fOTEKr
p BUCZ.EJ

Kierownik GBP w Su?cu Pani Edwarda Mucha przedstawila lIL.Vl'? biblioteki.

Powsta?a 1 wrze?nia 1959 roku. Znana i powszechnie szanowana,

ówczesna kierowniczka Szko?y Podstawowej, pani Stefania Skowron

gromadzi?a ksi?gozbiór we w?asnym domu i gor?co anga?owa?a si? w

rozpowszechnianie czytelnictwa w?ród mieszka?ców Su?ca. Na

koniec 1959 roku ksi?gozbiór biblioteki byl skromny, liczy? 562 volu

miny, ksi??ki pochodzi?y g?ównie z darów. W tym czasie z biblioteki

skorzysta?o 35 czytelników, wypo?yczyli oni 411 ksi??ek. Choroba
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nie pozwoli?a pani Skowron dalej realizowa? planów zwi?zanych z

bibliotek?.
W 1960 r. bibliotek? przyj??a Alicja Rogalska, równie? nauczyciel

ka miejscowej szko?y. Zawsze czynna, gotowa do wspó?dzia?ania, ?y
wo int?resowa?a si? ca?o?ci? spraw dotycz?cych bibliotek.

GHINNEJ BIB.LlOTEKI
? .?BLlCZIEJ

Kulu Przyjaciól 13il>liukkl /..ljJr?·z<'IHuW.du cz,'"c .ll1i"I\L/11.1

Wzros?o zainteresowanie mieszxanców Su?ca bibhotek?. By?o JU?
w tym czasie 168 czytelników i 1.401 wypo?ycze?.

W 1962 r. biblioteka zosta?a przeniesiona do wi?kszego pomiesz

czenia, równie? do budynku prywatnego. Pani Roga?ska, gor?co za

anga?owana, rozwija?a czytelnictwo w?ród mieszka?ców. Za?o?y?a

pierwszy punkt biblioteczny w Paarach.

W 1973 r. kiedy to wesz?a w ?ycie ustawa o powo?aniu gmin w

miejsce gromad, zmieni?a si? dotychczasowa nazwa biblioteki na

Gminn? Bibliotek? Publiczn?. Powsta? pe?ny etat. Niskie w tym czasie

wynagrodzenie bibliotekarzy, nie pozwoli?o pani Rogalskiej zrezyg

nowa? z zawodu nauczyciela, by po?wi?ci? si? bibliotekarstwu.

Odesz?a do pracy w swoim nauczycielskim zawodzie. Obowi?zki kie

rownika Gminnej Biblioteki przyj??a Edwarda Mucha.

W 1974 r. rozros?a si? sie? punktów bibliotecznych, powsta?y trzy

ko?ejne punkty biblioteczne w: Nowinach, Oseredku i Hucie Szumy.
Gminna Biblioteka w swojej historii mia?a zarówno t?uste jak i

chude Jata, ?ecz mimo ró?nych trudno?ci nie zaprzesta?a s?u?by swojej

gminie i jej mieszka?com.
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W 1984 r. biblioteka zosta?a przeniesiona do budynku GOSiR-u,

gdzie otrzymala 3 pomieszczenia. Nowe, lepsze warunki lokalowe,

pozwoli?y bibliotece na zorganizowanie Oddzia?u dla dzieci i

m?odzie?y. W latach 80-tych biblioteka kilkakrotnie wzi??a udzia? we

wspó?zawodnictwie bibliotek woj. zamojskiego o tytu?

"Najaktywniejszej biblioteki i najlepszego bibliotekarza", w roku 1988

otrzyma?a ten tytu?.
W wielu poczynaniach bibliotek? wspomagalo Ko?o Przyjació? Bi

blioteki dzia?aj?ce od wrze?nia 1988 r. Jego cz?onkowie zawsze ch?t
ni, gotowi do zabawy organizowali: Dzie? Kobiet, Dzie? Matki, Dzie

? Dziecka, Dzie? Seniora, Choink?. Brali udzia? w konkursach czytel

niczych i innych imprezach bibliotecznych. Nie nagroda sk?oni?a ich

do uczestnictwa w konkursach, chocia? jest mile widziana, ale ch??

wspólnej zabawy. Dowodem aktywnej pracy by? udzia? w cz??ci ar

tystycznej. Sponsorami imprez Dnia Dziecka byli: SKR w Su?cu i

wla?cictele sklepów naszej miejscowo?ci. Na szczególn? uwag?

zas?uguje wspó?praca ze szko?ami. Formy wspó?pracy by?y i s? ró?ne.

Dzi?ki wspólnym dzia?aniom uda?o si? zorganizowa? spotkania z cie

kawymi lud?mi. Odwledzl?i nas: Wiktor Ostrowski - Polak podró?nik

mieszkaj?cy w Argentynie, Jan Wróbel, Stanis?aw Nle?cior - wi??nio
wie obozu w O?wi?cimiu, Miroslaw Kura? - alpinista, Maria Szulecka
-

pisarka, Janusz Borkowski - redaktor ?o?nierza Wolno?ci, Zdzis?aw

Nowak - autor ksi??ek dla dzieci, Jerzy Flisak - ilustrator, Maria

Dulawska - poetka I inni.

Dzi? biblioteka dysponuje ksi?gozbiorem licz?cym 15 tysi?cy wo

luminów. Korzysta z niego ponad 600 czytelników, ?rednio rocznie

wypo?yczaj? 12.000 ksi??ek. Biblioteka sprawuje piecz? nad filiami w

Kunkach, ?oslricu, Majdanie Sopockim i Paarach. Skromny bud?et bi

blioteki nie pozwoli? na wsparcie dzia?alno?ci punktów bibliotecz

nych. Musia?y zawiesi? swoj? dzia?alno??.

Ostatnie lata byly sprawdzianem dla w?adz samorz?dowych, jak i

dla nas bibliotekarzy. Cieszymy si?, ?e w naszej gminie Jest przekona
nie, i? biblioteki s? jedynymi placówkami upowszechniania kultury
na wsi. Uzyska?y one przychylno?? w?adz gminnych i mo?na wnosi?,
?e bez wzgl?du na trudno?ci, b?d? one utrzymywane j rozwijane, a

ich czytelnikom nie zabraknie atrakcyjnych nowo?ci wydawniczych.

My?l?, ?e w nied?ugim czasie mieszka?cy Su?ca otrzymaj? bibliote

k? z prawdziwego zdarzenia, mog?c? zaspokoi? wszystkie potrzeby
jej czytelników. W maju 1995 r. b?dzie ona przeniesiona do nowego

Domu Kultury.
Dla upami?tnienia obchodów XXXV lecia biblioteka

postanowi?a, za zgod? wójta, gromadzi? eksponaty do Muzeum
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Regionalnego Wsi Susieckiej, które b?dzie si? mie?ci?o w Domu

Kultury.

Oprac. Edwarda Mucha
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RATOWANIE I OCHRONA ZBIORÓW
- PROPOZYCJA CZY KONIECZNO???

Konferencja zorganizowana przez Bibliotek? Narodow? w Warsza

wie, w dniach 26 - 27.01.br. by?a jednym z dzia?a? zmierzaj?cych do

zachowania dorobku kulturalnego, zawartego w ksi??kach i

materia?ach archiwalnych. Polska jest krajem bardzo opó?nionym w

stosunku do Europy i Ameryki Pó?nocnej, w dzia?aniach masowego

odkwaszania i wzmacniania papieru. Produkowany jest papier

nietrwaly, chocia? jego jako?? poprawi?a si? znacznie w latach 1990 -

1?94.
Dyrekcja Biblioteki Narodowej do dyskusji zaprosi?a naukowców,

bibliotekarzy, archiwistów, wydawców, drukarzy, ludzi zajmuj?cych
si? bezpo?rednio konserwacj? i ochron? zbiorów. W?ród referentów

znale?li si?: prof. dr hab. Alicja Strzelczyk (Uniwersytet im. M. Koper

nika), prof. dr hab. Bronis?aw Zyska (Uniwersytet ?l?ski w Katowi

cach), dr Józef D?browski (Instytut Celulozowo - Papierniczy - ?ód?),

pracownicy Biblioteki Narodowej.
Wobec faktu, ?e wszystkim wydanym ksi??kom po 1800 r. grozi

proces kruszenia, ?amania I zniszczenia, w styczniu 1995 r. powo?ano
w Warszawie - Stowarzyszenie na rzecz Ochrony I Zabezpieczenia
Zbiorów Bibliotecznych. W sk?ad jego weszli przedstawiciele BN,
Bibl. jagiell., naukowcy, politycy. Stowarzyszenie ma na celu:

- ustalenie stanu rzeczywistego zbiorów,
- ustalenie metod zapobiegania katastrofie ksi??ek,
-

przetestowanie kosztów dzia?a?.

Konferencja w swoim programie podejmowa?a dwa nurty

zagadnie?:
- ochrona zbiorów, w trakcie ich przechowywania,
- stosowanie trwa?ych papierów drukowych w bie??cej produkcji

wydawniczej.
Wnioski:

1. Ksi??ki powinny by? wydawane na papierze zasadowym, bez

dodatku makulatury, którego trwa?o?? wynosi od 500 do 700 lat.

2. W Polsce wszystkie metody odkwaszania papieru s? na etapie

prób, powinno si? d??y? do uruchomienia produkcji papieru

trwa?ego.
3. Zbiory bibl., wyd. po 1800 r. nale?y mikrofilmowa?.

4. Media optyczne
- dyski optyczne i ta?my komputerowe nie s?

trwa?ymi no?nikami informacji, np. dyski optyczne maj? trwa?o?? 2 - 4

?at.
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5. Najtrwalszym obecnie w Polsce no?nikiem Informacji jest ta?ma

mikrofilmowa (50 do 100 lat).

6. Ksi??ki w magazynach powinno si? przechowywa? w tempera

turze 11 - 12° C, wilgotno?? powietrza - 45%. Dla obslugi powinno si?

stworzy? odr?bne miejsca przebywania.
7. Na trwa?o?? ksi??ek wplyw wywieraj? sporz?dzane odbitki xe

ro. Powinno si? wykonywa? 1 egzemplarz xero j z tego rnaterta?u

tworzy? kolejne reprodukcje xero.

8. W br. Biblioteka Narodowa przewiduje organizacj? dwóch ko

lejnych konferencji, po?wi?conych problematyce trwa?o?ci papieru:
- spotkanie z wydawcami,
- spotkanie na wypadek katastrofy w zbiorach bibliotecznych

archiwalnych.

By? mo?e w niedalekiej przysz?o?ci spotkamy w bibliotekach

ksi??ki posiadaj?ce symbol:

ISO 9706

Wyra?a on matematyczn? niesko?czono?? i umieszczony jest w

okr?gu nad numerem normy. Brzmi wg orzeczenia: "Papier ten

spe?nia wymagania normy ISO 9706(1992). Papler na dokumenty.
Warunki trwa?o?ci."

Oprac. Regina Palczy?.ska
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SYLWETKI BffiUOTE.KARZY

"Bibliotekarz jest iród?em wiedzy o ksi??ce. Bibliotekarz staje si?

przewodnikiem i wychowawc? o innym typie pracy ni? nauczyciel.
Nie klasyfikuje, nie posiada nad czytelnikiem ?adnej z góry nadanej

w?adzy. Po prostu jest znawc? i technikiem ?yczliwym, lecz nie

narzucajqcym si? doradc?. Bez niego ksi?gozbiór by?by martwy, nie

by?by bibliotek? ...

"

Rozmow? z bibliotekark? z prawdziwego zdarzenia pani?

Mari? Bielak, kierowniczk? GBP w Lukowej prowadzi Tadeusz

Pietrzak.

T.P.: Pani Mario, jest Pani jedn? z d?u?ej pracujqcycb i ciesz?cych
si? najwi?kszym autorytetem bibliotekarek w naszym rejonie.

Olbrzymie do?wiadczenie zawodowe poparte solidnym przygotowanie
m fachowym oraz umi?owanie tej pracy czyni Paniq wzorem dla

ca?ego rejonu bilgorajskiego bibliotekarzy. A wobec tego prosz? powie

dzie?, co sk?oni?o Paniq do wyboru tego wbrew pozorom nielatuego
zawodu - ?wiadoma decyzja, czy przypadek?

M.B.: Oczywi?cie najzupelntejszy przypadek. Przygotowywa?am
si? do pracy pedagogicznej w szkole. I tak si? niespodziewanie sta?o,
?e zaproponowano mi zatrudnienie w bibliotece publicznej.
Pocz?tkowo czu?am si? zupe?nie zagubiona i przera?ona

- bez przy

gotowania fachowego podj?Jam prac? na jednoosobowym stanowis

ku kierowniczki biblioteki gminnej. Podstawowych umiej?tno?ci z za

kresu techniki bibliotecznej, przekazywanych przez instruktora,

uczy?am si? w miar? szybko. Có? jednak, skoro brak czasu nie

oozwatar na wyprowadzenie niesamowicie zaniedbanego warsztatu

bibliotecznego. Równolegle z udost?pnianiem zbiorów i

porz?dkowaniem katalogów oraz sprawowaniem nadzoru nad sieci?

punktów bibliotecznych nale?a?o prowadzi? zaj?cia o?wiatowe. Co

dziennie podczas dy?urów przy wypo?yczaniu ksi??ek prowadzi?am

rozmowy zarówno z dzie?mi, jak i z doros?ymi czytelnikami na temat

przeczytanej lektury. Ale zaj?cia tego rodzaju nie liczy?y si?. Wymaga
ne by?o organizowanie zaj?? masowych i to o okre?lonej tematyce, co

z ró?nych powodów nie by?o ?atwe.

T.P.: A jednak mimo trudno?ci, niedoceniania i bardzo s?abych
zarobków trua?a Pani nadal na tym stanowisku.

M.B.: Musz? powiedzie?, ?e z ka?dym dniem praca ta wci?ga?a
mnie coraz bardziej. Zbyt wiele ju? pracy i trudu w?o?y?am w

Uporz?dkowanie i wyprowadzenie spraw warsztatowych i zawar?am
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wiele przyja?ni z czytelnikami, szczególnie z dzie?mi, którym

pomaga?am w nauce, a cz?sto radzi?am tak?e w sprawach ?yciowych.
Nie wyobra?a?am sobie, jak mog?abym zawie?? Ich zaufanie. By?am
im potrzebna na co dzie?.

T.B.: Czy dostrzega Pani jakie? zasadnicze ró?nice zarówno w or

ganizacji i funkcjonowaniu bibliotek, jak i w cbarahterze pracy bib

liotecznej oraz randze spo?ecznej tych placówek i zawodu bibliote

karza - dawniej i obecnie?

M.B.: Ujmuj?c rzecz najogólniej nale?y powiedzie?, i? mimo lep

szego wyposa?enia bibliotek w ksi?gozbiory i sprz?t, lepszych wa

runków lokalowych niewiele si? zmieni?o na lepsze. Nadal odczuwa

ri? braki poszukiwanych ksi??ek, do minimum absolutnego ogra

niczono prenumerat? prasy, brak funduszy na wydatki rzeczowe.

Wcze?niej, mimo niedostatków, pracowa?o si? lepiej i przyjemniej.

Decentralizacja bibliotek ma Jednak mocno destrukcyjny wp?yw na

ich funkcjonowanie i rozwój. Przynajmniej na razie. Natomiast od

pocz?tku istnienia biblioteki rozwój ogó?ny bez w?tpienia Jest zauwa

?alny. Na przyk?ad w zbiorach bibliotecznych - ksi?gozbiór mojej bib

lioteki powi?kszy? si? (mimo licznych ubytków) ponad trzykrotnie, w

tym d?a dzieci I m?odzie?y - pi?ciokrotnie, podobnie w literatu rze po

pularnonaukowej. Podobnie ma si? rzecz z rozwojem czytelnictwa -

liczba czytelników zosta?a podwojona mimo likwidacji du?ych punk
tów bibliotecznych przyszkolnych. Wypo?yczenia wzros?y ?rednio

trzykrotnie i tak?e mimo braku obecnie punktów bibliotecznych.
T.P.: Czy mimo tych wszystkich trudno?ci, ale i przynajmniej dnoi

lowycb satysfakcji zawodowycb, nie uwa?a Pani tego czasu za

stracon? szans? ?yciotoq?
M.B.: Miewam takie chwile przy czynno?ciach monotonnych i w

sytuacjach, kiedy czytelnikowi nie mog? pomóc z braku odpowied

niej lektury czy ?ród?a informacji. Natomiast zapominam zaj?ta

obs?ug? u?ytkowników biblioteki, zw?aszcza dzieci. I mówi? sobie:

có? mo?e by? pi?kniejszego w ?yciu cz?owieka, nac? po?redniczenie
w przekazywaniu m?dro?ci, zawartych w tysi?cach ksi??ek, c?o ich

odbiorców?

T.P.: Dzi?kuj? za rozmoue.

(T.P.)

Bi?goraj, 7 marca 1995 r.
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POMOCE METODYCZNE

SCENARIUSZ WYSTAWY BIBLIOTECZNEJ

ph.: HENRYK SIENKIEWICZ -

znany i lubiany.

Cel wystawy:

Wystawa organizowana z okazji Roku Sienkiewiczowskiego 1995.

Po?wi?cona jest tyciu i twórczo?ci Henryka Sienkiewicza oraz jego

wp?ywom na kszta?towanie patriotyzmu narodu polskiego. Propono

wany scenariusz wystawy jest prób? adaptacji materia?ów,

przedstawiaj?cych tycie i twórczo?? pisarza, do potrzeb propagandy

Wizualnej.
UWAGI METODYCZNE - szata graficzna
Na czo?owym miejscu nale?y umie?ci? has?o wystawy i powi?k

szony portret Henryka Sienkiewicza.

Pod portretem na bia?o -

czerwonym tle widnieje cytat "Dla po

krzepienia serc". Uzupe?nieniem materia?ów ksi??kowych i artyku?ów
z czasopism powinny by? plansze nad poszczegó?nymi dzia?ami wy

stawy, zawieraj?ce krótk? charakterystyk? danego dzia?u, cytaty z

dzie? Henryka Sienkiewicza b?d? ilustracje zwi?zane z osob? pisarza.
Kolorem dominuj?cym wystawy b?d? kolory flagi narodowej. W

cz??ci bibllograflczne] napis mo?na wzbogaci? barwnymi, ozdobnymi
inicja?ami.

PLANWYSTAWY

Zgromadzone materia?y (ksi??ki i czasopisma) grupujemy w zasad

niczych dzia?ach:

I. Henryk Sienkiewicz i jego czasy

l) Sienkiewicz jakiego nie znamy

2) Epoka pozytywizmu
II. Henryk Sienkiewicz - twórca polskiej noweli

III. Powie?? zawsze pi?kna
IV. Kroniki, felietony, reporta?e
V. Opracowania twórczo?ci Henryka Sienkiewicza

W dziale I eksponujemy pozycje obrazuj?ce jego dzieci?stwo,

m?odo??, lata dojrza?e oraz epok?:
1. Sienkiewicz jakiego nie znamy
W tej cz??ci nale?y ukaza? najmniej znane fragmenty biografii pis

arza. Tu powinna znale?? si? informacja o polskim pochodzeniu jego

rodziny.
1. Kar?owiczówna M.: Onegdaj. Warszawa 1973
2. Krzy?anowski J.: Henryk Sienkiewicz. Warszawa 1956

29



3. Warne?ska M.: ?ladami Sienkiewicza. Warszawa 1967

4. Wachowicz B.: Marie jego ?ycia. Kraków 1972

5. Anders M., Smole? W.: Rocznicowe spotkanie z Sienkiewiczem. Bib-

liotekarz 1977 nr 7/8 s/ 207 - 212
.

6. Jaroszy?ski W.: Sienkiewicz i bracia Czacburscy. Tygodnik Zamoj
ski 1980 nr 31/32 s. 10

7. jonar G.: ?ycie i twórczo?? Henryka Sienkiewicza. Poradnik Biblio

tekarza 1983 nr 4/5 s. 104 - 107

8. Krzy?anowski J.: Sienkiewicz a Warszawa. Warszawa 1975

9. W 120 rocznic? urodzin. Poradnik Bibliotekarza 1968 nr 5 (ca?y nu

mer po?wi?cony pisarzowi)
10. Antkowiak Z.: Legenda Warmq.towicka. Rzecz o zapisie Alfreda

Olszewskiego dla Henryka Sienkiewicza. WrocJaw 1978

11. Paculewski J.: Henryk Sienkiewicz -

?ycie i twórczo??. Warszawa

1966

12. Kornilowiczówna M.: Szlakiem Henryka Sienkiewicza. Warszawa

1984

13. Krzy?anowski J.: Henryk Sienkiewicz -

?ywot i sprawy. Warszawa

1981

14. Kulczycka - Saloni J.: Henryk Sienkiewicz. Warszawa 1960

15. Majchrowskl St.: Henryk Sienkiewicz. Opowie?? biograficzna. War-

szawa 1975

16. Nofer J.: Henryk Sienkiewicz. Warszawa 1963

17. Sienkiewicz i pi?kna toielkopolanka. Warszawa 1973

18. Korni?owiczówna M.: W sto lat pó?niej. Warszawa 1975

2. Epoka pozytywizmu
W tej cz??ci proponujemy przedstawi? pozycje ksi??kowe

charakteryzuj?ce epok? pozytywizmu.
Dzial II ukazuje dorobek nowelistyczny pisarza. Nale?y ukaza?

najznakomitsze nowele: Bartek Zwyci?zca, Latarnik, Sachern, Szkice

w?glem, Za chlebem.

Dzia? III eksponuje powie?ci Henryka Sienkiewicza. Utwory
II k?adamy chronologicznie:

Na marne - 1869

Ogniem i mieczem - 1884

Potop
- 1886

Pan Wo?odyjowski - 1887/8

Krzy?acy - 1890

Bez dogmatu - 1891

Rodzina Po?anieckicb - 1894

Quo vadis - 1896

Wiry-1910
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Wpustyni i w puszczy
- 1911

Legiony - 1914

Dzia? IV po?wi?cony jest dzia?alno?ci dziennikarskiej Henryka Si

enkiewicza. Prezentujemy tu felietony, reporta?e, recenzje zamtesz

Czone w czasopismach. Mo?na równie? w tym dziale ukaza? listy z

podró?y do Afryki, Ameryki i pa?stw europejskich.
W dziale V nawi?zujemy do nieprzemijaj?cych warto?ci pisarskich

Henryka Sienkiewicza. O warto?ci wychowawczej i kszta?c?cej tego
dzia?u decydowa? powinno ukazanie opracowa? i recenzji na temat

twórczo?ci wielkiego pisarza.
1. Aja kocham pana Sienkiewicza. Panorama 1986 nr 46 s. 16 - 17

2. Zestawienie bibliograficzne o pisarzu. Poradnik Bibliotekarza 1987

nr 1 s. 19 - 23
3. Doreckl M.: ?ladami Henryka Sienkiewicza. Kamena 1982 nr 16 s.

1,8 - 9
4. Jodelka - Burzyckt T.: by, krew i ?ó??. Nad ksi??kami Sienkiewicza

nigdy nie zachodzi s?o?ce. Tygodnik Kulturalny 1986 nr 29 s. 9
5. Oleksiewicz M.: 535 dni .Potopu". TygodnikKulturalny 1974 nr 36
6. W rocznic? polskiego Nobla. Tygodnik Zamojski 1980 nr 52 s. 3
7. Falkowski Z.: Przede wszystkim Sienkiewicz. Warszawa 1959
8. Ludorowskt L.: O postawie epickiej w Trylogii Henryka Sienkie

wicza. Warszawa 1970
9. Krzy?anowski J.: Pok?osie Sienkiewiczowskie. Szkice Literackie War

szawa 1973
10. Krzy?anowski J.: Twórczo?? Henryka Sienkiewicza. Warszawa

1973

11. P?ygawko D.: Sienkiewicz w Szwajcarii. Z dziejów akcji ratunko

wej dla Polski w czasie r wojny ?wiatowej. Poznari 1986

Oprac. El?bieta Strupiecbousha
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Scenariusz wystawy bibliotecznej i pogadanki
"W ?WIECm MUZ I BOGóW"

CEL:

1. Zapoznanie z ksi??k? popularnonaukow?
2. Kszta?cenie umiej?tno?ci wyszukiwania i si?gania po ?ród?a in

formacji zawartych w tego rodzaju ksi??kach
3. Przybli?enie mitologicznego ?wiata wierze? religijnych
4. Wskazanie bogactwa tre?ci zawartych w ksi??kach

popularnonau kowych
UWAGI METODYCZNE:

Wystawa obejmuje ksi??ki z zakresu religii, religioznawstwa i mi

tologii ró?nych narodów. Przy wybranych pozycjach ksi??kowych na

le?y umie?ci? krótkie streszczenie lub fragment mitu, legendy,

podania.
Do przygotowania has?a wystawy, jak i opisów, potrzebny b?dzie

karton, kolorowy papier, szablony liter, no?yczki, pisaki itp.

Pogadanka mo?e zosta? przeprowadzona z okre?lon? grup? czy

telników: Ko?em Przyjació? Ksi??ki, aktywem bibliotecznym.

Tematyka mitologiczna jest stale i zawsze aktualna. Definicja poj?
cia MI1OLOGIA (z gr. wyk?adnia przekazów, mitów) okre?lana jest ja
ko faza wierze? religijnych, w której istniej?ce dot?d lu?no obok sie

bie warianty religijne ulegaj? systematyzacji, po??czeniu. Pa?jonuje
ona nie tylko specjalistów, uczonych, ale I wiele osób amatorsko t?

tematyk? zainteresowanych. Istnieje wiele mitologii, od tych znanych

powszechnie: Greków, Rzymian, po bardziej dla nas "egzotyczne"

mity: Japonii, Korei, Afryki. Wszystkie je ??czy bogaty i g??boki ?wiat

wyobra?ni, którego ?adn? inn? wyra?n? granic? od ?wiata j?zyków
oddzieli? ole mo?na. Zakodowany w ?wiadomo?ci ludzi jest ró?nie:

od wierze? po filozofi?; od obyczaju po prawo. Po dzie? dzisiejszy

pos?ugujemy si? symbolami jednakowo zrozumialymi i odczytanymi
w ka?dym j?zyku. Wspomnie? w tym miejscu nale?y mi?dzy innymi
o: "koniu troja?skim", "jab?ku niezgody'; "nici Ariadny", "pi?knej
Helenie".

Pe?ne uczestnictwo w kulturze wspó?czesnej nie mo?e w ogóle o

bej?? si? bez znajomo?ci mitów, poda?, legend. Bez tej znajomo?ci
nie zrozumie si? literatury wspó?czesnej, zw?aszcza tej poetyckiej -

w?asnego narodu, ani ?adnego innego. Nie zostanie uchwycony sens

dziel malarskich i rze?by. T? drog? szli mi?dzy innymi tacy Polacy:

Kochanowski, Mickiewicz, Norwid, Ga?czy?ski.

Dzieje mitologii si?gaj? staro?ytno?ci, ale dopiero w XIX wieku u

czeni, etnologowie, historycy rozpocz?li prace nad usystematyzowa

niem tego fascynuj?cego tematu.
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W Polsce najpowszechniejsz? i najbardziej znan? jest
,,#I1DLOGIA" Jana Parandowskiego, wydana po raz pierwszy w 1924
roku. Nie mniejsz? populamo?ci? ciesz? si?: "Mity greckie" Wandy

Markowskiej, "?wiat antyczny" Tadeusza Zieli?skiego, "Mitologia
staro?ytnej Grecji" Michala Pletrzykowskiego. Szczególne miejsce za

jmuje "Mitologia s?owia?ska i polska" pióra Aleksandra Bruclenera.

Oto co ona mówi na temat:

"Narodzin rzekomego olimpu polskiego"
Du?e problemy mia? ksi?dz kanonik krakowski jan D?ugosz z na

pisaniem dziejów ojczystycb na pro?b? biskupa krakowskiego Zbyszka.
Tak si? bowiem sk?ada, ?e z mitologii polskiej nie ocala? najdrobniej
szy ?lad bezpo?redni. Trudno powiedzie?, jakich bo?ków czcili Pola

nie. Nawet znane podania o Popie?u, Wandzie nie wysz?y z czasów

poga?skicb, ale s? zmy?lone nie przez lud, a przez ... uczonych,
Wystawa mo?e zawiera? tak?e poni?ej wymienione streszczenia

mitologiI.
Sokolewicz Zofia. Mitologia czarnej AfrykL Warszawa 1985.

"Ludy Afryki i ich mity"
W dawnycb czasacb stwórca wzi?? do r?ki gar?? ziemi, z której

ulepi? ma?e figurki. Ile, nie wiadomo. W?ród o?yunonych by?a jedna
bardzo ma?a, której stwórca przekaza?: zwinno??, przebieg?o??, zr?cz

no??. Mit ten w wielkim skrócie wyja?nia, dlaczego PIGMEJE s? mali i

odczuwaj? swoj? odr?bno?? w?ród innych ludzi.

Ogarek -

Czoj Halina: Mitologia Korei. Warszawa 1988.

"Szamani i szamanki w roli po?redników mi?dzy ?wiatem lu

dzi i ?wiatem duchów"

jedna z wielu legend mówi, ?e dawno temu ?y? mnich Po bu Hwa

sang. Zauwa?y? on pewnego dnia, ?e bez widocznej przyczyny potok
wyst?puje z brzegów. Wdrapa? si? na szczyt góry, gdzie spotka? olb

rzyrnk?, która by?a królowq niebios. Z tego zwi?zku narodzi?o si? 8 có

rek. Matka wyuczy?a je czarów i zakl??. Zosta?y wys?ane do r??nycb
prowincji, aby odgrywa? rol? pierwszej i g?ównej szaman ki.

Lipi?ska Jadwiga, Marciniak Marek. Mitologia Staro?ytnego

Egiptu. Warszawa 1980

"Stworzenie ?wiata i ludzi"

Kolegium kap?a?skie w Heliopolis stworzy?o w?asn? oryginaln?

koncepcj? ?wiata, kreuj?c na boga S?o?ce Re. Towarzyszy?y mu zawsze

dwa inne bóstwa: Atum i Cbepri. Atum przedstawiany by? jako
cz?owiek. Cbepri wyst?powa? jako skarabeusz, co wskazuje na jego po
cbodzenie z czasów, gdy bóstwom nadawano kszta?t zwierz?cia.
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Tubielewicz Jolanta: Mitologia Japonll. Warszawa 1986.

"W kr?gu mistrzów zen"

Przed nowym rokiem rynki czeruneniq si? lalkami zwanymi daru

ma. U nas ten typ lalek nazywa si? wa?ka - wsta?ka. Pehata figura
nie jest zwyk?ym groteskowym wyobra?eniem, ale przedstawia Bodbir

dbame uwa?anego za prekursora buddyzmu zen.

Jedna z legend mówi, ?e Bodbirdbarna tak d?ugo siedzia?

pogra?ony w medytacji, ?e zasnq?. Po obudzeniu gnieu: jego by? olb

rzymi. Obciq? sobie powieki, z których wyrós? krzew herbaciany. Od te

go czasu mnisi pijq du?e ilo?ci herbaty, która odgania senno??,

o?yunajqc i zaostrzajqc jednocze?nie umys?.
Do wystawy mo?na wybra? dowolne mitologie. Pogadanka mo?e

by? pocz?tkiem zaj?? z czytelnikami, w trakcie których mo?na b?dzie

pozna? fascynuj?cy ?wiat muz I bogów.
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20. Pietrzykowski Micha?: Mitologia staro?ytnej Grecji. Wyd. 3. War-

szawa 1979.
21. Soko?ewicz Zofia: Mitologia czarnej Afryki. Warszawa 1986.
22. Tu biel ewicz Jolanta: Mitologia Japonii. Warszawa 1986.
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24. ?yli?ska Jadwiga: opowie?? o Heraklesie. Warszawa 1976.
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Oprac. Maria Szeliga
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POZN?JEMY ZAWODY - BmIlOTEKARZ

Lekcja biblioteczna dla klas VII - VIII

CEL;

- przybli?enie uczniom pracy bibliotekarza
-

zapoznanie z warsztatem pracy biblioteki
- wyrobienie umiej?tno?ci samodzielnej pracy z ksi??k?
- wykszta?cenie nawyku poszanowania ksi??ek

POMOCE:

- kartki z poleceniami dla zespo?ów
- katalogi biblioteczne: alfabetyczny i rzeczowy

tablice UKD FID 667, Opis bibliograficzny ksi??ki

PN-82/N-01152.01, ksi?gi inwentarzowe, regulamin biblioteki, Encyk
lopedia wiedzy o ksi??ce, Encyklopedia wspó?czesnego bibliotekar

stwa polskiego, karty czytelnika, karty ksi??ki, zobowi?zania czytel
nicze, ksi??ki dla trzech grup (po 10 vol.)
METODA:

Praca w zespo?ach - podzia? na III grupy:

I - gromadzenie zbiorów

II- opracowanie
III -

udost?pnianie
Czas trwania zaj?? - 45 mln.

Uwaga! Wybmne ksiq?ki dla zespo?ów powinny by? jednakowe

biorqc pod uwag? autora i tytu?, rok wydania mo?e by? ró?ny.
TOK LEKCJI;

Powitanie uczniów

S?owo wst?pne: krótka informacja o zawodzie bibliotekarza.

Htstoria tego zawodu jest d?uga i ciekawa. Przez szereg lat by? on

zaj?ciem dodatkowym ludzi wykszta?conych, pisarzy, kronikarzy,

którzy utrwalali dzia?alno?? swoich pracodawców. Tak bylo do XVII,

XVIII wieku. W tym bowiem czasie wybitni bibliotekarze we Francji,
w Niemczech - rozpocz?li prace zwi?zane z wprowadzeniem statusu

bibliotekarza. W Polsce problemem tym zaj??a si? Komisja Edukacji

Narodowej poprzez obsadzanie stanowisk w bibliotekach szkolnych I

publicznych. Du?e zas?ugi wniós? Joachim Lelewel.

Wiek XIX to wzrost ilo?ciowy produkcji ksi??ek. Du?e zapotrze
bowanie na bibliotekarzy wykszta?conych, z odpowiednim przygoto
waniem. Zaczynaj? powstawa? pierwsze stowarzyszenia bibliotekarzy
w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. W Polsce nast?pi?o to w

1917 roku, kiedy to powsta? Zwi?zek Bibliotekarzy Polskich.

Obecnie zawód bibliotekarza zwi?zany Jest z gromadzeniem, op

racowywaniem i udost?pnianiem zbiorów bibliotecznych bezpo?red
nio przez obs?ugiwanie czytelników.
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Osoba prowadz?ca lekcj? biblioteczn? dzieli klas? na trzy grupy,
które b?d? pracowa?y przy wcze?niej przygotowanych stanowiskach.

Polecenia dla zespo?ów:
ZESPó? l: Gromadzenie zbiorów

1. We? przygotowane ksi??ki, odnajd? w nich numer Inwentarzo

wy, ustal gdzie jest umieszczany i na ,których stronach.

2. Na podstawie ksi?g inwentarzowych, porównaj czy pod tym
numerem jest ta ksi??ka.

3. Wynotuj w formie rubryk kolejno?? danych z ksi?gi

inwentarzowej.
4. Z przygotowanych ksi??ek sporz?d? na kartce tzw. "mal? ksi?

g? Inwentarzow?".
ZESPól U: Opracowywanie zbiorów

1. We? przygotowane ksi??ki i odnajd? do nich opracowane karty

katalogowe w katalogu alfabetycznym I rzeczowym.
2. Przejrzyj Uniwersaln? Klasyfikacj? Dziesi?tn? FID 667 i przedsta

w g?ówne dzialy 0-9.
3. W "Encyklopedii wiedzy o ksi??ce" odnajd? has?a: ksi??ka, syg

natura, klasyfikacja, Uniwersalna Klasyfikacja Dziesi?tna - omów je
krótko.

4. W "Opisie bibliograficznym PN-82/N-01152.01" odszukaj strefy
opisu -

porównaj z kartami katalogowymi - omów.

ZESPó? m: Udost?pnianle zbiorów.

1. Przygotowane ksi??ki u?ó? alfabetycznie wg autorów, napisz do

nich karty ksi??ki.
2. We? karty czytelnika i zobowi?zania - wype?nij je.
3. Przeczytaj "Regulamln Biblioteki" i omów najistotniejsze zawar

te w nim informacje.
4. Przedstaw tok prac zwi?zanych z wypo?yczaniem ksi??ek

(zapoznanie z regulaminem, wype?nianie druków).

Referowanie tematów opracowanych przez uczniów ilustrowane je
st pokazem wykonanych pomocy (ksi?ga inuentarzoua, karty katalo

gowe, wype?nione druki, ird.).

Praca w grupach trwa 15 - 20 mln.

Zaprezentowanie prac wykonanych przez uczniów.

Uzupe?nienie wypowiedzi przez prowadz?cego lekcj?
biblioteczn?.
UI'Rw ALENIE WIADOMO?CI:

1. Gromadzenie zbiorów polega na wprowadzeniu do zasobów

biblioteki nowo?ci wydawniczych oraz uzupelnieniu luk w zakresie

posiadanego przez biblioteki pi?miennictwa poprzez zakup, wymia
n?, dary.

37



2. Opracowanie zbiorów to: techniczne przysposobienie zbio

rów, klasyfikowanie, katalogowanie.
3. Udost?pnianie zbiorów: poprzez zapis do biblioteki, zapozna

nie z regulaminem, fachowe doradzanie.

BmUOGRAFIA:

1. Encyklopedia wspó?czesnego bibliotekarstwa polskiego, Wroc?aw 1976.

2. Encyklopedia wiedzy o ksi??ce; Wroc?aw 1971.

Oprac. Maria Szeliga

'(
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Scenariusz imprezy bibliotecznej:

"SP01'KANIE Z KRYSTYN? SIESICK?"
Cel imprezy:

-

Przybli?enie postaci wybranego autora i popularyzacja jego
twórczo?ci.

Uczestnicy:
Spotkanie przeznaczone jest dla' m?odzie?y starszych klas szkó?

POdstawowych, uczniów szkól ?rednich, m?odzie?y pozaszkolnej.
Miejsce:

Czytelnia biblioteczna, ?wietlica.

Czas trwania:

50 minut.

Tre?? og?oszenia: Gminna Biblioteka Publiczna w za-

prasza m?odzie? na spotkanie autorskie bez udzia?u autora z pisarka
-

przyjacielem m?odzie?y Krystynq Siesickq, które odb?dzie si? dnia

........ o godz w .

Sposób realizacji:
Impreza organizowana jest na zasadzie "mini teatru przy stoliku",

pOwinna odby? si? w warunkach kameralnych. Do przeprowadzenia
SPOtkania potrzebne s? przynajmniej trzy osoby: Jedna - która wyst?
Powa? b?dzie w roli pisarki, druga - prowadz?ca spotkanie, trzecia -

czytaj?ca wybrane fragmenty ksi??ek.

Prowadz?cy dialog (pisarka i narrator) powinni w taki sposób
korzysta? ze scenariusza, aby w miar? mo?liwo?ci stworzy? wra?enie

SWObodnego wywiadu. Do czytania fragmentów nale?y wybra? jedn?
lub kilka osób, najlepiej z zespo?u recytatorskiego. O wyborze frag
mentów decyduje wcze?niej organizator imprezy. W spotkaniu mo?na

wykorzysta? . jako przerywniki kasety z nagraniami piosenek
m?odzie?o'V\ych.

Imprezie powinna towarzyszy? wystawa ksi??ek Krystyny

Sieslckiej.
Po zako?czeniu spotkania jego uczestnicy b?d? mogli wypo

?yczy? eksponowane ksi??ki do domu, aby odpowiedzie? sobie na

niektóre stawiane przez siebie pytania "nieobecnej" podczas spotka-
nia pisarki.

.

NARRATOR:

Og?aszam: przyjecha?a do nas znana pisarka licznych hsiq?el: o

m?odzie?y. Nie tak dawno zachwyt dla jej twórczo?ci rywalizowa? w

sercach nastolatek z uwielbieniem dla muzyki Czerwonych Gitar i

m?skiego czaru Nowickiego czy Englerta. Dziewcz?ta sta?y w kilomet

rowych kolejkach po autograf i ciep?y u?miech ulubionej autorki, co z

kolei budzi?o lekki niepokój ostro?niejszych krytyków i recenzentów, no

39



bo skoro jaka? nowa powie?? osi?ga w?ród nastolatek popularno??
r?umq nieomal os?awionej" Tr?dowatej", to co? tu nie jest w porz?dku.
J wówczas znawcy si?gn?li po pióro stawiaj?c do?? powa?ne zarzuty

dotycz?ce niedostatków warsztatu pisarskiego. Twierdzono, ?e przed
stawia fa?szywy, ug?adzony obraz rzeczywisto?ci, a jej powie?ci
grzesz? sentymentalizmem fabu?ek. Przyznajemy - nie by?y to zarzuty
ca?kiem bezpodstaume. Potern sprawa ucich?a i polemi?ci wyczerpali

argumenty, a sama pisarka postanowi?a widocznie nie dostarcza? im

nowych powie?ci i po prostu zamilk?a. Od lat nie opublikowa?a ?adnej
powie?ci, jedynie w serii "Wa?ne sprawy dziewcz?t i cb?opc?to''

ukaza?y si? krótkie opowiadania: "Mo?esz i??" - 1973, "S?oneczny, po

godny ranek" - 1974.

Z?o?liwcy stwierdziliby zapewne z satysfakcj?, ?e Siesicha

wyczerpa?a zasób pomys?ów. Entuzja?ci dowiedliby, ?e zrazi?a j? na

pastliwa krytyka. Jak jest naprawd? - nie wiadomo. Peume jednak jest
nadal niegasn?ce zainteresowanie m?odych czytelników twórczo?ci?

pisarki. Ksi??ki znajduj?ce si? w bibliotekach ciesz? si? nieustaj?cym

powodzeniem. Dlatego zorganizowali?my "spotkanie z autork?".

Witamy Paniq w naszej skromnej bibliotece, witamy sercem i

ksi??kami. Zebrali?my si? tutaj
- sami mi?o?nicy literatury -

my wszys

cy, którzy czytamy i kochamy Pani ksi??ki.
KRYSTYNA SIESICKA

Nie ma dla pisarza nic milszego, jak serca czytelników. Przecie?

on w nich ?yje i gdy go zabraknie - ?y? b?dzie.
NARRATOR

W naszych na pewno. A teraz pozwoli Pani, ?e pom?czymy Paniq

troch? naszymi pytaniami. Pierwsze stereotypowe: Czy mo?e Pani po

wiedzie? co? o sobie?

KRYSTYNA SIESICKA

Urodzi?am si? 22 listopada 1928 roku w D?blinie. Po uko?czeniu

Studium Dziennikarskiego w Akademii Nauk Politycznych w Warsza

wie, pracowa?am przez wiele lat jako redaktorka w czasopi?mie dla

dziewcz?t "Filipinka". Od dawna pasjonowa?y mnie sprawy

m?odzie?y, ich problemy i sukcesy, rado?ci i smutki. Kilkakrotnie

osta?am wyró?niona w konkursie wydawnictwa "Horyzonty". W roku

1973 otrzyma?am nagrod? Prezesa Rady Ministrów za twórczo??

literack? po?wi?con? dziecku i jego problemom na tle wspó?czesnej

rodziny. Utwory moje t?umaczone s? mi?dzy innymi na j?zyk czeski i

niemJeckl.

NARRATOR

Jakiego rodzaju problemy porusza Parii w suoicb utuoracb?
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KRYSTYNA SIESICKA

We wszystkich swoich powie?ciach i opowiadaniach podejmuj?
tYPOwe problemy dorastaj?cej mlodzie?y w kontek?cie najbli?szego
otoczenia -

rodziny, szko?y, grupy rówie?niczeJ. Staram si? ukaza?

róZnorodne portrety dziewcz?t I ch?opców, próbuj?cych okre?li?

swoj? postaw? wobec ?ycia. Zwracam uwag? na rozmaite problemy
okresu dojrzewania, do?wiadczenia pielwszej mi?o?ci, ksztaltowanie

si? charakterów i postaw wobec ?ycia, wchodzenie w spo?eczno??
doros?ych. Komentuj? konflikty pokoleniowe, staram si? bada? psy

?hik? dzieci z rozbitych rodzin i wp?yw, jaki sytuacja taka wywiera na

Ich póinieJsze ?ycie.
NARRATOR

Która z Pani ksi??ek by?a debiutem literackim?

KRYSTYNA SIESICKA

By?a to powie?? psychologiczna "Zapa?ka na zakr?cie", w której
rozwa?am problemy dojrzewania emocjonalnego nastolatków, wcho

dzenie w ?ycie, p?aszczyzny porozumienia z w?asn? rodzin? i ze

spo?ecze?stwem doros?ych. Na tym tle umieszczony jest w?tek pierw
szej mi?o?ci Mady i Marcina - chlopca na którym ci??y "z?a
przesz?o??". Stara?am si? ukaza? trudny proces wzajemnego poznawa
nia si? m?odych bohaterów, prze?amywania nieufno?ci, odnajdywania
siebie.

NARRATOR

Jakimi utworami rozpocz??a Pani swoj? twórczo?? literacka?

KRYSTYNA SIESICKA

Chcia?abym zwróci? uwag? na swój poradnik beletrystyczny
"Przez dziurk? od klucza", gdzie mo?ecie przypatrzy? si? prywatne
mu ?yciu rodziny, w której g?ówne role graj? naiwna wnuczka Joanna
I bardzo pob?a?liwa, m?dra babcia. Obyczajowe porady akcentuj? mi

mochodem, bez nacisku.

NARRATOR I

Tak, mam t? ksi??k? w swojej bibliotece domowej i cz?sto si?gam do

niej, gdy nie wiem co zrobi? z plam? od d?ugopisu, jak zabra? si? do

pieczenia, czy te? przygotowa? pryuathe.
NARRATORII

Ja natomiast jestem zainteresowana ksi??kami dla licealistów. Czy
mog?aby mi Pani poleci? w?a?nie takq?
KRYSTYNA SIESICKA

Tak. Jedn? z nich jest "Czas Abrahama". [Cytuj? s?owa autorki-l
.. Pisa?am t? ksiq.?k? z my?l? o was. Lata przedmaturalne to poczq.tek
okresu zasadniczych rozstrzygni??. Od tego, co si? zaakceptuje, co od

rzuci zale?y przysz?o?? 1./ Ka?dy zaczyna szuka? w tym czasie
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w?asnego stylu ?ycia, który stanie si? pó?niej jego niepisanym dowode

m osobistym .... Zewn?trzny obraz cz?owieka tworzy jednak natura,

natomiast drugq suojq twarz ka?dy modeluje sam i ponosi odpowie
dzialno?? za ewentualne zniekszta?cenie .... Chcia?abym przypomnie?
o tym i chcia?abym, aby chocia? jedno z tych pyta?, które zadaja so

bie bohaterowie "Czasu Abrahama" sta?o si? pytaniem, na które czy

telnik zechce szuka? w?asnej odpowiedzi". Skierowuj? was tak?e do

ksi??ki "Fotoplasykon", któr? widz? umieszczon? na wystawce. (je?li
taka ksi??ka jest na wystawie).
NARRATOR

Nie mo?na prze?y? ?ycia nie znajdujqc si? w sytuacjach

uryrnagajqcycb odpowiedzi, jak post?powa?, gdzie le?y s?uszno??, spra

wiedliwo??, prawda, a gdzie fa?sz, nieprauos?, ?yciowe wygodnictwo,
tchórzostwo. Niejednokrotnie znajdujemy si? w ró?nych trudnych sytu

acjach i cz?sto musimy odnajdywa? w?asny stosunek do ró?nych wa?

nych spraw, podejmowa? wa?ne decyzje. W Pani twórczo?ci cz?sto

mo?emy znale?? oparcie. Które ksiq,?ki Pani by nam zaproponowa?a?
KRYSTYNA SIESICKA

Proponowa?abym si?gn?? po drobne ksi??eczki z serii "Wa?ne

sprawy dziewcz?t i ch?opców". My?l?, ?e w tych ksi??kach znajdzie
cie pomoc w rozstrzyganiu takich czy innych w?tpliwo?ci. Przede

wszystkim w?a?nie o trudnych sprawach i sytuacjach w jakich lub wo

bec których si? znale?li wasi koledzy. O decyzjach, które musieli

podj??, o w?tpliwo?ciach, jakie przysz?o im rozstrzygn??, o konsek

wencjach, jakie nios?o ze sob? ich post?powanie ... Z serii tej widz?
kilka pozycji na waszej wystawie, tj. "Urszula", "By? babim latem",

"Mo?esz i??" Club inne, jakie znajduj? si? na wystawie).
NARRATOR

Dzi?kujemy Pani za szczere i ciep?e ods?oni?cie serca, które Pani

przela?a na karty swych ksiq,?ek. Trzeba przyzna?, ?e mimo d?ugiego
milczenia jeszcze w tej cbwili posiada Pani znahomitq renom? w?ród

nastolatków. Pani ksiq,?ki w bibliotekach nie stojq na pó?kach, lecz

ciqgle krq,?q, w?ród czytelników.

Oprac. Feliksa Niemiec
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KONKURSY B?YSKAWICZNE DLA DZIECI

Konkursy s? jedn? z bardziej popularnych form upowszechniania
kSi??ki i biblioteki w ?rodowisku. Celem poni?szych quizów jest u

tlwalenle w?ród dzieci klasy IV szko?y podstawowej kanonu lektur o

raz zach?cenie poprzez zabaw? do czytania ksi??ek.
Do niektórych konku rsów nale?y wcze?niej przygotowa?

matelialy dodatkowe: wycinanki, wystawki, itp. Cz??? pyta? prze
Znaczona jest do ustnych, a cz??? do pisemnych odpowiedzi. Zesta

wy mo?na równie? wykorzysta? jako uzupe?nienie do Innych konkur

sów, lekcji bibliotecznych, itp.
KONKURS 1.

Przygotowa? tekst opowiadania, wplataj?c w nie kilka b?d? kilka

na?cie tytu?ów ksi??ek. Zwyci??y ten, kto odnajdzie w opowiadaniu
najwi?cej tytu?ów ksi??ek, np.

Jacek, Wacek I Pankracek wybrali si? do lasu na jagody. Po dro
dze Spotkali przyjaciela, który opowiedzra? Im przygody Plastusia -

SWojego kolegi. Nagle przebiegI im drog? Roga? z Doliny Roztoki.

Razem ze s?onkiem przygl?dali si? jego pi?knej sier?ci. W lesie

do??czy? do nich Szewczyk Dratewka oraz jego psy: Reksio i Pucek.

Weso?o
maszeruj?c czekali, a? przydarzy si? im jaka? wakacyjna przy

goda. Gdy dotarli do pi?knej zielonej polany, ujrzeli weso?? gromad
k?. By?y to dzieci z Bullerbyn w towarzystwie Karolei. Serdecznie si?
POWitali. Nagle zjawi?a si? przed nimi czarna owieczka. Wszyscy za

cz?li Ucieka?, bo zl?kli si? jej gro?nej postaci. Przyponmieli sobie na

sZCz??cie, ?e w lesie mieszka Kubu? Puchatek, który z pewno?ci? da
im schronienie. Tak te? si? I sta?o. Chatka Puchatka okaza?a si? bar
dzo

go?cinnym domem. Z wycieczki wrócili bez jagód, ale

zadowoleni.

ROZWi?zanie konkursu:
1. Jacek, Wacek i Pankracek - M. Jaworczakowa
2. Na jagody - M. Konopnicka
3. Przygody Plastusla - M. Kownaoka
4. Roga? z Doliny Roztoki - M. Kownaoka

S. Szewczyk Dratewka - J. Pora?triska

6. Razem ze s?onkiem - M. Kownacka
7. Reksio I Pucek - J. Grabowski
8. Wakacyjna przygoda - 1. Guro

·9. Dzieci z Bullerbyn - A. Llndgren
10. Karolcia - M. Kri.iger
11. Czarna owieczka - J. Grabowski

12. Kubu? Puchatek - A. Milne r
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13. Chatka Puchatka - A. Milne

Oprac. El?bieta Strupiecbouska
KONKURS 2.

Odpowiedz na pytania:
1. Ilu ch?opców ukrad?o ksi??yc? - dwóch

2. Czym je?dzi? pies?
- kolej?

3. Czego szuka? pan Hilary? - okularów

4. Kim zosta? Wojtek? - stra?akiem

5. Jaki dzie? sp?dzi?a Agnieszka? - niezwyk?y
6. W czym chodzi? kot? - w butach

7. Z czego na stacji sp?ywa pot? - z lokomotywy
8. Z kim ta?czy?a nitka? - z ig??
9. Co ma ka?dy Tomek? - domek

10. Kto chodzi? w czerwonych czapkach? - ?abki

11. Jak mia? na imi? syn D?epetto? - Pinokio

12. Co lubi? je?? tygrysy? -

irysy
13. Ilu krasnoludków mia?a ?nie?ka? - siedmiu

14. Jakiego koloru by?y ci?emki? - ?ó?tego
15. Kto spa? na ziarnku grochu? - ksi??niczka
16. W jakim mie?ci mieszkaj smok? - w Krakowie

17. Co zasadzi? dziadek w ogrodzie? - rzepk?
18. Do kogo szed? Czerwony Kapturek? - do babci

19. Co robi le?? - nic nie robi ca?y dzie?

20. Kto zgubi? pantofelek? - Kopciuszek
KONKURS 3.

"Pomieszane tytu?y"

Przygotowujemy rozsypanke:
1. Akademia - z Doliny Roztoki

2. jacek, Wacek - z zapa?kami
3. Tajemnicza wyprawa

- Pana Kleksa

4. Dzieci - z Zielonego Wzgórza
5. Ania - i go?cie
6. Puc, Bursztyn - i Ma?gosia
7. DZiewczynka - na ziarnku grochu
8. Ksi??niczka - i Pankracek

9. ja? - Tomka

10. Roga?
- z Bullerbyn

- Nale?y poda? w?a?ciwe tytu?y

Oprac. Feliksa Niemiec

KONKURS 4.

ODPOWIEDZ NA PYTANIA:

1. jakie okulary nosi?a Krzemieniecka? - cudowne
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2. Jakiego radia s?ucha? Tuwim? -

ptasiego
3. Z czego by? ?o?nierzyk Andersena? - z o?owiu
4. Gdzie sp?dzi? wakacje Pisarski? - w ZOO
5. Czyj pami?tnik czyta?a Kownacka? - Plastusiowy
6. Ile ba?wanów ulepi?a Chotomska? - dziesi??
7. Gdzie uczy? si? Brzechwa - w Akademii Pana Kleksa
8. Z kim sp?dzi?a wakacje Wo?niacka? - z Czark?
9. Jaka by?a owieczka Grabowskiego? - czarna

10. Gdzie posz?a Konopnicka? - na jagody
11. Gdzie prze?ywa? przygody Sienkiewicz? - w pustyni i w

puszczy
12. Kto psoci? i sprawlal k?opoty tochockiej? - wróbelek Elemelek

13. Do kogo zanosi?a zegar pani Bogiar? - do Mistrza Kuku?ki
14. Gdzie sp?dza? czas L. Carro!? - w Krainie Czarów

15. Ile kruków mia?a Porazi?ska? - siedem

Oprac. Maria Szeliga
KONKURS 5.

Podaj poprawne tytu?y ksi??ek:
1. Pan Drops i jego grupa

- Pan Drops i jego trupa
2. Puch, Bursztyn i go?cie

- Puc, Bursztyn i go?cie
3. Kocia mama i jej prace

- Kocia mama i jej przygody
4. Pi?? balwanków - Dziesi?? balwanków
5. Ka?dy Romek ma swój domek - Ka?dy Tomek ma swój domek
6. Leszczynowe dzieci -

Leszczynowe ludki
7. Marcin na dzikiej jab?oni - Marcin spod dzikiej jab?oni
8. Dzieci pana Asteriksa - Dzieci pana Astronoma

9. Jak len w?drowa? - Jak to ze ?nem by?o
10. W?drowa?a ig?a z nitk? - Ta?cowa?a ig?a z nitk?
11. Bitwa o Basi? - Awantura o Basi?
12. DZiewczynka z zapalniczk? - Dziewczynka z zapa?kami
13. T?cza w ?y?ce wody - T?cza w kropli wody
14. S?o? Zapominalski - S?o? Tr?ba?ski
15. Ksi??niczka g?odna - Ksi??niczka G?ogu

Oprac. Maria Szeliga
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MONTA? POETYCKI

na obchody 50 rocznicy zako?czenia fi wojny ?wiatowej.

Narrator

o pó?nocy, z ósmego na dziewi?tego maja 1945 r. podpisany
zosta? w berli?skiej dzielnicy Karlhorst, w budynku kasyna szko?y ofi

cerskiej, akt bezwarunkowe] kapitulacji wojsk III Rzeszy. W ten spo

sób sko?czy?a si? II wojna ?wiatowa w Europie.

Recytator
Polski ?o?nierz w Berlinie

U podnó?a Brandenburskiej Bramy
?o?nierz polski usiad? zm?czony,

Rogatywk? znad czo?a odsun??
l chcia? w niebo popatrze? cho? chwil?.

A tu ?uny doko?a i dymy.

Westchn?? ?o?nierz i g?ow? pochyli?.

Siedzi ?o?nierz na bruku spalonym,
A nad Bram? cie? bia?o-czerwonej
Wiatrem szumi, ?opocze nad g?owq..

Jak po drodze brzeziny na grobach.
A tu s?o?ce w?ród dymów si? mieni,

Blaskiem bieli i barw?. czerwieni.

G?ow? ni?ej pochyli? ku ziemi,
Bro? milcz?c? u nogi z?o?y?.
l upu?ci? ze znu?onej d?oni

Nabój w ziemi? i gniew otar? z twarzy.

Jan Babicz

Narrator

Kroniki filmowe z tamtego czasu pokazuj? t?umy ludzi oszala?e z

rado?ci. Pe?ne ulice, ta?ce, fajerwerki, niemal karnawa? w Rio. Ale te

same kroniki pokazuj? jednocze?nie nieprzebrane morze ruin i

zgliszcz, setki tysi?cy mogi?, b??kaj?ce si? bezdomne dzieci, ?yj?ce

szkielety tych, którym uda?o si? nie zgin?? w obozach koncentracyj
nych. W gazetach zaczynaj? pojawia? si? nazwy

- symbole: O?wi?cim,

Treblinka, Stutthof, Dachau, Buchenwald, Raoensbruck. Do opinii
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f>u:bl?cznej zaczynaj? dociera? szczegó?owe relacje o owocach, niena

WISet, bezprzyk?adnym okrucie?stwie, zn?caniu si? nad ludno?ci?
cywiln?, o rozstrzeliuaniu. je?ców uojennycb, obozach koncentracyj
nycb .

Recytator

Któ? wam wy?piewa pie??

Któ? wam wy?piewa pie??, kiedy pier? ?ci?ni?ta.
Któ? wam wystawi pomników monument.

2!iemia czarna zosta?a, ziemia prochem ?wi?ta
1 bistorii okrutnej strz?piasty dokument.

Czasem pami?? zaro?nie, bole?? ui smiech zamieni.

Piorun ciemno?? roz?wietli, obraz blady poka?e.
Krew si? ju? nie sczerwieni, popió? zmiot? grabarze.
Nie ?egna?y was werble i nie bi?y wam dzwony.
Kiedy w odcb?an rzuca?y czarne ?mierci ramiona,
Noc? p?omie? wam ?wieci?, po?eraj?c miliony.
Ludzkich cierpie? historia sko?czona.

Stanis?aw Lech Zelle

Narrator

Dzwony zwyci?stwa majouego bi?y wi?c ?a?obnie wszystkim tym,
którzy POzostali. Nie tylko tym, którzy stracili najbli?szych i przyjació?,
d?bytek i dach nad g?otoq. W?zyscy bowiem zostali przez wojn? pozba
UJt.eni tego, co dotycbczas wydawa?o si? nienaruszalnym atrybutem

cz?owieczfJ1istwa, godno?ci, spraunedliuosci, sumienia, praw
cz?Owieka. To wszystko zosta?o zakwestionowane.

Recytator

Których nam nikt nie wynagrodzi
i których nic nam nie zastqpi,
lata wy straszne lata w?skie

jak d?onie ?mie;ci w dniu narodzin.

POwiedzia?y?cie wi?cej nawet

,,:i? nudnych burz ogromne wst?gi,
Jak ludzkie r?ce z?ych demonów

siej?ce w gruzacb gorzk? s?aw?.

47



Wzi??y?cie nam, co najpiehniejsze,
a zostawi?y to, co z gromu,

aby tym dziksze i smutniejsze
serca - jak krzy? na pustym domu.

Lata, o moje straszne lata,

nauczy?y?cie u.ry nas wierzy?
i to by? kostur nam na drog?
i z nim si? reszt? burz przemierzy.

Bogu podamy w ko?cu d?onie

spalone skrzyd?em antychrysta,
i on zrozumie, ?e ta m?odo??

w tej grozie jedna by?a czysta.

K. K. Baczy?ski
Narrator

Dzwony zwyci?stwa szczególnie ?a?obnie bi?y Polsce i Polakom.

Najwi?ksze straty w zabitych i pomordouanycb, najwi?ksze zniszcze

nie majq.tku narodowego - to jeden rachunek. Ale te? sq rachunku te

go inne elementy. Stali?my si? ofiarami cynizmu politycznego, który

sprawi?, ?e Polsha pozosta?a sama w 1939 r. doznajqc skutków poro
zumienia si? dwu nacjonalistów, rosyjskiego z niemieckim. Zostalismy
zmuszeni do zawarcia upokarzajqcego sojuszu ze Stalinem, by poko
na? Hitlera. Dano nam posmakowa? goryczy faktu, ?e w ja?cie zbudo

wano bez nas nowy porzqdek europejski, oddajqc Polsk? pod protekcj?

Moskuiy. Wreszcie do?wiadczenie bodaj?e najohrutniejsze, gdy? ci,

którzy walczyli z hitleryzmem i którym uda?o si? uj?? przed
nienawi?ciq. ze suastyhq, pow?drowali do wi?zie? i obozów stajqc si?

ofiarami nienawi?ci z gunazdq. Symbolem stalinowskiej polityki wobec

Polaków sta? si? Katy?.

Recytator
Do Towarzysza Wies?awa

Towarzyszu Wies?awie,
Pan powiedzia?, ?e Katy? to Niemcy
Szkoda.

Moskwa za to pana ju? u?ciska/a,
Polska panu r?ki nie poda.

K. Wierzy?ski
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Narrator

Historia zamkni?ta datami 1 wrze?nia 1939 i 8 maja 1945 r.

dostarczy?a nieznanych dotychczas ?wiatu ?wiadectw m?stwa, woli

Przetrwania, oporu, a z drugiej strony
- barbarzyristtoa, okrucie?stwa,

ludobójstwa. Wydarzenia te przypominamy dzi? nie po to, by robi? na

z?o?? komukolwiek lub rozdrapywa? krwawi?ce rany. Przeciwnie, u

Wa?amy, ?e tylko mówienie prazody mo?e usun?? to, co by?o z?e mi?
dzy nami i Rosjanami.

Recytator
Modlitwa

Dopóki nam ziemia kr?ci si?, dopóki jest tak czy siak

Panie, ofiaruj ka?demu z nas, czego mu w ?yciu brak:

m?drca obdaruj g?ow?, tchórzowi da? konia chciej,
sypnij grosza szcz??ciarzom ....

l mnie w opiece swej miej.

Dopóki Ziemia obraca si?, o Panie nasz, na Twój znak

tym, którzy pragn? w?adzy, niech w?adza ta pójdzie w smak,
daj Szczodrobliwym odetchn??, raz niecb zap?ac? mniej,
daj Kainowi skruch? ....

l mnie w opiece swej miej.

Ja wiem, ?e Ty wszystko mo?esz, ja wierz? w Tw? moc i gest,

lak wierzy zabity ?o?nierz, ?e w siódmym niebie jest,
Jak zmys? ka?dy ch?onie z wiar? Twój ledwie s?yszalny g?os,
jak wszyscy wierzymy w Ciebie, nie wiedz?c co niesie los.

Panie zielonooki, mój Bo?e jedyny, spraw
-

dopóki nam Ziemia toczy si?, zdumiona obrotem spraw,

dOPÓki czasu i procbu wci?? jeszcze wystarcza jej
-

daj ka?demu po trochu ....

l mnie w opiece swej miej.
(Bu?at Okud?awa)

Literatura

1. Chrz?stowska B.: Literatura wspó?czesna "?le widziana" w szkole.

Wroc?aw 1990
2. Glosariusz od M?odej Polski do wspó?czesno?ci. Wroc?aw 1991
3. Kajtoch}.: Bez tej mi?o?ci nie mo?na ?y?. Antologia. Warszawa 1984
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4. Szczawi ej J.: Poezja Polski toalczqcej 1939 - 1945. T. 1. Warszawa

1974

Oprac. Miros?awa Kucharska
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2.4. Oficyna Wydawnicza READ ME, Warszawa 1994

64. Walkenbach).: Excel dla opornych. ?ciqga obejmuj?ca wersj? 4. Oficyna

Wydawnicza READ ME, Warszawa 1994
.

65. Webster P.: Corel Draw 4.0. Przewodnik obrazkowy. WNT, Warszawa

1994

66. Weston L.: Od arkusza do arkusza. WNT, Warszawa 1994

67. Weston L.: Od edytora do edytora. WNT, Warszawa 1993

68. WiU-Harris D.: Recepty dr. Daniela na doleg(iwo?cf Windows. WNT,
Warszawa 1994

69. Windows - okna na ?wiat, aut. Pawe? Bernhard i in. Fortis, Kraków 1993
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REGIONALIA

PRZEGL?D WYDAWNICTW O REGIONIE

(nabytki W?MBP w Zamo?ciu w roku 1994).

Akademia Zamojska: Bibliografia loprac. Gra?yna Markiewicz,

Regina P?aczy?ska. - Zamo??: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Pub

liczna. 1994. - 37 s.: 21 cm

Akademia Zamojska i jej tradycje: referaty przygotowane na

sesj? naukow? zorganizowan? dla upami?tnienia 400 rocznicy
utworzenia przez Jana Zamoyskiego Akademll Zamojskie},
27-28 maja 1994 w Zamo?ciu: jubileusz 400-lecia Akademll Za

mojskiej 1594-1994 Ired. nauk. i przedm. Bogdan Szyszka. - Za

mo??: Muzeum Okr?gowe w Zamo?clu, 1994. - 147,[1] s.: fot., portr.,

rys., 24 cm. - Bibllogr. s. 33-108. - Indeks

Album studentów Akademll Zamojskiej 1595-1781 lo prac.

Henryk Gmiterek; Instytut Historii Nauki PAN - Polskie] Akademii

Nauk. Zak?ad Dziejów O?wiaty, - Warszawa: IHN PAN, 1994. - 604 s.:

faks, fot., portr.; 24 cm .;

Bibliografia Lubelszczyzny: 1971-1975 lo prac. zespó? pod- red.

Wies?av.ry Baszyriskle]. - Lublin: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.

Hieronima ?opaci?skiego w Lublinie, 1994. - 483, [1] s.: 24 cm -

Indeksy

Bryk Aleksander, Bryk - Kaliszuk Jadwiga
Karol Namys?owski i Jego orkiestra I Aleksander Bryk, Jadwiga

Bryk-Kaltszuk. - Lublin: Wydaw. Lubelskie, 1992. - 215 s., [40] s. tabl.:

faks, fot., 21 cm

Buczy?ski Stanis?aw

Na drodze dróg IStanislaw Buczy?ski; zebra?, oprac. i wst?pem

poprzedzi? Donat Nlewiadornskt: Urz?d Wojewódzki w Zamo?ciu,

Urz?d Gminy w Werbkowicach. - Lublin: "Norbertinu m"
, 1993; 20 cm

T.1: Liryka. - 281 U] s: 1 portr.

T.2: Wspomnienia i listy. - 223 [S] s.: fot., portr., err.

Burda Stanis?awa

Krzy? i talizman IStanislawa Burda. - Lublin: "Norbertinum",

1993. - 67 s.; 20 cm

Chero? Renata

Na progu duszy IRenata Chero?. - Zamo??: Urz?d Wojewódzki,
[1993]. - 31 s.: 1 fot., rys.: 16 cm

Czarnecka Bo?ena, Gr?dziel Tadeusz, Lorens Bogdan
?cie?ka historyczno-przyrodnicza do Wojdy: (przewodnik

dydaktyczny) /Iaut. tekstu i szaty graf. Bo?ena Czarnecka, Tadeusz
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Gr?dziel, Bogdan Lorens); Roztoczariskt Park Narodowy. - Zwierzy
niec: RPN, 1992. - 24 s.: 2 fOL, rys., 2 mapy; 20 cm

D?veky Adrjan

Dzieje przy??czenia miast spiskich do W?gier w roku 1770

/ Adrjan Diveky. - Zamo??: Zygmunt Pornara?ski ! Spó?ka, 1921. - 79

s.: 19 cm

Dmitroca Zbigniew
Horror vacui /ZbJgnJew Dmitroca. - Lublin: "Test", 1993. - 62 s.:

21 cm

Dulawski Rajmund Edward

Wieczorne przymierza /Rajmund Edward Du?awski. - Warszawa:

"IBiS", 1994. - 46 s.: 17 cm

Dumicz Jolanta

Krople t?czy /Jolanta Dumicz. - Warszawa: "IBiS", 1994. - 47 s.:

il.; 16 cm

Grygiel Tadeusz

Bllet na powrót /Tadeusz Grygiel. Warszawa: "IBiS", 1994. - 46

s.: 17 cm

Grzybowski Stanis?aw

Jan Zamoyski /Stanis?aw Grzybowski. - Warszawa: Parist. Inst.

Wydaw., 1994. - 298. (4) s., (25) s. tabl: Il., portr.; 24 cm. - Bibliogr. s.

287 -289. - Indeks

Karczmarczyk Marian

I pod grusz? Ewy kusz?: fraszki /Marian Karczmarczyk. - Lublin:

"Bractwo Literackie", 1993. - 49 s.: rys., 21 cm

K?dziora Andrze], Radz?ejewski Krzysztof

Zamojszczyzna mi?dzy bramkami: dzieje zamojskiej pi?ki
no?nej /Andrze] K?dziora, Krzysztof Radziejewski. - Zamo??: "Arka",
1993. - 152 s., XXXII s. tabl.: fOL; portr., 20 cm

Króll?ska Janina

Szymon' Szymonowic: w trzechsetn? rocznic? zgonu autora

"Sielanek" /Janina Króliriska. - Zamo??: Komitet Obchodu 300-tnej

Rocznicy Zgonu Szymonowicza, 1929. - 73 (2) s.: tab., 24 cm

Le?niewski S?awomir

Jan Zamoyski /S?awomir Le?mewski. - Warszawa: Wydaw. Szkol

ne i Pedagogiczne, 1991. - 178 s.: rys., 16 cm

Le?mian Boles?aw

Poezje zebrane /Boles?aw Le?mian. - Toru?: "Algo", 1993. - 706

s.; 20 cm

Linek Piotr

Rozmowy z J ... /Plotr Linek. - Warszawa: IBiS, 1994. - 42 s., 20

cm
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?oza Stanis?aw

Legja honorowa w Polsce 1803-1923 /Stanis?aw ?oza;

przedmow? poprzedzi? Antoni Bogus?awski; 11. Stanis?aw Bie?kowski.

- Zamo??: Zygmunt Pomara?ski i Spó?ka, 1923. - 90 s.: 27 cm

Malec Ryszard
Parki krajobrazowe Roztocza i Puszczy Solskiej /Ryszard Ma

lec. - Zamo??: Fundacja "Terra Sana", 1992. 22 s.: fot. kolor.; 21 cm

Malec Ryszard

Szczebrzeszy?ski Park Krajobrazowy /Ryszard Malec; Wojewó
dzki Zarz?d Parków Krajobrazowych w Zamo?ciu. - Warszawa: Fun

dacja "Terra Sana", 1992. 12 s.: fot. kolor.; 20 cm

Misiura An.drzeJ Józef

Pogranicze / Andrzej Józef Misiura; wybór i pos?. Marian Janusz
Kawa?ko [rys. El?bieta Gnypl; Urz?d Wojewódzki w Zamo?ciu. - Lub

lin: "Norbertinum", 1993. - 72 s. 2 k.il.; 20 cm

Pie?ni domowe i polne ?piewanki: [melodie i teksty] /zebrala i

oprac. Marta Brzuskowska. - Zamo??: Muzeum Zamojskie, 1990. -

243, U] s.: 1 mapa; 24 cm

Pomara?ski Stefan

Józef Pi?sudski: ?ycie i czyny /Stefan Pornara?ski. - Wyd. 5 u

zup.
- Zamo??: Wydaw. Zygmunta Pomara?skiego, 1930. - 45 s., 18

cm

Prace i materia?y zamojskie: archeologia !Wojewódzki
O?rodek Archeologiczno - KonserwatorskI. - Zamo??: WOAK, 1988. -

103 s. [1] k. tabl.: il., mapy pl., rys.; 24 cm

Roztocza?ski Park Narodowy /tekst I zdj?cia Wieslaw Lipiec,

oprac. mapy Pawe? Marczakówski. - Zwierzyniec: Roztoczariski Park

Narodowy, 1991. - 16 s.: fot. kolor. + mapa; 21 cm

Sejmik Wiejskich Teatrów: publikacja Jubileuszowa z okazji X

Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Taroogrodzie /pod red. Lecha

?llwonika. - Warszawa: "Kr?g", 1993. - 144 s.: fot.; 21 cm. - Bibllogr.
s.89-96

Szczepaniak Jacek
Koz?ówka: Pa?ace - Museum: A. Guide /Jacek Szczepaniak. -

Koz?ówka: Muzeum Pa?ac w Koz?ówce, 1991. - 64 s.: fot. kolor.;
10x15 cm

Szczepanlak Jacek
Koz?ówka: Muzeum Reisefiihre /Iacek Szczepaniak. - Koz?ówka:

Muzeum Pa?ac w Koz?ówce, 1991. - 64 s.: fot. kolor.: lOx15 cm

szczepantak Jacek
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Koz?ówka: paJais - Musee: Guide /Jacek Szczepaniak.
-

Koz?ówka: Muzeum Pa?ac w Koz?ówce, 1991. - 64 s.: fot. kolor.;

10x15 cm

Szewc Piotr

Zag?ada /Piotr Szewc; wst?p Juliana Stryjkowskiego [Wyd. 2]. -

Kraków: Wydaw. Literackie, 1993. - 157, 131 s.: 17 cm

Szymon Szymonowic
- humanista i organizator Akademii Za

moJskiej: katalog wystawy, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Pu

bliczna w Zamo?ciu, wrzesie? 1994 /wst?p Krystyna Gruszka, Bo

gdan Szyszka; oprac. Gra?yna Markiewicz, Regina Pa?czy?ska. - Za

mo??: WiMBP, 1994. - 34 s.: fot. 21 cm

?cie?ka przyrodnicza na Bukowej Górze: przewodnik dydak

tyczny /tekst Krystyn lzdebski, Tadeusz Gr?dziel, Zygmunt Popio?ek.
- Lublin: Roztoczariski Park Narodowy, 1987. - 15 s.: rys.; 21 cm

?rodowisko przyrodnicze województwa zamojskiego /pod.
red. Romana Reszela. - Wyd. 2. popr. i rozszerz. - Zamo??: "Emma

Art", 1992. - 137 s., 6 s. tab\. kolor.: rys.; 20 cm

Wi?niewska Halina

Kulturalna polszczyzna xvn wieku: na przyk?adzie Zamo?cia

/Halina Wi?niewska. - Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie -

Sk?odowskiej, 1994. - 155, [171 s.: faks; 24 cm. - Bibliogr. s. 140-148. -

Indeks

Zamo?? /text Andrzej K?dziora, photographs Wies?aw Lipiec, Ser

ge Sachno. - Warszawa: Polish TOUJist Informatlon Centre, [1993]. - 8

s.: fot. kolor.; 19 cm

Zamo?? /text Andrzej K?dziora, fotos Wies?aw Lipiec, Serge Sach

no. - Warszawa: Polnlsches Zentrum fur Touristeninformation, [19931.
- 8 s.: fot. kolor.: 19 cm

Zamo?? /texte Andrzej K?dziora, photos Wies?aw Lipiec, Serge
Sachno. - Warszawa: Centre Polonais D'Information Touristoque,
[19931. - 8 s.: fot. kolor.; 19 cm

Oprac. Gra?yna Markiewicz
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TO WARTO WIEDZIE?

Warszawa, 25 lutego 1995 r.

MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI

Departament Upowszechniania Kultury
DUK V1II-5113-1/95

Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna

w Zamo?ciu

W zwi?zku z denominacj? z?otego zg?aszane s? zapytania ze stro

ny bibliotek, czy nale?y dokonywa? denominacji ka?dej pozycji w in

wentarzu bibliotecznym, czy tylko ko?cowej kwoty okre?laj?cej war

to?? ca?ego ksi?gozbioru?
Dla wyja?nienia tych w?tpliwo?ci, Departament Upowszechniania

Kultury MKiS zwróci? si? do Ministerstwa Finansów, które

zaproponowa?o dwa, nast?puj?ce warianty rozwi?zania tego

problemu:
1/ Dla warto?ci pojedynczych woluminów bibliotecznych nie

przekraczaj?cych 100 z? w starej walucie (np. pozycje o warto?ci 10

z?,30 z?, 50 z?, z lat ubieg?ych) przyj?? generaln? zasad? przeceny na

now? walut? w wysoko?ci "symbolicznego" 1 grosza; pozosta?e za?

pozycje przeceni? wed?ug zasady, i? ka?de rozpocz?te 100 z? w starej
walucie zaokr?gla si? w gór? do pe?nych groszy w nowej walucie.

Ró?nice z dokonanej jak wy?ej przeceny nale?y odnie?? odpowie
dnio na konto umorze?.

2/ W przypadku posiadania znacznych zapasów ilo?ciowych wo

luminów bibliotecznych istnieje mo?liwo?? dokonania denominacji
warto?ci syntetycznych zarówno pocz?tkowych jak i umorze? nie

dokonuj?c równoczesnych przelicze? warto?ci inwentarzowych posz

czególnych woluminów

W takiej sytuacji uzgodnienie warto?ci zbiorów inwentarzowych z

kontem syntetycznym dokonuje si? wed?ug nast?puj?cej zasady:
- wartoset woluminów wyra?one w starej walucie porównuje si? z

ich warto?ci? syntetyczn? przed denominacj? tj. na dzie? 31.12.1994

f.,
- nowe przychody z warto?ci? syntetyczn? przychodów uzgadnia

si? w normalny sposób od 1.01.1995 r.

Ewentualne likwidacje po dniu 1.01.1995 r. ksi??ek zakupionych
do 31.12.1994 r. dokonuje si? w ksi??ce inwentarzowej w starej walu

cie, natomiast z syntetyki "zdejmuje" si? je wed?ug warto?ci zdenomi-.

nowanej, przy czym wskazane b?dzie wówczas wyksi?gowa? z ewi

dencji syntetycznej "symboliczny' 1 grosz w momencie wycofywania

67



ze zbiorów o starej warto?ci kilku woluminów o l?cznej ich warto?ci

stanowi?cych 100 z?.

Ministerstwo Kultury i Sztuki -

Departament Upowszechniania

Kultury zaleca bibliotekom publicznym stosowanie drugiego wariantu

rozwi?zania tego problemu - z uwagi na znaczn? wielko?? ksi?goz
biorów wi?kszo?ci placówek bibliotecznych.

Otrzymuja:

Wojewódzkie biblioteki publiczne

DYREKTOR DEPARTAMENTU

(-) Maciej Klimczak

ROZPORZ?DZENIE
Miaistra Kultury i Sztuki

z dnia 30 stycznia 1995 r.

(Dz. U. Nr 17, poz. 81)

zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie zasad wynagradzania pra

cowników instytucji kultury prowadz?cych gospodark? flnansow?na
zasadach ustalonych dla zak?adów bud?etowych.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 25 pa?dziernika 1991 r. o orga

nizowani i prowadzeniu dzia?alno?ci kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz.

493 i z 1994 r. Nr 121, poz. 591) zarz?dza si?, co nast?puje:

§1.

W rozporz?dzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 marca 1992

r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury

prowadz?cych gospodark? finansow? na zasadach ustalonych dla

zak?adów bud?etowych (Dz. U. Nr 35, poz. 152 i Nr 58, poz. 285, z

1993 r. Nr 42, poz. 197 oraz z 1994 r. Nr 28, poz. 102, Nr 72, poz. 318

i Nr 120, poz. 587) za??cznik nr 1 otrzymuje brzmienie okre?lone w

za??czniku do niniejszego rozporz?dzenia.
§ 2.

Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem og?oszenia z moc? od

dnia 1 stycznia 1995 r.

W porozumieniu:

MlNlSTER

PRACY i POU1YKI SOCJALNFJ
MlNlSTER

KULTURY i SZTUKI
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I. Pracownicy dzia?alno?ci podstawowej w bibliotekach, domach kultury, o?rodka

ch i klubach kultury, ?wietlicach, ogniskach artystycznych, galeriach i centrach sztuki,
o?rodkach bada? i dokumentacji w ró?nych dziedzinach kultury, muzeach, domach

pracy twórczej

KATEGORIA STAWKA MIESI?CZNA W Z?.

ZASZEREGOW ANTA OD DO

IV 255 270

V 240 280

VI 250 295

VII 260 315

VID 270 340

IX 280 365

X 295 390

XI 310 420

XII 325 450

XIII 340 485

XIV 360 520

XV 380 560

XVI 400 600

xvn 420 640

xvm 450 680

III. Pracownicy administracyjni i obs?ugi w instytucjach o których mowa w § 1 ust.

k d1 p: t 1 rozporz?: zenla

KATEGORIA STAWKI MIESI?CZNE W Z?.

ZASZEREGOWANIA OD DO

l 200 230

D 205 240

ID 210 250

IV 215 260

V 220 270

VI 225 280

vn 230 295

vm 235 315

IX 240 340

X 250 365

XI 260 390

xn 275 415

xm 290 440

XIV 310 465
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490

520

550

335

360

385
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Kole?anki i Koledzy Bibliotekarze!

??czy nas wszystkich ksi??ka i zwi?zane z ni? potrzeby spo?eczne.

Integruje ró?norodno?? obowi?zków zawodowych, wiedza i kole?eri

skie kontakty. Zbli?aj? wi?zi stowarzyszeniowe. Takim d??eniom i

tendencjom trzeba sprzyja?, trzeba je wzmacnia? i wspomaga?

Integracyjne potrzeby rodz? si? w naszym ?rodowisku spontanicz
nie. Lecz nie zrealizujemy ich dzia?aj?c w pojedynk?, rozdzieleni prze

z resorty, instytucje, a niekiedy organizacyjne odr?bno?ci. ?eby
dzia?a? skutecznie, chroni? swe interesy, trafnie je formu?owa? - musi

my by? razem. Trzeba nam jeszcze wi?kszej woli do wspó?dzia?ania i

wzajemnego wsparcia.

Wol? t? wyra?amy na ró?ne sposoby, najcz??ciej poprzez

codzienn? wspó?prac?. Mo?emy to jednak uczyni? w formie uroczys

tej, a zarazem skupiaj?cej uwag? tych, którym s?u?ymy i tych, od któ

rych zale?y nasz materialny byt.
Z wielu stron kraju nap?ywaj? od bibliotekarzy propozycje, i?

by?oby ze wszech miar po??dane nawi?zanie w tym ce?u do starej

polskiej i mi?dzynarodowej tradycji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek -

symbolu naszej pracy i zawodowej godno?ci.

Przekonuje nas to do celowo?ci kultywowania takiej tradycji. Tak

postrzegane ?wi?to powinno by? okazj? do oceny bibliotekarskich

dokona?, spe?nionych oczekiwa?, a?e te? i niewykorzystanych szans.

Powinno sprzyja? eksponowaniu naszych racji, ?yciowych planów I

zamierze?.

Odpowiadaj?c na oczekiwania -

proponujemy, aby Dniem Biblio

tekarza i Bibliotek, kojarz?cym si? z ksi??k? i jej udost?pnieniem, byl
corocznie 8 maja. Pragniemy, aby w tym dniu mocniej wyra?alo si?

wszystko co tworzy bibliotekarsk? wspó?not? co nas wyró?nia po?ró
d ludzi ksi??ki, co stanowi sens naszych d??e?. Ten dzie? powinien
te? sprzyja? budowaniu klimatu wzajemnej ?yczliwo?ci, a tak?e uzna

nia dla ludzi, którzy zas?u?yli si? bibliotekarstwu i kulturze

czytelniczej.

Pami?tajmy: 8 maja dniem Bibliotekarza i Bibliotek

Zarz?d G?ówny

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, kwiecie? 1994 r.
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Wyst?pienie Dyrektora WiMBP w Zamo?ciu

mgr Krystyny Gruszki

na posiedzeniu Komisji Kultury i O?wiaty

Zamojskiego Sejmiku Samorz?dowego w dniu 2.03.1995 r.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu, dzia?aj?c
na podstawie Ustawy o bibliotekach, Ustawy o organizowaniu I pro

wadzeniu dzia?alno?ci kulturalnej oraz Statutu WiMBP nadanego
przez Wojewod? Zamojskiego, sprawuje opiek? merytoryczn? i u

dziela pomocy samorz?dowym bibliotekom publicznym województ
wa zamojskiego w ramach swoich zada? ponadlokalnych.

W roku 1994 Dzia? Instrukcyjno - Merytoryczny WiMBP udzieli?

pomocy merytorycznej i organizacyjnej 154 bibliotekom

samorz?dowym województwa zamojskiego.
Pomoc ta prowadzona by?a w nast?puj?cych formach:

1. Instrukta? przywarsztatowy na miejscu w bibliotece - w ro

ku 1994 zrealizowano 594 wyjazdy do bibliotek samorz?dowych,

podczas których pomagano w:

opracowywaniu, klasyfikacji, re klasyfikacji zbiorów

bibliotecznych
- rozbudowie I doskonaleniu warsztatów informacyjno -

bibliogra
ficznych - opracowywaniu statutów, regulaminów organizacyjnych -

w?a?ciwym uk?adzie ksi?gozbiorów na pólkach
- prawid?owym prowadzeniu scontr zdawczo-odbiorczych i

okresowych
- selekcji zbiorów

- Inicjowaniu dzlalalno?ci kulturalno-o?wiatowe] i rozwi?zywaniu
wielu Innych problemów.

2. Konsultacje dla bibliotekarzy samorz?dowych w Dziale

Instrukcyjno - Metodycznym - udzielono 625 porad instrukta?owych

dotycz?cych m.in. spraw pracowniczych, wymaga? kwalifikacyjnych,
spotka? autorskich, zakresów czynno?ci, Itp.

3. Dokszta?canie i doskonalenie zawodowe pracowników bi

bliotek samorz?dowych:
- przeprowadzono 14 szkole? dla kierowników bibliotek publicz

nych dotycz?cych selekcji zbiorów, metod I sposobów analizowania I

programowania dzia?alno?ci bibliotek, blblioteraqi
niepelnosprawnych, czytelnictwa dzieci i m?odzie?y, itp.

4. Przygotowanie materia?ów metodycznych pomocnych bib

liotekarzom samorz?dowym w pracy z czytelnikiem, popularyzuj?ce
bibliotek? w ?rodowisku oraz przydatne w organizacji bibliotek -

op

racowano 36 pomocy metodycznych.
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5. Inicjowanie i pomoc w prowadzeniu dzia?alno?ci kultural

no - o?wiatowej bibliotek samorz?dowych - w roku 1994 odby?y
si? V Zamojskie Spotkania z Literatur?.

Zorganizowano i przeprowadzono wojewódzki konkurs plastycz
ny dla dzieci ph. "Plastusiowy pami?tnik w komiksie".

6. Prowadzenie bada? czytelniczych - w roku sprawozdawczy
m przeprowadzono badania wykorzystania zbiorów bibliotecznych o

raz poczytno?ci literatury, które pos?u?y?y do opracowania wydawnic
twa "Spis ksi??ek proponowanych do selekcji w bibliotekach pub
licznych województwa zamojskiego".

7. Pomoc bibliotekom samorz?dowym w sprawozdawczo?ci
GUS.

8. Prowadzenie wojewódzkiej informacji statystycznej i ana

litycznej o sieci bibliotek publicznych województwa zamojskie

go. Maj?c na uwadze trudno?ci bibliotek samorz?dowych, przede
wszystkim brak rynku ksi?garskiego na terenie wielu gmin, ma?? ob

sad? personaln? bibliotek, WiMBP w ZAmo?ciu wyst?pi?a do

samorz?dów województwa zamojskiego z propozycj? wspó?pracy z

zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów.

W roku 1994 18 samorz?dów podpisa?o stosowne umowy. Zgod
nie z nimi do 46 bibliotek zakupiono 4467 vol. zbiorów na ??czn?

kwot? 179.478 rys z?. WiMBP prowadzi ksi?garni?, w której biblioteki

samorz?dowe maj? mo?liwo?ci zakupu ksi??ek na korzystniejszych
warunkach, ni? oferowane w innych ksi?garniach. Z oferty tej

skorzysta?o 14 bibliotek i ich filii, kupuj?c ksi??ki na sum? 49.680 tys.

z?.

Pomagano równie? w zakupie ksi??ek w innych ksi?garniach,

opracowuj?c je pó?niej pod wzgl?dem rzeczowym. Z takiej formy
skorzysta?o 5 bibliotek, do których zakupiono 954 vol. na sum?

49.399 tys. z?.

WiMBP w Zamo?ciu realizuje sprzeda? komisow? ksi??ek dla bib

liotek, które prowadz? dzia?alno?? gospodarcz?. W 1994 r. punkty

sprzedaty ksi??ek mie?ci?y si? w 5 placówkach bibliotecznych.
WiMBP przekaza?a nieodp?atnie bibliotekom samorz?dowym 1118

vol. k'Si??ek na kwot? 31.496 tys. z?.

W ramach pomocy bibliotekom samorz?dowym WiMBP pomaga

w organizacji wypo?yczalni kaset video poprzez udost?pnianie

w?asnych zasobów. W roku 1994 w oparciu o zbiór kaset WiMBP

dzia?a?o w bibliotekach samorz?dowych 13 wypotyczalni kaset. Zao

patrywano równie? biblioteki samorz?dowe w sprz?t oraz druki bib

lioteczne. Dzia?alno?? bibliotek publicznych na rzecz ?rodowiska
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zale?na jest zarówno od pracy I zaanga?owania bibliotekarzy jak i

warunków stworzonych im przez w?adze samorz?dowe.
Na podstawie naszych spostrze?e? I obserwacji z wyjazdów do ty

ch bibliotek samorz?dowych, systematycznie otrzymywanych spra

wozda? oraz rozmów przeprowadzonych z bibliotekarzami, zauwa?a

my szereg zjawisk negatywnych.
1. W dalszym ci?gu ulega zmniejszeniu sie? bibIJotek. Od 1990 r.

zlikwidowano 21 filii bibIJotecznych.
2. Niektóre biblioteki po??czone s? z o?rodkami kultury nie mog?

realizowa? swoich zada? statutowych. Sprawy czytelnictwa, warsztatu

Informacyjnego, zakupu ksi??ek ust?puj? miejsca potrzebom o?rod

ków kultury. Odbywa si? to pod has?em oszcz?dzania, jednak w wi?
kszo?ci przypadków nie daje to oszcz?dno?ci, natomiast z regu?y

przyczynia si? do obni?enia poziomu pracy bibliotek.

3. W ci?gu ostatnich 4 lat drastycznie spad/a ilo?? kupowanych do

bibliotek ksi??ek (w 1994 r. zakupiono 29.046 vol., podczas gdy w

1990 - 77.143 vol.). Od 1993 r. by?y bardzo ma?e zakupy ksi??ek do

bibliotek gminy Komarów, w 7 gminach zakup nie przekroczy? 100

vol. Na 100 mieszka?ców w roku 1994 zakupiono 5,9 vol. (Winno

by? 18). Blblioteka pozbawiona nowo?ci wydawniczych I czasopism
przestaje spe?nia? swoj? rol? w ?rodowisku. Ograniczenia zakupu

ksi??ek dotkn??y najbardziej filie biblioteczne na wsi (do 14 filii nie

zakupiono ani jednej ksi??ki).

Najwi?cej ?rodków finansowych przeznacza na zaku p ksi??ek

gmina Zamo?? - w 1993 r. - 106 mln, w 1994 - 125 mln.

4. Dost?p do ksi??ki utrudnia ograniczanie do minimum zatrud

nienie w bibliotekach. W 21 bibliotekach gminnych jest obsada jed

noosobowa, a w bibliotece w Obszy (dawna biblioteka gminna

po??czona obecnie z GOK-iem) obsad? ograniczono do 150 godzin.

Cztery filie biblioteczne obs?ugiwane s? przez pracowników GBP je
den raz w tygodniu.

W niektórych samorz?dach (np. gmina Ksi??pol) pracownikom bi

bliotek obni?ono grup? zaszeregowania. W kilku samorz?dach bib

liotekarze zajmuj? stanowiska nieodpowiednie do ich wykszta?cenia I

sta?u pracy, niezgodnie z Rozporz?dzeniem MK1Sz z dnia 25.Y.1992 r.

w sprawie wymaga? kwalifikacyjnych (Dz. U. Nr 46, poz. 206) I

Rozporz?dzeniem MK1Sz z 31.VI.1992 r. w sprawie zasad wynagradza
nia pracowników (Dz. U. Nr 35, poz. 152) (np. gmina Komarów,

Krynice).
5. Statuty niektórych bibliotek nie s? w pe?ni zgodne z

obowi?zuj?cymi aktualnie przepisami, biblioteki nie s? wpisane do

rejestru Instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
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jeste?my przekonani, ?e reprezentanci ?rodowisk samorz?dowych,

otocz? wi?ksz? trosk? biblioteki publiczne na terenie swojej gminy.

Jest to g?os równie? wi?kszej rzeszy czytelników, którzy coraz cz??ciej

szukaj? w bibliotece lektury szkolnej, pomocy w nauce I

dokszta?caniu si?, najnowszej informacji b?d? tylko dobrej rozrywki.

, l
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Zamo??, dnia 1995.02.21

PAN

L.dz. BW/50/95

Wojewódzka Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu

wychodz?c na przeciw trudnej sytuacji finansowej bibliotek

samorz?dowych, trudno?ciom kadrowym w bibliotekach, a tak?e pro

blemom w dotarciu do warto?ciowej i jednocze?nie ta?szej literatury,

ponawia ofert? wspó?pracy w zakresie zakupu nowo?ci

wyda wnlczych.
Kilkuletnia wspó?praca w tym zakresie z kilkunastoma biblioteka

mi samorz?dowymi naszego województwa przynosi wymierne efekty
I jest oceniana zarówno przez w?adze samorz?dowe jak I bibliotek!

pozytywnie.

Liczymy, ?e i Pa?stwa wspó?praca w tym zakresie z WIMBP przy

niesie konkretne rezultaty, ?e za te same ?rodki finansowe b?dziecie
Pa?stwo mogli uzupe?ni? swe zbiory o wi?ksz? ilo?? egzemplarzy.

W za??czeniu przesy?amy 4 egz. umowy okre?laj?cej zasady

wspó?pracy. Podptsanie umowy upowa?ni Pa?stwa do wyboru I za

ku pu w naszej Ksi?gami ksi??ek po kosztach zaku pu przez WIMBP,

czyli o 15-20% taniej ni? w sieci ksi?garskiej.

Oczekujemy odes?ania 2 egz. umowy I zapraszamy do naszej Ksi?

gami. Jednocze?nie wdzi?czni byliby?my za wszelkie uwagi i dezyde

raty dotycz?ce zakupu ksi??ek do Ksi?garni.

Po wiadomo?ci:

UMOWA

zawarta pomi?dzy Zarz?dem Gminy (Miasta, Miasta I Gminy) w

......................................... zwanym dalej Zarz?dem, reprezentowanym

przez:

1 .

2 .
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a Wojewódzk? i Miejsk? Bibliotek? Publiczn? w Zamo?ciu, zwan?

dalej Bibliotek?, reprezentowan? przez:

1. mgr Krystyna Gruszka - Dyrektor WiMBP w Zamo?ciu

2. Kazimiera Harasim - G?ówny Ksi?gowy WiMBP w Zamo?ciu

reguluj?ca zasady wspó?pracy z Zarz?dem i Bibliotek? w zakresie gro

madzenia i opracowania zbiorów bibliotecznych dla Biblioteki Gminy
w .

1. Zarz?d zobowi?zuje si? do przekazania Bibliotece zaliczkowo

kwoty.. (s?ownie) przeznaczonej na za-

kup i opracowanie zbiorów dla Biblioteki Gminnej i filii.

2. Biblioteka zobowi?zuje si? do:

a/ dokonywania zakupu ksi??ek oraz innych materia?ów biblio

tecznych (w granicach przekazanych ?rodków) przeznaczonych dla

placówek bibliotecznych ka?dorazowo po dokonaniu wp?aty dekla

rowanych ?rodków.

b/ rzeczowego opracowania zakupionych zbiorów

sklasyfikowania ksi??ek w/g Uniwersalnej Klasyfikacji
Dziesi?tnej

3. Kierownik Biblioteki Gminnej ma obowi?zek zg?asza? na

bie??co w Dziale Gromadzenia i Opracowania Zbiorów WiMBP w

Zamo?ciu lub w Zespo?ach Terenowych WiMBP (we w?a?ciwym dla

danej Biblioteki Gminnej) uwagi i wnioski co do doboru ksi??ek do

biblioteki w ce?u w?a?ciwego zaspokojenia potrzeb czytelniczych
mieszka?ców gminy.

4. Kwot?, o której mowa w pkt. 1 Zarz?d zobowi?zuje si? wp?aci?
w po z? na konto: IKB SA

O/Zamo?? nr 610007-3-3410 w terminie do .

5. Zakup ksi??ek przez Bibliotek? nast?powa? b?dzie ka?dorazo

wo po dokonaniu wp/aty dek?arowanych ?rodków i b?dzie realizo

wany do ich wyczerpania si?.

6. Rozliczanie w/w kwot nast?powa? b?dzie w okresach

pó?rocznych.
7. Dowodem przyj?cia ksi??ek przez Bibliotek? Publiczn? Gminy i

jej filie b?d? potwierdzone specyfikacje.
8. Umowa zawarta jest na okres 1 roku z mo?liwo?ci?

przed?u?enia na lata nast?pne.

9. Do spraw, które nie s? regulowane niniejsz? umow? maj? za

stosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
10. Umow? zawarto w 4 jednobrzmi?cych egzemplarzach po 2 dla

ka?dej ze stron.

Za Zarz?d Gminy (Miasta, Miasta! Gminy)
Za WiMBP w Zamo?ciu

77



"MOJA MA?A OJCZYZNA"
konkurs wojewódzki

Organizator:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu

Wspó?organizatorzy:
-

Towarzystwo Regionalne "Renesans"
-

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

- Biblioteki gminne, miejsko-gminne i miejskie
Cele:

- rozbudzenie zainteresowania problemami swojej miejscowo?ci
-

promowanie dorobku kulturalnego, gospodarczego oraz waloró-

w ?rodowiska naturalnego swojej miejscowo?ci
- zaktywizowanie dzieci i m?odzie?y do bada? nad histori? najbli?

szej okolicy
- stworzenie mo?liwo?ci pokazania zarówno pozytywnych jak i

niepokoj?cych zjawisk zachodz?cych w najbli?szym otoczeniu

m?odzie?y
- popularyzacja regionalizmu w?ród m?odzie?y

Uezestnfcyi-
dzieci i m?odzie? szkolna

Zadania dla uczestników konkursu:

- samodzielne wykonanie: albumu, reporta?u, informatora, mlni

monografii, minipami?tnika albo innej ciekawej formy plastycznej lub

literackiej przedstawiaj?cej w interesuj?cy sposób w?asn? miejsco

wo??, gmin? lub najbli?sz? okolic?
- dowolna technika wykonania pracy
- obok materia?ów w?asnych dopuszcza si? mo?liwo?? wykorzys-

tania gotowych materia?ów tekstowych i ilustracyjnych
- ró?norodna tematyka (historia, dzie? dzisiejszy, perspektywy na

przysz?o?? w ró?nych dziedzinach, np. gospodarka, kultura, o?wiata,

obyczaje i tradycje, przyroda i jej ochrona, inwestycje Itp.)
-

prace mo?na wykona? indywidualnie lub w zespo?ach (max.

3-osobowych)
-

prac? zaopatrzy? w ok?adk?, stron? tytu?ow?, mettyczk? (Imi? i

nazwisko autora/autorów, wiek, opiekun)
.

Za?o?enia organizacyjne:
Konkurs przebiega? b?dzie dwuetapowo
-

etap gminny I miejsko-gminny, kwiecie? - wrzesie? wy?onienie

najlepszych prac do etapu wojewódzkiego
-

etap wojewódzki, pa?dziernik - ocena I wyró?nienie prac w 3

grupach wiekowych
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Prace konkursowe prosimy sk?ada? do najbli?szej biblioteki pub

licznej do oceny na I etapie
- do 30.IX.1995, za? do oceny wojewódz

kiej - do Dzia?u Instrukcyjno - Metodycznego WiMBP, ul. Reja 18, w

terminie do 15.x.1995. Prace nap?ywaj?ce po tym terminie nie b?d?
oceniane.

Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie prac przed zniszczeniem

lub uszkodzeniem.

Kryteria oceny:

Komisja konkursowa z?o?ona z fachowców w zakresie regionaliz-

mu, literatury i plastyki ocenia? b?dzie:
- poziom wykonanej pracy
- szeroko?? omawianego zagadnienia
- dociekliwo?? i oryginalno??
- wykorzystanie ?róde?

-

inwencj? twórcz? autorów

- estetyk? nades?anych prac

JUty oceni nades?ane prace w 3 grupach wiekowych:
- A - dzieci do lat 11

- B - m?odzie? szko?y podstawowej 12-15 lat

- C - m?odzie? szkó? ?rednich

Nagrody:
- na I etapie nagrody powinni zapewni? organizatorzy szczebla

miejsko - gminnego
- na etapie wojewódzkim nagrody zabezpiecza Wojewódzka i Mi

ejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu oraz wspó?organizatorzy Jury

zastrzega sobie prawo podzia?u nagród w zale?no?ci od poziomu

nades?anych prac oraz prawo do publikowania najciekawszych prac

bez zachowania praw autorskich.

Prace nagrodzone przechodz? na w?asno?? organizatora, za?

pozosta?e b?d? do odebrania po zako?czeniu konkursu w Dziale

Instrukcyjno - Metodycznym WiMBP w Zamo?ciu

Sekretariat:

- Dzia? Instrukcyjno-Metodyczny WiMBP, ul. Reja 18, tel. 27-20

Miejskie gminne biblioteki publiczne województwa
zamojskiego
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Stowarzyszenie Mi?o?ników Poezji Jana Kochanowskiego

..n??.J.

Stowarzyszenie GlU pa Literacka "?uczytoo"

WOJEWÓDZKA BmLlOTEKA PUBLICZNA W RADOMIU

MUZEUM JANA KOCHANOWSKIEGO W CZARNOLESIE

og?aszaj?
IV OGóLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI

"O dzban czarnoleskiego miodu"

Celem konkursu Jest promocja poezji inspirowanej twórczo?ci? Ja
na z Czarnolasu i ideami Epoki Renesansu.

Udzia? w konkursie mog? wzi?? poeci niezrzeszeni w zwi?zkach

twórczych.
Na konkurs nale?y przes?a? 3 wiersze (w 3 egzemplarzach) o

patrzone god?em do??czaj?c w zaklejonej kopercie informacj?
zawieraj?c?: imi? l nazwisko oraz dok?adny adres autora w terminie

do 15 czerwca 1995 roku na adres:

Muzeumjana Kochanowskiego
26-702 CZARNOLAS

z dopiskiem "Konkurs Literacki"

W konkursie nie mog? bra? udzia?u wiersze ju? publikowane lub

nagrodzone na innych konkursach.

Rozstrzygni?cie konkursu nast?pi w czasie "Czarnoleskich Spotka?

Sobótkowych" (23-24 czerwca 1995 r.), na które laureaci zostan?

zaproszeni.
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LEGNICKI KONKURS liTERACKI

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Legnicy
i redakcja tygodnika "Konkrety"

og?aszaj?

Legnicki Konkurs Literacki dla twórców nieprofesjonalistów
Celem konkursu jest:
- rozbudzenie talentów w?ród twórców nieprofesjonalistów
- uzyskanie utworów literackich o znacznej warto?ci altystycznej
- popularyzacja amatorskiej twórczo?ci.

Organizatorzy pozostawiaj? autorom swobod? w doborze

tematyki.
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:
- poezji
-

prozy

Na konkurs nale?y przesy?a? zestaw pi?ciu wierszy lub utwory

prozatorskie (do 15 stron) w trzech egzemplarzach maszynopisu do

31 marca 1996 r. pod adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, ul.

Piastowska 22, 59-220 Legnica z dopiskiem "Konkurs literacki".

Ka?da praca powinna by? opatrzona god?em i zawiera? zaklejon?
kopert? z tym samym god?em, imieniem i nazwiskiem oraz

dok?adnym adresem autora. Prace nie mog? by? nagradzane w inny
ch konkursach ani publikowane nawet we fragmentach.

Oceny nades?anych utworów dokona jury powo?ane przez organi
zatorów. Autorom najlepszych prac zostan? przyznane nagrody i wy

ró?nienia. Nagrodzone utwory b?d? w ca?o?ci lub we fragmentach
drukowane w tygodniku "Konkrety" lub w osobnym tomiku.

Podsumowanie konkursu I og?oszenie wyników nast?pi w I deka

dzie czerwca 1996 r. tj w okresie obchodów Dni Legnicy.

Stowarzyszenie Grupa Literacka "?uczywo"
Dom Kultury w I??y

og?aszaj?
vn OGÓlNOPOLSKI KONKURS UTERACKI

na wypowied? o Boles?awie Le?mianie

Konkurs organizowany jest w ramach "Dni Le?mlanowskich", któ

re odb?d? si? w dniach 27-28 maja 1995 roku w Domu Kultury w

I??y.
Nades?ane na konkurs prace oceniane b?d? w dwóch kategoriach:
- esej, szkic literacki,
- pojedy?czy utwór poetycki.
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Prace konkursowe opatrzone god?em z do??czon? zaklejon?

kopert? zawieraj?c? imi?, nazwisko i adres autora nale?y nadsy?a? w

trzech egzemplarzach maszynopisu
- w kategorii: esej, szkic literacki - jedn? prac? od 5 do 12 stron,
- w kategorii: pojedy?czy utwór poetycki - 3 wiersze, w tym jeden

-

inspirowany poezj? B. Le?miana na adres:

Dom Kultury w I??y
ul. Garbarska 5

27-100 I??A

w terminie do 10 maja 1995 roku.

Nie b?d? oceniane prace Ju? nagrodzone lub publikowane;" ,

Rozstrzygni?cie konkursu nast?pi w czasie Dni Le?mlanowskich .

.

'
,
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KRONIKA

KRONIKA BmLIOTEK PUBLICZNYCH WOJ. ZAMOJSKIEGO
ZA 1994 ROK

ZAMO??

stycze?

Cykl cotygodniowych spotka? czwartkowych osób niewidomych I

niedowidz?cych - Filia nr 3 przy PZN.

Konkurs plastyczny pt. "Najpt?knlejsze laurki dla Babci I Dziadka"

- Filia nr 4.

Konkurs czytelniczy dla dzieci ph. "?wiat zwierz?t" - Filia nr 8.

Spotkania z dzie?mi w ramach bibliotecznego k?cika rozrywek - w

ka?d? ?rod? - Filia nr 9.

luty
"Ferie w blbliotece" - Filie nr 2 i 8.

Cykl 12 wycieczek do biblioteki dla przedszkolaków - FiHa nr 2.

Konkurs plastyczny pl. "Zareklamuj? swoj? ulubion? ksi??k?" oraz

"Krzy?ówki i zagadki literackie" - Filia nr 1.

Konkursy plastyczne dla dzieci: "Mój ulubiony bohater ksi??kowy"
i "Krajobraz zimowy" oraz czytelnicze: "Czy znasz histori? Zamo?cia",

"Opowiadanie z ukrytymi tytularni" i "Czy znasz te bajki" - Filia dla

Dzieci i M?odzie?y.
Konkurs plastyczny ph. "Bohaterowie ksi??ek K. Makuszy?skiego"

- Filia nr 9.

Konkurs plastyczny dla dzieci ph. "Zimowe zabawy na ?niegu" -

Filia nr 10.

Konkurs przyrodniczy, oparty na twórczo?ci M. Kownackiej - FiHa

nr 4.

marzec

Konkurs poezji w?asnej dla niewidomych ph. "Wiem co znaczy

?y?" - Filia nr 3.

Konkurs literacko-plastyczny pt. "Popoludnie z wierszem J. Brze

chwy" - Filia nr 9.

kwiecie?

Konkurs plastyczny ph. "Moja ?wi?teczna pisanka" - Filie nr 4 i 10.

Cykl wtorkowych zaj?? z dzie?mi ph. "Biblioteczny k?cik rozry

wek" - Filia nr 9.

Konkurs rysunkowy pt. "Moja biblioteka" - Filia nr 11.

maj
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Spotkanie bibliotekarzy woj. zamojskiego z Lucjanem Biliriskim -

przedstawicielem Ministerstwa Kultury I SztukI.

Wojewódzki konkurs plastyczny dla dzieci ph. "Plastuslowy pa-

mi?tnik w komiksie".
.

"Bajkowy Miesi?c Maj" - impreza z?o?ona z: konkursu czytelnicze

go ph. "Czy znasz te bajki", konkursu wiedzy pt. "Warto by?

m?drym", konkursu literackiego "Ja i mój ?wiat", plastycznego ph.
"Scena z bajki, której nigdy nie zapomn?" oraz festiwalu teatrzyków

kukie?kowych ph. "Spotkanie z bajk?" - w Szkole Podstawowej nr 6 -

Filia nr 1. ./

Konkursy plastyczne dla dzieci ph. "Moja mama" - Filia nr 8 i 10.

Konkurs czytelniczy dla dzieci pt. "Baw si? razem z nami" - Filia nr

8.

Konkursy: literacki I plastyczny ph. "Lektury szkolne" - Filia nr 11.

czerwiec

Monta? s?owno -

muzyczny o tematyce religijnej - Filia nr 3.

Konkurs literacki ph. "Lektury szkolne w krzy?ówkach" oraz plas

tyczny pt. "Wymarzone wakacje" - Filia nr 11.

lipiec/sierpie?

Konkursy: plastyczny "Znani bohaterowie ksi??ek w karykaturze" i

czytelniczy "Bohaterowie bajek" - Filia nr 1.

"WaRacyjne spotkania w bibliotece" -

gry i zabawy, ?amig?ówki,

konkursy; itp.
- Filia nr 8 i 9.

"Spotkania z dzie?mi w bibliotece" - Filia nr 10 I 11.

wrzesie?

W ramach obchodów jubileuszu 400-lecla Akademii Zamojskiej I

jej drukami w sali wystawowej Muzeum Okr?gowego eksponowano

wystaw? ph. "Szymon Szymonowic - humanista i organizator
Akademii Zamojskiej". Wydano te? nak?adem WiMBP katalog wysta

wy oraz zestawienie bibliograficzne nt. "Akademia Zamojska".
Szkolenia bibliotekarzy w rejonach: zamojskim, tomaszowskim,

hrubieszowskim I bilgorajskim.

pa?dzlernlk
Konkurs ph. "Koniec lata - kompozycje kwiatowe" - Filia nr 9.

Konkurs plastyczny dla dzieci ph. "Najpi?kniejsza figurka z kaszta

nów" - Filia nr 8.

Szkolenie bibliotekarzy sieci miejskiej.

listopad
Konkurs twórczo?ci patriotycznej dla niewidomych ph.

"Najpi?kniejsza jest nasza Ojczyzna"
- Filla nr 3.

Konkurs plastyczny ph. 'Jak sp?dzam wolny czas po lekcjach" - Fi

lia nr 9.
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Wystawa ph. "Drogi do wolno?ci" - Filia nr 11.

grudzie?
Podsumowanie wojewódzkiego konkursu plastycznego dla dzieci

ph. "Plastusiowy pami?tnik w komiksie", z udzia?em Joanny Papuziri

sklej - red. nacz. "Guliwera", pisarza dla dzieci i krytyka literatury

dzieci?cej. Autorom 10 najciekawszych prac konkursowych wr?czono

dyplomy i nagrody oraz zorganizowano pokonkursow? wystaw?

prac.

Wystawa dorobku wydawniczego BGW oraz "Prószy?ski i S-ka"

zorganizowana przez WiMBP.

Konkurs plastyczny ph. "Stroiki ?wi?teczne" - Filia nr 9.

Konkurs plastyczny ph. "?wi?teczne ?yczenia" - Filia nr 10.

Wszystkie biblioteki Zamo?cia zorganizowa?y w 1994 r, oko?o 250

wizualnych form pracy k-o, których nie byliby?my w stanie umie?ci?

w niniejszej Kronice. By?y to projekcje filmów i bajek video, wystaw
ki i gazetki organizowane w celu zaakcentowania, m.in. wa?nych wy

darze? historycznych, literackich, regionalnych oraz obchodów ró?

nych ?wi?t, Itp.
Nie odnotowano równie? lekcji bibliotecznych i wycieczek do bi

bliotek, po?wi?conych g?ównie prezentacji zbiorów i sposobu korzys
tania z nich oraz kiermaszyorganizowanych przez niektóre biblioteki.

.

W roku 1994 z Biblioteki Wojewódzkiej odeszli na renty i emery

tury: p. Janina Borys, p. Zofia Marczuk, p. Lucjan Rybak.

ALEKSANDRÓW

stycze?

Cykl konkursów rysunkowych dla dzieci, zwi?zanych z porami ro

ku ph.: "Zima - bia?a pora roku", "Pora rozkwitu - wiosna", "Kolory

jesieni".
marzec/kwiecie?

Konkurs plastyczny ph. "Kornel Makuszy?ski - czarodziej, arcyk

piarz" dla uczniów IV-V szko?y podstawowej.
czerwiec

Po??czenie biblioteki z nowo powsta?ym domem kultury.
BE??EC

stycze?

Pogadanka dla dzieci nt. twórczo?ci Komela Makuszy?skiego.
kwiecie?

.

Pogadanka dla doros?ych nt. "Kszta?towanie opinii publicznej w

?rodkach masowego przekazu".
CierivH?c

Konkursy przedmiotowe ph. "M?dra G?owa '94"

8S



nR.GOR?J

marzec/maj
Konkurs plastyczny ph. "Biblioteki w XXI wieku" - Miejska Biblio

teka Publiczna i filie.

Spotkanie m?odzie?y z p. Janin? Ró?a?sk?, by?? wi??niark? obozu

na Majdanku - Filia nr 1.

czerwiec

Konkurs recytatorski ph. "Bi?goraj i Roztocze w literaturze" z okazji
obchodów "Dni Bilgoraja"

- Filia nr 1.

listopad

Wystawa okoliczno?ciowa ph. "Polska Odrodzona - Paristwo -

Spo?ecze?stwo - Kultura" - Miejska Biblioteka Publiczna.

BISZCZA

stycze?
Konkurs kol?d - GBP i filie

kwiecie?/maj

Cykl zaj?? po?wi?conych ekologii ph. "By Ziemia pozosta?a pi?k
na I zasobna".

czerwiec

Spotkanie z pisarzem
- Ludwikiem Bronisz-Pika?o.

DOU?OBYCZÓW

stycze?
Konkurs czytelniczy ph. "Nie wszystkie drogi prowadz? do

Zamo?cia".

luty
Konkurs nt. "Wiedza o rolnictwie" - dla m?odzie?y.
marzec

Wycieczka do biblioteki grupy nauczycieli z Ukrainy.

grudzie?
15.xlI.94 uroczyste obchody jubileuszu 45-lecia biblioteki z

udzia?em przedstawicieli w?adz samorz?dowych i WiMBP w

Zamo?ciu.

HOROD?.O

wrzesie?

Fili? w Strzy?owle przeniesiono do nowego lokalu.

pa?dziernik

Przy filil w Strzy?owie powsta? zespó? teatralno-taneczny
"Stokrotki", który przygotowa? i przedstawi? "Bajk? Noworoczn?".

HRUBIESZÓW

stycze?
Monta? s?owno-muzyczny oparty na twórczo?ci H. Po?wlatowskiej

ph. "Opowie?? dla przyjaciela" - Miejska Biblioteka Publiczna.
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luty
Monta? s?owno-muzyczny z okazji promocji tomiku poetyckiego

Stanis?awy Burdy - Miejska Biblioteka Publiczna.

IZBICA

grudzie?
Dokonano uroczystego otwarcia nowego lokalu Filii w Ostrzycy z

udzia?em przedstawicieli w?adz samorz?dowych i WiMBP. Bibliotek?

przeniesiono z lokalu prywatnego do spo?ecznego.

JARCZÓW
czerwiec

Uroczyste obchody Dnia Dziecka w bibliotece - imprezy rekreacyj
no - sprawno?ciowe, gry, zabawy, konkursy, ltp.

Hstopad
Okoliczno?ciowa akademia z okazji ?wi?ta Niepodleg?o?ci.

JÓZEFÓW
maj
Konkurs recytatorski wierszy B. Le?miana dla uczniów szkó?

podstawowych.

lipiec
Udzia? w przegl?dzie mlodzie?owych zespo?ów muzycznych ph.

"?piewanie na polanie", wspólnie z MDK

sierpie?
"Dni Józefowa" - cykl imprez towarzysz?cych.

KOMARÓW

marzec

Konkurs plastyczny dla dzieci ph. "Wielkanocne pisanki".

maj
Wieczór literacki po?wi?cony H. Sienkiewiczowi.

wrzesie?

Dyskusja nt. filmu "Lista Schindlera".

listopad
"Wieczór Andrzejkowy" -

impreza m?odzie?owa po??czona z trady
cjami wieczoru andrzejkowego.

KRASNOBRÓD

luty
Zlikwidowano fili? w Majdanie Wielkim. Ksi?gozbiór przekazano

do miejscowej Szko?y Podstawowej, za? bibliotekark? przeniesiono
do GBP w Krasnobrodzie, zmniejszaj?c zatrudnienie do 1,5 etatu.

lipiec
"Dni Krasnobrodu" z udzia?em GBP i filii w Hutkach.

KRYNICE

grudzie?
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Konkurs literacki ph. "Literacka Super G?owa".

LUBYCZA KRÓLEWSKA

grudzie?
Wieczór literacki po?wi?cony ?yciu i twórczo?ci A. Mickiewicza -

Filia w Machnowie.

?ASZCZÓ?(GBPTOMASZÓ?

stycze?
Konkurs' rysunkowy ph. "Bohater godny "na?ladowania" - Filia w

Szarowoli.

luty

Impreza biblioteczna ph. "Miody przyrodnik" - Filia w Majdanie

Górnym.
marzec

Impreza biblioteczna na powitanie wiosny ph. "Topienie Marzan

ny" - GBP Tomaszów Z/S w ?aszczówce.

maJ
Okoliczno?ciowa akademia ph. "Dla Ciebie Mamo" - GBP

?aszczówka.

listopad

Wystawa okoliczno?ciowa ph. "Gdzie s? Twoje groby Polsko" -

GBP ?aszczówka.

grudzie?

Impreza biblioteczna dla dzieci "Mikolajki w bibliotece" -' GBP

?aszczewka.

UJKOWA

Cykl pogadanek tematycznych ph.:
marzec

"Lubi? szepta? Ci s?owa" - przegl?d poezji mi?osnej po??czony z

dyskusj?,

maj
"I z ka?dej ksi?gi wstaje duch zakl?ty",
czerwiec

Spotkanie autorskie z pisarzem Ludwikiem Bronisz-Pika?o

dyskusja,

lipiec

Spotkanie z Tove lanson - bez autora,

wrzesie?

"Czas nauki",

pa?dzlernfk

"Spieszmy si? kocha? - ludzie tak szybko odchodz?" (ks. J.
TwardowskI)

listopad
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"Andrzejkowa tradycja".
MI?C.lYN

listopad

Lekcja biblioteczna ph. "Ojczyzna nasz zbiorowy obowi?zek" -

GBP l filie.

MIRCZE

czerwiec

5.VI.94 - jubileuszowa uroczysto?? 45-lecia istnienia biblioteki, z

udzia?em przedstawicieli w?adz samorz?dowych, WiMBP, wszystkich
bibliotekarzy i najaktywniejszych czytelników. Wicewojewoda
przekaza? list gratulacyjny dla biblioteki. Z okazji jubileuszu
og?oszono 2 konkursy: - plastyczny "Na ekslibris dla GBP w Mirczu"

oraz - poetycki dla doros?ych i dzieci pod has?em "Wiersz o naszej
bibliotece" .

OBSZA

stycze?

Bibliotek? Publiczn? po??czono z Domem Kultury.

Cykl spotka? z aktywem bibliotecznym. Wspólne przygotowywa-
nie inscenizacji na temat:

marzec

"Dzie? Kobiet"

maj
"Dzie? Matki"

czerwiec

"Ochrona ?rodowiska naturalnego - Las",

grudzie?

"Miko?ajki".
Przeniesienie FB w Babieach do pomieszcze? starej szko?y -

listopad.
POTOK GÓRNY

kwiecie?

Konkurs plastyczny ph. "Gin?cy ?wiat przyrody".
czerwiec

Spotkanie z pisarzem Ludwikiem Bronisz-Pika?o.

wrzesie?

Wystawa ph. "Jasie? w poezji".
RACHANIE

luty
Konkurs plastyczny dla dzieci ph. "Projektuj? ok?adk? do ulubio

nej bajki".
SITANlEC (GBP ZAMO??)

maj
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Konkurs regionalny ph. "Nie wszystkie drogi prowadz? do Zamo?

cia" - fina? na szczeblu gminy.
Konkurs czytelniczy "Na najaktywniejszego czytelnika" - fina? 'kon-

kursu gminnego
- Filia Wysokie.

czerwiec

Spotkanie autorskie z pisarzem Ludwikiem Bronisz-Pika?o - FIlia

Wysokie. Jubileusz 35-lecia pracy w FB z Zawadzie p . Genowefy
Czerwleniec.

lipiec/sierpie?
'

'

i'

"Wakacje w bibliotece" -

gry I zabawy umys?owe I sprawno?ciowe,

turniejeszachowe, warcabowe I tenisowe, konkursy, dyskoteki, itp.

pa?dziernik
Konkurs recytatorski ph. "Spotkania z poezj?".

grudzie?
Konkurs czytelniczy ph. "?ycie i twórczo?? L.M, Montgomery".

SUSIEC

luty
Konkurs literacki dla dzieci na w?asn? twórczo?? ph. "Moja

poezja".
marzec

Spotkanie z twórc? ludowym Aniel? Wdowiak (papierowe

kwiaty).

paidziernik

Jubileusz 35-lecla biblioteki - uroczysto?? z udzia?em przedstawi
cieli Urz?du Wojewódzkiego, w?adz samorz?dowych, WlMBP oraz

ca?ej spo?eczno?ci gminy.

grudzie?
Konkurs plastyczny ph. "Szukamy m?odych talentów" -

wycinanie
serwetek z papieru,

TARNAWATKA

sierpie?
Konkurs ze znajomo?ci ksi??ek w?ród dzieci' ph. "Bibl1oteczne

Ko?o Fortuny'.
wrzesie?

Konkurs plastyczny "Na naj?adniejsz? zak?adk? do ksi??ki".
TARNOGRÓD

kwiecie?

Wieczór wspomnie? kombatantów II wojny ?wiatowej oraz wysta-

wa fotografii I ksi??ek z okazji Miesi?ca Pami?ci Narodowej,
maJ

Wystawa ph. "Szlakiem poetów Ziemi Zamojskiej"
czerwiec
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"?wi?toja?ska Noc Poetów",

TELATYN

marzec

Konkurs "Na naj?adniejszy bukiecik z papieru" - z okazji Dnia

Kobiet.

maj

Uroczysty wieczór poezji ph. "Matka".

TERESZPOL

maj
Konkurs literacki ph. "?ycie i twórczo?? M. Konopnickiej".

sierpie?
Wystawa ph. "Druga wojna ?wiatowa w literaturze m?odzie?owej".

grudzie?

Spotkanie op?atkowe z lud?mi starszymi i samotnymi.
TOMASZÓW LUBELSKI

luty
Konkurs czytelniczy ph. "Wyprawa w krain? historii".

lipiec

Impreza biblioteczna ph. "Poznajemy bogactwa pól, lasów i ??k".
TRZESZCZANY

maj

uroczysto?? jubileuszu 4S-lecia istnienia biblioteki z udzia?em

w?adz wojewódzkich, samorz?dowych, WiMBP i spo?ecze?stwa

gminy.
Wernisa? z okazji wystawy prac malarskich Stanis?awa

Pasiecznego.

Wystawa ph. "Zbiory bibliofilskie i ekslibrisy".
Konkurs ph. "Eklibris GBP w Trzeszczanach".

TUROBlN

lipiec
Po??czono Bibliotek? Gminn? z Domem Kultury i przeniesiono do

pomieszcze? starej szko?y.
UCHANIE

Filia w ]aros?awcu organizowa?a wystawy w oparciu o ciekawe

zbiory gromadzone przez bibliotekarza - kolekcjonera:

luty

"Kolekcja kart pocztowych",
marzec

"Zbiory ekslibrisów dr. Stanis?awa Czarnieckiego z Krakowa".

maj

"Parru?tkowe zbiory Staszicowskle",

listopad

91



"?wi?to Niepodleg?o?ci" (materia?y ksi??kowe, ciekawy zbiór stary
ch dokumentów, fotografii, .... ).

WERBKOWICE

paidziernik
Jubileusz 45-lecla biblioteki z udzia?em przedstawicieli w?adz

samorz?dowych, WiMBP, wszystkich bibliotekarzy sieci gminnej I na

jaktywntejszych czytelników, po??czono z prezentacj? imprezy ph.

"Teleekspresik", przygotowanej przez dzieci stale wspó?pracuj?ce z

bibltotek?.

Imprezie towarzyszy?y wystawy ph. "?ladami historii" i "Biblioteka

moich marze?".

Z okazji jubileuszu wydano jednodniówk? pt. "Ma?yekspresik".
WYSOKIE

stycze?/luty
Konkurs ze znajomo?ci literatury dzieci?cej i m?odzie?owej ph.

"Biblioteczne Ko?o Fortuny" - GBP oraz Filia w Gle/czwl w marcu.

kwiecie?

Cykl Imprez I konkursów z okazji "600-lecla Gle/czwl".

lipiec/sierpie?

Wystawa turystyczno-krajoznawcza ph. "Na szlakach turystycznych
Polski".

ZAKRZEW

stycze?

Ca?oroczny cykl czwartkowych spotka? z filmem po?wi?conych

prezentacji zekranizowanych ksi??ek dla dzieci i m?odzie?y.

Cykl spotka? dla dzieci I m?odzie?y ph. "Popo?udnie w bibliotece"

- Filia w D?binie.

maj
Konkurs czytelniczy ph. "Biblioteczne Ko?o Fortuny".
Pasowanie uczniów klas I na czytelników biblioteki - Filia w

D?binie.
ZWIERZYNIEC

luty
Ferie - biblioteczna edukacja ekologiczna (lekcje biblioteczne, pre

lekcje, wycieczki do rezerwatów przyrody, konkurs).

?Ó?KIEWKA

stycze?
I Festiwal kol?d, pastora?ek I Jase?ek.

Spotkanie seniorów przy op?atku.
Choinka dla dzieci z ca?ej gm?ny.

luty
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"Ferie dla dzieci w bibliotece" -

gry, zabawy, konkursy, projekcje
video.

marzec

Spotkanie zespo?ów ?piewaczych KGW z okazji Dnia Kobiet.

Spotkanie kombatantów.

Konkurs wielkanocny na palm? i pisank? pol?czony z widowis-

kiem ph. "Z kurkiem i kogutkiem".
kwiecie?

Tydzie? Kultury Zdrowotnej (wystawy, spotkania, prelekcje).
Konkurs recytatorski im. B. Le?miana.

Mini-Lista Przebojów - konkurs.

Cykl lekcji bibliotecznych na temat II wojny ?wiatowej w szko?ach

podstawowych ca?ej gminy.

maj

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- festyn.

Festyn z okazji ?wi?ta Ludowego.

lipiec/sierpie?
"Akcja Lato" wg programu podanego do publicznej wiadomo?ci.

sierpie?
Gminne ?wi?to Plonów w D?biu - do?ynki.

listopad
Monta? slowno-muzyczny z okazji rocznicy Odzyskania

Niepodleg?o?ci.

grudzie?

"Miko?ajki w bibliotece" -

impreza dla dzieci.

Kronik? sporz?dzono na podstawie sprawozda? bibliotek publicz

nych województwa zamojskiego.

Oprac. Danuta Zwoli?ska
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