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Z ?YCIA BIBLIOTEK

45 LAT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W WERBKOWICACH

Biblioteka Publiczna w Werbkowicach licz?ca obecnie 26 tysi?cy wo

luminów stanowi powa?ny czynnik podnoszenia poziomu o?wiaty i kultury
mieszka?ców gminy. Jest instytucj?, w której obok s?dziwego starca mo?emy

spotka? m?odzie? szkoln? i przedszkoln?. Wszyscy pragn?cy sp?dzi? po

?ytecznie czas przychodz? do biblioteki, aby wypo?yczy? ksi??ki do do

mu wzgl?dnie przeczyta? je na miejscu. W roku 1994 biblioteka obcho

dzi?a 45-lecie istnienia, powsta?a bowiem w roku 1949. Nowo powsta?a

placówka uzyska?a miano Gromadzkiej Biblioteki Publicznej. Opiek?

merytoryczn? sprawowa?a Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

w Hrubieszowie.

W pierwszej po?owie XIX wieku w Werbkowicach powstaje pa?ac,
tzw. Zarz?dcówka, w którym to zostaje umieszczona pierwsza biblio

teka. Ksi?gozbiór biblioteki w roku 1950 liczy? 575 woluminów. Korzy
sta?o z niego 93 czytelników. Dzia?a?o 7 punktów bibliotecznych w oko

licznych miejscowo?ciach.
27 pa?dziernika 1958 r. zostaje nadana karta rejestracyjna Gro

madzkiej Biblioteki Publicznej, której instytucj? utrzymuj?c? jest Po

wiatowa Biblioteka w Hrubieszowie. Podstaw? prawn? jest art. 5 Dekretu

z dnia 17 kwietnia ] 946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami biblio

tecznymi. W roku 1958 prac? w bibliotece podejmuje pani Halina S?awi

kowska jako pierwszy pracownik zarejestrowanej biblioteki. W dniu re

jestracji zbiory liczy?y 4635 woluminów, 4 tytu?y czasopism, dzia?a?o 7

punktów bibliotecznych i by?o zarejestrowanych 322 czytelników.
Pani Halina S?awikowska by?a d?ugoletnim i zas?u?onym pracowni

kiem w latach 1958-69. W latach 1955/56 biblioteka rozszerza swoj?
dzia?alno?? o nowo powsta?e filie biblioteczne w Gozdowie, Hostynnem,

Turkowicach, a w roku 1967 w Honiatyczach.
W roku 1968 Cukrownia Werbkowice wybudowa?a przyzak?adowy

Dom Kultury, do którego z pa?acu zostaje przeniesiona biblioteka. W la

lach siedemdziesi?tych czytelnictwo nadal wzrasta. Liczba czytelników

wynosi 1759, w punktach 818 .Liczba wypo?ycze? 18430, w 3572 punk
tach. W ci?gu dwudziestu jeden lat liczba wypo?ycze? wzros?a o 21058.

Do roku 1993 biblioteka mie?ci?a si? w jednym pomieszczeniu na parte

rze Domu Kultury.
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W latach osiemdziesi?tych rozpocz?to starania o zabudow? tarasu,

do którego planowa?o si? przeniesienie bi blioteki. W styczniu 1993 r.

biblioteka zostaje przeniesiona do nowych pomieszcze?, w których wy

dzielono wypo?yczalni? dla dzieci, wypo?yczalni? dla doros?ych, czy

telni? oraz pomieszczenie przeznaczone na opracowanie ksi?gozbioru.
W roku 1994 ksi?gozbiór liczy? 26105 woluminów, zarejestrowano 8726

wypo?ycze? i 572 czytelników. Do 2 zmala?a liczba punktów bibliotecz

nych. Przyczyn? likwidacji punktów by? brak ?rodków finansowych na

ich dzia?alno??.

Biblioteka pchli funkcj? kszta?c?c?, informacyjn? i poznawcz?.

Prowadzi dzia?alno?? kulturalno -

o?wiatow? poprzez organizowanie ró?

nych form pracy z czytelnikiem. Praca ta i chwil? otrzymania nowego
lokalu uleg?a rozszerzeniu o prowadzenie kó?ekzainteresowari,

W roku 1994 Gminna Biblioteka obchodzi?a Jubileusz 45?Jeda istnienia.

Z okazji jubileuszu biblioteki' wydano jednodniówk? "Mai)' Expresik". 'W ra

mach og?oszonego konkursu poetyckiego powsta?' wiersz paili Zofii Dyda
z Werbkowic po?wi?cony bibliotece pt. "Przyja?Ó z ksi??k?":"

Jesl! jestes wiedzy wszechstronnej

spragniony

?piesz. do biblioteki

'o/w ci? nasyci i uspokoi
Jak cel/n)' lek z opieki
ksiqika ci opowie dzieje Twej ojczyzny
Jak rodzi?a si? w ranach

dzi? ?wiódcz? otym blizi/y
tu si? dowiesz czym dla ciebie

znaczy Niebo i Ziemia
.

Jak swiat cz?owiekowi s?u?y

gdy on go w a/omy przemienia
Tu w zasi?gu r?ki majdziesz. ukojenie
Stracisz. czas nudy
A wzbogacisz wiedz?
Tu pokochasz poezj? i prozy romantyczne

spojrzysz prawdzie w oczy

i rzekniesz s?owo krytyczne
Lecz ksi??ka ci? oczaruje

jak dobra wró?ka

Dobra na wszystko
A w noc bezsenn? -

najlepsz? poduszk?.

El?bieta Strupiechówska
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JUBILEUSZ 45-LECIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

W DO?HOBYCZOWIE

Biblioteka nie jest po to,

by by?a w paki pozamykana
albo do ozdoby s?u??ca,

jest po 10 by byla powszechnie u?ytkowana,
Joachim Lelewel

Dok?adnie w dniu 18 grudnia 1994 r. min??o 45 lat od chwili za?o?e

nia Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Dolhobyczowie na mocy

»Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi« z dnia 17

kwietnia ? 946 roku, Pierwszy wpis w ksi?dze inwentarzowej zosta? doko

nany w?a?nie w tym dniu,

Rocznica ta sk?ania nas do refleksji nad dniem dzisiejszym i przy

sz?o?ci?, Biblioteka prze?ywa?a wzloty i zahamowania, losy dobre i z?e.

Pocz?tkowo mie?ci?a si? w niewielkim pomieszczeniu Gromadzkiej

Rady Narodowej. Upowszechnianiem czytelnictwa w?ród mieszka?ców

wsi z wielkim zapa?em zajmowa?a si? pierwsza bibliotekarka - Kazimiera

Chamerówna, Ksi?gozbiór udost?pnia?a czytelnikom trzy razy w tygo

dniu. Pocz?tkowo liczy? on 500, a na koniec 1950 roku 1210 vol. Zareje
strowano wówczas 173 czytelników, którym udost?pniono 2280 wolumi

nów,

Opiek? nad zbiorami i ich udost?pnianiem od roku 1954 przej?? dy
rektor Szko?y Podstawowej w Dolhobyczowie, pan Stefan Kosiuk. W po

cz?tkowym okresie pracowa? spo?ecznie, pó?niej otrzymywa? niewielkie

wynagrodzenie, Okre?lenie "spo?ecznik" niew?tpliwie charakteryzuje jego

zaanga?owanie w propagand? ksi??ki, Wyniki czytelnicze za 1960 rok

wskazuj? na to jednoznacznie, Ksi?gozbiór biblioteki wzrós? do 4124 wo

luminów, liczba czytelników wynosi?a ogó?em 610, wypo?ycze? 5029.

Ksi??ka swoim zasi?giem ogarn??a wówczas nieomal ca?? gmin? poprzez

spo?ecznie prowadzone punkty biblioteczne usytuowane w o?miu miej
scowo?ciach.

W latach 1965-68 biblioteka mie?ci?a si? w prywatnym domu, sk?d

zostaje przeniesiona do budynku starej szko?y, Od 1972 r. obowi?zki kie

rownika biblioteki przejmuje pani Amelia Ró?yk, która pracuje do chwili

obecnej. W roku 1977 rozpoczyna dzia?alno?? filia biblioleczna w Prze

wodowie. Oprócz niej od 1949 r. dzia?a filia w Hulczu. Sukcesywny
wzrost czytelnictwa przyczynia si? do zatrudnienia drugiej osoby - pani
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Budynek, w którym mie?ci si? biblioteka



Biblioteka Publiczna Gminy Dolhobyczów - oddzia? dla dzieci



Haliny Tomasik. która zaj??a si? tworzeniem Oddzia?u dla Dzieci i M?o

dzie?y.
W wyniku zmian w administracji pa?stwowej z dniem l sierpnia

1991 r. nast?puje reorganizacja placówek kultury na terenie gminy Dolh

obyczów. Biblioteka zostaje po??czona z Gminnym O?rodkiem Kultury
pod wspólnym kierownictwem.

W latach 1984-89 biblioteka kilkakrotnie zmienia miejsce swojego
pobytu, by w roku 1992 przenie?? si? do pi?knego obiektu godnego pla
cówki kultury jednego z budynków pa?acu, tzw. "rz?dcówki". Jest to

niew?tpliwienajv .. 'i?kszy sukces biblioteki. W nowym lokalu funkcje bi

blioteki zosta?y rozszerzone o wypo?yczalni? dla doros?ych, oddzia? dla

dzieci, czytelni?; pokój telewizyjny. W holu umieszczane s? informacje o

pracy kulturalno - o?wiatowej biblioteki. Na poddaszu umieszczono sta??

galeri? sztuki. Wystawy organizowane s? przez Samorz?dowy O?rodek

Kultury. Prace twórców wypo?yczane cz?sto z BWA w Zamo?ciu. Dobre

warunki lokalowe umo?liwi?y bibliotece o?ywienie dzia?alno?ci propa

gandowej ksi??ki.
Dorobkiem biblioteki, mimo wielu trudno?ci jest wzrastaj?cy sukce

sywnie ksi?gozbiór licz?cy przy ko?cu 1994 roku - 17187 vol.

(czterokrotny wzrost od 1960 r.), z którego korzysta?o 698 czytelników.

Wypo?yczyli oni 12097 ksi??ek, Stale rosn?ca liczba czytelników i wy

po?ycze? ?wiadczy o dobrej pracy i wzrastaj?cych potrzebach czytelni

czych ?rodowiska. Biblioteka rozpocz??a gromadzenie ksi??ki mówionej
-

g?ównie lektur szkolnych. Punkty biblioteczne zawiesi?y swoj? dzia?al

no??. G?ówn? przyczyn? tego by? brak ?rodków finansowych oraz likwi

dacja Klubów Rolnika, Ruch, cz??ci PGR-ów.

W ostatnich dwu latach, pomimo problemów finansowych kraju,

dzi?ki przychylno?ci Rady Gminy - zarówno poprzedniej jak i obecnej

kadencji - fundusze na ksi??ki s? zapewnione. W roku 1993 zakupiono

Zbiory na sum? 33 mln. z?, za? w J 994 r. za 35 mln. z?. By?y to g?ównie

lektury szkolne oraz nowo?ci do ksi?gozbioru podr?cznego.
Biblioteka oprócz udost?pniania prowadzi dzia?alno?? ku Ituralno -

o?wiatow? poprzez organizowanie ró?nych form pracy z czytelnikiem.
W roku 1994 i obecnym. wspólnie z SOK, prowadzi cykl konkursów

czytelniczych, g?ównie z dzie?mi szkó? podstawowych gminy.

Podsurnowuj?c dzia?alno?? 45-1ecia biblioteki mo?emy stwierdzi?,

?e dorobkiem biblioteki mimo wielu trudno?ci jest kilkunastotysi?czny

ksi?gozbiór, kwalifikowana kadra biblioteczna, wzrastaj?ca z ka?dym
rokiem liczba czytelników i wypo?ycze? oraz lokal s?u??cy przyk?adem.

Feliksa Niemiec
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DZIEJE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY ?ABUNIE

Biblioteka Publiczna Gminy Labunie powsta?a w 1948 r. na mocy

Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi z dnia 17

kwietnia 1946 r. Pierwszym kierownikiem tej placówki by? pan Józef

Czelej, nauczyciel miejscowej Szko?y Podstawowej, Pocz?tkowo ksi?go
zbiór biblioteki liczy? ok. 2 tys. woluminów. Ksi??ki wypo?yczane by?y 3

razy w tygodniu. Tradycje czytelnictwa w gminie ?abunie si?gaj? okresu

przedwojennego. Dzia?a?a wtedy Gminna Biblioteka Publiczna posiadaj?
ca ok. 2 tys. woluminów, a jej pracownikami byli m.in. pan Stanis?aw

Adamowicz i pani Gruszecka. Mieszka?cy gminy Labunie mogli korzy
sta? z prywatnego ksi?gozbioru ksi?dza Kotta. Oba te ksi?gozbiory uleg?y
zniszczeniu w czasie dzia?a? wojennych we wrze?niu 1939 roku. W roku

1955 odszed? do pracy w szkolnictwie w innej wsi by?y kierownik. Kie

rownikiem biblioteki zosta?a pani Genowefa Bilska. W tym czasie ksi?

gozbiór liczy? 3.250 wol., a biblioteka zosta?a przeniesiona na poddasze
UG i w tych warunkach przetrwa?a II lat. W 1962 r. powsta?y 2 pierwsze

punkty biblioteczne. W ] 965 r. z powodu remontu UG i braku miejsca dla

Urz?du Gminy, biblioteka zosta?a przeniesiona do prywatnego lokalu

o powierzchni 20 m2, a ksi?gozbiór wówczas liczy? 6500 vol. W tyrn

lokaliku biblioteka mie?ci?a si? do 1985 r., czyli, 20 lat. W 1967 r. kie

rownikiem biblioteki zosta?a pani Kazimiera Zwolak. Wraz ze wzrostem

ksi?gozbioru nast?pi? dalszy rozwój sieci bibliotecznej. W 1970 r. biblio

teka obs?ugiwa?a 10 punktów. Punkty te spe?nia?y du?? rol? w rozwoju

czytelnictwa, bowiem w roku 1978 liczba czytelników w punktach wy

nosi?a 520, a wypo?ycze? by?o 9776. Ogó?em stan czytelnictwa wynosi?
870 czytelników, wypo?yczono 27130 vol. Oprócz wypo?ycze? i pra

cy z punktami bibliotecznymi biblioteka prowadzi?a prac? kulturalno -

o?wiatow?. W 1970 roku utworzono Fili? Biblioteczn? w Ruszowie. Po

cz?tkowo kierownikiem jej by?a pani Helena Cebula, a od 1971 r. pani

Pelagia So?oducha, która pracuje do obecnej chwili. W roku 1984 do pra

cy zosta?a przyj?ta na stanowisko m?odszego bi bliotekarza pani Beata

Tomczak. W latach osiemdziesi?tych nast?pi? du?y wzrost zakupu ksi?

?ek przez WIMBP w Zamo?ciu. Przyk?adem jest rok 1987. w którym

przyby?o 1200 woluminów.

W 1985 r. po raz czwarty zosta?a biblioteka przeniesiona do prywat

nego lokalu o powierzchni 42 m2. Od 1985 do 1991 roku dzia?a?a Filia

Biblioteczna w Majdanie Ruszowskim, której kierownikiem by?a pani
Kazimiera Krupa. W 1989 r. odesz?a z pracy pani Beata Tomczak, a na
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jej miejsce zosta?a przyj?ta pani Izabela Górska, która pracuje do obecnej
chwili, W 1991 r. kierownik biblioteki, pani Kazimiera Zwolak, odesz?a

na emerytur?. Do pracy zosta? przyj?ty pan Bogdan Szyku?a. W 1993 r.

biblioteka zosta?a przeniesiona do nowego lokalu w Domu Kultury

otrzymuj?c.l07 m2 I.?· .tym?e roku z okazji obchodów 45?Je?ia dzia?al

no?ci biblioteki" odby?o si? szkolenie bibliotekarzy, rejonu zamojskiego.
'.

W \994 ,L w bibliotece zarejestrowano 1097 czytelników, .wypo?yczono
18908 ksi???k.Biblioteka sprawuje nadzór ,q,ad .fili? Biblioteczn? w Ru

szowie. i trzema punktami bibliotecznymi. Gromadzi tak?e eksponaty do

powstaj?cej w Domu Kultury Izby Muzealnej.

Bogdan Szyku/a .

.
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VI ZAMOJSKIE SPOTKANIA Z LITERA TUR?
ZAKO?CZONE

W ramach pe?nienia funkcji ponad lokalnych WiMBP w Zamo?ciu

zorganizowa?a kolejne, VI ju?, Zamojskie Spotkania z Literatur?. Po?wi?
cone by?y twórczo?ci dla dzieci i m?odzie?y. W ramach tych Spotka?
z czytelnikami Ziemi Zamojskiej nawi?zali osobisty kontakt tak znani

pisarze, jak: Ewa Nowacka, Janusz Domagalik, Zdzis?aw Nowak, Zbi

gniew Dmitroca i Andrzej J. Misiura. Nie wywi?za? si? natomiast ze

swoich zobowi?za? Krzysztof Konopa, który nie zg?osi? si? ani w dniu

zorganizowanych spotka?, ani pó?niej.
Pozosta?e spotkania organizowane zarówno w bibliotekach miejskich,

jak i w bibliotekach i szko?ach na terenie woj. zamojskiego przebiega?y
w serdecznej atmosferze. Dzieci w sposób nieszablonowy (czytaj: nie

szkolny) odby?y ciekawe lekcje z zakresu literatury, geografii, historii itp.

Mia?y okazj? dowiedzie? si?, jak ?yj? i tworz? autorzy znanych i lubia

nych ksi??ek. Niektóre dzieci przynosi?y posiadane przez siebie ksi??ki,
które autorzy ch?tnie podpisywali.

Pytaniom, którymi dzieci zasypywa?y autorów nie by?o ko?ca. Spo
tkania przed?u?a?y si? w "niesko?czono??". Cz?sto ko?czy?y si? pa

mi?tkowymi fotografiami, wpisami do ksi??ek i pami?tników oraz ser

decznym zaproszeniem na nast?pne spotkania, najlepiej w najbli?szym
czasie. W niektórych przypadkach spotkania takie sta?y si? ?wi?tem
w bibliotece czy w szkole, w której si? odbywa?y. Jednym z efektów

spotka? by?o lawinowe odwiedzanie miejscowej biblioteki i wypo?ycza
nie wszystkich ksi??ek autora, który poprzez bezpo?redni kontakt potrafi?

dzieci zarazi? swoj? twórczo?ci?.
W sumie zorganizowano 33 spotkania. Odby?o si? 30 i wi?kszo??

z nich nale?y uzna? za bardzo udane. Potwierdza to fakt, i? mimo trudno

?ci finansowych wielu bibliotek nale?y takie spotkania organizowa?.

Niekiedy warto nawet zrezygnowa? z zakupu kilku mniej warto?ciowych

ksi??ek by zorganizowa? dobre spotkanie z pisarzem, bo nikt nie potrafi
tak zareklamowa? ksi??ki jak sam autor. A przecie? nie zawsze spotkania

musz? odbywa? si? kosztem zakupu ksi??ek. Istniej? inne mo?liwo?ci

i niektóre biblioteki staraj? si? je wykorzysta?.

?yczymy wszystkim dzieciom (i nie tylko) by cho? raz w ?yciu mogli

uczestniczy? w ciekawym spotkaniu z ulubionym pisarzem, a biblioteka

rzom, aby nigdy nie musieli rezygnowa? z tej formy upowszechniania

czytelnictwa ze wzgl?du na trudno?ci finansowe.

Danuta Zwoli?ska
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BIBLIOTEKA DZIECIOM

Maj. Miesi?c w bibliotekach kojarz?cy si? od lat ze "?wi?tem Ksi??
ki", ale nie tylko. W tym miesi?cu s? tak?e organizowane za. 'pó'?rednic
twem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu spo

tkania autorskie z pisarzami, poetami, podró?nikami, reporterami. Do

naszych bibliotek przyje?d?aj? m.in.: Ewa Nowacka, Urszula Kozio?,

Zdzis?aw Nowak, Wojciech Dworczyk, Ludwik Bronisz-Pika?o.
,

W ?rod? 24 maja br. go?cili?my pana Zbigniewa Dmitroc? -

poet?, pi
sarza, bajkopisa:rza, satyryka z Zamojszczyzny, Dwa spotkania, które od

by?y si? w Aleksandrowie (bibliotekarka pani Justyna B?dziuch) i w Józe

fowie (bibliotekarka pani Krystyna ?wistek) to przede wszystkim wspólna
rozmowa - zabawa - nauka z uczniami klas VI - VII i III-V .. Niektórzy
z nich dobrze znali wiersze piwa Zbyszka z racji uczestnicrwa w elimi

nacjach do wojewódzkiego konkursu recytatorskiego im, Boles?awa Le

?miana, Ucze? III klasy szko?y podstawowej w Aleksandrowie, S?awek

Niemiec, który w wojewódzkim finale w kategorii A (klasa I-III) zaj?? I

miejsce, z prawdziwym znawstwem sztuki recytatorskiej przedstawi?
rn.in. wiersze: "Rozbrykana doro?ka", "Maruda", ..

?abie symfonie",
Pan Dmitroca w trakcie spotka? opowiada? w sposób oryginalny,

nietypowy, pr,zy u?yciu "s?ów-kluczy", "s?ów - rymów" o codzienno?ci,

przyrodzie, t?sknotach, marzeniach, umiej?tnie zapraszaj?c do wspólnej

konwersacji dzieci, które w sposób zupe?nie naturalny podda?y si? klima-

towi, jaki zosta? im narzucony. " , ,
.

Jedynymi w miar? sztywnymi regu?amispotka? by?. czas, Sp?dzone
minuty, a w?a?ciwie godziny z panem Zbigniewem, to ?a pewno b?dzie

wspomnienie niezwyk?ego obcowania z m?odym cz?owiekiem, który

swoj? twórczo?ci? zafascynowa?, oczarowa? wszystkich,' którzy chocia?

raz przeczytali Jego wiersze.
' ,

Upami?t?ieniern spotkali b?d? nie tylko autografy, kolorowe zdj?cia,
film wideo, ale tak?e zasianew sercach m?odych s?uchaczy ziarenko, u

miej?tno?ci optymistycznego spojrzenia przed siebie.

Dlatego te? warto zapami?ta? s?owa poety:

"O! ?ycie jest godne prze-?ycia!"

Maria Szeliga
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Wy CIECZKA B ID LlOTEKARZY

W dniach 19-21 czerwca br. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

dzia?aj?ce przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zamo

?ciu by?o inicjatorem i organizatorem wycieczki bibliotekarzy bibliotek

publicznych naszego województwa do s?siednich województw: radom

skiego i kieleckiego. pojechali?my nie tylko jako tury?ci, ale tak?e jako

obserwatorzy kultury, a przede wszystkim bibliotek.

Trasa podró?y wygl?da?a nast?puj?co: Radom, Oro?sko, Szyd?owiec.
Huta Szklana, Nowa S?upia, Kielec, W godzinach popo?udniowych dotar

li?my do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Radomiu. Zostali?my
bardzo go?cinnie przyj?ci przez pani? dyrektor biblioteki oraz pozo

sta?ych pracowników. Biblioteka zlokalizowana jest w centrum miasta.

w samodzielnym, zabytkowym budynku. W kameralnych warunkach,

w kawiarni "Ex l i b r i s
"

funkcjonuj?cej przy bibliotece, przy herbatce

i ciastkach zapoznali?my si? z organizacja, dzia?alno?ci? a tak?e proble
mami biblioteki. Nast?pnie zwiedzili?my poszczególne jej agendy: wypo

?yczalni? dla doros?ych. dzieci. czytelni? (ogóln?, czasopism, regionaln?.

muzyczn? i zbiorów obcoj?zycznych), wypo?yczalni? kaset video, dzia?

instrukcyjno - melodyczny. Pozazdro?ci? mo?na bibliotece wspania?ych
warunków lokalowych. Z zainteresowaniem obejrzeli?my Czytelni? i Sal?
Zabaw dla Dzieci "Godzina Rado?ci". Dzieci w wieku przedszkolnym
oraz z m?odszych klas szko?y podstawowej mog? tu weso?o i po?ytecznie

sp?dzi? czas, korzystaj?c z odpowiednich dla nich ksi??ek, gier i zabaw.

Ponadto w czytelni organizowane s? ró?ne formy pracy dla m?odzie?y

starszych klas szko?y podstawowej, m.in. konkursy, festiwale bajek,

przedstawienia teatralne, zbiorowe ogl?danie filmów video, zabawy lite

rackie. Matki przychodz?ce do biblioteki z dzie?mi mog? tu zostawi?

swoje male?stwa i by? spokojne o ich bezpiecze?stwo, a same mog?

swobodnie korzysta? z czytelni czy wypo?yczalni. Wspania?y wystrój
i urz?dzenie wn?trza tego pomieszczenia robi? niesamowite wra?enie.

Przyci?ga to wzrok nie tylko m?odego, ale i doros?ego czytelnika.

Nast?pn? atrakcj? naszej podró?y by?o Oro?sko - niewielka wie? po

?o?ona nie opodal Radomia, gdzie mie?ci si? Centrum Rze?by Polskiej.
Centrum usytuowane zosta?o w XIX-wiecznym zespole dworskim, sk?ada

j?cym si? z pa?acu, kaplicy. oran?erii i zabudowa? gospodarczych, oto

czonym przez rozleg?y park krajobrazowy. Wspó?czesna dzia?alno?? ar

tystyczna w Oro?sku zapocz?tkowana zosta?a w 1965 r., kiedy to po raz

pierwszy zorganizowano tu warsztaty twórcze. Dzia?alno?? ta jest konty

nuacj? ISO-letniej artystycznej i kulturalnej tradycji Oro?ska, która naro-
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'Uczestnicy wycieczki przed Wojewódzk? Bibliotek? w Radomiu

Przed Klasztorem Benedyktynów na ?wi?tym Krzy?u
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dzi ?a si? dzi?ki artystycznym zami?owaniom za?o?ycieli oro?skiego dwo-

ru i parku; Chfj.stianj?; Pruszakom. a przede wszystkim dzi?ki Józefowi

?ran?ti:)\?i. Ten ,wybitny polski malarz batalista w 1877 r. za?o?y? tu i do

1915r'. prowadzi? Woln? Akademi? Oro?sk?, zapraszaj?c do swego domu

, ,?ielu m?odych, ale ju? s?yn?cych z talentu malarzy, którzy znajdowali
w Oro?sku warunki sprzyjaj?ce uprawianiu twórczo?ci.

Obecnie odrestaurowane budynki dawnego zespo?u dworskiego zno

wu s?u?? artystom i publiczno?ci, Ka?dego roku Centrum Rze?by Polskiej
w Oro?sku odwiedza wielu polskich i zagranicznych twórców, którzy

realizuj? tu zarówno prace w tradycyjnym, trwa?ym materiale, jak i naj

bardziej zadziwiaj?ce' artystyczne projekty, Bez w?tpienia bardzo cieka

wym wydarzeniem artystycznym w Oro?sku jest wystawa prac Magdale
ny Abakanowicz - artystki zaliczanej do grona najwybitniejszych twór

ców europejskich. 'Na wystawie obejrze? mogli?my przestrzenne, monu

mentalne gobeliny, tzw. abakany, oraz

i

prace z cyklu "Gry wojenne",

"Plecy". Du?e wra?enie zrobi?y na naspraceg?uchoniewidomych ,??alen
towanych ludzi. By?y to rze?by wykonane w glinie, przedstawiaj?ce lu-

dzi, figurki ?wi?tych czy przydro?ne kapliczki. 'l ' i

'

P6 obcowaniu ze sztuk? wrócili?my ponownie na nasze bibliotekar

skie podwórko, odwiedzili?my Miejsko-Gminn? Bibliotek? Publiczn?
w Szyd?owcu. Biblioteka mie?ci si? w zamku pó?nogotycko -

??nesanso
wyrn z XVI w., co nadaje bibliotece swoisty urok. Cieszy si? ona du?ym
zainteresowaniem mieszka?ców miasta i gminy. Sympatyczne panie bi

bliotekarki oprowadzi?y nas po bibliotece, mówi?y ojej funkcjonowaniu,

wspó?pracy ze ?rodowiskiem. To co si? rzuca?o w oczy, to 'dobrze zorga

nizowany podstawowy warsztat informacyjny biblioteki - katalogi. Bi

bliotekarki narzeka?y na brak miejsca, brak wystarczaj?cych funduszy na

dzia?alno?? biblioteczn? a zw?aszcza na zakup nowo?ci wydawniczych.

Problemy podobne do naszych.
Pod wieczór dotarli?my do Huty Szklanej, gdzie nocowali?my w do

mu wycieczkowym "Jod?owy Dwór".

Nast?pnego dnia organizatorzy wycieczki przygotowali nam równie?

wiele atraksii, Ci, którzy czuli si? nasi?a;:h mogli zdoby? najwy?szy

szczyt Gór ?wi?tokrzyskich - ?ysic? (Gór? Swi?tej Katarzyny). Do poko
nania mieli?my 612 m. Warto by?o dotrze? i obejrze? rumowisko kwarcy
tów oraz Puszcz? Jod?ow?. U stóp ?ysicy zwiedzili?my tak?e malowniczo

po?o?ony klasztor Bernardynek. Przed jednonawowym ko?cio?em klasz

tornym ma?y dziedziniec otoczony kru?gankiem. W otoczeniu ?adne po

lanki, ?ród?o ?w. Franciszka, kapliczk? XVIII-wieczn? z podpisem Stefa

na ?eromskiego.
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Po obiedzie. w "Jod?owym Dworze" pojechali?my do kolejnej bi

bliotekigrninnej. Tym razem odwiedzili?my bibliotek? w Nowej S?upi.
U podnó?a ?ysej Góry pi?knie po?o?ony budynek poklasztorny z XVI w.

- to siedziba biblioteki. Przytulne pokoiki, estetycznie urz?dzone. Biblio

tek? dotykaj? równie? te same co u nas k?opoty finansowe, ci?gle za ma?o

funduszy przyznaj? w?adze lokalne na potrzeby biblioteki i ich czytelni
ków,

W Nowej S?upi zwiedzili?my tak?e Muzeum Staro?ytnego Hutnictwa

?wi?tokrzyskiego im. M, Radwana, po czym udali?my si? na najwy?szy

po ?ysicy szczyt Gór ?wi?tokrzyskich, ?ys? Gór?, by zwiedzi? zespó?

opactwa benedykty?skiego, ko?ció? pó?nobarokowy, kaplic? ole?nickich

a w niej o?tarz i nagrobek Ole?nickich, w krypcie zw?oki rzekomo J. Wi

?niowieckiego.
Wieczorem przy ognisku piekli?my kolacyjn? kie?bas?, wymieniali

?rpy si? wra?eniami z wycieczki, bawili?my si? do pó?nej nocy.

,

Ostatnim celem naszej podró?y by?a Wojewódzka Biblioteka Pu

bliczna w Kielcach. Tam równie? spotkali?my si? z sympatycznym dyrek
torem biblioteki i kierownikami niektórych jej dzia?ów. Zapoznano nas

z aktualn? sytuacj? w bibliotekarstwie kieleckim, przedstawiono struktur?
biblioteki, efekty dzia?ania, sukcesy i niedomagania. Podstawowym pro

blemem biblioteki wojewódzkiej jest jej aktualna sytuacja lokalowa. Nie

ma ona w?asnego lokaju, st?d nie wszystkie jej agendy mog? funkcjono
wa? w jednym miejscu. G?ównym lokum biblioteki wojewódzkiej jest

Urz?d Wojewódzki.
Jako jedna z uczestniczek wycieczki mog? powiedzie?, ?e by?a ona

bardzo udana. Oprócz po?ytecznej i potrzebnej wymiany do?wiadcze?

bibliotekarskich dostarczy?a nam wiele wra?e? estetycznych i turystycz

nych. Warto by?o pojecha?,
Miros?awa Kucharska
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WAKACJE W BIBLIOTECE
...

Tradycyjnie ju? wzorem lat ubieg?ych WiMBP og?osi?a na okres wa

kacji akcj? "Lato '95" opracowuj?c i przekazuj?c bibliorekarzom wska

zówki do organizowania zaj?? z dzie?mi.

Wi?kszo?? bibliotek publicznych woj. zamojskiego w??czy?a si? w br.

do organizowanej akcji. Niektóre biblioteki podczas wakacji organizowa

?y zaj?cia z dzie?mi codziennie (np. GBP Be??ec, GBP Aleksandrów),
inne w okre?lone dni tygodnia podaj?c do publicznej wiadomo?ci harmo

nogram spotka?. W jeszcze innych spotkania dzieci. w bibliotece odbywa

ty si? nieregularnie. wg wcze?niej og?oszonych informacji o planowanych

zaj?ciach.
. .

. .

Wszystkie zaj?cia przygotowywane przez biblioteki samodzielnie, jak
te? we wspó?pracy z O?rodkami Kultury, szko?ami itp. mia?y za zadanie

zapewnienie mo?liwo?ci aktywnego wypoczynku oraz rozwijania zainte

res'owad dzieci i m?odzie?y pozostaj?cej w miejscu zamieszkania jak
równie? przebywaj?cych w zorganizowanych grupach.

,

Zadanie to biblioteki realizowa?y poprzez:
- organizowanie gier i zabaw ruchowo - sprawno?ciowych cz?sto

po??czonych z imprezami literacko-czytelniczymi,
- szerzenie kultury czytelniczej (organizuj?c ró?nego rodzaju konkur

sy czytelnicze, recytatorskie, spotkania z bajk?, wystawy ksi??kowe,

dyskusje nt. przeczytanych ksi??ek, itp.).
-

rozwijanie zainteresowa? plastycznych
- liczne konkursy plastyczne

oraz pokonkursowe wystawy prac (np. konkurs rysunkowy, wykony
wanie kompozycji kwiatowych, modelowanie w plastelinie, wykony
wanie zabawek ró?nymi technikami),
-

zabawy przy muzyce, np. "Bal postaci literackich" zorganizowany
na zako?czenie wakacji przez GBP Aleksandrów lub nauka piosenek

turystycznych przy ognisku - GBP Be??ec, wyst?py zespo?ów ludo

wych, konkurs na naj ?adniejsz? piosenk? ludow?
- GBP Rachanie. itp.

- zainteresowanie dzieci i m?odzie?y w?asnym regionem o czym

?wiadcz? liczne konkursy turystyczno: krajoznawcze, wycieczki po

Roztoczu i najbli?szej okolicy, wycieczki ekologiczne do. lasu, wy

cieczki do muzeum oraz do ciekawych miejsc w ró?nych miejscowo
?ciach. Niektóre biblioteki na okres wakacji uruchomi?y punkty in

formacji turystycznej, np. GBP Be??ec, Susiec, Lubycza Królewska,
- stworzenie mo?liwo?ci wykorzystania video, gier planszowych, sza

chów, ping -

ponga, itp.
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- udost?pnienie ksi??ek m?odzie?y wypoczywaj?cej w zorganizowa

nych grupach poprLez organizowanie punktów bibliotecznych.

Najwi?kszym zaanga?owaniem w organizowanie letniego wypoczyn

ku dzieciom i m?odzie?y wykaza?y si? m.in.:

- GBP w Aleksandrowie -

gdzie zaj?cia z dzie?mi odbywa?y si? co

dziennie w godzinach 12.00 - 20.00. Dzieci korzysta?y ze sta?ych

form, tj. gry i zabawy planszowe, bajki na video, ogl?danie telewizji,

itp. Ponadto aran?owano cykle zaj?? dla ró?nych grup wiekowych.

np. dla najm?odszych "?wiat ba?ni", dla m?odzie?y szkolnej

"Wakacje z ksi??k?" zako?czone imprez? ph. "Bal postaci literac

kich". Stale organizowano te? wizualne formy pracy k-o, a tak?e za

j?cia zwi?zane z poznawaniem pi?kna swojej miejscowo?ci.
- GBP Be??ec - zaj?cia z dzie?mi odbywa?y si? codziennie i rozpo

czyna?y si? od wspólnych gier i zabaw rekreacyjno-sportowych, na

st?pnie organizowano spotkania w bibliotece (czytanie. opowiadanie

bajek, liczne konkursy, dyskusje, itp.) wycieczki ekologiczne do lasu

zako?czone wspólnym ogniskiem i nauk? piosenek turystycznych.
W sierpniu odby? si? 2-dniowy biwak dla dzieci spotykaj?cych si?
staje w bibliotece.

- GBP Horod?o - zaj?cia z dzie?mi odbywa?y si? cyklicznie, a w?ród

naj ciekawszych nale?y wymieni? wycieczk? po Roztoczu dla dzieci

ucz?szczaj?cych na wakacyjne zaj?cia oraz 3-dniowy biwak w Staro

sielu.

- sie? miejska WiMBP w Zamo?ciu - zaj?cia odbywa?y si? w okre?lo

nc dni tygodnia i mia?y charakter nie tylko rozrywkowy, ale rozwija?y
ró?ne zainteresowania uczestników (czytelnicze, plastyczne, przy

rodnicze i in.), najaktywniejsz? dzia?alno?? w tym zakresie prowadzi
?a filia Biblioteczna Nr 2,
-

Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie umo?liwi?a sta?y do

st?p ch?tnym do gier stolikowych i planszowych oraz video, zorgani
zowa?a te? interesuj?cy konkurs turystyczno

- krajoznawczy ph.
"Szlakami Roztocza".

Pozosta?e biblioteki organizowa?y zaj?cia o podobnym charakterze

cyklicznie lub w sposób nieregularny, przygotowuj?c wcze?niejsze

programy i podaj?c je do publicznej wiadomo?ci. Najwi?ksze pro

blemy' bibliotekarze mieli ze zdobyciem ?rodków finansowych 11a

dzia?alno?? k-o, zw?aszcza na nagrody dla uczestników licznych kon

kursów. Niektórym uda?o si? zdoby? skromne fundusze od sponso

rów. Mimo tych trudno?ci oferta bibliotek w ramach wakacyjnej akcji
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"Lato' '95" wzbudzi?a zainteresowanie, o czym ?wiadczy du?a fre

kwencja podczas organizowanych imprez.

Cz??? bibliotek (nieliczne, ale jednak by?y takie), nie w??czy?a si? do

organizowanej "Akcji". Nie zaproponowano ?adnej oferty wypoczyn

ku dzieci. w bibliotece, ograniczaj?c si? jedynie do wypo?yczania

ksi??ek. Wydaje nam si?, ?e nie tak powinny wygl?da? starania bi

blioteki o czytelnika.

Mamy nadziej?, ?e w przysz?ym roku nie b?dzie ?adnej biblioteki w

naszym województwie, która nie podejmie ?adnych kroków na rzecz

upowszechniania czytelnictwa w?ród dzieci i m?odzie?y,

Na podstawie sprawozdan bibliotek woj. zamojskiego

oprac. Danuta Zwoli?ska
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NA MARGINESIE KONFERENCJI W CEDZYNIE

W dniach 2-5 lipca w Cedzynie odby?o si? Forum Czytelnicze II. Or

ganizatorem imprezy by?a Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach

oraz Instytut Ksi??ki i Czytelnictwa. Forum odbywa?o si? pod has?em

Kultura - (literatura popularna - ksi??ka - rynek).
Podzia? literatury pi?knej na popularn? i elitarn? wprowadza Stani-

s?aw ?ó?kiewski. Cechy literatury popularnej to:

- sentymentalizm,
-

stereotypy,
- schematyczno?? akcji, postaci, zachowa?,
- powtarzalno??,
- uproszczenia.

Mówi?c o literaturze popularnej poruszamy si? na granicy kiczu lite

rackiego, w którym mo?emy wyró?ni? te same elementy. Sk?d si? zatem

wzi??a literatura popularna, jakie s? jej pocz?tki? Literatura popularna
istnia?a zawsze, jest obecna od pocz?tku pi?miennictwa, jest wiecznotrwa

?a. Pierwiastki popularne zawiera mitologia, Odyseja, Iliada, literatura

rycerska, religijna, ?ywoty ?wi?tych itd., a? do czasów wspó?czesnych.

Apokryficznos? (tworzenie legend), metamorfizm, wampiryzm, wilko?ac

two, satanizm, to wszystko elementy literatury popularnej. Literatura

wspó?czesna nawi?zuje do literatury mitycznej - uduchowienie postaci,

przypisywanie im nadludzkich mo?liwo?ci i cech (Barman, Dzia?a Nawa

rony, ca?a literatura fantastyczna czy cz??ciowo sensacyjna). Literatura

popularna wyrasta niejako z literatury artystycznej lub odwrotnie (jajko

pierwsze czy kura?)
Trudno wyznaczy? granic? mi?dzy literatur? wy?szego lotu a literatu

r? popularn?. Do popularnej zbli?aj? si? tak?e Sienkiewicz, Prus, ?erom

ski, Orzeszkowa. Nawet u Dostojewskiego dopatrywa? si? mo?na pier
wiastków literatury popularnej (w?tek kryminalny).

Je?eli chodzi o zasi?g tej literatury i jej oddzia?ywanie, to rzeczywi
?cie jest on popularny i dociera do szerokiego kr?gu odbiorców, nak?ady

literatury popularnej si?gaj? od 30 do 80 tysi?cy egzemplarzy w przeci
wie?stwie do literatury wy?szego lotu. Jest czytana przez wszystkich nie

zale?nie od poziomu wykszta?cenia. Sk?d bierze si? jej popularno??? Li

teratura popularna odpowiada naturalnym potrzebom ludzi, danej chwili

czy sytuacji. Nie mo?na jej jednak tak bezkrytycznie przyjmowa?. Wy
ra?nie widoczna jest jej szkodliwo??, szczególnie je?eli chodzi o stron?

artystyczn? i estetyczn?. Raczej nie mo?e kszta?towa? i nie kszta?tuje po-
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staw artystycznych czy estetycznych. Odrywa odbiorc? od ?wiata rze

czywisto?ci, szczególnie szkodliwy jest jej erotyzm i przemoc.

Co to jest literatura wysokiego lotu; literatura elitarna? Po wys?ucha
niu' ca?ego wyk?adu nie otrzymali?my jednoznacznej odpowiedzi. Na

pewno jest to literatura elitarna, a wi?c odbierana przez pewien" okre?lony

kr?g czytelników, literatura, której brak schematyczno?ci i tych

wszystkich cech, którymi charakteryzuje si? literatura popularna.
Co na to rynek wydawniczy?
.W ostatnich latach obserwujemy niespotykane zjawiska. Instytut

Ksi??ki i Czytelnictwa mówi o 250 wydawnictwach, a tak naprawd?, to

chyb!,! nikomu nie uda?? si? nawet w przybli?eniu okre?li? w miar? do

k?adnej liczby nowych wydawnictw. Wydawc? mo?e zosta? ka?dy byleby
mia? pieni?dze. Je?eli za? chodzi o rynek wydawniczy polski, to czego?

takiego w chwili obecnej nie mamy. WYdawnictwa prywatne, a te sta

nowi? zdecydowan? wi?kszo??, s? to spó?ki z obym kapita?em. I tam nie

chodzi o wielkie ambicje czy cele wydawnicze, tam wy??cznie liczy si?
szybki obrót i zwrot kilkakrotnie powi?kszonego kapita?u. St?d s? to naj

cZ??ciej efemerydy, które wydaj? 2 lub 3 tytu?y i pó?niej slad po nich

ginie.

Na marginesie: w czasie Forum prezentowa?y si? 3 wydawnictwa:

Prószy?ski i S-ka, Amber oraz Wydawnictwo Dolno?l?skie. Jest raczej
pewne, ?e te wydawnictwa utrzymaj? si? na rynku, zreszt? po charakterze

wydawanych przez nich publikacji wida?, ?e poziom tych wydawnictw
stale ro?nie.

Nast?pnym elementem rynku ksi??ki jest system dystrybucji i tutaj
tak?e wielkie zamieszanie spowodowane upadkiem Sk?adnicy Ksi?gar
skiej. Czasu wymaga.aby powsta? nowy system dystrybucji. W chwili

obecnej ju? mo?na wymieni? kilka hurtowni, które rzeczywi?cie utrzyma

j? si? i przejm? cz??ciowo funkcje Sk?adnicy. Podobnie przedstawia si?

sytuacja na rynku ksi?garskim. Znikaj? z ulic stragany z ksi??kami,

znikaj? ma?e ksi?garenki. Zostaj? najlepiej zorganizowane i te przejm?

rol? po tym chaosie.

W chwili obecnej zarówno rynek wydawniczy jak i system dystry

bucji ksi??ki stabilizuj? si?. ale o pe?nej równowadze nie mo?na jeszcze
mówi?.

Nast?pnym elementem powinna by? informacja o ksi??ce. I tu sytu

acja wygl?da najgorzej. Ci?gle jest brak pe?nej informacji. Owszem wy

dawnictwa staraj? si?, ale to jeszcze nie to. I na tym w miar? ustabilizo

wanym rynku wydawniczym i ksi?garsko-hurtowym pojawia si? bibliote

karz (klient), któremu brakuje pe?nej informacji o ksi??ce.
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Czym taki bibliotekarz kieruje si??
Przede wszystkim potrzebami - te s? coraz wi?ksze i coraz cz??ciej

niezaspokojone; sila nabywcza bibliotekarza (pieni?dze) coraz mniejsza,
czasami w granicach O' A wi?c obecno?? bibliotekarza na rynku jest co

raz mniej widoczna, potrzeby nie zawsze s? sprecyzowane, orientacja
cenowa i nie tylko - niewielka. Wi?c na co w takiej sytuacji liczy biblio

tekarz?

- dary,
- zabawia si? w antykwariusza - sprzedaj?c stare, nieczytane pozycje,
- stawia pierwsze kroki jako ksi?garz, wobec innych zazwyczaj bi

bliotekarzy,
- wreszcie sam stawia pierwsze kroki jako wydawca.
Badania czytelnicze dowodz?, ?e w ostatnich latach zmieni? si?:
- kr?g zainteresowa? czytelniczych,
-

typ czytelnika,
- struktura rynku ksi??ki,
- reakcje czytelników.

Stawiamy sobie nast?pne pytania: jak w takiej sytuacji ma si? zacho

wa? bibliotekarz (któremu wcze?niej postawiono kilka ról)? Nie ma re

cepty. Nie mo?na sztywno okre?li? jaki % ma zaj?? literatura popularna,
a jaki tzw. elitarna czy edukacyjna. Bibliotekarz musi to robi? na wlasn?

odpowiedzialno??, zgodnie z tym, co okre?laj? zainteresowania oraz po

trzeby czytelnicze i ?ycie. Jedynym wyznacznikiem postawy biblioteka

rza jest czytelnik i rzeczywisto?? w jakiej ?yjemy. Intuicyjnie musimy

odpowiada? na potrzeby czytelnicze. Wybiera? musimy bardzo rozwa?

nie, odpowiedzialnie i oszcz?dnie. Dodatkowym utrudnieniem jest brak

informacji o ksi??ce dobrej i warto?ciowej (musimy o tym ca?y czas pa

mi?ta?).

Oprócz zaspakajania potrzeb czytelniczych przed wspó?czesnym bi

bliotekarzem stawiana jest jeszcze rola wychowania czytelnika dla litera

tury warto?ciowej (elitarnej). Wszyscy zgodnie orzekli, ?e wspó?czesny
bibliotekarz musi realizowa? postawione przed nim zadanie "wy

chowawcy". Jednak?e powinien robi? to bardzo ostro?nie, z wyczuciem,

aby nie straci? raz pozyskanego czytelnika. Tak? edukacj? nale?y rozpo

cz?? w wieku najm?odszym, od przedszkola i wcze?niej i wtedy s? naj

bardziej wymierne efekty. Z czytelnikiem doros?ym bywa ró?nie, ale

zawsze nale?y próbowa?.

Postawionych tu by?o bardzo wiele pyta?. Na wi?kszo?? z nich nie o

trzyma?am w czasie Forum jednoznacznej odpowiedzi. Ale na zachowa

nie i postaw? bibliotekarza nie mo?e by? jednoznacznej recepty. Ka?dy

20



sam powimen sobie odpowiedzie? i okre?li? swoje cele ora z metody
i drogi ich realizacji. Musimy zda? sobie spraw?, te na bibliotekarzu ci?
?y wielka odpowiedzialno?? od jego postawy i pracy zale?y, jaki b?dzie

obecny i przysz?y czytelnik.

Alina Malinowska
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BmLIOGRAFIA . MI?DZY TRADYCJ?
A NOWOCZESNO?CI?

IV Ogólnokrajowa Narada Bibliografów
W dniach od 7 do 9 czerwca 1995 r. odby?a si? w Bibliotece Narodo

wej IV Ogólnokrajowa Narada Bibliografów pod has?em: Bibliografia -

mi?dzy tradycj? Ci nowoczesno?ci?, zorganizowana przez Instytut Bibli

graficzny BN i ZG SBP. Narad? poprzedzi?a Sesja Jubileuszowa z okazji

setnej rocznicy urodzin Adama ?ysakowskiego. Wspomnieniami o wy

bitnym bibliografie i bibliotekarzu dzielili si? ze s?uchaczami jego wspó?

pracownicy.
W naradzie uczestniczyli przedstawiciele bibliotek uniwersyteckich

i naukowych, wojewódzkich bibliotek publicznych, biblioteki PAN, Insty
tutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Obrady odbywa?y si? na

posiedzeniach plenarnych oraz w dwóch sekcjach: bibliografii regional

nych i bibliografii dziedzin i zagadnie?. Na TV Naradzie wyg?oszono 29

referatów i komunikatów.

Pierwszy dzie? obrad po?wi?cony by? problemom normalizacji bi

bliograficznej w Polsce, roli Instytutu Bibliograficznego, szansom i za

gro?eniom wspó?czesnej bibliografii narodowej, bibliografii czasopism

polskich, pogl?dom Adama ?ysakowskiego na bibliografi? oraz zagad
nieniom bibliografii regionalnych.

Tematem drugiego dnia obrad by?a bibliografia narodowa, bibliogra
fia regionalna oraz bibliografia dziedzin i zagadnie?. Omówiono proble

my kompletno?ci "Przewodnika Bibliograficznego" w nowej sytuacji go

spodarczej, stan i perspektywy "Bibliografii Zawarto?ci Czasopism",

"Bibliografii Wydawnictw Ci?g?ych", bibliografii "Poloników Zagranicz

nych, "Bibliografii Polskiej 1901-1939", stan prac nad bibliografi? pod

ziemnych druków i bibliografi? polskich czasopism podziemnych.
Trzeci dzie? po?wi?cony by? nowoczesnym technologiom w biblio

grafii i informacji naukowej, konwersji serwisów bibliograficznych na

no?niki elektroniczne oraz bibliografii na no?nikach tradycyjnych i elek

tronicznych w dzia?alno?ci informacyjnej.

Uczestnicy IV Ogólnokrajowej Narady Bibliografów zaproponowali

nast?puj?ce wnioski:

- utrzymanie roli Instytutu Bibliograficznego w Polsce jako centrum

informacji bibliograficznej w Polsce,
- rozwijanie kontaktów mi?dzynarodowych w zakresie metodyki prac

bi bliograficznych i normalizacyjnych,
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-

wspó?praca merytoryczna mi?dzy o?rodkami bibliograficznymi w

kraju,
-

rozwijanie bada? nad bibliografi? przez o?rodki akademickie,
-

pozyskiwanie ?rodków finansowych i sponsorów na prace biblio-

graficzne oraz popularyzacja tych prac,
-

uwzgl?dnienie w Bibliografii Zawarto?ci Czasopism wybranych
dzienników ogólnokrajowych i regionalnych,
-

wspieranie przez BN i SBP inicjatywy wydawania bibliografii re

gionalnych,
-

przyspieszenie prac nad bibliografi? retrospektywn? czasopism pol
skich i "Bibliografi? polsk? 1901 - 1939",
-

zapewnienie kompletno?ci bibliografii narodowej,
-

opracowanie nowych podr?czników dla bibliografów,
-

rozwijanie ro?nych form dokszta?cania bibliografa,
..

nowelizacja norm bibliograficznych,
-

opracowanie retrospektywnej bibliografii bi bliologicznej.

Gra?yna Markiewicz

. ,:.
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? SYL?NETKr BIBLIOTEKARZY

DJH prrodstawiamy wspomnienia d?ugoletniego pracownika Wojewódz

kie/ i Miej<:/(ipi Biblioteki Publicmej, kierownika Zespo?u Terenowego
Hl Bi?goraju -

pana Tadeusza Pietrzaka

Po czterdziestu latach pracy bibliotekarskiej odchodz? na emerytur?.

Przyszlo Oli ?y? i pracowa? w nadzwyczaj dziwnych i trudnych czasach

i warunkach.

Od pierwszego dnia zatrudnienia (najzupelniej przypadkowego, trak

towanego przej?ciowo) pelnilem obowi?zki instruktora i jednocze?nie

zast?pcy dyrektora by?ej biblioteki powiatowej w Bi?goraju. Nast?pnie
kierownika dzia?u instrukcyjno - metodycznego i wreszcie kierownika

placówki terenowej biblioteki wojewódzkiej. A wi?c przez ca?y okres

pracy w charakterze instruktora przede wszystkim. Wobec czego mia?em

ci?g?y kontakt z tzw. terenem, licz?cym pocz?tkowo 17, a pod koniec 48

sta?ych placówek bibliotecznych. Przez kilkadziesi?t lat uzupe?nieniem
sieci bibliotecznej by?y punkty biblioteczne w z-miennej liczbie pracuj?
ce, ?rednio w poszczególnych latach oko?o stu. By?y lo placówki zlokali

zowane w szko?ach, ?wietlicach i domach prywatnych, w miejscowo
?ciach nie posiadaj?cych bibliotek sta?ych.

Ca?y ten okres, to kontakty z niezliczon? liczb? bibliotekarzy i pra

cowników o?wiaty oraz administracji terenowej. P?ynno?? kadry biblio

tecznej byia olbrzymia. Przez d?u?szy czas nie by?o w ogóle biblioteko

znawców. Do zawodu trafiali amatorzy, nie?wiadomi obowi?zków i cz?

sto osoby z ró?nego punktu widzenia ciekawe.

Najliczniejsz? jednak grup? stanowili nauczyciele, spo?ród których
niewielu jednak osi?ga?o d?u?szy sta? w tym zawodzie. Traktowali bo

wiem to zatrudnienie jako uboczne i minimalizowali obowi?zki na wzór

bibliotekarstwa szkolnego, ograniczaj?cego si? do udost?pniania zbiorów.

Czasami bywa?y kierowane do prowadzenia biblioteki osoby protegowane
- "zdalnie", np. przez by?e organizacje partyjne szczebla powiatowego lub

bezpo?rednio przez w?adze adrniuistracyjne, ?ami?c w ten sposób wszel

kie obowi?zuj?ce przepisy w zakresie wymogów kwalifikacyjnych i p?a

cowych. Trudno tak?e by?o zmobilizowa? takich pracowników do do

kszta?cania. Wreszcie zdarza?y si? sytuacje zatrudniania ludzi bez mini

malnych kwalifikacji, za jakie uwa?a?o si? wykszta?cenie ?rednie.

Wszyscy nowo zatrudnieni odbywali obowi?zkow? praktyk? w dziale

instrukcyjno - metodycznym, podczas której z du?ym prawdopodobien-
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stwern udawa?o si? okre?li?, kto rokuje nadzieje sprawdzenia si? w zawo

dzie bibliotekarskim. Usilna, mozolna opieka instruktorska doprowadza?a

po pewnym czasie do nak?onienia niektórych osób do podj?cia dokszta?

cania, zarówno ogólnego, jak i zawodowego.

Cz?sto zdarza?o si? jednak, ?e z chwil? uzupe?nienia kwalifikacji
ludzie odchodzili do innych zawodów, atrakcyjniejszych presti?owo i p?a
cowo. Przede wszystkim do o?wiaty i administracji. Cieszy?y jednocze
?nie przypadki trwa?ego i d?ugoletniego zwi?zku z bibliotekarstwem osób

"prowadzonych" poprzez szko?? ?redni?, a nast?pnie przynajmniej stu

dium bibliotekarskie. Byli i tacy, którzy przedk?adali mo?liwo?ci osi?

gni?cia stanowisk i lepszego wynagrodzenia nad trudn?, cich?, czaso

ch?onn?, ubo?uchno p?atn? prac? bibliotekarsk?. Prac? z lud?mi i dla lu

dzi. Nieudacznicy?

Ale? sk?d: - okre?lam ich mianem c l e k a w yc h ludzi. I o niekto

tych przynajmniej pragn?, a nawet zobligowany jestem d?ugoletnia

wspó?prac?, ?wiadomie i pod?wiadomie wyrz?dzonymi przykro?ciami,
brakiem cz?sto zachowania zupe?nego obiektywizmu z racji niedoskona

?o?ci ludzkiej i zawodowej oraz sytuacji ró?nycll- opowiedzie? po prostu;

wspomnieniowo. Na pewno b?dzie to dosy? nieudolna prezentacja i z

konieczno?ci ograniczona do najbardziej upami?tnionych sylwetek - na

pocz?tek ju? nie pracuj?cych. Spo?ród których najpierw' o pionierze bi

bliotekarstwa w tym rejonie -

panu magistrze Karolu Rosochaozu z Tar-

nogrodu. .

Budowanie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej w warunkach powo

jennych rozpocz??o si? w 1948 r. - powsta?o kilka bibliotek gminnych,

mi?dzy innymi w osadzie Tarnogród. Do prowadzenia tej?e placówki

zg?osi? si? natychmiast Pan Karol, pozostaj?cy bez zatrudnienia po likwi

dacji miejscowego gimnazjum, w którym by? nauczycielem.' Niemo?li

wo?? jakiegokolwiek zatrudnienia tego pana wynika?a nie tylko z braku

miejsca w o?wiacie czy administracji, lecz z powodów politycznych.
W szkolnictwie i administracji pracowa?y w tym czasie osoby 7; zaledwie

uko?czon? szkol? podstawow? (najcz??ciej), lecz dla Pana magistra ?a

skawie 'wygospodarowano zatrudnienie w bibliotece w wymiarze 1/4

etatu iz tak?? proporcjonalnie do wysoko?ci cz??ci etatu p?ac?.

Ustalenia czasu pracy bibliotecznej by?y' 'ustaleniami urz?dowymi,
a Pana Karola mo?na by?o zasta? w male?kiej, nieogrzewanej klitce bi

bliotecznej od rana do pó?nego wieczora. Czy?by istnialo w tym spo?e

cze?stwie a? takie zapotrzebowanie na ksi??ki - w bibliotece licz?cej po

cz?tkowo kilkaset zaled .... le tomów i to miernej literatury?
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Wiedzieli tylko wtajemniczeni, ?e Pan Karol, powszechnie nazywany

panem magistrem, przynosi? z nara?eniem w?asne ksi??ki ze zbiorów

przekraczaj?cych liczbowo wielokrotnie te, które mia? do dyspozycji w

bibliotece publicznej. Szczególnie ksi??ki naukowe i inne obj?te zakazem

obiegu. Ka?da rozmowa z czytelnikiem podczas wymiany ksi??ek by?a

jednocze?nie jak?? lekcj?, w lekkiej, bezpo?redniej formie wy?o?on?.
Powiatowi instruktorzy bibliotekarstwa zwracali g?ówn? uwag? na

sprawy tzw. warsztatowe, a wi?c na opracowanie katalogów, prowadzenie
kartotek informacyjnych i zgodne z wytycznymi odgórnymi uporz?dko
wanie zbiorów na pó?kach. Z tym jednak nie by?o najlepiej. Lecz Pan Ka

rol bez aparatu pomocniczego i przez d?u?szy czas braku dzia?owego u

stawienia ksi??ek radzi? sobie doskonale z doborem odpowiedniej lektury

czytelnikowi. ?miem twierdzi?, ?e zna? je wszystkie i to nie tylko z wy

gl?du zewn?trznego, ale z zawartej w nich tre?ci.

Gorliwie uczestniczy! w m?cz?cych naradach szkoleniowych biblio

tekarzy zasiadaj?c obok osób tak bardzo odbiegaj?cych poziomem ... Nie

narzeka? tak?e na bardzo niesprawiedliwie ustalane wynagrodzenie za

prac?
- mimo wy?szego wykszta?cenia, ale bez bibliotekarskiego oraz

z powodu tych nieszcz?snych usterek w tzw. pracach technicznych zara

bia? na równi z osobami bez ?adnych kwalifikacji'
Przed odej?ciem na emerytur? w roku 1970 Pan Karol skontaktowa?

si? z Bibliotek? Wojewódzk? w celu ustalenia czasokresu zatrudnienia

i wówczas wyp?yn??a sprawa tak minimalnego uposa?enia. Czemu ów

czesna vicedyrektor mgr Maria Gawarecka z oburzeniem da?a wyraz

w stwierdzeniu - skrzywdzili cz?owieka'

Zreszt? nie?yciowe przepisy placowe \\1 kulturze istniej? po dzi?

dzie? - dla przyk?adu: osoba z wykszta?ceniem wy?szym bez bibliotekar

skiego kwalifikowana jest na równi z wykszta?ceniem ?rednim, nast?pnie
brak magisterium - podobnie')

Pan Karol, mimo prawie ubóstwa materialnego nabywa? ze znaw

stwem systematycznie ksi??ki i inne warto?ciowe przedmiot)'. Parni?tam

kiedy? po podwy?ce poborów i otrzymaniu wyrównania, skromnego

zreszt?, "zostawi?" je natychmiast w ksi?garni' Podobno do obecnej
chwili gromadzi wci?? nowe ksi??ki, mimo s?dziwego wieku. skromnej

renty i braku ju? miejsca na nie ...

M?dry, ?yczliwy, kulturalny, kochaj?cy wiedz?. ksi??ki i ludzi -

po

prostu Pan Karol'
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*

Pani Basia Dubiel-Gajurowa przepracowa?a na stanowisku kierow-

niczki gminnej biblioteki ponad dwadzie?cia lat, do przej?cia na wcze

?niejsz? emerytur? ze wzgl?du na stan zdrowia.

Z zawodu by?a nauczycielk? i przed bibliotekarstwem z ponad dzie

si?cioletnim sta?em w szkolnictwie podstawowym. Parni?tam pierwszy
,

kontakt i pierwsz? rozmow? z Pani? Basi? w Urz?dzie Gminy we Frarn

potuw pocz?tkach stycznia 1967 roku. Poszukiwali?my bowiem od pew

nego Czasu kandydata do pracy w bibliotece i kiedy ju? po raz kolejny
mia?em odej?? zawiedziony brakiem odpowiedniej osoby, kto? powie
dzia?: chwileczk?, mieszka niedaleko nauczycielka przebywaj?ca na ren

cie okresowej, Spróbujmy wi?c nawi?za? kontakt - stwierdzi?em. Po d?u?

szym oczekiwaniu zjawi?a si? bezpretensjonalna, skupiona wewn?trznie
pani. Wys?uchawszy moich propozycji wyrazi?a obaw?, czy podo?a temu

zaj?ciu ... Nie pyta?a o wysoko?? zarobków, jak to zwykle bywa w takich

sytuacjach.
I zacz??o si? niebawem przekazywanie placówki, w nienajlepszym

stanie po wcze?niejszym m?skim personelu i braku odpowiedniego loka

lu. Prace nad ustaleniem stanu maj?tkowego zbiorów bibliotecznych i ich

porz?dkowaniem by?y okazj? do przyspieszonego kursu z zakresu biblio

tekarstwa. Mimo zm?czenia pani Basia uwa?nie s?ucha?a i skrupulatnie
notowa?a wszystkie moje rady i obja?nienia. W stosunkowo krótkim cza

sie potrafi?a niemal?e wyczarowa? estetyczn? i mi?? placówk?.

By sprosta? podj?tym obowi?zkom po?wi?ca?a bibliotece bez przesa

dy ca?e dnie i wieczory. By?a najlepsz? kierowniczk? podleg?ej sieci bi

bliotecznej, filii terenowych i punktów przyszkolnych. W sprawach bi

bliotecznych by?a nieust?pliwa w kontaktach z w?adzami gminnymi - nie

mo?na jej by?o nie wys?ucha?, ani wyprosi?, jak si? zdarza?o w innych
gminach.

*

Pani Emilia z Poroka Górnego,

By?o to jesieni? 1958 roku, kiedy zjawi?a si? na rozmow? wst?pn?

kandydatka do pracy w Bibliotece Gminnej w Potoku - Emilia Dery?o
Wróbel. Ju? pierwsze wra?enie odebrali?my bardzo pozytywnie. M?o

dziutka osoba nieprzeci?tnej urody, elegancji, kultury i skromno?ci.

Wcze?niej krótko pracowa?a w o?wiacie jako nauczycielka. Zapewne jej

delikatny charakter nie u?atwia? pracy w tej profesji. Ch?? podj?cia pracy

bibliotekarskiej zdawa?a si? traktowa? nieco odpoczynkowo w porówna
niu z poprzedni? i jednak liczy?o si? nieprzerwanie kontaktu z m?odzie??

szkoln?,
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Jakie? z?udne wkrótce okaza?y si? marzenia poprzednie. Mimo prze

ra?enia nowymi obowi?zkami i przyspieszonego uczenia si? nowego za

wodu dostrzega?o si? jeszcze zapa? do porz?dkowania biblioteki. Z pla
cówki bardzo zaniedbanej, mimo kilkakrotnych przeprowadzek potrafi?a

uczyni? sympatyczn? bibliotek?.

Dzi?ki niezwyk?ej osobowo?ci i bezpretensjonalno?ci zyska?a sympa

ti? i uznanie zarówno u prze?o?onych, jak i swoich czytelników. Mimo

rozlicznych problemów rodzinnych i zdrowotnych nie dostrzega?o si? u

Pani Emilii zahamowa? w podstawowych obowi?zkach s?u?bowych ani

przygn?bienia. Przesz?a (nie z w?asnej woli) na wcze?niejsz? emerytur?
w pa?dzierniku 1991 r. - jaka szkoda!

Tadeusz Pietriak
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POMOCE METODYCZNE
I .

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

Wspó?czesny cz?owiek. styka si? na ka?dym kroku z rysunkiem. re

klam?, plakatem, b?d?cymi ró?nymi formami ilustracji. Ka?dy od dziecka

zna ten kod cywilizacji obrazkowej. Dlatego te? biblioteka publiczna
w og?asza konkurs Na plakat propaguj?cy bibliotek? i jej zbiory.

Cel konkursu

I. Wywo?anie wi?kszego zainteresowania dzia?alno?ci? bibliotek

publicznych.
2. Rozbudzenie i uaktywnienie wyobra?ni, fantazji i inwencji twór-

czej dzieci.
.

3. Wyrobienie umiej?tno?ci wyra?ania si? za pomoc? formy graficz

nej jak? jest plakat.

Uczestnicy
Do udzia?u w konkursie zapraszamy dzieci szkó? podstawowych.

Termin

Wed?ug uznania i mo?liwo?ci bibliotekarzy.

Zadania dla uczestników

Wykona? dowoln? technik?, na kartonie formatu A4 plakat tema

tycznie zwi?zany z ksi??k? i bibliotek?, propaguj?cy bibliotek? i jej zbio

ry, zach?caj?cy do korzystania z us?ug bibliotecznych.

Nale?y pami?ta?. ?e podstawowym elementem plakatu jest rysunek,

który ma na celu przyci?gni?cie uwagi widza. W plakacie tekst jest o

graniczony do minimum, stanowi uzupelnienie zasadniczego rysunku.

Ka?dy plakat powinien ujmowa? przede wszystkim rysunkiem, barw?,

chwytliwymi haslami.

Zalo?enia organizacyjne
Prace konkursowe nale?y sk?ada? do najbli?szej biblioteki publicznej

w terminie ........ Plakaty nale?y opatrzy? metryczk?. w której uwzgl?dni?
trzeba imi?, nazwisko, wiek, klas? autora pracy.

Kryteria oceny
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l. Oryginalny dobór tekstu i ilustracji.
2. Warto?? estetyczna

- przejrzyste i harmonijne skomponowanie
w ca?o?? obrazow? tematu.

3. Odr?bny, w?asny sposób widzenia i przedstawienia tematu.

Jury oceni prace w 2 grupach wiekowych:

grupa I - dzieci klas I - IV

grupa II - dzieci .klas V - V III

Nagrody

Autorzy ciekawych, oryginalnych prac otrzymaj? nagrody """""'"

ponadto wszystkie prace, które wp?yn? na konkurs, b?d? eksponowane na

wystawie w miejscowej bibliotece publicznej.

Uwaga dla organizatora
przy realizacji konkursu oraz ocenie prac wskazana jest pomoc na

uczyciela plastyki.

Oprac. Miros?awa Kucharska
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»WSZYSTKIE KSI??KI l\1ÓWI?« KONKURS PLASTYCZNY

Miody czytelniku

Ten konkurs plastyczny opracowany zosta? z my?l? o Tobie. Na po

cz?tku ka?dego roku szkolnego otrzymujesz zestaw lektur, które nale?y

przeczyta?. Jnterpretacja zawartych w nich tre?ci na pewno nie zawsze

jest zgodna z Twoimi odczuciami. W oparciu o s?owa Jana Parandow

ski ego » Wszystkie ksi??ki rnówi?« masz mo?liwo?? za pomoc? rysunku:
-

przedstawi? nowe zagadnienie, które Twoim zdaniem jest równie

wa?ne i istotne,
- zilustrowa? dowolny w?tek, temat,
-

przedstawi? bohatera, którego losy wzruszy?y Ciebie i zmusi?y do

g??bszej refleksji,
- uto?sami? si? z dowolnie wybran? postaci?, która zaimponowa?a Ci

swoj? postaw?, odwag?.

Organizatorem konkursu jest: ..

Czas trwania: .

Uczestnikami mog? by? uczniowie w dwóch grupach:
-

grupa dzieci m?odszych - klasy 1II - V,
-

grupa dzieci starszych - klasy V I - V IJI.

Technika plastyczna jest dowolna - kredki, farby, akwarele, itp.

Nagrody za udzia? w konkursie zapewniaj? .

Organizatorzy:

Wskazówki metodyczne:

Informacja o konkursie powinna zosta? opracowana w atrakcyjnej
formie plastycznej (du?y kolorowy plakat). Konkurs jest jednostopniowy:

miejsko-gminny.
Cele:

- kszta?towanie uczuciowego stosunku do ksi??ki,
- wyrabianie umiej?tno?ci indywidualnego odbioru tre?ci,
- wyrabianie pozytywnego stosunku do ksi??ek okre?lanych mia-

nem "lektury".
Termin przeprowadzenia i trwania konkursu zale?y od organizatora.

Powo?ana komisja (nauczyciel j?zyka polskiego, plastyki) ma za zadanie

wybranie prac, których interpretacja plastyczna tre?ci lektury b?dzie naj

bardziej interesuj?ca, nowatorska i zwracaj?ca uwag? na nowe spojrzenie
na wybrany temat, zagadnienie.
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Prace powinny zawiera? metryczk?: imi? i nazwisko uczestnika,

wiek, adres zamieszkania, nazwisko autora ksi??ki i jej tytu?.

Najlepsze prace mo?na umie?ci? na wystawach, gazetkach.

Oprac: Maria Szeliga
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SCENARIUSZ IMPREZY CZYTELNICZEJ

"To nie ksi?gi nieme i zamkni?te stojq

tutaj rz?dami wielkimi -

to w ich karty ?ycie jest zamkni?te. ?ycie
wiek?w, wielkie ?ycie ziemi.

"

(Witold Zechenter)

Moi Drodzy!

Dzisiejsze wspólne nasze spotkanie z ksi??k? jest nietypowe, a zara

zem ciekawe i kszta?c?ce. Spotykamy si? bowiem z "ni?" nie w bibliote

ce, ale w plenerze, na ?wie?ym powietrzu, w?ród zieleni traw i drzew.

Celem spotkania jest wyrobienie w sobie' nawyku prawid?owego po

st?powania z ksi??k?, lak aby s?u?y?a równie? innym czytelnikom przez

d?ugi czas. Do tej' pory najcz??ciej z pó?ki wybierali?my te 'pozycje, które

mog?y by? polecane przez: kole?anki, kolegów, nauczycieli, recenzje
zamieszczane w czasopismach. Teraz zwrócimy uwag? na wygl?d ze

wn?trzny ksi??ki - tre?? tym razem 'nie b?dzie tak wa?na i istotna. Po

dzielimy si? na cztery grupy, z których ka?da otrzyma' kartk? z polece
niem. Z przygotowanych ksi??ek nale?y wybra? te, o których jest mowa,

a kolorowym pisakiem zapisa? uwagi i spostrze?enia. Otaczaj?ca nas

przyroda niech b?dzie "dobrym duchem" dzisiejszego spotkania.
Pami?tajcie, ?e:

'

"Ksi??ka to jest zakonserwo .... ·any duch ludzko?ci

obcujqc ? ksi??k?. obcuje Z cz?owiekiem:
.

.

(WIlliam Hamilton)

Grupa I.

Wybierz 4 - 6 ksi??ek, o których-jest mowa-we fragmencie wiersza:

"Pierwsza kartka cicha.

druga troszk? wzdycha.
Och zawodzi czwarta:

ja jestem podarta!
A la szósta strona

p?acze. co zgnieciona.
A te wszystkie kartki zawodz? i piszcz?:
chcemy by? u dzieci. które nas nie zniszcz?."

(Lucyna Krzemieniecka - "Lament ksi??ki")

Na kartce napisz w punktach czerwonym pisakiem, jak nie wolno post?

powa? z ksi??kami.
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Grupa II.

Wybierz 4 - 6 ksi??ek, o których jest mowa we fragmencie wiersza:

"Jestem ksi??k? z biblioteki

Wszyscy krzycz?, ?em ciekawa,

Lecz nie cieszy mnie ta s?awa.

Mia?am papier bielusie?ki

?lady na nim F/orka r?ki.

Pozagina? Zby? mi rogi.
Julek na mnie k?ad? pierogi.
Franek na mnie wyla? kaw?.
Narysowa? na ok?adce

Sta? diabe?ka, ma?pk? w klatce.
"

, (Jan Huszeza - "Skarga ksi??ki")
Na kartce napisz w punktach czerwonym pisakiem, jak nie wojno post?

powa? z ksi??kami,

Grupa III.

Wybierz 4 - 6 ksi??ek, o których jest mowa we fragmencie wiersza:

"Patrzcie: moje ksi??ki

czysto ob?o?one,
kar/ki nie zagi?te
ani poplamione.
Zawsze je starannie

odk?adam na pó?k?,
bo ja ksi??ki lubi?
tak jak przyjació?k?.

"

(Hanna O?ogowska - "IV mojej bibliotece")
Na kartce napisz w punktach zielonym pisakiem, jak nale?y dba? o

ksi??ki.

Grupa IV.

Wybierz 4 - 6 ksi??ek, o których jest mowa w poleceniu:
"Z u?o?onej grupy ksi??ek wyodr?bnij te, które s? nowe, niedawno za

kupione przez. pani? bibliotekark?, ale ju? opracowane i prteznaczone do

wypo?yczania.
"

Napisz na kartce w punktach niebieskim pisakiem, jak wygl?daj? ksi??ki,

których nie czyta?y jeszcze dzieci.

Teraz przyst?pimy do kolejnych zada?:

a) na podstawie swoich grup ksi??ek omówcie i scharakteryzujcie zapisa
ne uwagi i spostrze?enia - jak nale?y dba? o ksi??ki.
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b) na kartkach poszczególnych grup I - IV dopiszcie swoje imi? - jak Wy

post?pujecie z ksi??kami.
c) przy pomocy: kleju, no?yczek, ta?my klej?cej, papieru do ok?adania.

gumek do wycierania - wspólnie postaramy si? "pomóc" niektórym

ksi??kom.
d) na zako?czenie naszego spotkania w plenerze "wzniesiemy toast" za:

-

ksi??ki niezniszczone, a cz?sto czytane przez dzieci,
-

dzieci, które szanuj? ksi??ki,
-

ksi??ki, które szczególnie lubimy (ka?dy wymienia autora tytu?

ksi??ki),
- uczestników tego niecodziennego spotkania.

Wskazówki metodyczne:
Scenariusz przeznaczony zosta? dla uczniów klas I - III szko?y pod

stawowej.
Cel:

-

popularyzacja ksi??ek,
-

wyrobienie nawyku poszanowania ksi??ki,
-

wyrobienie umiej?tno?ci samodzielnego i prawid?owego ok?ada-

nia i sklejania ksi??ek.
Czas trwania zaj?? - l godzina 20 minut. O ilo?ci czasu przeznaczonego
na poszczególne zadania decyduje osoba prowadz?ca.

Miejsce: plener, sad, las, ??ka.
Pomoce:

- kartki z poleceniami,
- oko?o 4 - 50 ksi??ek,
- kolorowe pisaki, no?yczki, klej, ta?ma klej?ca, papier do ok?adania,
- du?a plansza z napisanymi w punktach wskazówkami, jak nale?y dba?

o ksi??ki (podsumowanie spotkania),
- du?a plansza z napisanymi w punktach wskazówkami, jak nie wolno

post?powa? z ksi??kami.
W miar? mo?liwo?ci finansowych nale?y zakupi? napoje (woda mineral

na, lemoniada + kubeczki) do "wznoszenia toastów".

Scenariusz ten mo?na równie? wykorzysta? do zaj?? z grup? niezorga

nizowan? oraz mog? one zosta? przeprowadzone w bibliotece.

?yczymy mi?ej i kszta?c?cej zabawy.
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"W 80 DNI DOOKO?A ?WIATA"

Scenariusz imprezy bibliotecznej: .•

'.): i';" ';;

Cel imprezy: Scenariusz imprezy: popularyzacja ksi??ek Juliusza

Veme'a ,'i.

?i!)' ;'; ',; H .
" j

Wprowadzenie "

: .. !, -. .

Narrator: Urodzi? si? we Francji w Nantes 8 lutego 1828 r., zmar? 24

marca 1905 r. w Amiens.Zwykszt;t?cenia,by./ prawnikiem, ale marz?c
o karierze literackiej nie podj?? pracy w wyuczonym.zawodzie, Zgodnie
z duchem swych czasów by? entuzjast? nauki i uwa?nie ?ledzi? jej rozwój,
a w?asne obserwacje i wiedz? przek?ada? na j?zyk fikcji literackiej. Zwi?
zany kontraktem z wydawc? pisa? regularnie dwie ksi??ki rocznie.

Wszystkie Cieszy?y si? ogromnym powodzeniem, zdobywaj?c sobie licz

ne rzesze czytelników.

Jego powie?ci s? prawdziw? kopalni? przygód, niebezpiecznych, za

skakuj?cych, to smutnych, to weso?ych i zabawnych, które ko?cz? si?

pomy?lnie, przynajmniej dla bohaterów pozytywnych. A teraz pos?uchaj
my, co maj? do powiedzenia sami bohaterowie ksi??ek 1. Veme'a.

Dick Sand - "Pi?tnastoletni kapitan"
Mam 15 lat -

nazywam si? Dick Sand, jestem praktykantem na ame

ryka?skim ?aglowcu "W?drowiec" przystosowanym do po?owu wielory
bów. ?aglowcem dowodzi do?wiadczony kapitan Hull, Ca?a za?oga ?a

glowca sk?ada si? z zaledwie 5 marynarzy oraz mnie - praktykanta.
Obowi?zki kucharza pe?ni Portugalczyk Negaro. Kapitan pope?nia wielki

b??d bior?c tego cz?owieka na pok?ad. Podczas polowania na samic?

wieloryba, kapitan Hull wraz z marynarzami gin? w morzu. W tej sytuacji

funkcj? kapitana mu si? przej?? ja. Negaro sprawia, ?e "W?drowiec"
zmienia kierunek. Statek rozbija si?, wyruszamy w drog? s?dz?c; ?e i?

znajdujemy si? w Ameryce. Dopiero ryk lwa u?wiadamia nam, ?e to nie

Ameryka lecz Afryka. Negaro jest tam, gdzie chcia? si? znale??, ale mnie

i moim towarzyszom podró?y grozi ?miertelne niebezpiecze?stwo.

Narrator: A teraz przedstawi si? Wam Fileas Fogg z ksi??ki "W 80 dni

dooko?a ?wiata".

Fileas Fogg: W ?rod? 1872 r. wyruszy?em w podró? dooko?a ?wiata,

maj?c zamiar pokona? tras? dooko?a naszego globu w ci?gu 80 dni. To

warzyszy? mi wierny s?u??cy. Napotykali?my na swej drodze dziesi?tki
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przeszkód, poznawali?my wielu niezwyk?ych ludzi, pokonali?my setki

niebezpiecze?stw. Tropem moim wyruszy? tajny agent londy?skiej poli
cji, Fix, przekonany, ?e tropi niebezpiecznego opryszka, który obrabowa?

jeden z londy?skich banków i próbuje uciec do Europy. Oczywi?cie na

pocz?tku nie wiedzia?em o tym i traktowa?em go jako przypadkowego
towarzysza podró?y. Podró? moja by?a pe?na wra?e?, nafaszerowana

przygodami jak ?wi?teczna babka rodzynkami.

Narrator: Naszym kolejnym go?ciem jest Lord Glenarvan z ksi??ki
"Dzieci Kapitana Granta",

Lord Glenarvan: 22 lipca 1864 r. u wybrze?y Szkocji wy?owiono

butelk? z zamkni?tym w niej listem. Trójj?zyczny tekst, zniszczony moc

no przez wod? morsk? informowa? o katastrofie statku "Britania", która

wydarzy?a si? w czerwcu 1862 r. Trzej rozbitkowie, w?ród nich kapitan -

napisali, i? butelk? t? rzucaj? do morza na 37' szeroko?ci geograficznej
i wzywaj? pomocy.

Wyruszy?em na ratunek na swym jachcie "Duncan". Towarzyszy?y mi

dzieci kapitana Granta, który dowodzi? zaginionym statkiem. Plyn?li?rny

najpierw do Ameryki Po?udniowej, aby na l?dach i oceanach, przez które

przebiega 37 równole?nik szuka? ?ladów rozbitków. Prze?ywali?my roz

maite mro??ce krew w ?y?ach przygody. Pokonali?my l?dem Patagoni?,
statkiem przemierzali?my Atlantyk i Ocean Indyjski. Potern znów l?dem

Australi? i Now? Zelandi?, aby wreszcie ... Ale o tym dowiedz? si? ci,

którzy sami si?gn? po t? pasjonuj?c? ksi??k?. Mog? tylko zdradzi?, ?e

uda?o si? nam wywin?? z najgorszych opresji i ca?a podró? ko?czy si?
dobrze.

Narrator: A teraz Piotr Aronnax z ksi??ki "20 000 mil podmorskiej ?e

glugi" .

. Piotr Aronnax: Przedziwne i niewyt?umaczalne zjawisko poruszy?o
w roku 1866 ludzi zwi?zanych z morzem. Oto marynarze i kupcy wraca

j?cy z dalekich rejsów zacz?li opowiada? o dziwnym zwierz?ciu. które

atakuje statki i dziurawi je. Naoczni ?wiadkowie twierdzili, ?e mo?e ono

mie? ponad mil? d?ugo?ci, a w nocy ?wieci niby zatopiona latarnia mor

ska. Kiedy zainteresowanie opinii publicznej ?wiata tym dziwnym stwo

rem osi?gn??o swój szczyt, wyruszy?em z Nowego Jorku w celu wyja
?nienia ca?ej tej sprawy.
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", Moim towarzyszem podró?y by? s?u??cy Conseil oraz s?ynny wielo

rybnik Ned Land. Po kilku tygodniach bezowocnych poszukiwa? spotka

li?my wreszcie pot wora, który -zirytowany pogoni? za. nim, strzelaniem do

niego i rzucaniem; harpuna uszkadza nasz okr?t. Wpadamy w morskie

odm?ty i rozpoczynamy najcudowniejsz? w naszym ?yciu przygod?.

Okazuje si?, ?e nie by? to ?aden potwór, lecz wspania?y okr?t podwodny,

dO\vodzony przez tajemniczego kapitana Nemo, który zabiera. nas na po

k?ad.Bierzemy udzia? w podwodnej podró?y dooko?a ?wiata, przep?ywa
my podziemnym tunelem ??cz?cym Morze ?ródziemne z Czerwonym,
ma?o co nie giniemy w czasie rejsu pod lodem bieguna po?udniowego,

ogl?damy zatopione przed wiekami statki ze z?otem. Udaje si? nam

wreszcie odzyska? wolno??, gdy? byli?my przez te 10 fantastycznych

miesi?cy wi??niami kapitana Nemo. Ale jak to si? sta?o dowie si? tylko
ten, kto si?gnie po t? ksi??k?.

Narrator: O swoich przygodach opowie teraz bohater "Tajemniczej Wyspy".

Nazywam si? Cyrus Smith. Ja i 4 moich towarzyszy w dramatycz

nych okoliczno?ciach rzuceni zostali?my na zagubiony w?ród oceanu

skrawek 'ziemi -r.wulkaniczri? wysepk?, wyposa?on? we wspania?? flor?,

faun? oraz bogate z?o?a mineralne. Szybko przekszta?cili?my. si? w. kolo

nistów nieznanej. bez?adnej ziemi. Wspólnie pracujemy nad jej zagospo

darowaniem. Wybuch. wulkanu unicestwia wysp?. Wracamy do ?wiata

ludzi by w Ameryce, na zakupionej przez siebie farmie zbudowa? now?

niemniejszcz??liw?.t''Tajernnicz? wysp?",

Narrator: Za moment rozstaniemy si? z bohaterami powie?ci tego fascy

nuj?cego pisarza, ale zanim to nast?pi pos?uchajmy, co ciekawego ma do

powiedzenia ch?opiec z ksi??ki "Dwa lata wakacji".

Ch?opiec: Nowa Zelandia, lato 1860 r. - rozpocz??y si? wakacje. 15

moich kolegów z ekskluzywnego m?skiego kolegium stawi?o si? w porcie
Anekland. Tu w?a?nie przycumowany zosta? szkuner "Sloughi", którym
mieli wyruszy? w podró? morsk? wokó? Nowej Zelandii. Gdy pó?nym
wieczorem moi koledzy u?o?yli si? do snu, marynarze i bosman zeszli

jeszcze na l?d. Nikt wi?c nie zauwa?y?, ?e cuma przytrzymuj?ca jacht

odczepi?a si? i wiatr wiej?cy od l?du zepchn?? szkuner na pe?ne morze.

Szkuner dryfuje po Oceanie Spokojnym kilkana?cie dni, przetrzymuje

straszliw? burz? i w ko?cu osiada na piaszczystym brzegu jakiej? wyspy.
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Podczas penetracji nieznanego l?du moi koledzy natrafiaj? na jaskini?

b?d?c? niegdy? schronieniem francuskiego rozbitka. Postanawiaj? za

mieszka? w tej grocie. Ca?y czas maj? nadziej?, ?e uda im si? wróci? do

domu. Tymczasem mija jeden miesi?c, drugi, trzeci. Mija rok. Starsi

ch?opcy poluj?, organizuj? zaj?cia m?odszym. Rozbitkowie znajduj? na

tym skrawku ziemi nie tylko zwierz?ta, ale tak?e sporo ro?lin, które

wzbogacaj? ich posi?ki i u?atwiaj? przetrwanie. Pod koniec drugiego roku

tych przymusowych wakacji na wyspie pojawiaj? si? inni, tym razem do

ros1i rozbitkowie. Co wynik?o z tego spotkania? Czy ch?opcy wrócili do.

domu? Przeczytajcie o tym sami.

Narrator: Bohaterowie ksi??ek 1. Veme'a bardzo ciekawie opowiadali
o swoich podró?ach i przygodach. Ci, którzy zechc? dok?adniej pozna? te

przygody si?gn? po ksi??ki.

Bibliografia:
Juliusz Veme: Dwa lala wakacji. Warszawa 1985,

Juliusz Verne: Dzieci kapitana Grania. Warszawa 1986,

Nowy s?ownik literatury dla dzieci i m?odzie?y. Warszawa 1984,

Juliusz Veme: 20000 mil podmorskiej ?eglugi. Warszawa 1979,

Juliusz Veme: Pi?tnastoletni kapitan. Warszawa 1970,

Juliusz Veme: Tajemnicza Wyspa. T. 1-2. Warszawa 1975,

Juliusz Veme: W 80 dni dooko?a ?wiata. Warszawa 1971.

Opracowa?a: Miros?awa Kucharska.
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KALENDARIUM

?ycia i twórczo?ci Juliusza Verne'a

1828

Urodzi? si? 8 lutego \\1 Nantes. Na chrzcie otrzyma? imiona Juliusz

Gabriel. By? naj starszym dzieckiem Piotra i Zofii, którzy mieli potem
jeszcze syna Paw?a oraz trzy córki: Ann?, Matyld? i Mari?.

1838

Otrzymawszy staranne wykszta?cenie domowe pod kierunkiem ma

dame Sambain Juliusz, wraz z m?odszym o szesna?cie miesi?cy bratem

Paw?em, rozpoczyna nauk? w Ma?ym Seminarium ?wi?tego Donata w

Nantes.

1839

Podczas wakacji sp?dzonych w rodzinnym domu letniskowym jede
nastoletni Juliusz zabiera si? potajemnie na ?aglowiec "Coralie" p?yn?cy
do Indii. Uciekinier schwytany przez ojca sk?ada solenn? obietnic?, ?e

odt?d b?dzie odbywa? podró?e tylko w wyobraini.
1841

Wbrew obietnicy danej rodzicom Juliusz i Pawe? planuj? 'dalek? wy

praw? morsk? ?odzi? w?asnej konstrukcji, lecz ostatecznie podró? 'nie do-

chodzi do skutku. ,.,

1844 ""q

Juliusz zaczyna' ucz?szcza? 'do' Nantejskiego Królewskiego Liceum.

Podczas nauki w szkole powstaj?, pod wp?ywem twórczo?ci Wi1<:tora Hu

go, pierwsze próby teatralne przysz?ego pisarza, jednak?e 'ojciec zdecy

dowany jest przysposobi? syna do zawodu prawnika, dziedzicznego w

rodzinie.'

1847

Rozstanie z bratem Paw?em, który rozpoczyna s?u?b? na morzu wy

p?ywaj?c w rejs na Antyle. Juliusz udaje si? po raz pierwszy do Pary?a,

aby zaliczy? kurs prawa i zda? egzamin adwokacki.

1848

Juliusz przygotowuje si? w domu do egzaminu na licencjata praw,

który mia? zdawa? w lutym. W tym samym miesi?cu w Pary?u \>.iybucha

rewolucja' powoduj?ca upadek LudwikaFilipa, 12 "listopadarw dniu

og?oszenia Drugiej Republiki Francuskiej z ksi?ciem Ludwikiem Napole
onem jako prezydentem, Juliusz przybywa do stolicy, aby' doko?czy?
studia.

1849
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Poznaje Wiktora Hugo i Aleksandra Dumasa (ojca). z którym ??czy

go przyja??. uzyskuje stopie? licencjata praw.

1850

Juliusz otrzymuje od ojca na pobyt w Pary?u 75 franków miesi?cznej

renty. Powstaj? tragedie "Spisek prochowy" i "Dramat z czasów Regen

cji" oraz komedia "Prze?amane s?omki". Jako wspó?autor sztuki zostaje

podpisany Aleksander Dumas (syn).
1851

Dalsze próby dramatyczne: "Uczeni" oraz wodewil "Kto si? ze mnie

?mieje". Po ustaniu pomocy materialnej z domu podejmuje prac? kopisty.

Poznaje Piotra Chevaliera, redaktora "Musee de Familes" (Muzeum Ro

dzinne) oraz podró?nika Jakuba Arago, którzy wywarli wp?yw na jego

przysz?e ?ycie.

Debiutuje w "Muzeum Rodzinnym" opowiadaniami "Pierwsze okr?ty

floty meksyka?skiej" oraz "Podró? balonem". 2 grudnia Ludwik Napoleon
dokona? monarchicznego zamachu stanu, co spowodowa?o emigracj? we

wn?trzn? politycznych przyjació? Juliusza. Po upadku republiki Verne

zaczyna pracowa? jako sekretarz Teatru Lirycznego.
1852

W "Muzeum Rodzinnym" publikuje ?artobliw? sztuk? proz?: "Zamki

w Kalifornii czyli kamie?, który toczy si? porastaj?c mchem". Pierwsza

próba powie?ciowa "Martin Paz".

1854

W "Muzeum Rodzinnym" ukazuje si? opowiadanie "Mistrz Zachariasz".

1855

Powstaje "Zimowanie w lodach", które og?asza "Muzeum Rodzinne".

Praca nad operetk? "Wspólnicy Marjolainey",
1856

Juliusz poznaje w Amiens m?od? wdow? z dwojgiem dzieci, Honori

n? Morel i proponuje jej ma??e?stwo. Dla poprawienia swojej sytuacji

materialnej podejmuje prac? w kancelarii gie?dowej.
1857

10 stycznia dwudziestodziewi?cioletni Juliusz zawiera zwi?zek ma?

?e?ski z dwudziestosiedmioletni? Honorina Morel de Viane.

1858

Juliusz odbywa swoj? pierwsz? podró?, zagraniczn? do Szkocji
i Anglii.

1860

Teatr Liryczny wystawia operetk? "Hotel w Ardenach", a Teatr Buffo

fars? "Monsieur Szympans".
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1861

Juliusz odbywa podró? do Skandynawii .przerwan? wskutek stanu

zdro\via ?ony, która 3 sierpnia rodzi Micha?a Juliusza Verne'a, jedyne
dziecko pisarza. Pocz?tek znajomo?ci z Feliksem Tournachonem, pseu

donim Nadar, by?ym sekretarzem budowniczego Kana?u Sueskiego, Les

sepsa.

1862

Za spraw? Nadara poznaje literata i wydawc? Juliusza Hetzla, pisz?
cego pod pseudonimem Stahl i przedk?ada mu r?kopis swojej powie?ci
"O nauce", Zapoznawszy si? z "Podroiq balonem" Het?el zawiera z auto

rem dwudziestoletni kontrakt wydav v 'niczy na korzystnych warunkach

fi?an?owych, co pozwala pisarzowi porzuci? prac? na gie?dzie.
1863

Z pocz?tkiem roku ukazuje si? powie?? "Pi?? tygodni w balonie" jako

pierwszy tom serii "Niezwyk?e podró?e". Zostaje entuzjastycznie przyj?ta
przez czytelników i krytyk?.

1864

W nale??cym do Hetzla "Czasopi?mie Nauki i Rozrywki" ukazuj? si?

"Przygody kapitana Hatterasa", a w serii wydawniczej "Niezwyk?e podró
?e" powie?? "Podró? do ?rodka Ziemi".

1865"

Zwraca na siebie uwag? George Sand, która przysy?a mu list z za

ch?t? do napisania powie?ci o ?yciu w g??binach morskich. Korzystaj?c
z pomocy swego kuzyna, profesora matematyki Henryka Garceta, który
dokona? ?cis?ych wylicze?, Verne pisze powie?? "Z Ziemi na Ksi??yc"

1866

Dla poprawienia swojej sytuacji materialnej pracuje nad "Ilustrowan?

geografi? Francji", W serii "Niezwyk?e podró?e" ukazuje si? ksi??kowe
wydanie "Przygód kapitana Hatterasa",

1867

Na pok?adzie najwi?kszego wówczas statku ?wiata "Great Easiem"

Juliusz wraz z bratem Paw?em odbywa podró? do Stanów Zjednoczonych.

Ukazuje si? pierwsza cz??? trylogii morskiej "Dzieci kapitana Granta",

których druk uko?czony zosta? w roku nast?pnym.
1868

Ukazuje si? "Ilustrowana geografia Francji". Verne pracuje nad dal

szymi cz??ciami trylogii morskiej pisz?c tom "Podró? pod wod?",

43



1869-70

Ukazuje si? drukiem "Podró? pod wod?", której wydawca dal tytu?
"Dwadzie?cia tysi?cy mil podwodnej ?eglugi".

1870

Verne otrzymuje order Legii Honorowej. Na skutek wybuchu wojny

francusko-pruskiej pe?ni na swoim jachcie s?u?b? w stra?y brzegowej w

Le Crotoy. Po upadku Komuny Paryskiej przybywa do Pary?a. Ukazuje

si? powie?? "Wokó? Ksi??yca", stanowi?ca kontynuacj? cyklu astronau

tycznego. W listopadzie umiera w Nantes ojciec pisarza, Piotr Verne.

1871

Pisarz porzuca Pary? i osiedla si? wraz z rodzin? w Amiens. Ukazuje

si? powie?? "P?ywaj?ce miasto".

1872

Zostaje cz?onkiem Amie?skiej Akademii Nauk, Literatury i Sztuki.

Rozpoczyna prac? nad ostatni? cz??ci? morskiej trylogii. Ukazuj? si?

"Przygody trzech Rosjan i trzech Anglików". W sierpniu otrzymuj? na

grod? literack? Akademii Francuskiej.
1873

Ukazuje si? "Kraina worków" oraz "W osiemdziesi?t dni dooko?a

?wiata". Wraz z Eugeniuszem Godardern wznosi si? nad Amiens balonem

"Meteor".

1874

Sceniczna adaptacja "W osiemdziesi?t dni dooko?a ?wiata" w pary

skim teatrze przynosi pisarzowi fortun?. Ukazuje si? ostatnia cz??? mor

skiej trylogii "Tajemnicza Wyspa". Verne zostaje po raz pierwszy wybra

ny na dyrektora Amie?skiej Akademii.

1875

Powtórnie zostaje obrany dyrektorem Amie?skiej Akademii. W serii'

"Niezwyk?e podró?e" ukazuje si? powie?? "Chancellor". Wybucha afera

z w?oskim sobowtórem pisarza niejakim Julianem Vernern. co da?o po

?ywk? pó?niejszej, uporczywej legendzie na temat pochodzenia pisarza.
1876

Ukazuje si? powie?? "Micha? Strogoff' zaadaptowana wkrótce dla

potrzeb teatru.

1877

Juliusz nabywa parowy jacht zbudowany na zamówienie króla belgij

skiego pod nazw? "Saint-Michel III". Ukazuj? si? powie?ci "Hektor Se

rvadac" oraz "Czarne Indie".
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1878

Z okazji pi??dziesi?ciolecia tirodzin, Veme wraz z przyjació?mi od

bywa na swym jachcie wielk?, triumfaln? podró? odwiedzaj?c Vigo, Li

zbon?, Kadyks, Tanger, Gibraltar, Malag?, Tetuan, Algier. Ukazuje si?
powie?? "Pi?tnastoletni kapitan" napisana specjalnie dla syna, Micha?a.

Prem; era scen i cz?la "DiidCi i?pj{?n'a' 'C;ranta":
",":

1879

Ukazuj? si? powie?ci "Pi??set milionów Begumy" oraz "Niepokoje

pewnego Chi?czyka w Chinach".

1880
r

Ukazuje si? ostatnia cz??? monumentalnej "Historii wielkich podró?y
i wielkich podró?ników" (dwie pierwsze cz??ci w'rbku "l 879)':Wychodzi
z druku "Parowy dom". Podró? na Hebrydy i zwiedzanie "groryPingala".

1881 ':'J!f"" .i'

Zostaje po raz trzeci wybrany na dyrektora Arme?skiej Akademii.

Podro? do Rotterdamu i Kopenhagi. Ukazuje si? "J iuikatht 'i.

1882

Ukazuje si? "Szko?a Robinsonów" oraz "Zielony promie?".
1883

Ukazuje si? monografia pióra Vernea "Krzysztof Kolumb" oraz po-

wie?? "Uparciuch Keraban".
' '

1884
"

'.

Pocz?tki znacznego wyczerpania fizycznego' pisarza, Ukazuj? si?
POwie?ci "Archipelag w ogniu" oraz "Gwiazdapo?udnia'" Dla podrepero
wania zdrowia odbywa wraz z rodzin? du?y rejs na swoim jachcie odwie

dzaj?c Portugali?, Hiszpani?, Maroko, Tunis, A1gier,' W?ocHy. W Rzymie

Zostaje przyj?ty przez papie?a Leona XIII, w Wenecji zgotowano mu uro-

czyste powitanie.
.

i

1885

Ukazuje si? powie?? "Matias Sandorff" oraz napisana wspólnie z Pa

skalem Groussetem, który korzystaj?c z amnestii powróci? z wygnania,
POwie?? "Okruchy Cyntii".

'

1886
'

Ukazuje si? "Bilet na loteri? nr 9672" oraz "Robur Zdobywca".
9 marca pisarz zostaje zraniony przez umys?owo chorego krewniaka

strza?em z pistoletu, co powoduje trwale kalectwo. Cierpi na os?abienie

Wzroku. W Monte Carlo umiera przyjaciel i wydawca pisarza Juliusz

Hetzet. a w Nantes matka, Zofia Verne.
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1887

Ukazuj? si? powie?ci "Droga do Francji" oraz "Pó?noc przeciwko Po?udniu".

1888

Ukazuje si? powie?? "Dwa lata wakacji".
1889

Ukazuj? si? powie?ci "Rodzina bez imienia" oraz "Do góry dnem".

1890

Ukazuje si? powie?? "Cezar Cascabel",

1891

Ukazuje si? powie?? "Mistress Branican".

1892

Ukazuje si? "Zamek w Karpatach" oraz "Klaudiusz Bombamac".

1893

Ukazuje si? powie?? "Malec".

1894

Ukazuje si? powie?? "Zadziwiaj?ce przygody maitre'a Antifera".

1895

Ukazuje si? powie?? "Samobie?na wyspa".
1896

Ukazuje si? powie?? "Clovis Dardentor" oraz "Na bander? patrz".
Z powodu tej ostatniej ksi??ki Veme staje przed s?dem pod zarzutem

znies?awienia Eugeniusza Tulpina, wynalazcy melinitu. Zapada wyrok

uniewinniaj?cy pisarza. Veme og?asza prac? z dziedziny geografii
"Podró? kapitana Cooka".

1897

Ukazuje si? powie?? "Lodowy sfinks".

1898

Ukazuje si? powie?? "Wspania?e Orinoco".

1899

W Pary?u umiera brat pisarza, Pawe?. Ukazuje si? powie?? "Testa-

ment dziwaka".

1900

Ukazuj? si? "Opowie?ci Jana Marii Cabidouleua".

1901

Ukazuje si? powie?? "Druga ojczyzna" oraz "Napowietrzna wioska".

1902
.

Ukazuje si? autobiograficzna powie?? "Bracia Kip". Pierwsza ekra

nizacja "Podró?y na Ksi??yc".
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1903

Pisarz traci s?uch i niemal ca?kowicie
..

wzrok. Ukazuje si? powie??

"Stypendy?ci -

w?drownicy".
1904

Ukazuje si? powie?? "W?adca ?wiata".

1905

Ukazuj? si? powie?ci "Inwazja morza" oraz "Latarnia morska na ko?

cu ?wiata". Ci??ka choroba przykuwa pisarza do ?ó?ka, ostatnie r?kopisy
dyktowa? bliskim. 24 marca umiera w Amiens.

1906

Ukazuje si? po?miertnie powie?? "Z?oty wulkan".

1907

Ukazuje si? po?miertnie powie?? "Agencja Tompson i Spó?ka". Na

cmentarzu w Amiens staje nagrobny pomnik d?uta Alberta Rosy.
1908

Ukazuj? si? po?miertnie powie?ci "Polowanie na meteoryt" oraz

"Dunajski pilot". Karol Lernire, przyjaciel pisarza, który odcyfrowa? jego

nieczytelne r?kopisy publikuje monografi? "Juliusz Verne - cz?owiek,

pisarz, podró?nik"
1909

Ukazuje si? po?miertnie powie?? "Katastrofa Jonathana"

1910

Ukazuje si? zbiór opowiada? "Dzi? i jutro" oraz powie?ci "Tajemnica
Wilhelma Storitza" i "Ekspedycja Barsaca",

1928

Krewna pisarza, Ma?gorzata AlIotte de Fuye, publikuje ksi??k?
"Juliusz Verne, jego ?ycie, jego dzie?o".

1936

Ekranizacja powie?ci "Dzieci kapitana Granta" w Zwi?zku Radzieckim.

1941

Ekranizacja powie?ci "Tajemnicza wyspa".
1955

Z okazji pi??dziesi?tej rocznicy ?mierci pisarza miesi?cznik

"L'Europe" publikuje specjalny numer po?wi?cony twórczo?ci Verne'a.

Ameryka?ski re?yser Wall Disney adaptuje "Dwadzie?cia tysi?cy mil

podwodnej ?eglugi".
1957

Re?yser czeski Karel Zeeman adaptuje na film powie?? "Na bander?

patrz".
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1973

Wnuk pisarza, Jan Juliusz Verne, publikuje monografi? pt. "Juliusz

Verne".

Miros?awa Kucharska

.

'
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"KRAM Z LITERAMI"

Scenariusz imprez)' dla dzieci

I. Cel imprezy: przybli?enie dzieciom w fonnie zabawy liter alfabetu.

2. Przeznaczenie: dla dzieci w wieku 6-7 lat.

3. Miejsce: czytelnia biblioteki lub ?wietlica

4. Czas trwania: oko?o 40 min.

.

5. Uwagi metodyczne:
.

"

"

- w imprezie udzia? bierze 24 osobowa grupa' dzieci lub 12 osobowa

grupa (ka?de dziecko prezentowa?oby dwie litery),
- do przeprowadzenia imprezy nale?y wykona? rekwizyty:

a) litery wielko?ci oko?o 30 cm, wykonane z brystolu,

b) dzieci ubrane s? na ciemno w celu kontrastu bia?ych liter alfabetu,

c) wyrazy wypisane na brystolu: wtorek - Ptorek (dla literki F)

d) wykonanie dwu liter wielko?ci oko?o 30 cm - A. '1
6. S?owo wst?pne:

Nasza dzisiejsza impreza zorganizowana jest przez Bibliotek? Pu-

bliczn? w Przebiega? b?dzie pod znakiem humoru. Pragniemy

bawi?c uczy?. Chcemy przybli?y? dzieciom litery alfabetu.

(Na scen? wchodz? dzieci trzymaj?c w r?ku kolejne, litery alfabetu.

Dzieci z widowni zgaduj? jak litera wchodzi na scen?, podaj?c g?o?no

nazw? litery. Poszczególne dzieci przedstawiaj? si? jako litery alfabetu

wg ksi??ki Wandy Chotomskiej "Kram z literami")"
,

,

A.

Jak wyglqda A?

Zdaniem mojego psa

A - wygl?da jak buda.

Wspania?a buda psia,
co dach spadzisty ma.

\\

B.

Ma?e b ju? od pieluszek
bardzo dba o w?asny brzuszek,

wi?c do brzucha, jak do beczki,

wpycha bulki i bu?eczki,

babki, bezy; budynie
I tak je i je za dwóch

a tu ro?nie drugi brzuch .....

A jak uro?nie ten drugi brzuch na górze,
to ju? nie ma ma?ego b tylko B DU?E
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C.

Gdyby nie by?o C w alfabecie -

to by nie by?o CYRKOW na ?wiecie.

?adnych sensacji,

?adnych atrakcji,

magicznych sztuczek

i akrobacji.
D.

Znane jestem Z tego,

?e denerwuj? doros?ych

pytaniami:
- Dlaczego?

E.

Wszystko wiem.

A je?li jeste? ciekaw,

skqd E to wszystko wie

zajrzyj do encyklopedii,
Gdzie?

Pod literq E.

F_

Jestem zdolne nies?ychanie,

potrafi? gra? na fujarce,
na flecie,
na fagocie
na fisharmonii
i na fortepianie.
Tylko jednego nie potrafi? -

nie mog? by? dla ucmiów wzorem,

bo figle stroj? Z ortografii
i zamiast: "wtorek" pisz? ... "ftorek".
(Uwaga: dziecko recytuj?c pokazuje wyrazy

- wtorek i ftorek)
G.

Jestem geniuszem
I na m6j widok

wszyscy powinni zdejmowa?
z g?ów kapelusze.

H.

W dziedzinie hec jestem specem

Strasznie lubi? robi? hece

Takie w?a?nie hobby mam
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"gdrle jest heca tam i ja' H.

I.

Kiedy ma?e i

na tapczanie ?pi,
to ?ni mu si?,
?e ta kropka,

któr? ma nad g?ow?,
wcale nie jest kropk?,
tylko pi?k? futbolow?.

J.

jestem najbardziej jadowite
ze wszystkich liter.

"Ty sobie przestan strz?pie' j?zyk,
bo ??cz? nas rodzinne wi?zy.
J - to po prostu d?ugie I

i nie podskakuj tutaj mi! H.

K.

Znam kilka j?zyków.
J to w dodatku takich j?zyków,

jakich ?.ie ma w ?adnym s?owniku.

Przyk?adem mog? s?u?ye' -

ot, cho?byjezyk kurzy.
L.

Lubi? si? chwali?,
?e mam szalone zdolno?ci:
- Ka?dego mog? nauczy?,

jak si? "r" wymawia,
i to bez ?adnych t[udno?ci. ..

?.

?azi?o po p?ocie -

st?uk?o sobie ?okie?.

Plot?o koszyk z ?yka -

wpad?o do koszyka.
Kube? ?ez wyla?o
i ?a?o?nie blaga:

"Tylko nie mów na mnie,

?e jestem ?amaga ...

H

M.

Mówi? mi jeden zecer,

?e M wyprawia hece -
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nagle na g?owie staje
i W wtedy udaje.

N.

Do pracy si? nie kwapi?

Lubi? naje?? si? i napi?,
i?? na narty i na basen,
w noinq pi?k? pogra? czasem

i na seans wpa?? do kina,

gdy jest western lub krymina?.
Ale zrobi? co?? 0, nie'

A dlaczego?
N - niestety
urodzi?o si? w niedziel?.

O.

By?o sobie takie 0,

które w g?owie mia?o pstro.

K?pa?o si? w rosole,

ta?czy?o tango na stole,

hu?ta?o si? na dzwonie,

mruga?o okiem w neonie,

a? wreszcie rzek?o: "Koniec!"

Znudzi?o mi si? to.

P.

P - du?e

lubi podró?e.
Jak to robi? nie mam poj?cia,

gdy korzystam z poci?gli czy promu,

ale patrz? na map? i widz?,
?e si? wsz?dzie czuje jak w domu.

R.

Na dzie? dobry warczy w rurach,

a? na karku cierpnie skóra -

RRRRR'

Pró?no prosz?: "Przerwij harce

na parkiecie IV cykliniarce'
Nie rusz ?widrów i motorów,

przesta? dr?czy? lokatorow!"

Warczy pe?ne strasznej werwy

i nie robi ?adnej przerwy
-

RRRRR!
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S.

Bardzo martwi? si? uczeni,

?e sepleni?.
- Skar?y si? na lo szereg osób,

?e mnie zrozumie? wprost nie sposób ..

T.

Przez ca?y tydzie? tkwi? w telewizorze

i wyj?? z niego nie mog?.

Tak - T ma tyle talentów,

?e mo?e nimi obdzieli?

wszystkich teleabonent?w.

U.

Za?wiadczam w?asnym d?ugopisem,
?e jestem okropnym urwisem.

A mo?e zamkn?? U do ula,

?eby przesta?o w szko?ach hula??

Zakluczy? je na siedem kluczy
i ortografii niech si? uczy!

W.

Odk?d du?e W

wzi??o ma?e na wychowanie,

iyje jak na wulkanie.

Wci?? widoki te oglqda:
w - wskoczy?o na wielb?qda,
w

- na wierzbie, w - na wie?y,
w -

z wszystkimi wszczyna wa?nie,
- du?e W wzdycha ?a?o?nie

i my?li:
"Co Z tego wisusa wyro?nie?"

Y.

Co robi Y?

Wyje.

Nasladuje fabryczn? syren?

i w porze mycia wy??cznie wycia

s?ycha? z niektórych ?azienek:

yyyyy' ...

Z.

Zawsze chodz? zygzakiem,

wi?c nic dziwnego, ?e górskie ?cie?ki

te? s?
-
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zzzzz - w zygzaki takie'

Imprez? podsumowuje krótko zgaduj-zgadula (na pytania odpowiada

j? dzieci z sali)
l. Kto nauczy? ci? pisa? pierwsze litery?

2. Co rozumiesz przez s?owo - litera? (Odp. Znak pisma alfabetycz

nego
- odpowiednik g?oski)

3. laka litera posiada dwa brzuszki? (Odp. B)
4. Czy potrafisz powiedzie? co? wi?cej o literze alfabetu, która Ci si?

najbardziej podoba?
5. Czy umiesz z liter odczyta? wyraz

- A L F A B E T (Uwaga:
Dzieci-literki ustawiaj? si? na scenie tworz?c wyraz)

Oprac. Feliksa Niemiec
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"WIERSZYKARNIA PANA BRZECHWY"

Scenariusz zaj?? przeznaczonych dla dzieci z klas I - III szko?y pod

stawowej

Przygotowany scenariusz sk?ada si? z trzech cz??ci niezale?nych od

siebie, nawi?zuj?cych do twórczo?ci poety, satyryka, t?umacza, publicysty
- Jana Brzechwy. '

Nowym i ciekawym elementem jest opracowany dla dzieci test na

znajomo?? twórczo?ci poety w postaci dobrze znanej im gry w tzw.

"Czarnego Piotrusia". U nas t? rol? pe?ni? b?dzie bohater wielu ksi??ek
i przygód - Pan Kleks. Tre?ci? gazetki b?d? wspomnienia rodziny i przy

jació? Jana Brzechwy.

Wystawa to ju? indywidualnie wybrane i u?o?one ksi??ki.

I.

Przytoczone fragmenty wypowiedzi przybli?? ?ycie, charakter, oso

bowo?? twórcy: "Samochwa?y", "Chrz?szcza", "Kaczki Dziwaczki".

Korecka Halina (siostra):
"

... Le?mian cz?sto prryje?dia! Z Zamoscia.

By?a to dla Janka okazja do zbli?enia Z Le?mianem, którego podziwia?
i uwielbia? za jego talent. Kiedy Janek da? mu do przeczytania swoje
przywiezione Z Rosji m?odzie?cze wiersze, Bolek oceni? je bardzo kry
tycznie. Radzi? je spali? i zacz?? pisa? od nowa. Za jego te? poradq brat

podpisywa? swe utwory jako Brzechwa i do konca ?ycia zastal Brzechw?.
"

Brzechwa Janina (?ona):
"

... Rownie? dla mnie, mimo wielu lat sp?

dzonych pod wspólnym dachem zagadk? by?y ?ród?a, z których czerpa?

pomys?y do swoich utworów. Janek nigdy i Z nikim nie rozmawia? o tym,
co pisze, twierdzi? bowiem, ?e do ko?ca nie wie, co Z tego wyniknie i czy
w ogóle co? wyniknie.

"

Rymkiewicz W?adys?aw:
"

... Z Janem Brzechw? zaprzyjadni?em si?
w czasie studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w la

tach 192111922. Jan mia? ju? za sob? debiut poetycki i cieszy? si? wzi?
ciem jako autor estradowy, pisuj?c teksty do ponadczasowych piosenek
i skeczy dla warszawskich kabaretów.' "Czarny KOI", "Qui Pr o Quo"
i "Morskiego Oka" .

.

Szletyriski Henryk:
"

... Zim? roku 1952 przebywa?em w Krynic)' w Do

mu Zdrojowym. Mieszkali tam równie? dwaj przyjaciele ??cz?cy sw?

twórczo?? we wspólnych dzie?ach: Jan Brzechwa oraz Jan Marcin Szan

cer, dowcipnie i pomys?owo ilustruj?cy jego opowie?ci dla m?odych czy

telników.
"
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Szancer Jan Marcin:
"

... S? ksi??ki, które pobudzaj? moj? wyobra?ni?,
tekst wywo?uje obraz niemal natychmiast w trakcie czytania, zdarza si? to

najcz?sciej, kiedy znam dobrze autora, kiedy si? Z nim i jego tworczosciq
zaprzyjaini?.

Tak? przyjatniq artystyczn? zwi?za?em si? na d?ugie lata z Janem

Brzechw?, wspólnie te? mieli?my zami?owania do tworzenia niezwyk?ych
postaci bohater?w. Brzechwa lubi? irracjonalne humory, zaskakuj?ce
skojarzenia s?owne i ten rodzaj dowcipu zjednywa? mu rzesze wielbicieli,

którzy dwuwiersze zjego utworów powtarzali jak przys?owia."
Stanis?aw Ryszard Dobrowolski:

"

... Wkrótce przed wojn? Brzechwa

w poszukiwaniu w?a?ciwej dla siebie drogi twórczej natrafi? na ?cie?k?,
która poprowadzi?a goszcz??liwie do zas?u?onej s?awy. Przebywaj?c
w jakims pensjonacie w Otwocku nasz Przyjaciel pozna? tam ... przedszko

lank?. I dla niej j?? to, traktuj?c jako ?art, pisa? "wiersze dla dzieci ".

Z czasem uzbiera?o si? ich sporo. W ten sposób narodzi?a si? jakoby ksi?
?eczka "Ta?cowa?a ig?a z nitk?", która da?a pocz?tek karierze Jana Brze

chwy jako pisarza dla dzieci. By? mo?e by?o inaczej ...

"

Wanda Chotomska:
"

... W dniu wyst?pu przed kamerami TV pan Jan

nie czu? si? najlepiej. Umówili?my si?, ?e zaraz po zako?czeniu programu

"no. gor?co" udzieli mi wywiadu dla czytelników "?wiata M?odych". A oto

fragmenty wywiadu:
- Kiedy Pan napisa? pierwszy wiersz?

- Kiedy by?em ma?y. Wiersz by? satyryczny i bohaterkq by?a moja siostra.

- A kiedy dosta? Pan pierwsze honorarium autorskie?

. W?a?nie wtedy. Bohaterka wiersza zap?aci?a mi bohatersko pi??-

dziesi?t kopiejek za to, ?ebym wiersza nikomu nie pokazywa?.
- A co Pan kupi? za pierwsze honorarium?

- Dziesi?? ciastek i pióro do pisania nowych wierszy."
Stefania Grodzie?ska:

"

... Brzechwa mia? t? ju? nie spotykana bez

b?ednos? w zachowaniu, prawdziwe zainteresowanie rozmówc?, intuicj?,
delikatno??. taki, a przy tym ogromny autorytet. Wszelkie próby opisan

jego uroku b?d? chybione."
II.

Po krótkim zapoznaniu dzieci z ?yciorysem Jana Brzechwy na pod
stawie wy?ej przytoczonych wypowiedzi lub informacji wcze?niej przy

gotowanych, nale?y wspólnie z nimi podej?? do pó?ek z ksi??kami. Wy
ra?nie trzeba omówi? poziomy I i II, do których mo?na zakwalifikowa?

ksi??ki bohatera naszych zaj??:

poziom I - ksi??ki dla dzieci najm?odszych 6 - 8 letnich. ?atwa tre??,

du?y, czytelny druk, przewaga ilustracji nad tre?ci?.
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poziom II - ksi??ki dla dzieci starszych 9 - 10 letnich. ?atwe opowia
dania, ba?nie i powiastki, ?atwe powie?ci fantastyczno - realistyczne. Po

??dany du?y druk, du?o ilustracji.

Kolejny punkt spotkania to zabawa-nauka z wcze?niej przygotowa

nymi kartami, której bohaterem b?dzie Pan Kleks, wyst?puj?cy w?ród

nich "samotnie", bez pary, np.:

J.
"

... Zdolna jestem nies?ychanie,

Najpi?kniejsze mam ubranie ...

"

Samochwa?a"

2.
"

... Piotrus nie by? dzisiaj w szkole,

Antek zrobi? dziur? w stole ...

"

"Skar?ypyta"

3.
"

... 0, wypraszam to sobie!

Jak to? Ja nic nie robi??···
"

"Le?"

4.
n

••• A to feler

Westchnq? seler.
"

"Na straganie"

5.
"

... W którym miejscu zaczyna si? ku/a?

Co na deser gotuj? dla króla? ..

"

"Pyta/ski"

6.
"

... Raz posz?a wi?c do fryzjera:
- Poprosz? o kilo sera! ...

"
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"Kaczka Dziwaczka"

7.
"

... Usiad?a zi?ba na d?bie:
- Na pewno dzi? si? przezi?bi?! ..

"

"Ptasie plotki"

8.
"

... Po wyborach zgodnie z prawem

Lis od wilka wziq! bu?aw? ...

"

"Szelmostwa I isa Witaliso
"

9.
"

... Poniedzialek ju? od wtorku

poszukuje kota w worku ...

"

"Tydzie?"

10.
"

.. .Jes/ s?o? z trqbami dwiema

J tylko ... wysp tych nie ma ...

"

"Na wyspach Bergamutach"

Pomys? ten na wspóln? zabaw? z dzie?mi mo?na równie? wykorzy
sta? w oparciu o twórczo?? innych autorów, pisarzy. Zale?y to ju? od o

soby prowadz?cej prac? o?wiatow? z m?odymi czytelnikami.

III.

Du?a liczba ksi??ek Jana Brzechwy pozwala na wykonanie wystawy

eksponuj?cej bogaty dorobek twórczo?ci poety.

Bibliografia:
1. Akademia pana Brzechwy: Wspomnienia o Janie Brzechwie pod

redakcja Antoniego Marianowiera. Warszawa 1984

2. Bia?ek Józef Zbigniew: Literatura dla dzieci i m?odzie?y w latach

1918-1939. Warszawa 1979
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3. Brzechwa Jan: Brzechwa dzieciom. Warszawa 1989

4. Frycie Stanis?aw: Literatura dla dzieci i mlodtle?y w latach 1945-

1970. Warszawa 1982.

Oprac. Maria Szeliga

i .: I.
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LEKCJA BIBLIOGRAFICZNO - TEMATYCZNA

"W 70-t? rocznic? ?mierci Stefana ?eromskiego"

Cel lekcji:

Lekcja i wchodz?ce w jej sk?ad ?wiczenia maj? na celu wdra?anie czy

telników do samodzielnego radzenia sobie w bibliotece a w szczególno?ci
do:

-

szybkiego wyszukiwania w katalogu potrzebnych ksi??ek,
- odnajdywania w wydawnictwach informacyjnych poszukiwanego

materia?u,
-

uwa?nego czytania i umiej?tnego wypisywania odpowiedzi,
-

bli?szego poznania sylwetki Stefana Zeromskiego.

Uczestnicy: lekcja przeznaczona jest dla uczniów szkó? ?rednich

Czas trwania lekcji: - 45 min.

Plan lekcji:
l. Omówienie celu i tematu lekcji

2. Rozdanie kartek ?wiczebnych (l kratka na 2-3 osoby)
3. Samodzielna praca w zespo?ach (20 min.)
4. G?o?ne wypowiedzi m?odzie?y w kolejno?ci
5. M?odzie? demonstruje kolegom wykorzystane ?ród?a informacji poda

j?c autora, tytu?, miejsce i rok wydania ksi??ki,
6. Podsumowanie lekcji przez bibliotekarza. Podkreslenie roli i znaczenia

ksi??ki jako ?ród?a informacji.

?WICZENIA

1.

l. Podejdt. do katalogu alfabetycznego, odnajd? has?o "?eromski Stefan".
2. Zanotuj wszystkie tytu?y ksiqiek autora znajdujqce si? w bibliotece.

3. Potycje te zaprezentuj zebranym.
II.

J. Odszukaj w katalogu rzeczowym w dziale 929 - biografie has?o

"?eromski Stefan"
2. Wypisz autorów i tytu?y ksiqiek monograficznych o ?yciu i twórczo?ci

pisarza.
3. POZYGje te zaprezentuj zebranym.
Ill.

J. We? z wystawki ksi??k? - Kqdzielo Jerzy: M?odo?? Stefana ?eromskie

go"
2. Odszukaj i zapoznaj si? z rozdzia?em "Rodzina, dom, dzieci?stwo".

3. Zaprezentuj krótki rys ?ycia z okresu dzieci?stwa.
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IV.

l. Odnajd? w' katalogu rzeczowym w dziale 929 - bibliografie ksi??k? Ja
na Jakubowskiego :Stefan ?eromski". We? ksi??k? Z pó?ki
2. Znajd? dzienniki umieszczone przy ko?cu ksi??ki, zapoznaj si? z doro

s?ym ?yciem pisarza
3. Scharakteryzuj dalsze ?ycie pisarza
V.

?. Podejd; do ksi?gozbioru podr?cznego dzia? 0/9 (03). Wyszukaj

Encyklopedi? Powszechn? PWN" -,

2. Odszukaj has?o "?eromski Stefan ''. Zanotuj jakich pseudonimów u?ywa?
Zeromski we wczesnej twórczo?ci. ,

3. Zaprezentuj zdobyte wiadomo?ci uczestnikom lekcji.
VI.

l. Podejd? do katalogu alfabetycznego, wyszukaj ksi??k? Stefana ?erom-

skiego "Syzyfowe prace". Zapisz sygnatur?.

.

2. Przynie? ksi??k? Z pó?ki. Odszukaj w rozdziale VI opis podró?y Marcin-

ka Borowic?a z matk? do Ciekot.
.

3. Przeczytaj g?o?no fragment.
VII.

l. W ksi?gozbiorze podr?cznym' ? dziale 82 - Nauka o literaturz? odszukaj
Literatur? polsk? oprac. Jana Tomkowskiego ..

2. W indeksie osobowym odszukaj has?o "Zeromski Stefan ''.

3. Podaj krótk? charakterystyk?: "Ludzi bezdomnych", "Wiernej rzeki",
"Uciek?a mi przepióreczka".

VIII.
l. We? Z wystawki ksi??k? Barbary Wachowicz "Ciebie jednq kocham".

2. Odszukaj na pierwszej stronie ksi??ki motto Stefana Zeromskiego.
3. Przeczytaj g?o?no uczestnikom lekcji.
IX.

l. W dziale 82 - Nauka o literaturze odszukaj "Leksykon lektur szkolnych -

Mi?kowski T., Termer J.

2. Odszukaj has?o "?eromski Stefan ".

3. Scharakteryzuj "Popioly", "Przedwio?nie", "Dzienniki" Stefana ?erom

skiego
X.

l. Odszukaj w dziale 82 - Nauka o literaturze ksi??k? Barbary Wachowicz

"Ogród m?odo?ci".

2. Znajd? rozdzia? "Kielce od morza" i zapoznaj si? z nim.

3. Scharakteryzuj krótko teatr, park i muzeum Stefana ?eromskiego.
Xl.
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l. We? z wystawki ksi??k? Jana Jakubowskiego "Stefan ?eromski".
2. Wyszukaj zdj?cia dzieci pisarza - zanotuj strony
3. Zaprezentuj zdj?cia uczestnikom lekcji Z podaniem krótkich informacji.
XII.

l. Podejdi do katalogu alfabetycznego, wyszukaj ksi??k? Hanny Mortko

wicz - Ole?akowej "Bunt wspomnie?"
2. Odszukaj ksi??k? na pó?ce a w niej rozdzia? "O Stefanie ?eromskim" -

zapoznaj si? z nim

3. Przeczytaj urywek dotycz?cy ?mierci pisarza.

BIBLIOGRAFIA

l. Encyklopedia Powszechna PWN,
2. Jakubowski J.Z.: Stefan ?eromski, Warszawa 1964,

3. K?dziel? 1.: M?odo?? Stefana ?eromskiego, Warszawa 1979,
4. Mi?kówski T., Termer 1.: Leksykon lektur szkolnych, Warszawa 1994,

5. Mortkowicz-Ole?akowa H.: Bunt wspomnie?, Warszawa 1961,

6. Tomkówski J.: Literatura polska, Warszawa 1993,

7. Wachowicz B.: Ciebie jedn? kocham, Warszawa 1967,

8. Wachowicz B.: Ogr6d m?odo?ci, Warszawa 1990,

9. ?eromski St.: Opowiadania
10. ?eromski St.: Syzyfowe prace.

Oprac. El?bieta Struplechowska
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WYKAZ LEKTUR PODSTAWOWYCH

I UZUPE?NIAJ?CYCH
dla szkó? podstawowych

Klasa I

Bahdaj A.: Pilot i ja
Belza W.: Kto ty jeste?? Polak ma?y!
Broniewski W.: Dla dzieci

Brzechwa J.: Brzechwa dzieciom

Dyszy?ska 1.: Cudaczek wy?miewaczek
Grabowski J.: Czarna owieczka .

Januszewska H.: Kopciuszek
Janczarski Cz.: Jak Wojtek zosta? stra?akiem

Jaworczakowa M.: Jacek, Wacek i Pankracek

Konopnicka M.: Co s?onko widzia?o, Najagody
Kownacka M.: Plastusiowy pami?tnik, Kukuryku na r?czniku,
Kubiak T.: Gdy miasto ?pi
Papuzi?ska J.: Nasza mama czarodziejka,
Porazi?ska J.: Psotki i ?mieszki,

SzeJburg-Zarembina E.: Najmilsi
Tuwim J.: Wiersze dla dzieci

Klasa II

Andersen H.Ch.: Dzieci? elfów,
Centkiewiczowie A. i Cz.: Zaczarowana zagroda,
Grabowski J.: Puc, Bursztyn i go?cie,

Kruger M.: Karolcia,

Knutsson G.: Przygody Filonka Berogonka.
Krylów I.: Bajki dla dzieci,

Lofting H.: Doktor Dolittle i jego zwierz?ta,
Michalkow S.: Nie p?acz, kozio/ku,

Perrault Ch.: Bajki,
Porazi?ska J.: Szewczyk Dra/ewka,

Tuwim J.: S?o? Tr?ba/ski,

Szelburg-Zarembina E.: Idzie niebo ciemn? nock?,

Klasa III

Andersen H.Ch.: Ba?nie,

Buczkówna M.: Szaraczek,

Centkiewiczowie A. i Cz.: Anaruk, ch?opiec z Grenlandii,
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Chotomska W.: Dzieci pana Astronoma,

Grabowski J.: Reksio, Pucek i inne opowiadania,
Jaworczakowa M.: Oto jest Kasia,

K?dzierzyna M.: W?drówki Szyszkowego Dziadka,

Konopnicka M.: Szkolne przygody Pimpusia Sade?ko,

Kostryka H.: Klechdy domowe,

Kownacka M.: Kajtkowe przygody,

Lindgren A.: Dzieci z Bullerbyn,

Makuszy?ski K.: Awantura o Basi?,
Pisarski R.: O psie, który je?dzi? kolej?,

Ratajczak 1.: Ziarenka maku,

Wortman S.: U z?otego ?ród?a

Klasa IV

Lektury obowi?zkowe ,

Brzechwa 1.: Akademia Pana Kleksa,

Chopin F.: Kuryer Szafarski.

D?browska M.: Olek, Bo?e Narodzenie (w: U?miech dzieci?stwa)
Korczak J.: Józki, Ja?ki i Franki (fragm.),
Mickiewicz A,: Pani Twardowska, Prryjaciele
Na?kowska Z.: Ma?y zaj?c,
Prus B.: Antek,

Sienkiewicz H.: Janko Muzykant,
S?owacki J.: W pami?tniku Zofii Bobrowny,
Tuwim j.: Dwa wiatry, Figielek,

Wybicki J.: Mazurek D?browskiego

Wybór ba?ni polskich i obcych,

Wybór wierszy dla dzieci (np. K. I??akowiczówny, H. Januszewskiej, J.

Brzechwy, 1. Kulmowej. 1. Ratajczaka. W. Chotomskiej)

Lektura uzupe?niaj?ca:
Cillodi c. Pinokio,

Grimmowie J.i W.: Wybór ba?ni.

Kern L. 1.: Ferdynand Wspania?y,

Konopnicka M.: O krasnoludkach i sierotce Marysi, A jak poszed? król na

wojn?,
Korczak 1.: Król Maciu? Pierwszy,
Korczakowska 1.: Spotkanie nad morzem

Kownaoka M.: Roga? z Doliny Roztoki,

Kruger M.: Ucho, dynia, sto dwadzie?cia pi??!
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O?gowska H.: Z?ota kula,
Sat - Okh: Bia?y Mustang,

Wojciechowski P.: Bajki ?ó?tego psa, Z kufra pana Pompu?a,
Zuk.rowski W.: Porwanie w Tiutiurlistanie,

Klasa V

Lektura obowi?zkowa:
Brzechwa J.: Lis i jaskó?ka,
D?browska M.: Pies lub Ptaki,

Ga?czy?ski K.I.: ?pi?ca dziewczynka Lub Wizyta,

Harasyrnowicz J.: ?niwa, Las,

Kamie?ska A.: Koniec wakacji, Wozem,

Konopnicka M.: Dym lub Urbanowa, Nasza szkapa, PieHI o dom/l,

Krasicki 1.: Bajki (wybór),
Mickiewicz A.: Pan Tadeusz (fragm.),
Mickiewicz A.: Lis i kozie?, Pies i wilk,

Mi?osz Cz.: Ganek, Ojciec obja?nia lub S?o?ce,

Orzeszkowa E.: Legenda o Janie i Cecylii. (w: Nad Niemnem)
Prus B.: Katarynka,
Sienkiewicz H.: W pustyni i w puszczy,

Tuwim J.: Strofy o pó?nym lecie (fragm.),

Wybór mitów greckich (m.in. mity o Syzyfie, Ikarze, Prometeuszu)

Lektura uzupe?niaj?ca:

Brandys M.: ?ladami Stasia i Nel,

Broszkiewicz J.: Wielka, wi?ksza i najwi?ksza,
Curwood J.O.: ?owcy wilków,

Domagalik J.: Pi?? przygód detektywa Konopki,
Dorna?ska A.: Historia ?ó?tej ci?emki,

Molnar F.: Ch?opcy z. Placu Broni,

Morcinek G.: ?ysek z pok?adu Id)',
Nowakowski Z.: Przylodek Dobrej Nadziei,

Oppman A.: Legendy warszawskie,

Orzeszkowa E.: A ... B ... c. ..

,
Dohra pani,

Parandowski 1.: Przygody Odyseusza.
Rudnicka H.: Uczniowie Spartakusa,
Prus B.: Z legend dawnego Egiptu, Grzechy dziecinstwa, Kamizelka,
Swift J.: Podro?e Guliwera (wyd. dla m?odzie?y),

Szmaglewska S.: Czarne stopy,

Thackeray W.M.: Pier?cie? i ró?a,
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Twain M.: Przygody Tomka Sawyera

Woroszylski W.: Cyryl, gdzie jeste?,
?urakowska Z.: Jutro niedziela i inne opowiadania
K?asa VI

Lektura obowi?zkowa:
Defoe D.: Robinson Kruzoe (wyd. dla m?odzie?y),

Jurgielewiczowa 1.: Ten obcy,
Lem St.: Bajki robotów (wybór),

Przyborowski W.: Szwedzi w Warszawie,

Utwory z klasyki literackiej:
Mickiewicz A.: ?witezianka, Trzech budrys?w, Powrót laty (do wybo-

ru), Pan Tadeusz (fragm.),
S?owacki 1.: Hymn (Smutno mi Bo?e), Balladyna (fragrn.),

Konopnicka M.: Wsta?, o dzieci? ...

Lenartowicz T.: Kalina, Z?oty kubek,

Wybór nowel i opowiada?:

D?browska M.: Marcin Kozera,

Orzeszkowa E.: Tadeusz,

Prus B.: Na wakacjach,
Sienkiewicz H.: Orso lub Sachem,

Wybór wierszy poetów polskich XX w.:

Ga?czy?ski K. L np.: Pie?? o ?o?nierzach z Westerplatte,
Herbert Z.: Pude?ko zwane wyobra?ni?,
Iwaszkiewicz 1.: Chcia?bym napisa? jak pies biegnie ...

Kamie?ska A.: Pastereczka, Widok z gór,
Le?mian B.: Odjazd, Wiosna (M?ode jeszcze ga??zie ... ),
Mi?osz Cz.: Przypowie?? o maku,

Ró?ewicz T.: Przepa??, Koncert ?yCUI1,
Staff L.: G?siarka, Kiesze?,

Tuwim l.: Ga???, Gor?ce mleko, Rwanie bzu, Kapu?niaczek,
Twardowski 1.: Do moich uczniów,

Lektura uzupe?niaj?ca:

Bahdaj A.: Wakacje z duchami,

Centkiewiczowie A. i Cz.: Czyfokajest bia?a",

Conan Doyle A.: Przygody Sherlocka Holmesa (wybór),
Hoffman E.T.A: Dziadek do orzechów,

Lem St.: Opowie?? o pilocie Pirxie

Knight E.: Lessie, wró?!

Kuczy?ski M.: Atlantyda, wyspa ognia lub Katastrofa,
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May K.: Skarb w srebrnym jeziorze,

Montgomery L.M.: Ania Z Zielonego Wzg6rza,
Niziurski E.: Spos?b na Alcybiadesa,
Mayne Reid T.: Dolina bez wyj?cia,
Musierov.'icz M.: Kwiat kalafiora lub K?amczucha,

O?ogowska H.: Ucho od ?ledzia,
Prus B.: Anielka,
Stevenson R.L.: Wyspa skarb?w, Pietnastoletni kapitan,
Szklarski A.: Tajemnicza wyprawa Tomka,

Terakowska D.: W?adca Lewawu,
Twain M.: Przygody Hucka,
Veme 1.: Tajemnicza wyspa, t. l i 2, 20 mil podmorskiej ?eglugi,

Wojtyszko M.: Bromba i inni,

KLASA VII

Lektura obowi?zkowa:
Asnyk A.: Do m?odych,
Chryzostom Pasek: Pami?tniki (wybór)

D?ugosz l.: Historia Polski (fragm.)
Fredro A.: Zemsta

Kami?ski A.: Kamienie na szaniec

Kasprowicz J.: Rzadko na moich wargach,

Karpi?ski F.: B6g si? rodzi, Pie?? poranna, Pie?? wieczorna

Kochanowski J.: Fraszki (wybór)
Krasicki I.: Hymn (?wi?ta mi?o?ci ... ), ?ona modna,

Mickiewicz A.: Reduta Grdana,

Pan Tadeusz (fragm.)

Dziady (cz. II)
Mro?ek St.: Woda, Wesele w Atomieach

Prus B.: Kroniki (fragm.)
Przerwa- Tetmajer K.: Fragment z wiersza dla mego synka, Na skalnym
Podhalu lub in.

Rej M.: ?ywot cz?owieka poczciwego (fragrn.)

Reymont W.St.: Ch?opi (fragm.),
Sienkiewicz H.: Krzy?acy,

Z pami?tnika pozna?skiego nauczyciela lub Bartek Zwyci?zca
Wa?kowicz M.: Szkice spod Monte Cassino

Wybór polskich pie?ni patriotycznych i rewolucyjnych, np.:

Delavigne c.: Warszawianka

Ehrenberg G.: Szlachta w roku 1831 (Gdy naród do boju ... ),
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Konopnicka M.: Rota, i in.

Wybór wierszy poetów polskich XX w.:

1. Czechowicz, T. Czy?ewski, KI. Ga?czy?ski, J. Lecho?, 1. Liebert, M.

Pawlikowska - Jasnorzewska, 1. Przybo?, A. S?onimski, K Wierzy?ski
Lektura uzupe?niaj?ca:
Burneu F.E.: Tajemniczy ogród,
Curwood l.: ?owcy wilków,

Dickens K: Opowie?? wigilijna,
Dygasiriski A.: Wilk, psy i ludzie,
Górska H.: Druga brama,

Hugo W.: Gavroche (fragm. powie?ci N?dznicy)
Kraszewski J.l.: Stara ba??, Dzieci? Starego Miasta,

London 1.: Zew krwi, Bia?y kie?,

Makuszy?ski K: Szatan z siódmej klasy,
Mickiewicz A.: Gra?yna,
Nienacki Zb.: Ksi?ga strachów,

O?ogowska H.: Za minut? pierwsza mi?o??.

Porazi?ska J.: Kto mi da? skrzyd?a,

Pruszy?ski K.: Opowiadania (wybór),
Rodziewiczówna M.: Lato le?nych ludzi,

KLASA VlII

Lektura obowi?zkowa:

D?browska M.: Wybór opowiada?, np. Tu zasz?a zmiana, Szcz??liwa isto-

ta, Szkie?ko, Dzie? pisarza,

Hemingway E.: Star)' cz?owiek i morze,

Iwaszkiewicz 1.: Ikar, Podro?e do Polski (fragm.)
Kochanowski J.: Pie?ni (wybór), Treny (wybór),
Kruczkowski L.: Niemcy (fragm.)
Lec St.: My?li nieuczesane (wybór)
Le?mian B.: Urszula Kochanowska

Mickiewicz A.: Pan Tadeusz

Saint-Exupery A.: Ma?y Ksi???,
Sienkiewicz H.: Latarnik lub Wspomnienie Z Martpozy.
S?owacki J.: Podro: na Wschód (fragm.), Hymn o zachodzie s?o?ca,

Tuwim J.: Kwiaty polskie (fragm.)
?eromski S.: Dzienniki (fragm.), Syryfowe prace, Si?aczka, Doktor Piotr,

Echa le?ne (do wyboru)
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Wybór wierszy poetów polskich: K.K. Baczy?ski, M. Bia?oszewski, W?.

Broniewski, K.I. Ga?czy?ski, Zb. Herbert, CK. Norwid, Cz. Mi-?osz, T.

Ró?ewicz, W. Szymborska, J. Twardowski,
Lektura uzupe?niaj?ca:
Domagalik 1.: Koniec wakacji,
Czechow A.: Wybór nowel,

Heyduk B.: Legendy i opowie?ci o Krakowie,

Hemingway E.: Wybór opowiada?,
Kowalewski St.: Czarne okna,

Krzyszto? 1.: Wielb?qd na stepie,
London J.: Martin Eden,
Mitchell M.: Przemin??o Z wiatrem,

Nienacki Zb.: Niesamowity dwór,

O?ogowska H.: Dziewczyna i ch?opak, czyli heca na czterna?cie fajerek,
Prus B.: Placówka, .

Pruszy?ski K.: Droga wiod?a przez Narwik,

Saint-Exupery A.: Nocny lot, Ziemia planeta ludzi,

Szaniawski J.: Profesor Tutka,

SZczepa?ski 1.: Polska jesie?,
Wa?kowicz M.: Ziele na kraterze,

Wielowski 1.M.: Su?tan

wYKAZ LEKTUR PODSTAWOWYCH I UZUPE?NIAJ?CYCH
dla szkó? ponadpodstawowych

KLASA I

?ektura podstawowa:
1. Parandowski: Mitologia
Homer: Iliada, Odyseja (fragmenty)
Sofokles: Antygona
Kwiatki ?w. Franciszka
1. Bedier: Dzieje Tristana i Izoldy
Bihlia, Stary i Nowy Testament (wybór)
Gall Anonim: Kronika polska (fragm.)
Bogurodzica,
Legenda o ?w. Aleksym (fragm.)
M. Rej: ?ywot cz?owieka poczciwego (fragm.)
1. Kochanowski: Fraszki, Pie?ni, Treny, Psalmy (wybór)
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A. Frycz-Modrzewski: O poprawie Rzeczypospolitej
P. Skarga: Kazania sejmowe (wybór, np. O mi?o?ci ku ojczy?nie)
M. S?p Szarzy?ski: Sonety (wybór)
W. Szekspir: Makbet, Romeo i Julia

D. Naborowski, lA. Morsztyn, W. Potocki - wybór wierszy
J .Ch. Pasek: Pami?tniki (fragmenty)
Molier: ?wi?toszek, Sk?piec
1. Krasicki: Bajki, Satyry, Monachomachia

J. Wybicki: Piesn legionów polskich we W?oszech

Wolter: Kandyd czyli optymizm

Lektura uzupe?niaj?ca:
F. ViUon: Wielki testament

Boccaccio G.: Dekameron (fragm.)
J. Kochanowski: Odprawa pos?ów greckich, Treny
M. Rej: Krótka rozprawa

Sz. Szymonowic: Sielanki

W. Potocki: Wojna chocimska

J. Sobieski: Listy do Marysie?ki
P. CorneiJle: Cyd
T. Tasso: Jerozolima wyzwolona
W. Bogus?awski: Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale

L Krasicki: Miko?aja Do?wiadczy?skiego przypadki
J.U. Niemcewicz: Powrót pos?a
F. Zab?ocki: Fircyk w zalotach, Sarmatyzm
J.J. Rousseau: Nowa Heloiza

KLASA II

Lektura podstawowa:
A. Mickiewicz: Oda do m?odo?ci, Ballady i romanse, Sonety krymskie,

Dziady. Cz??? III, Pan Tadeusz

J. S?owacki: Kordian, Liryki (w tym Grób Agamemnona)
A. Fredro: ?luby panie?skie
Z. Krasi?ski: Nie-Boska komedia

C. Norwid: Wybór wierszy
1. Byron: Giaur

J.W. Goethe: Cierpienia m?odego Wertera, Faust, wybrane ballady i li

ryki
H. Bal zac: Ojciec Goriot

M. Gogol: Plaszc:

F. Schiller: Zbójcy, R?kawiczka
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W. Szekspir: Hamlet

Wybór nowel (np.: M. Konopnicka: Mi?osierdzie gminy, Mendel Gdariski,
E. Orzeszkowa: Gloria victis, ABC,
B. Prus: Omy?ka, Grzechy dzieci?stwa, Kamizelka,
H. Sienkiewicz: Bartek Zwyci?zca, Z pami?tnika pozna?skiego nauczycie
la,
B. Prus: Lalka
H. Sienkiewicz: Potop
A. Asnyk: wybór wierszy

!&ktura uzupe?r?aj?ca:
M. Malczewski: Maria

A. Mickiewicz: Konrad Wallenrod, Liryki lozanskie

J. S?owacki: Balladyna, Beniowski, Lilla Weneda,
M. Konopnicka: wybór wierszy'

.

E. Orzeszkowa: Nad Niemnem

B. Prus: Emancypantki, Faraon, Kroniki tygodniowe (wybór), Ogniem i

mieczem, Pan Wo?odyjowski
K. Dickens: Dawid Copperfield, Klub Pickwicka

G. Flaubert: Pani Bovary

KLASA III

Lektura podstawowa:
K. Przerwa-Tetmajer, J. Kasprowicz - wybór wierszy
S. ?eromski: wybór opowiada? np. Echa le?ne, Rozdziobi? nas kruki,

wrony ...

, Ludzie bezdomni, Przedwio?nie

S. Wyspia?ski: Wesele

W.S. Reymont: Ch?opi
Ch. Baudelaire, A. Rimbaud - wybór wierszy
Z. Na?kowska: Granica lub M. Kuncewiczowa: Cudzoziemka

W. Gombrowicz: Ferdydurke
S.I. Witkiewicz: W ma?ym dworku, Szewcy
B. Schulz: Sklepy cynamonowe

B. Le?mian, L. Staff, J. Tuwim, W. Broniewski, J. Przybo?. 1. Czecho

wicz - wybór wierszy

Lektura uzupelr?aj?ca:
S. Wyspia?ski: Wyzwolenie, Noc listopadowa, Warszawianka

G. Zapolska: Moralno?? pani Dulskiej
S. ?eromski: Popio?y, Wierna rzeka
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J. Conrad: Lord Jim

A. Czechow: wybór opowiada?, Trzy siostry
F. Dostojewski: Zhrodnia i kara

H. Ibsen: Dzika kaczka

T. ?ele?ski-Boy: Plotka o Weselu

M. D?browska: Noce i dnie; Ludzie stamtqd
B. Brecht: Matka Courage i jej dzieci

M. Bu?hakow: Mistrz i Ma?gorzata
F. Kawka: Proces

A. Saint-Exupery: Ziemia planeta ludzi

A. Hutkiewicz: Od czystej formy do literatury faktu (wybór)

KLASAIV

Lektury do wvboru: POEZJA:

K.K. Baczy?ski, Cz. Mi?osz, T. Ró?ewicz, Z. Herbert, M. Bia?oszewski
- inni poeci polscy: J. Przybo?, K. Wierzy?ski, J. Lecho?, A. S?oninr

ski, K.I. Ga?czy?ski, A. Wa?yk. W. Broniewski, {?oooclowski, f.

Twardowski, R. Brandstaeuer
'

.

.

A.Kamie?ska, S. Grochowiak, T. Nowak, E. Bryll, E. Stachura, E. Lip'

ska, T. Jastrun,
'

.

- poezja powszechna, np.: A.Achmatowa, J.Brodski, B. Okud?awa i in.

LITERATURA FAKTU, PAMI?TNIK, DZIENNIK, REPORTA?:

G. I-Ierling-Grudzi?ski: Inny ?wiat

K. Moczarski: Rozmowy z katem

M. Bia?oszewski: Pami?tnik z powstania warszawskiego
M. D?browska: Drienniki

H. Krall: Zdqzy? przed Panem Bogiem
R. Kapu?ci?ski: Cesarz

Z. Na?kowska: Dziennik czasu wojny, Medaliony

PROZA FABULARNA:

T. Borowski: Opowiadania, np. Prosz? pa?stwa do gazu, Dzie? na Har'

menrach

G. Herling-Grudzi?ski: opowiadania
1. Andrzejewski: Popió? i diament, Ciemno?ci kr)j? ziemi? albo Bramy

raju
T. Konwicki: Sennik wspó?czesny, Ma?a Apokalipsa, Kronika wypadkaw

mi?osnych albo Bohi?

M. H?asko: Nast?pny do raju
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T. Nowak: A jak królem, a jak katem b?dziesz ...
,

J. Iwaszkiewicz: Panny Z Wilka, Brzezina
J.J. Szczepa?ski: Ikar, Wyspa
M. Nowakowski: Wesele raz jeszcze, opowiadania
J. Stryjkowski: Przed niemonym trubunalem

J.J. Szczepa?ski: Ikar, Wyspa i in.

A. Camus: D?uma
A. So??enicyn Jeden dzie? Iwana Denisowie?a

G. Orwell: Rok 1984, Folwark zwierz?cy

DRAMAT:

S. Mro?ek: Tango, SIO/l, Emigranci
F. Durenrnau: Fizycy, Wizyta starszej pani
W. Gombrowicz: Operetka
T. Ró?ewicz: Kartoteka

S. Beckett: Czekaj?c na Gadata

Oprac. M. Wojtas
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WYKAZ NAZWISK PISARZY - PRZYNALE?NO?? J?ZYKOWA

wed?ug "Przewodnika Bibliograficznego
"

stycze? - czerwiec 1995 r.

Adams Duglas lam.! 820(73)- Knol Patricia lang.! 820-

AdJer Warren lam.! 820(73)- Kornbluth Cyril M. 820(73)-
Amiellrit /hebr.z 892.4- Kreouac Jac lam.! 820(73)-

Anthony Piers lam.! 820(73)- Kristof Agota Ifr.! 840-

Arguile Cheryj A. lam.! 820(73)- La Mure Pierre lam.! 820(73)-
Armstrong Lindsay lang.! 820- Lanzmann Claude Ifr.! 840-

Auden Wystan Hogh lang.! 820- La Plaute Lynda lang.! 820-

BaJassi Balint I"'?g.! 894.511- La RochenfoucauJd Fran- 840-

cois /fr.!

Barker Margaret lam.! 820(73)- Lennpux Marian lang.! 820-

Bauer Joseph Martin lniem.! 830- London Cait lam.! 820(73)-
Bear Greg lam.! 820(73)- LoweU Elizabeth lam.! 1\20(73)-
Bellman Carl Michael/szw.! 839.7- Ludstrom Evert Isz",.! 8397-

Berenson Laurien lam.! 820(73)- Martini Steven Paul lam.! 820(73)-
Bernhardt William lam.! 820(73)- Maudino Og lam.! 820(73)-
Bieniek Horst lniem.! 830- May Julian lam.! 820(73)-
Bischoff David Frederick lam.! 820(73)- McCaffrey Anne lam.! 820(73)-

Bishop Elizabeth lam.! 820(73)- Michaeis Barbara lam.! 820(73)-
Brikner Friede lniem.! 830- MichaeIs Kasey lam.! 820(73)-

Blyilie Le Gette lam.! 820(73)- MichaeIs Leigh lang.! 820-

Bragg Melvyn lang.! 820- Mich?ner James A. lam.! 820(73)-
Brown Dole lam.! 820(73)- Miller Henry lam.! 820(73)-
Brown Rich laml 820(73)- Mensarat Nicholas langl 820-

Browning Amanda lang.! 820- Mortirner John Clifford 820-

lang.!

Bujold Lois Me Master lam.! 820(73)- Morrów James lam.! 820(73)-
Bruno Anthony lam.! 820(73)- Nathauson E.M. lam.! 820(73)-
CaUow Phil.ip lang.! 820- Neggers Carla lang.! 820-

CampbcU Naomi lam.! 820(73)- Neiderman Andrew lam.! 820(73)-
Carroll Geny lam.! 820(73)- Nese Marco lwU 850-

Cavanna !fr.! 840- O'ConneU Carol lam.! 820(73)-

Cassidy Carla Bracole lam.! 820(73)- Ocork Shannon lam.! 820(73)-

Conroy Pat lam.! 820(73)- Ondaatje Michael /kanad.! 820(71)-
Cook Robin lam.! 820(73)- Onnesson Jean d' Irr.! 840-

CornwelJ Bernard lang.! 820- Orwig Sara lam.! 820(73)-
Coughlin William .Teremiah lam.! 820(73)- Panerson Richard Norton 820(73)-

lam.!

Crosland Susan lam.! 820(73)- Piper H.Beam lam.! 820(73)-

Crowley John lam.! 820(73)- Pouer Potricia lam.! 820(73)-

Dailey Janet lam.! 820(73)- Reiss Bob lam.! 820(73)-

Darcy Lilian lang.! 820- Richards Emilie lam.! 820(73)-
Davis Christopher lam.! 820(73)- RichardsolI Linda lam.! 820(73)-
Deutennann Peter T .. Iniem.! 820(73)- Rivers Frallcine lang.! 820-

Doctorow E.L. lam.! 820(73)- Robbins Harold lam.! 820(73)-
Donaldson Stephan lang.! 820- Roberts Nora lam.! 820(73)-
Drawert Kurt lniem.! 830- Rogers Rosemary lam.! 820(73)-
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DriscoU Peter lang.! 820- Roth Joseph laustr.! 830(436)-
DnlJnmond June lang.! 820- Ross Jo Ann lang.! 820-

Duncan Dave /kanad.! 820(71 ) Sabatini Rafael/ang.! 820-
Dunne Dominik lam.! 820(73)- Sagan Steve lam.! 820(73)-
Duncan Lois lam.! 820(73)- San demo Marrgit/norw.! 839.6-
Eco Urn berto lwI.! 850- Sanders GJenda /kanad.! 820(71 j-
Edwards Jane lam.! 820(73)- Sanders Lawrance lam.! 820(73)-
EUis BreI Easron lam.! 820(73)- Sangare Omar Ipol.! 884-

Elstner Kay lam.!
\

820(73} Savkovic' Dusan Iserb.! 886.11.2-

Erskine John lang.! 820- Svela Efraim /ros.! 882-
Fast Howard la·m.!

.

820(73)- Shaw Bob lang.! 820-

Faust Frederick lam.! 820(73)- Shelby Philip lang.! 820(73)-
Ferreo Bruno 1 w 1./

'

850- Smith Clark Ashon lam.! 820(73)-
F1annery Sean lam.! 820(73)- Amith Nonna lam.! 820(73)-
Foresti Traule laUSII.! 830.(436)- Smith Wi?bur /po?.afr.? 820(680)-
Gaborian Emilie Ifr.! 840- Stil Mark Robert /ros.! 882-

GaUangher Stephan lam.! 820(73)- Stryker Dew lam.! 820(73)-
Gandolfi Simon lang.! 820- Styren William lam.! 820(73)-
Galldoll Peter I?ng.! 820- Thomas D.M./ang.! 820-

GiJden Mel/am.! 820(73)- Thore Nicola lang.! 820-

Gill Barbara lan g.! 820- Teland John lam.! 820(73)-
Gray Ginna lam.! 820(73)- Trump Ivana lam.! 820(73)-
Groom Winsten lam.! 820(73)- Vanoyeke Violaine lIr.! 840-

Graves Robert lang.! 820- Vachss Andres II. lam.! 820(73)-
Guntrum Suzanne Simmons lam.! 820(73)- Vergilius Maro P. !lac.! 871-

Hagberg David lam.! 820(73)- Yerby Frank lam.! 820(73)-
HalTison Harry lam.! 820(73)- Y ong Karen lam.! 820(73)-
Hatcher Robin L. lam.! 820(73)- WaIJenberg Anna Ipol.! 884-

Baudberg Ron lam.! 820(73)- Warren Julie lam.! 820(73)-

BeaDey Seamus lirlandz.l 820(417)- Watkins Graham lam.! 820(73)-
Heller Joseph lam.! 820(73)- Webb Colin lang.! 820-

Hcnderson Lois T. lam.! 820(73)- Welllllri Maria lwI.! 850-

Highsmith Parric'ia lam.! 820(73)- Wenlwonh Sali y lang.! 820-

Billi Grace Livingston lam.! 820(73)- Whilll?y Phyllis A. lam.! 820(73)-
Hilsenraul Edgar lniem.! 830- Williams Barnaby lang.! 820-

Holt Victoria lang.! 820- Williams Rosanne lam.! 820(73)-

Hughes Tcd lang.! 820- Williams Tad lam.! 820(73)-
Jackson Shirley lam.! 8;20(73)- Winsor Kaul1een/am.! 820(73)-
Jakes John lam.! 820(73)- Wolfe Gcne iam.! 820(73)-
James B.J./am.! 820(73)- Wood Barbara lam.! 820(73)-

Johansen Iris lam.! 820(73)- Woolrich Cornell/am.! 820(73)-
Kanovi? Grigorij Iros.! 882- Wylie JOllathan lang.! 820-

Kaye'Mary Margaret lang.! 820-

Kellrick Tony iang.! 820-

Oprac. Maria Szeliga
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KALENDARZ ROCZNIC 1996 ROK

STYCZE?
350 roczno Uf. - Jan Chryzostom Pasek - pami?tnikarz

03.01.

04.01.

08.oJ .

10.01.

10.01.

10.01.

1201.

13.01.

90 roczno Uf.- Roman Brandstacuer -

poeta, dramaturg, prozaik
55 roczn. ?mo - Henri Bergson - filozof, Nagroda Nobla 1927 r.

100 roczn. ?m.- Paul Marie Verlaine -

poeta francuski

45 roczno ?mo - Sinclair Lewis - pisarz ameryka?ski, Nagroda Nobla 1930 r.

60 roczno ?mo - Gabriel Korbut - historyk literatury i bibliograf
10 roczn. ?mo - Jaros?aw Seifert - poeta czeski, Nagroda Nobla 1984 f.

20 roczno ?rn., 105 roczn. ur. - Agata Christie - pisarka angielska
55 roczn. ?rn., 75 roczn. Uf. (06.11.) - James Joyce - pisarz irlandzki pisz?cy
w j?z. angielskim, autor powie?ci opartych na do?wiadczeniach ?o?nierza II

wojny ?wiatowej
14.01. 100 roczn. Uf. - Dos Passos - pisarz amerykaliski

I 10 roczno ur. - Jones LofLing - pisarz i ilustrator ameryka?ski
15 roczn. ?mo - Wiera Badaiska - autorka ksi??ek dla dzieci

18.01. 60 roczno srn. - Rudyard Kipling - pisarz angielski, Nagroda nobla 1907 r

l 10 roczno ?mo - Micha! Czajkowski - powie?ciopisarz, dzia?acz polityczny
170 roczno ?m. - Stanis?aw Staszic -

uczony, filozof i pisarz polityczny20.01.

21.01.

22.01.

95 roczno ur. - Janusz Meissner - prozaik
75 roczno ur. - Krzysztof Kamil Baczy?ski -

poeta, uczestnik powstania

warszawskiego
26.01. 20 roczn. ?mo - Witold Jan Doroszewski - wybitny j?zykoznawca, autor

licznych prac z j?zykoznawstwa polskiego, s?owotwórstwa, dialektologii,
semantyki
240 roczn. ur., 205 roczn. ?mo - Wolfgang Amadeusz Mozart - klasyk wie

deriski

27.01.

70 roczn. ur. - Michai? Sa?tykow-Szczedrin - pisarz rosyjski
140 roczno ur. - Aleksander Bruckner - filolog polski, historyk j?zyka i kul

tury

29.01.

130 roczn. ur. - Romain Rolland - powie?ciopisarz francuski, Nagroda No

bla 1907

40 roczno ?mo Alan Alexander Milne - pisarz angielski, autor populamych

ksi??ek dla dzieci o Kubusiu Puchatku

31.01.

LUTY

450 roczno ur. - Piotr Skarga - pisarz, poeta, kaznodzieja
250 roczu. ur. - Tadeusz Ko?ciuszko - polski bohater narodowy, general,

Najwy?szy Naczelnik Sil Zbrojnych

04.02.

130 roczno UL - Ignacy Chrzanowski - historyk literatury
110 roczn. ur. - Jerzy Szaniawski - dramatrug i prozaik
155 roczn. lir. - Józef Brandt- malarz

05.Q2.

10.Q2.

11.02.

80 rcczn . ur. - Seweryna Szmaglewska - prozaik
80 roczn. srn. - Micha? Arct - ksi?garz j wydawca15.02.

50 roczn. ?mo - Witold Makowiecki - pisarz, autor utworów dla m?odzie?y
140 roczn. ?mo - Heinrich Heine -

poeta niemiecki, romantyk17.02.

18.02. 30 roczn. ?mo - Stanis?aw Car-Mackiewicz - pisarz
65 roczu. lir. - Toni Morrisou - powie?ciopisarka j eseistka ameryka?ska,

Nagroda Nobla) 993 r.
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19.02.

24.02.
45 roczn. ?m. - Andre Gide - pisarz francuski, Nagroda Nobla 1947 r.

55 roczno sm. - Emil Zegad?owicz -

poeta, powie?ciopisarz i dramatrug.
za?o?yciel grupy poetyckiej "Czartak"

210 roczno Uf. - Wilhelm Grimm - pisarz niemiecki
25.02. 120 roczn. srn. - Seweryn Goszczyriski -

poeta, publicysta, dzia?acz poli
tyczny, uczestnik powstania listopadowego

28.02. 90 roczno Uf. - Wiesia w Wernic - publicysta, prozaik, autor ksi??ek dla m?o

dzie?y
80 roczn. sm. - Henry James - powi?ciopisarz i nowelista ameryka?ski
20 roczn. ?mo - Jerzy Wittlin -

poeta, prozaik

MARZEC

03.03.

05m.

07.03.

250 roczn. ur. - Izabela Czartoryska z Flemingów - pisrka, mecenas kultury
95 roczn. ur. - Julian Przybo? -

poeta i eseista

140 roczno sm. - Kajetan Ko?mian -

poeta, krytyk literacki i teatralny, publi

cysta, przywódca i czo?owy przedstawiciel obozu klasyków
08m. 205 roczn. ur. - Kazimierz Bredzi?ski -

poeta i krytyk literacki. prekursor

romantyzmu
.

95 roczno ?m. - Aleksarter Gieryrnski - malarz, przedstawiciel realizmu

11.03 100 roczn. ur. - Edward Rydz ?mig?y - marszalek Polski od 1936 r., bliski

wspó?pracownik J.Pilsudskieg'o, artysta malarz

90 roczno ur.'- Józef Kapeniak - powie?ciopisarz
1403. 195 roczn. -sm. - Ignacy Krasicki'- najwybitniejszy pisarz polskiego o?wie

cenia

17.03. 170 roczn. ?mo - Józef Maksymilian Ossoli?ski - historyk, powie?ciopisarz,
fundator Zak?adu Narodowego im. Ossoli?skich we Lwowie

55 roczno ?mo - Izaak Babel - pisarz rosyjski
22.03. 210 roczn. ur. - Joachim Lelewel - historyk, numizmatyk, bibliograf, dzia

?acz patriotyczny
23.03. 115 roczn. ur. - Roger Martin du Gard - pisarz francuski, autor powie?ci

psychologiczno-spo?ecznych, Nagroda Nobla 1937 r.

27.03.

28.03

31.03.

125 roczn. ur. - Henryk Mann - antyfaszystowski pisarz niemiecki

55 roczno ?mo - Virginia Woolf - powie?ciopisarka angielska
400 roczn, ur. - Rene' Descartes (Kartezjusz) - francuski filozof i matema

tyk, przedstawiciel racjonalizmu i sceptycyzmu poznawczego

KW1ECIE?
01.04.

03.04.

100 roczn, ur. - Pola Gojawiczy?ska - powie?ciopisarka i nowelistka

I J O roczn. ur. - W?adys?aw Tatarkiewicz - filozof, historyk filozofii, estetyk
i historyk sztuki

08.04. 65 roczn. Sm. - Erik Axel Karlfeldt -

poeta szwedzki, Nagroda Nobla 1931

r. (po?miertna)
09.04. 175 roczno ur. - Charles Buudelaire -

poeta francuski i prekursor symboli
zmu

10.04. 30 roczno ?mo - Evelyn Arthur Waugh - powie?ciopisarz i nowelista angiel
ski

13.04 30 roczno ?m. - Georges Duhmel - pisarz francuski

90 roczn. lir. - Samuel Beckett - dramaturg, prozaik i eseista irlandzki pisz?

cy po angielsku i francusku, Nagroda Nobla 1969 r.

14.04. 210 roczno ur. - Walerian ?ukasi?ski - dzia?acz -patriotyczny, wspólza?o?y
ciel Wolnomularstwa Narodowego

77



16.04.

17.04.

50 roczn. ur. - Maciej Wojtyszko .. autor ksi??ek dla dzieci i m?odzie?y
200 roczn. ur. - Stanis?aw Jachowicz - pedagog, poeta, pionier polskiej lite

ratury dziecicej
23.04. 380 roczno ?rn. - William Szekspir - najwi?kszy dramatrug ?wiata

380 roczno ?rn. - Miguel de Cervantes Saavedra - pisarz hiszpa?ski, twórca

nowo?ytnej powie?ci europejskiej
24.04.

26.04.

110 roczn. ur. - Juliusz Klein er - historyk i teoretyk literatury, filolog
265 roczno ?rn. - Daniel Defoe - angielski pisarz i publicysta, wybitny

przedstawiciel o?wiecenia

MAJ

02.05.

03.05.

170 roczn. ?m. - Antoni Malczewski -

poeta
105 roczno lir. - Tadeusz. Peiper -

poeta i krytyk literacki, teoretyk Awangar
dy Krakowskiej

05.05. 150 roczno Ul' .. 80 roczn. ?m. - Henryk Sienkiewicz - powie?ciopisarz i no

welista polski, Nagroda Nobla 1905 r.

0705.

08.05.

30 roczno ?rn, - Stanis?aw Jerzy Lec -

poeta i satyryk
145 roczn. ur. - Stanis?aw Witkiewicz - krytyk sztuki. malarz i pisarz, twórca

stylu zakopia?skiego
11.05. 25 roczn. ?rn. - Rafa? Wojaczek -

poeta

80 roczno ur. - Maria Kann - auterkaksi??ek dla m?odzie?y
30 roczn. ?m. - Ludwik Hieronim Morstiu -

poeta, prozaik12.05.

13.05. 80 roczn ?m, - Alejehem Szolern (wia?c. Szalom Rabinowicz) - ?ydowski

powie?ciopisarz i nowelista

105 roczn. ur. - Micha? Bulhaków - rosyjski pisarz i nowelista14.05.

19.05. 25 roczn. ?rn. - Czesia w Janczarski -

poeta, autor ksi??ek dla dzieci i m?o

dzie?y
155 roczn. m. - Julian Ursyn Niemcewicz - pisarz. i dzia?acz polityczny21.05.

23.05. 90 roczn. ?m. - Henrik Ubsen - dramatopisarz norweski i o ?wiatowym zna

czeniu

35 roczn. sm. - Janusz Makarczyk - autor ksi??ek dla dzieci25.05.

28.05. 15 roczno ?m., 95 roczno ur. - ks. prymas Stefan Wiyszy?ski -

prymas tysi?c
lecia

65 roczno sm. - Zofia ?urakowska - prozaik, autorka ksi??ek dla dzieci i

mJodzie?y

29.05.

CZERWlEC

390 roczn. ur. - Pierre Corneille - dramatopisarz francuski, twórca komedii

klasycystycznej

06.06.

155 roczno ur. - Eliza Orzeszkowa - pisarka, czo?owa przedstawicielka okre

su pozytywizmu
50 roczn. sm. - Gerhart Hauptrnann - dramaturg i powie?ciopisarz niemiec

ki, Nagroda Nobla 1912 r.

40 roczn. sm. - Jan Lecho? (wlasc. Leszek Serafluowicz) -

poeta wspó?
twórca grupy poetyckiej "Skamander"

08.06.

12.06.

14.06.

17.06

55 roczn. ?rn. - Witold Hulewicz -

poeta

60 roczn. sm. - Gilbert Keith Chesterton -

poeta, powie?ciopisarz angielski
300 roczn. sm. - Jan 1IJ Sobieski - hetman wielki koronny. król polski, wy

bitny wódz, pogromca Turków pod Chocimiem i Wiedniem

18.06.

19.06.

60 roczn. sm. - Maksym Górki - pisarz rosyjski
75 roczn, ?rn. - Tadeusz Rittner - dramaturg i prozaik, jeden z twórców
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nowoczesnej komedii polskiej
65 roczno ?mo - Jerzy Libert- poeta

20.06.

21.06.

22.06.

24.06.

29.06.

30.06.

01.07.

02.07.

03.07.

04.07.

06.07.

07.07.

08.Q7.

09.07.

10.07.

12.07.

15.07.

19.07.

22.07.

24.07.

26.07.

27.Q7.

:
i

01.08.

02:08.

03.08.

65 roczn. Uf. . Urszula Kozio?· poetka, pisarka, publicystka
85 roczno ur .. Hanna Malewska . prozaik, publicysta
40 roczn. ?mo . Vaclav Rezac . pisarz czeski

200 roczn.ur. . Jan Czeczot- poeta, etnograf, autor pie?ni filareckich i filo

mackich. przyjaciel A.Mickiewicza

55 roczno ?mo . Ignacy Paderewski· ?wiatowej s?awy pianista, kompozytor,

polityk, dzia?acz spo?eczny
85 roczno ur. . Czes?aw Mi?osz· prozaik, poeta, eseista, tlumacz

, Nagroda
Nobla 1980 r.

LIPIEC

100 roczn. ?mo . Harriet Elizabeth Beecher-Stowe . ameryka?ska pisarka i

dzia?aczka spo?eczna
35 roczno ?mo . Ernest Hemingway· prozaik ameryka?ski, Nagroda Nobla

1954 r.

30 roczn. ?mo . Jan Brzechwa. poeta, autor utworów dla dzieci,
55 roczno ?mo . Tadeusz Boy-Zele?ski .

poeta, satyryk, wybitny t?umacz,

krytyk teatralny i literacki, publicysta
45 roczno ?m.· Tadeusz Borowski· prozaik, poeta i publicysta
20 roczn. ?m."· Antoni S?onimski· poeta, wspó?za?o?yciel grupy poetyckiej
"Skamander"

200roczn. ?mo • Adam Naruszewicz >

poerta, hlstoryk.jezuita
130 roczn. Ul". • Jan Lemanski . pisarz, poeta. satyryk i t?umacz

40 roczn .. <m .. Giovanni Papini • pisarz w?oski

300 roczn. ?mo . Wac?aw Potocki· poeta
80 roczn ur. • Stanis?aw Pagaczewski . prozaik. autor ksi??ek dla dzieci i

m?odzie?y
105 roczn. ur. . Marcel Proust· powie?ciopisarz francuski

460 roczno ?mo . Erazm z Rotterdamu· holenderski filolog i filozof. jeden z

najwybitniejszych humanistów odrodzenia

35 roczn. ?m.· Mazo de la Roche - powie?ciopisarka kanadyjska
120 roczn. ?m .. Aleksander Fredro- komediopisarz
95 roczno ur .. Bruno Jasie?ski .

poeta, prozaik, wspó?twórca polskiego
futyryzmu
100roczn. ur.· Archibald Joseph Cronin· powie?ciopisarz angielski
30 roczn, ?mo • Tadeusz Sinko . filolog klasyczny i historyk literatury pol.

skiej, twórca krakowskiej szko?y filologicznej
5 roczn. ?m. - Isaac Bashevis Singer > pisarz ameryka?ski, z pochodzenia
Polak, Nagroda Nobla 1978 r.

70 roczno ?mo . Edward S?o?ski .

poeta, prozaik (

140 roczn. ur. '. -George Bernard Shaw. angielski dramaturg, publicysta,
odnowiciel wielkiej sztuki dramatycznej w Anglii, Nagroda Nobla 1925 r.

155 roczn. ?m .. Michai? Lermontow. poeta rosyjski, mistrz liryki
50 roCZ,1. ?mo . Gertruda Stein . powie?ciopisarka i poetka ameryka?ska

SIERPIE?

70 roczn. ?mo . Jan Kasprowicz· poeta
35 roczn. ?mo . Józef Bieniasz . powie?ciopisarz
110 roczno ?mo . Jan Lam· powie?ciopisarz, satyryk
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90 roczno ur. - Wanda Grodzie?ska - poetka, prozaik
110 roczn. ur. - Jerzy Hulewicz - dramaturg, malarz04.08

07.08. 75 roczno ?m. - Aleksander Blok -

poeta rosyjski, przedstawiciel symbolizmu'
55 roczno sm. - Rabindranath Tagore - indyjski poeta, pisarz, filozof, kom

pozytor i malarz, Nagroda Nobla 1913 r.

09.08.

10.08.

12.08.

80 roczn. ur. - Eugeniusz Paukszta - pisarz i publicysta
100 roczn. ur. - Stefan Wiechetki (Wiech) - felietonista i satyryk
130 roczn. ur. - Jacinto Benavente y Martinez - dramaturg hiszpa?ski, Na

groda Nobla 1922 r.

13.08.

14.08.

50 roczno ?mo - Herbert George Wells - pisarz angielski
40 roc?n. ?111. - Bertold Brecht - pisarz niemiecki, jeden znajwybitniejszych
dramaturgów ?wiata

75 roczno ur. - Julia Hartwig - poetka, autorka ksi??ek dla dzieci

15.08. 225 roczn. ur. - Walter Scott - narodowy pisarz szkocki, poeta oraz twórca

nowoczesnej powie?ci historycznej
60 roczno sm - Graz?a Deledda - powie?cipisarka i nowelistka wioska, Na

groda Nobla 1926 r.

100 roczn ur. - Józef Wiulin - powie?ciopisarz1708.

19.08.

20.08.

60 roczn. sm. - Frederico Garera Lorca -

poeta i dramatopisarz hiszpa?ski
95 roczn. 1If. - Salvatorc Quasimodo -

poeta wioski, krytyk teatralny i

dziennikarz, Nagroda Nobla 1959 r.

25.08. 105 roczno ur. - Gustaw Moroinek - autor powie?ci tematycznie zwi?zanych
z ?yciem ludu ?l?skiego
20 roczno ?m. - Eyvind Johnson- prozaik szwedzki, Nagroda Nobla 1974 r.

125 roczn. ur. Teodor Dreiser - pisarz ameryka?ski; autor powieki natura

listycznych i opowiada?

27.08.

240 roczn. ur. - Jan ?niadecki - matematyk, astronom i filozof, organizator ?ucia

naukowego w Polsce, zapocz?tkowa? polsk? terminologi? matematyczn?

29.08.

185 roczno ur. - Theophile Gautier - pisarz francuski, przedstawiciel roman

tyzmu, prekursor parnasizmu, autor has?a "sztuka dla sztuki"

31.08.

WRZEsrE?

02.09. 20 roczn. ?mo - Stanis?aw Grochewiek -

poeta, prozaik, dramaturg i publi

cysta

105 roczn. ur. - Zenon Klemensiewicz - j?zykoznawca, polonista, pedagog
230 roczno ur. - John Dalton - angielski fizyk i chemik, sformulowal atomi

styczn? teori? materii, odkry? prawo ci?nie? cz?stkowych, opisa? daltonizm

85 roczn. Uf. - Maria Kriiger - autorka ksi??ek dla dzieci i m?odzie?y

06.09.

375 roczn. ur. - Jean de La Fontaine -

poeta francuski, autor s?ynnych bajek

alegorycznych

08.09

10.09. 175 roczn. ?mo - Franciszek Zab?ocki - najwybitniejszy komediopisarz pol

skiego o?wiecenia

12.09. '75 roczno ur. - Stanis?aw Lem - prozaik, eseista

15 roczn. ?rn., 100 roczn. IIr.(12.10.) - Eugenio Montale -

poeta wioski,

krytyk literacki, Nagroda Nobla 1975 r

13.09.

14.09.

65 roczno ur. - Wiktor Zawada - autor ksi??ek dla dzieci

80 roczn. ?mo - Jose Echegaray y Eisaguirre - dramaturg hiszpa?ski, Nagro
da Nobla 1904 r.

65 roczno ur. - Janina Wleczerska - autorka ksi??ek dla dzieci i m?odzie?y15.09.

19.09. 85 roczn. ur. .: William Golding - prozaik angielski, g?ówny przedstawiciel

powie?ci spo?eczno-moralnej, Nagroda Nobla 1993 r.
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20.09 25 roczn. ?mo - Jorgos Seferis (wla?c. J.StiUanos Seferiadis) -

poeta i eseista

grecki, jeden z czo?owych przedstawicieli greckiej poezji filozoficzno

intelektualnej, Nagroda Nobla 19G3 r.

24.09.

30.09.

100 roczno ur. - Scott Key Fitzgerald - pisarz ameryka?ski
1\5 roczn. ur. - Jerzy Kierst -

poeta

PA?DZIERNIK
0110. 95 roczn. ur. - SIanis?awa Przybyszewska - pisarka i malarka. autorka slyn

nych dramatów o rewolucji francuskiej
02.10. 50 roczno ?mo - Ignacy Mo?cicki - prezydent RP w latach 1926-39, chemik,

technolog, autor ponad 60 prac naukowych
0..1.] O. 255 roczn. ur. - Franciszek Karpi?ski -

poeta, reprezentant polskiego senty
mentalizmu

05.10. 140 roczno ur. - Oscar Wilde - poeta, dramaturg i powie?cipisarz angielski,

pochodzenia irlandzkiego, czo?owy reprezentant angielskiego modernizmu.

mistrz paradoksu
15.10.

17.10.

18.10.

35 roczno ?mo . Tadeusz Zelenay .

poeta autor opowiada?
95 roczn. ?mo - Micha? Ba?ucki - komediopisarz. poeta
110 roczno ur .. Helena Boguszewska . powie?ciopisarka, wspólzalo?yciellca

grupy literackiej "Przedmie?cie"

2U O.

22.10.

110 roc?n. ?mo . Jose Hernandez .

poeta argenty?ski
90 roczno ?m.· Paul Cezann? - malarz francuski,jeden z twórców malarstwa

wspó?czesnego
25.10.

30.10.

95 roczn. ur. - W?adys?aw Jan Grabski - prozaik, publicysta
175 roczn, ur. . Fiodor Dostojewski· przedstawiciel rosyjskiej powie?ci

realistycznej
.

31.10. 150 roczn, ur .. Edmondo de Amicis - pisarz w?oski

LISTOPAD

o l.Il. 500 roczn. ?mo . Kallimach (w?asc. Filippo Buonaccorsi) - w?oski humani

Sk1, pisarz i dyplomata dzia?aj?cy w Polsce, nauczyciel królewskich synów,

wyk?adowca Akademii Krakowskiej
02.11. 25 roczn, ?mo - Janina Porazi?ska - autoraka ksi??ek dla dzieci i mlodzie?y

85 roczn. ur. - Odyseas Elilis (wlasc. Odyseas Alepudelis) .

poeta grecki,

Nagroda Nobla 1979 r.

04.11. 65 roczno ?mo • Artur Oppman (pseud. Or-Ot) .

poeta, autor patyriotycznych

wierszy lirycznych, poematów historycznych i wierszy o starej Warszawie

105 roczn. ?mo - Jean Arthur Rimbaud· poeta francuski, prekursor symboli
zmu i surrealizmu

iO.11.

22.11. 80 roczno srn .. Jack London (wla?c. John Griffith) - pisarz ameryka?ski
20 roczn. ?mo - Natalia Galczy?ska (pseud. Anna Glinska)- powie?ciopisarka
95 roczn. ur. - Andre Malraux .. pisarz i polityk francuski23.11.

80 roczno ur .. Tadeusz Holuj . prozaik. dramaturg, poeta i publicysta
120 roczn. lir. . W?adys?aw Orkan - pisarz, poeta27.11.

28.11. 125 roczno ur. . Andrzej Strug (wla?c. Tadeusz Galecki) . pisarz, legionista,
dzia?acz PPS

GRUDZIE?
10.12. 100 roczn. srn .. Alfred Nobel - szwedzki chiernik i przemys?owiec, wyna

lazca dynamitu i innych ?rodków wybychowych, fundator nagrody zwanej

jego imieniem
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60 roczno ?mo - Luigi Pirandello - pisarz i dramaturg wioski, Nagroda Nobla

1934 r.

12.12. 410 roczno ?mo - Stefan Batory - zas?u?ony król polski, twórca piechoty

wybranieckiej, za?o?yciel Akademii w Wilnie

175 roczn. ur. - Gustaw Flaubert - francuski powie?ciopisarz, realista, autor

opowiada?
15.12. 30 roczn. ?m. - Walt Disney - ameryka?ski re?yser i producent filmów ry

sunkowych
17.12. 75 roczn. ?rn. - Gabriela Zapolska - dramatopisarka, powie?ciopisarka i

nowelistka

21.12. 200 roczn . ur. - Tomasz Zan - poeta, przyjaciel A.Mickiewicza - wspólzalo

?yciel Towarzystwa Filomatów, przywódca Promienistych, prezydent To

warzystwa Filaretów

24.12. 200 roczno ur. - Tytus Dziaiy?ski - za?o?yciel Biblioteki Kórnickiej, wspó?

za?o?yciel Pozua?skiego Towarzystwa Przyjació? Nauk, wydawca ?róde?

historycznych, mecenas sztuki

120 roczno ?mo - Narcyza ?michowska (pseud. Gabryella) - pisarka, przy

wódczyni "entuzjastek", jedna z inicjatorek polskiej powie?ci psychologicz

nej

25.12.

27.12. 60 roczn. srn. - Leon Wyczó?kowski - malarz i grafik, jeden z najwybitniej

szych polskich altystów prze?omu XIX i XX wieku

29.12. 75 roczn. ur. - Ludwik Jerzy Kern -

poeta, autor utworów dla dzieci

70 roczno ?mo - Reiner Maria Rilke - austriacki poeta. powie?ciopisarz
225 roczno ur. - Kajetan Koimian - przedstawiciel polskiego pseudoklasy

cyzmu, poeta i prozaik

31.12.

20 roczn. ?mo - El?bieta Jackiewiczowa - prozaik. publicysta
10 roczno ?rn, - Olgierd Terlecki - pisarz

Oprac. Danuta Zwoli?ska i Anna Kuszczak
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ZESTA WIENIA BIBLIOGRAFICZNE

REWALIDACJA OSÓB NIEPE?NOSPRAWNYCH

zestawienie bibliograficzne
I. Biuletyn Towarzystwa Walki z Kalectwem. Warszawa 1979

2. Brzózka B., Kozakiewicz W.: Biblioteka szpitalna dla pacjentów.
Warszawa 1987

3. Cz?owiek w sytuacji trudnej. Pr. zb. pod red. Brunona Ho?yska, War

szawa: PTHP, 1991

4. Czytelnictwo niewidomych, niedowidz?cych oraz osób starszych.

Materia?y pod red. F.Czajkowskiego, M.Skar?y?skiej. Toru? 1985

5. Dziecko niepe?nosprawne w rodzinie. Pod red. Ireny Obuchowskiej.
Warszawa 1991

.

6. GeppertowaLrElernenty psychologii dzieci g?uchych. Materia?y do

nauczania psychologii. Seria IV, lA. Warszawa 1970

7. GIerszewska B.: Wczesna interwencja jako program opieki nad

dzie?mi z zaburzeniami rozwojowymi w Stanach Zjednoczonych.
AUNC Pedagogika XX. Toru? 1994

8. Gosty?ska D.: Terapia wielkiego ?adu. Kraków 1984

9. Grzegorzewska M.: Pedagogika specjalna. Warszawa 1964

10. Grzegorzewska M.: Wybór pism. Warszawa 1964

II. Hulek A.: Stan obecny i kierunki przebudowy kszta?cenia specjalne

go w Polsce. Warszawa 1989

12. Hulek A.: ?wiat ludzi niepe?nosprawnych. Warszawa 1992

l3. Jak pomóc dziecku z mózgowym pora?eniem dzieci?cym. Poradnik

bibliograficzny. Oprac. Arieta Tuleya. Toru? 1991

14. Jak pomóc rodzicom dzieci niepe?nosprawnych Poradnik bibliogra

ficzny. Oprac. Arieta Tuleya. Toru? 1994

15. Janiszewski M.: Rekreacja ruchowa dla osób nicpe?nosprawnych.

Bibliografia. ?ód? 1989

16. Jedynak J.: Wybrane zagadnienia z terapeutycznej funkcji czytelnic
twa. Prace Pedagogiczne IV; pod red Jadwigi Baran. Kraków 1983

17. Knobloch M.: Chc? co? robi?. T.l: Wspó?czesna cywilizacja a praca

ludzkich r?k. T.2: Poradnik praktyczny. Warszawa 1990

18. Kosakowski Cz.: Kszta?cenie pedagogów specjalnych na tle prze

mian. W: Cz?owiek niepe?nosprawny. Charisteria dla Profesor Zofii

S?kowskiej. Red. M. Chodkowska. Lublin 1994

19. Koscielska M.: Oblicza upos1edzenia. Warszawa 1994

20. Kratochwil S.: Psychoterapia. Warszawa 1974
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21. Krzemi?ska W.: Literatura pi?kna a zdrowie psychiczne: Warszawa

1973

22. Ksi??ki zalecane chorym: wybór z lat 1986-1988. Adnotowany ze

staw bibliograficzny pod red. Marii Skar?y?skiej. Toru? 1989

23. Larkowa H.: Psychologiczne podstawy rewalidacji jednostek z od

chyleniami od normy. W: Pedagogika rewalidacyjna. Red. A. Hulek.

Warszawa 1977

24. Lipkowski O. : Pedagogika specjalna. Warszawa 1977

25. Lipkowski O.: Wychowanie dzieci spo?ecznie niedostosowanych.
Warszawa 1966

26. Literatura i muzyka dla osób ze schorzeniami serca i uk?adu kr??e
nia. Toru? 1993

27. Maria Grzegorzewska -

pedagog w s?u?bie dzieci niepe?nospraw
nych. Pr. zb. pod red. E. ?abczy?skiej. Warszawa 1994

28. Momot B.: Problemy osób niepelnosprawnych w literaturze polskiej
i zagranicznej. Adnotowany zestaw bibliograficzny. Toru? 1989

29. Muzyka w pracy bibliotekarza i biblioterapeuty. Oprac.M.Kieryl,

M.Skar?y?ska. Warszawa, Toru? 1990

30. Nawrot L: Dziecko niepe?nosprawne w rodzinie. Warszawa 1990

31. Olechnowicz H.: Dziecko w?asnym terapeut?. Warszawa 1994

32. Olechnowicz H.: Wyzwalanie aktywno?ci dzieci g??biej up?ledzo

nych umys?owo. Warszawa 1994

33. Ostrowska A.: Projekt bada? nad problematyk? niepe?nej sprawno?ci w

Polsce. Problemy Rehabilitacji Spo?ecznej i Zawodowej 1993 nr 1,2

34. Osuchowska 1.: Wykorzystanie bajek i ba?ni w psychoterapii. War

szawa 1973

35. Pacek S.: Doskonalenie siebie. ( O Przezwyci??aniu Niepe?nospraw
no?ci ). Warszawa 1988

36. Problematyka rewalidacyjna. Pod red. A. Hulka. Warszawa 1989

37. Podmiotowa rola rodziców w rehabilitacji dzieci niepe?nospraw

nych. Materia?y z Mi?dzynarodowego Polsko-Holenderskiego Sym

pozjum ( 18-19 lutego 1992 ). Zielona Góra 1993

38. Prawo do czytania. Materia?y z Mi?dzynarodowego Seminarium

(24-25 pa?dziernika 1994). Toru? 1994

39. Rozwój psychiczny i motoryczny oraz postawa cia?a dzieci i m?o

dzie?y niepe?nosprawnej. Pod red. J. ?l??y?skiej. Katowice 1991

40. Skar?y?ska M., Czajkowski F.: Problemy osób niepe?nosprawnych
w literaturze. Poradnik bibliograficzny. Toru? 1993

41. Szocki L: Biblioteka w procesie rewalidacji dzieci niepe?nospraw

nych. Wroc?aw 1985
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42. Sztuka a niepe?nosprawno??: poradnik nauczania. Katowice: Stowa-

rzyszenie Rewalidacyjne "Atlas", 1993

43. Szulc W.: Biblioterapia. Biuletyn G?.Bib!. Lek. 1990

44. Szulc W.: Kulturoterapia. Wydaw. AM w Poznaniu. Pozna? 1988

45. ?wiat o niepe?nosprawnych. Warszawa 1989
.

46. Tomasik E., Kornet G.: Zagadnienia pedagogiki specjalej w literatu

rze. Przewodnik bibliograficzny. Warszawa 198'6'
47. U ?róde? rozwoju dziecka:' o wspomaganiu rozwdjti prawid?owego i za

k?óconego. Pod red. H. Olechnowicz

48. Witkowski T.: Rozumie? problemy osób: niepe?nosprawnych. 13 ro

dzajów niepe?nosprawno?ci. Warszawa 1993'

49. Zawisrówski S.: Kszta?towanie w?a?ciwych-postaw za pomoc? litera

tury pi?knej u dzieci sercowo chorych. Ma?e Formy Medyczne. Biblio-

tekoznawstwo 2/88. Wroc?aw 1988'
.

50. Zawisrewski S.: Przeciwdzia?anie poczucia mniejszej warto?ci w proce
sie biblioterapii. W: Arteterapia. Zeszyty Naukowe nr 52. Sesja Naukowa

w Radziejowicach k. Warszawy (16-18 marca 1989) s. 102-113

Artyku?y w czasopismach
l. Bielawska M.: Biblioteka - sercem i mózgiem kultury ( w sanatorium

). Kultura i Ty 1986 nr4s.10-12

2. Chojnowska l-L: Ksi??ka i biblioteka w opinii czytelników -

pacjen-
tów szpitala. Bibliotekarz Lubelski 1980 nr 1/2 s.I0-l3

3. Cwynar S.: Biblioterapia. Szpitalnictwo Polskie 1972 T.16 s. 263 -265

4. Czajkowski F.: O biblioterapii. S?u?ba Zdrowia 1987 nr 9 s.4

5. Czajkowski F.: Prawo do czytania. Dziesi?? lat dzia?alno?ci O?rodka

Czytelnictwa Chorych i Niepe?nosprawnych w Toruniu. Por. Bibl,

1994 nr6 5.9-12

6. Czajkowski F.: Tak by?o jeszcze niedawno. Por. Bib!. 1994 nr 9 s.7-9

7. Derlak M.: Pilnie poszerzy? ofert? dla niepe?nosprawnych. Por. Bibl.

1994 nr 3 5.6-9

8. Fedorowicz M.: Obs?uga czytelników niepe?nosprawnych w O?rodku

Czytelnictwa Chorych i Niepelnosprawnych w Toruniu. Por. Bibl.

1995 nr 2 5.19-22

9. Gosty?ska D.: Biblioterapia kliniczna i spo?eczna. Szpitalnictwo Pol

skie 1972 z. 6 s.274-277

LO. Gosty?ska D.: Z problemów biblioterapii. Biuletyn Informacyjno

Instrukcyjny MBP w Krakowie 1979 nr 120 5.63-64

11. I-lora Z.: Terapia ksi??ki. Biuletyn Gl. Bibl, Lek. 1984 nr 336 s.13-14
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12. lppold L.:Formy pracy z niepe?nosprawnym czytelnikiem indywi

dualnym. Bibliotekarz 1995 nr 5 s.21-25

13. Kozakiewicz W.: Biblioterapia w teorii i praktyce. Przegl?d Biblio

teczny 1977 R.45 nr 1 s.47-48

14. Lach J.: Ksi??ka leczy. ?ycie i Zdrowie 1984 nr 22 s.12

15. Rybak S.: Ksi??ka w ?yciu dziecka przewlekle chorego. Nowa

Szko?a 1964 nr 10 s.42-43

J 6. Skar?y?ska M.: Porady dla rodziców. Por. Bibl. 1994 nr lllI 2

s.31-32

17. Skorny Z.: Rewalidacja dzieci chorych i niepe?nosprawnych fizycz
nie a uczestnictwo w dzia?aniu. Szko?a specjalna 1986 nr 1 s.7-14

18. Szlacll?aW.: C,?y nale?y promowa? twórczo?? osób niepe?nospraw

nych? Por. bibl. 1994 nr 3 s.22-33

19. Szlachta W.: Festiwal Bardzo Szczególnych Sztuk w Katowicach.

Por. bibl, 1994 nr 4 5.26-27
.

20. Szocki J.: Rola ksi??ki w wychowaniu dzieci niepe?nosprawnych.
O?wiata i Wychowanie 1982 nr 17 5.14- I 7

21. Tomasik E.: O potrzebie traktowania czytelnictwa jako jednej z me

tod pedagogiki specjalnej. Szko?a Specjalna 1982 nr l s.7-13

22. Tuleya A.: Nowe poradniki dla bibliotekarzy. Por. Bibl. 1994 nr S

s.41-42

23. Tymowska L.: Czytanie bez granic. Por. Bibl. 1995 nr 2 5.21-22

24. Wo?osz J.: Ksi??ka dla niewidomych w Danii. Por.Bibl. 1995 nr 4

5.6-8

25. Za ucha Z.: Dziecko chore i niepe?nosprawne w literaturze. Zesta

wienie bibliograficzne. Por. Bibl. 1995 nr 5 5.27-31

26. ?uraw H.: Bibliotekarz i czytelnik niepe?nosprawny. O?wiata i Wy
chowanie 1983 nr 5 s.32-35
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POLSKA LITERA TURA WSPÓ?CZESNA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte

1. Bartelski Les?aw: Polscy pisarze wspó?cze?ni 1939-1991. Warszawa:

PWN,1995
2. Bursztyriska Halina: Nad twórczo?ci? J. I. Kraszewskiego. Kraków:

Wyd. Naukowe WSP, 1993

3. Czapliriski Przemys?aw: Tadeusz Konwicki. Pozna?: Rebis, 1994

4. Czarnik Oskar Stanis?aw: Mi?dzy dwoma sierpniami. Polska kultura

literacka w I. 1944-1980. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1993

5. Czes?awa Mi?osza autoportret przekorny. Rozmowy przeprowadzi?
Aleksander Fiut. Kraków: Wyd. Literackie, 1994

6. Czytanie Schulza: Materia?y mi?dzynarodowej sesji naukowej:
"Bruno Schulz - w stulecie.urodzin i pi??dziesi?ciolecie ?mierci", Kra

ków 8-10 czerwca 1992., Kraków: Oficyna Naukowa i Literacka TlC,

1994

7. Drozdowski Bc.Urbankowski 8.: Od Staffa do Wojaczka. Poezja pol
ska 1939-1988. ?ód?: Wyd. ?ódzkie, 1994

8. Dudek Jolanta: Poeci polscy XX wieku. '1'.1-2. Warszawa: IMPULS,

1994

9. Glosariusz od M?odej Polski do wspó?czesno?ci. Pod red. Tadeusza

Patrzalka, Warszawa: Ossolineum, 1995

10. Gombrowicz Rita: Gombrowicz w Europie 1963-1969. Kraków:

Wyd. Literackie, 1993

11. Kijowski Andrzej: Granice literatury. Warszawa 1991

12. Kijowski Andrzej: Rachunek naszych s?abo?ci. Warszawa: Dom

Ksi??ki, 1994

13. Kolbuszewski Jan: Od Pigalle po Kresy. Krajobrazy lireratury popu

larnej. Wroc?aw: Wyd. Uniwersytetu Wroc?awskiego, (1994)
14. Literatura polska 1918-1975. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1994

15.Low Ryszard: Znaki obecno?ci. O polsko-hebrajskich i polsko

?ydowskich zwi?zkach literackich. Kraków: Uniwersitas, 1995

16. ?ukasiewicz Jacek: Rytm czyli powinno??: szkice o ksi??kach i lu

dziach po roku J 980. Wroc?aw 1993

17. Marx Jan: Legendami i tragiczni. Warszawa: Alfa-Weto, 1994

18. Matuszewski Ryszard: Literatura polska 1939-1991. Warszawa:

WSiP,1994
19. Matuszewski Ryszard: Poezja polska 1939-1991. Antologia. War

szawa: WSiP, 1994
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20. Na skraju nieba. M?odzi autorzy z Niemiec i z Polski. Red. P. Grosz.

Moguncja 1995 (wydanie dwuj?zyczne)
21. Niewiadomski Andrzej, Smuszkiewicz Antoni: leksykon polskiej li

teratury fantastycznonaukowej. Pozna? 1990

22. Okre?lona epoka. Nowa Fala 1968-93. Wiersze i komentarze. Kra

ków: Oficyna Literacka, 1994

23. O?óg Jan Boles?aw: Obrazy ?wiata. (Z poezji i prozy polskiej). Kra

ków: Wyd. Literackie, 1989

24. Pieszczachowicz Jan: Koniec wieku. Szkice o literaturze. Warsza

wa.Ksi??ka i Wiedza, 1994

25. Pieszczachowicz Jan: Pegaz na rozdro?u: szkice o poezji wspó?cze

snej. ?ód? 1991

26. Powiedz prawd?. Antologia poezji "pokolenia 68" (1968-1981).
Gliwice 1990

27. Przybylski K.Ryszard: Wszystko inne. Szkice o literaturze, sztuce

i kulturze wspó?czesnej. Pozna?: Obserwator, 1995

28. Stankiewicz-Podhorecka Temida: Listy Marka H?aski. Warszawa:

Ypsylon, 1994

29. Stawisko. Almanach Iwaszkiewiczówski. Podkowa Le?na 1994. T.l:

Miejsce Iwaszkiewicza - w setn? rocznic? urodzin. Materia?y/z konfe

rencji naukowej 20-22 lutego 1994. Podkowa Le?na 1994

30. ?wiat integralny. Pó? wieku twórczo?ci Tadeusza Ró?ewicza. Mate

ria?y konferencji literackiej 14 listopada 1994, pod red. M.Kisiela.

Katowice: Górno?l?skie Towarzystwo Literackie, 1994

31. Tazbir Janusz: Od Haura do Isaury. Szkice o literaturze. Warszawa:

PIW, 1989

32. Tornkowski Jan: Literatura powszechna. Warszawa: Print Shops Re

go, 1995

33. Wasilewski Piotr: ?ladami Marka H?aski. Kraków: Parol, 1994

34. Winklowa Barbara: Karol Irzykowski. ?ycie i twórczo??. T.3. Kra

ków: Wyd. Literackie, 1994

35. Wspó?cze?ni polscy pisarze i badacze literatury. S?ownik biobiblio

graficzny. Pr. zb. pod red. LCzachowskiej i A.Sza?agan. T.l, A-B.

Warszawa: WSiP, 1994

36. Wyka Kazimierz: Pogranicze powie?ci. Warszawa: Czytelnik, 1989

37. Wyka Kazimierz: Pokolenie literackie. Z "Pism" K.Wyki. Kraków:

Wyd. Literackie, 1989

38. Zawórska Helena: Lustra Polaków. Szkice o literaturze wspó?cze

snej. ?ód?: JUKA, 1994
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39. ?ele?ski Tadeusz: Boy o literaturze niemoralnej. Warszawa: Czy
telnik, 1990

Wydawnictwa ci?g?e
l. Bereza Henryk: Oniriada (O Marku H?asce, wybór' zapisów). Twór

czo?? 1995 nr 7/8 s. 205-232

2. Bia?y Eugeniusz: ?l?czenia i ekstazy. (O najnowszej poezji polskiej).
Czas Kultury 1994 nr 3 s. 18-27

3. Burek Tomasz: Ostatni krzyk tamtej m?odo?ci. Twórczo?? 1995 nr

7/8 s. 69-76

4. Drzewucki Janusz: Kolano Iwaszkiewicza. Twórczo?? 1995 nr 7/8

s.236-243

5. Grzeniewski Ludwik Bohdan: "Pomy?l o barwie czasu; która si?
znowu zmienia" (O Adamie Wa?yku). Twórczo?? 19,95 nr.7/8 s. 233-

235
,

. lo

6. Kania Kazimierz: Prowokacje Lema. Akcent 199 I nr I ?. 56-65

7. Kempny Pawe?:Arlekinada i egzystencja. (Wokó? prozy Manueli

Gretkowskiej). Czas Kultury 1994 nr 5/6 s. 46-47

8. Kiec Izolda: Ostatnia szansa krytyka. Czas Kultury 1994 nr 2 s. 16-18

9. Koehler Krzysztof: W cieniu do?wiadczenia. Wywiad przeprowadzili

J.Borowczyk, W.Ratajczak. Czas Kullury 1994 nr 3 s. 28-34

10. Komendant Tadeusz: Sama proza. (Bibliografia prozy drukowanej w

"Twórczo?ci" 1976-1994). Twórczo?? 1995 nr 7/8 s. 137-160

II. Kunstler-Langner Danuta: Tak ró?ne s? przypadki ludzkiego cier

pienia. (O poezji Adama Czerniawskiego). Kultura 1994 nr 12 s. 121-

128

12. Lebioda Dariusz Tomasz: Poeci tragiczni a pragnienie ?mierci.

Miesi?cznik Literacki 1990 nr l s. 44-52

13. Leszkowicz Pawe?: Metamorfozy po??dania. Czas Kultury 1994 nr 3

s.50-53

14. Niewiadomski Andrzej: Kilka uwag o m?odej poezji. Brulion 1989

nr 10 s. 72", ',{
.

15. Perzyna ?ukasz: Do?wiadczenie stanu wojennego w literaturze pol

skiej. Miesi?cznik Literacki 1990 nr 2/35.59-70

16. Rodak Pawe?: Dwa dzienniki (Bobkowski i 'Irzebi?ski). TWórczo??

1995 nr 3 s. 75-90 'i ", "

17. Wilczy?ski Marek: Antymodernizm polski. Czas Kultury 1994 nr

5/6 s. 4-7
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EDUKACJA ZDROWOTNA LUDZI TRZECIEGO WIEKU

W ?WIETLE BADA? I TEORll EDUKACYJNYCH

Czajkowki K.: Wychowanie do rekreacji. Warszawa: Wydawnictwa
Szkolne i Pedagogiczne, 1979

Czynniki rozwoju cz?owieka. Wst?p do ekologii cz?owieka. Red. N.

Wo?a?ski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Naukowe, 1987

Dernel M.: O wychowaniu zdrowotnym. Warszawa: Polskie Zak?ady

Wydawnictw Szkolnych, 1968

Gerontologia dla pracowników socjalnych. Red. K. Wi?niewska

Roszkowska. Warszawa: Polskie Zak?ady Wydawnictw Lekarskich,

1987

Higiena i ochrona zdrowia: podr?cznik dla studentów akademii me

dycznych. Red. Z.J.Brzezi?ski, C.W.Korczak. Warszawa Polskie Za

k?ady Wydawnictw Lekarskich, 1978

Kuriski H.: Ruch i zdrowie. Warszawa: Instytut Wydawniczy Zwi?zków

Zawodowych, 1987

Mikulin A.: Aktywna d?ugowieczno??. Warszawa: Sport i Turystyka,
1984

O?wiata zdrowotna. Red. H. Wontlandt. Warszawa: Pa?stwowy Zak?ad

Wydawnictw Lekarskich, 1980

Piotrowski l.: Miejsce cz?owieka starego w rodzinie i spo?ecze?stwie.
Warszawa: Pa?stwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973

Szwarc H.: Problemy spo?eczne turystyki III wieku [w:] Spo?eczne a

spekty turystyki, ceJe i realizacja. Warszawa, 1979

Szwarc H., Wasilewska R., Wola?ska T.: Rekreacja ruchowa osób star

szych. Warszawa: AWF, 1979

Turos L.: Andragogika. Warszawa: PWN, 1980

Wojciechowski K.: Wychowanie doros?ych. Wroc?aw: Ossolineum,

1973

Wola?ski N.: Rozwój biologiczny cz?owieka. Warszawa: PWN, 1987

Wydawnictwa ci?g?e:
Andersen R: Koncepcje i zasady promowania zdrowia. Wychowanie

Fizyczne i Zdrowotne 1988 nr 2 s. 49-50

Bejnarowicz 1.: Kilka uwag na temat promocji zdrowia. Lider 1992 nr 2

s.6
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Celejowa J.: W sprawie powszechnego wychowania zdrowotnego w

Polsce. Lider] 992 nr 9 s. 4-7

Cendrowski Z.: Kongres Promocji Zdrowia. Lider 1993 nr 7/8 s. 4-5

Coubertin P. de: Sport a sztuka starzenia si?. Kultura Fizyczna 1990 nr

1/2 s. 29

Dziubi?ski Z.: Zdrowie - warto?? dana czy kreowana. Wychowanie Fi

zyczne i Zdrowotne 1989 nr 2 s. 44-46

Hawrysz F.: Salezja?skie centrum sportowe "Arnice". Lider 1993 nr 3

Janczewska A.: Problem cz?owieka starego .. Biologia w Szkole 1976 nr

] s. 26

Karski J.B.: Zdrowe miasta. Lider 1992 nr ]0 s. 7-9

Kondratowicz M., Skibi?ska K.: Uczestnictwo mieszka?ców osiedla

Ursynów-Natolin w sporcie i rekreacji. Kultura Fizyczna 1993 nr 1/2 s.

J 3-15

Kosicwicz l.: Czas wolny w perspektywie dialektycznej koncepcji
cz?owieka i kultury fizycznej. Kultura Fizyczna 1989 nr 3/4 s. 5-7

Koz?owski S.: Aktywno?? ruchowa cz?owieka a jego wydolno?? fizycz-
na w starszym wieku. Kultura Fizyczna 1969 nr 7

.

Krasucki P.: Kondycja zdrowotna spo?ecze?stwa polskiego i drogi jej

poprawy. Ethos 1992 nr 2/3 s. 120-128

Kuczy?ski J.: Homo universalis jako przedmiot i podmiot metamedycy

ny. Lider 1993 nr 2 s. 3-9

?obo?ewicz T.: Potrzeby Turystyczne ludzi Trzeciego wieku a mo?li

wo?ci ich zaspokajania. Kultura Fizyczna 1987 nr 9/10 s. 19-21

?obo?ewicz T.: Potrzeby turystyczne ludzi trzeciego wieku. Kultura Fi
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TO WARTO WIEDZIE?

KONKURS FUNDACJI KULTURY

"Ma?e Ojczyzny. tradycja dJa przysz?o?ci".

Drodzy Panstwol

Przekazujemy Panstwu informacj? o programie
i trzeciej edycji konkursu Fundacji Kultury

pod nazw? "Ma?e Ojczyzny -

tradycja dla przysz?o?ci".

Liczymy na wzbudzenie zainteresowania Panstwa

naszymi propozycjami i udzia? w konkursie.

Wdzi?czni b?dziemy ::'0 poinformowanie i zach?cenie innych,

którym idea ma?ych ojczyzn mo?e by? bliska.

AKADEMIA MA?YCH OJCZYZNFUNDACJA KULTURY

Zarz?d Fundacji ul. Podzamcze 11115

87-JOOTARN6w

tel./fax (056) 271-35

ul. Ordynacka 13/6

00-364 Warszawa

tel., fax (0-22) 27-97-16

Co to jest ma?a ojczyzna?
Jest to najbli?szy ?wiat, w którym ?yjemy na codzie?: przyroda, lu

dzie i tworzona przez nich nieustaniie kultura. Mo?na by powiedzie?, ?e

jest to nasz "ojczyznobraz", nasze ma?e pa?stwo, nasza "ma?a patria".
Mo?e to by? nasze najbli?sze s?siedztwo: wie?, miasteczko, gmina, osie

dle lub dzielnica wielkomiejska. B?d?c cz??ci? wi?kszej ca?o?ci j grani
cz?c z s?siednimi ma?ymi ojczyznami wspólnie z nimi tworzy ona krainy,

pa?stwa i regiony - du?e ojczyzny.
Ma?a ojczyzna to przesz?o?? i tradycja - wszystko, co z?o?y?o si? na

jej obecny kszta?t, jaki zastali?my i w jakim teraz ?yjemy. Nie ma miejsca
w naszym otoczeniu, które by nie by?o ?wiadkiem przesz?o?ci

I Przesz?o??

jest obecna w przyrodzie i we wszystkim, co stworzyli nasi poprzednicy.

Istnieje ona w pami?ci ludzi, w dokumentach, w zachowanych lokalnych

odr?bno?ciach i obyczajach. ?yje te? w czym? nieuchwytnym a bliskim:

w specyficznych pejza?ach, zmieniaj?cych si? z porami roku, w swo

istych zachodach s?o?ca, d?wi?kach i zapachach wieczorów ...

Ma?a ojczyzna to tera?niejszo?? - wszystko to, co sami u siebie te

raz czynimy, tak?e i to, co niepotrzebne i pozbawione sensu. Ale jednak
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przede wszystkim to, co dobre, m?dre, po?yteczne i co daje nam tyle po
wodów do dumy irado?ci i czym tak lubimy szczyci? si? wobec innych.

Ma?a ojczyzna to przysz?o?? - zarówno naj bli?sza, jak i ta bardziej
odleg?a, Jaka ona powinna by?, jak zrealizowa? te pomys?y? Mo?e czeka?

jeszcze z my?l?. ?e zrobi? to za nas inni, niech si? martwi o to du?a oj
czyzna

-

pa?stwo? A mo?e zaj?cie si? swoj? ma?? ojczyzn? to jedna
z tych rzeczy, które w?a?nie teraz maj? sens? I ci, którzy to, sobie u?wia

domi? i zaczn? ju? teraz zmienia? swój najbli?szy ?wiat, rzeczywi?cie

b?d? mieli wp?yw na niego i uczyni? go lepszym i bardziej w?asnym?

Program Fundacji Kultury
Ma?e ojczyzny - tradycja dla przysz?o?ci

Trzecia edycja konkursu

fundacja Kultury rozpocz??a realizacje programu "Ma?e ojczyzny -

tradycja dla przysz?o?ci" w roku 1993, Istotnym motywem jego utworze

nia by?o 'd??enie Fundacji do o?ywienia i rozwoju si? kulturotwórczych
?rodowisk lokalnych wspó?czesnej Polski - przede wszystkim tych, które

po?o?one s? poza wielkimi centami kultury.

Zainicjowali?my program "Ma?e ojczyzny" w przekonaniu, ?e prze

mianom dokonujacym si? obecnie w Polsce musi towarzyszy? rozwój

kultury, Proces rozwoju ograniczony tylko do wzrostu zamo?no?ci grozi
rozbiciem i utrat? to?samo?ci kulturowych spo?eczno?ci lokalnych, zani

kiem tradycyjnych wi?zi, nasileniem. konfliktów mi?dzy ró?nymi grupami

spo?ecznymi, narodowo?ciowymi i wyznaniowymi, Bez u?wiadomienia

celów i bez o?ywienia motywacji obywateli ma?ych ojczyzn do wspó?
tworzenia swojego ?rodowiska wed?ug wzorów wywiedzionych z w?a

snych, lokalnych i oryginalnych tradycji a zarazem zharmonizowanych
z tym, co najbardziej warto?ciowe w kulturze wspó?czesnej ?atwo mo?e

nast?pi? przerwanie ci?g/o?ci rozwoju kulturalnego ze skutkami daleko

wykraczaj?cymi poza sfer? kultury,
Brak w?asnej, lokalnej i dynamicznej kultury, któr? wspó?tworz? i z

któr? uto?samiaj? si? spo?eczno?ci lokalne, czynik je bezwolnymi i bez

bronnymi wobec ?atwej, ekspansywnej i jak?e bezwzgl?dnej w uzale?

nianiu od siebie • kultury" masowej wspó?czesnej nam' cywilizacji

"pospiechu i sukcesu"; o, t" '
o ,

,

Podstawow? form? realizacji programu jest otwartykolikurs na naj
ciekawsze projekty rozwoju kulturalnego w?asnej nialefojczyzny, Odby?y

si? ju? dwie edycje konkursu do których zgloszone zosta?y 253 projekty,

97



Spo?ród nich nagrodzono 39 programów. Na nagrody i wyró?nienia Fun

dacja Kultury przeznaczy?a dot?d 400 tysi?cy z?otych (4 miliardy starych

z?otych).

Cele konkursu

Celem konkursu jest o?ywienie i wsparcie twórczego ruchu kultural

nego i spo?ecznego na rzecz rozwoju ma?ych ojczyzn.

Intencj? nasz? jest wzmocnienie istniej?cych i pobudzenie nowych si?

w elitach kulturotwórczych ?rodowisk lokalnych wspó?czesnej Polski do

skutecznej pracy na rzecz zachowania warto?ci, zrodzonych w przesz?o?ci
i twórczego spo?ytkowania tradycji dla przysz?o?ci. Pragniemy o?ywi?
postawy szacunku dla dziedzictwa kultury lokalnej jako jednego z wielu

owoców i pe?noprawnych sk?adników wielkiego uniwersum kultury.

Chcemy, aby dziedzictwo i tradycja sta?y si? ?ród?em wskaza? dla

kszta?towania i wzmacniania w?asnej to?samo?ci i niezale?no?ci kulturo

wej. Za?o?enia te prowadz? - jak dowiód? tego przebieg pierwszej i dru

giej edycji naszego konkursu - do rozpocz?cia przemy?lanej i trwa?ej pra

cy organicznej u siebie, na rzecz swojej ma?ej ojczyzny i na rzecz siebie -

jej pe?noprawnego obywatela.

Gromadzimy i jednoczymy wokó? idei ma?ych ojczyzn animatorów

i twórców szeroko pojmowanej kultury - zarówno z du?ych o?rodków jak
i mniejszych, lokalnych.

Pragniemy, aby wokó? ma?ych ojczyzn i w nich samych rozwija? si?
ruch solidaryzmu spo?ecznego, skupionego na wyra?nych i bliskich ce

lach, ?agodz?cego konflikty, jednocz?cego ludzi ró?nych wyzna? i pogl?
dów, ró?nych narodowo?ci, zawodów, pozycji spo?ecznej i ró?nego wie

ku.

Stwarzamy szans? i oparcie zarówno osobom aktywnym i pe?nym na

dziei, jak i zniech?conym obecn? sytuacja, odsuni?tym na bok, osamot

nionym a bardzo warto?ciowym. Zale?y nam na odrodzeniu przekonania
o fundamentalnym znaczeniu kultury dla ka?dego cz?owieka.

Chcemy nadal, wspólnie z Wami drodzy sympatycy i uczestnicy kon

kursu, przekraczaj?c ogólnie przyj?te stereotypy my?lenia i dzia?ania po

zbywa? si? poczucia bezradno?ci i bycia gorszym
-

owego zniewalaj?ce

go kompleksu prowincji i za?ciankowo?ci. Przecie? "Pan Tadeusz" Ada

ma Mickiewicza to wielka pochwa?a za?cianka i jego wcale nie za?cian

kowych zwi?zków z Europ?' Podobnie "Wielopole, Wielopole" Tadeusza

Kantora, tak znane i cenione na ca?ym ?wiecie' Jak?e wiele najbardziej
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znacz?cych zjawisk w kulturze ?wiatowej powsta?o w?a?nie dzi?ki pochy
leniu si? ich twórców nad swoimi ma?ymi ojczyznami.

D??ymy do rozbudzania i poszerzania praktyk demokratycznych

przez o?ywianie istniej?cych lokalnych struktur samorz?dowych i spo

?ecznych, a tak?e wspieranie nowych, je?li zostana przez Was zainicjo
wane.

Zale?y nam na wzmacnianiu poczucia dumy i patriotyzmu lokalnego.

jako ci?gle jeszcze nie w pe?ni wykorzystanych ?róde? energii dla rozwo

ju kulturalnego i cywilizacyjnego spo?eczno?ci lokalnych - a wi?c takiego

patriotyzmu, który rzeczywi?cie i przede wszystkim czyni nas obywate
lami du?ej ojczyzny.

Chodzi nam te? o rozwijanie i nabywanie umiej?tno?ci rozpoznania,

zapobiegania i radzenia sobie z zagro?eniami wewn?trznymi i zewn?trz

nymi lokalnej kultury w naszych ma?ych ojczyznach.

Chcemy wspiera? i wspó?tworzy? postawy otwarte wobec odmienno

?ci kulturowych, narodowo?ciowych, religijnych i ?wiatopogl?dowych.

Nasz? intencj? jest, aby tworzenie przysz?o?ci ma?ej ojczyzny by?o proce

sem porozumiewania si? ludzi, którzy ?wiadomie odrzucaj? ksenofobi?,

nacjonalizm i nietolerancj?, niech?? do "obcych" j "innych", i nie godz?

si? na ograniczenie wolno?ci w?asnej kultury lokalnej przez jak?kolwiek

jej unifikacj?. Wielo??, ró?norodno??. odmienno?? i wzajemna tolerancja

stanowi? o istocie i sile kultury i dopiero w oparciu o tak pojmowan?
i kszta?towan? kultur?; mo?na budowa? silne, samorz?dne spo?ecze?stwo
i pa?stwo.

.

Staramy w??cza? si? w mi?dzynarodowy ruch na rzecz rozwoju sze

roko. pojmowanych kulturotwórczych inicjatyw regionalnych w prrnerski

sposób k,qrzystaj?c z cudzych do?wiadcze? i udzielanej nam pomocy,

pomagaj?c'tei'i?p.Xini dziel?c si? w?asnymi do?wiadczeniami. Odnosi si?
to do ochrony ..

dziedzictwa i dóbr kultury, ale tak?e ochrony przyrody
i dzia?a? proe??I??icznych; wzmacniania demokracji lokalnej i udzia?u

w programach edukacyjnych. Wi??e si? to te? z ochron? zdrowia

(g?ównie profilaktyk?) oraz rozwojem turystyki (szczególnie jej

"?agodnych" odmian) i zwi?zanego z tym procesu stwarzania odpowied
nich warunków: nowoczesne ?rodki ??czno?ci, baza pobytowa, wytwa

rzanie zdrowej ?ywno?ci. us?ugi towarzysz?ce
- a to oznacza rozwój eko

nomiczny i stwarzanie nowych miejsc pracy, tak?e dla osób niepe?no

sprawnych. Zamierzamy te? pomaga? w nawi?zywaniu bezpo?rednich
kontaktów mi?dzy ma?ymi ojczyznami z ró?nych krajów, zw?aszcza s?

siedzkich, poprzez
- mi?dzy innymi -

wyjazdy poznawcze i stypendialne.
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Nadal b?dziemy stara? si? pozyskiwa? do wspó?pracy ró?ne organi

zacje i instytucje, stowarzyszenia, zwi?zki, fundacje a tak?e firmy pa?
stwowe i prywatne

- dzia?aj?ce zarówno w Polsce jak i poza jej granica
mi.

Wspó?zawodnictwo oznacza dla nas przyjazn? rywalizacj? - kieruj?c

si? t? w?a?nie zasad? dokonali?my wyboru najlepszych programów i spo

sobów ich realizacji - przede wszystkim dla dobra ma?ych ojczyzn, a nie

tylko dla samych nagród. S?u?y? temu niekonwencjonalny sposób prze

prowadzenia konkursu: na przyk?ad jury nie by?o tylko tajemnicz? komi

sja anonimowych i surowych s?dziów, ale równie? zespo?em ?yczliwych
doradców.

.

Przedmiot i zakres konkursu

Oczekujemy niekonwencjonalnych, ?mia?ych i "nie boj?cych si? ma

rze?", g??boko jednak przemy?lanych i realnych programów o?ywienia,

odbudowy i rozwoju ma?ych ojczyzn, skoncentrowanych na kulturze i jej

powi?zaniach z innymi dziedzinami ludzkiej aktywno?ci. Chodzi nam o

powstanie programów, wykorzystuj?cych silne strony regionu i jego ?ywe

tradycje, ale tak?e ujawniaj?cych s?abe strony lokalnej rzeczywisto?ci:
zaniedbania, pal?ce potrzeby i wskazujacych sposoby ich przezwyci??a
nia. Musz? to by? jednak programy realne, z którymi uto?samia? si? mo

g? spo?eczno?ci i samorz?dy lokalne i które b?d? mia?y wyra?n? szans?

ich urzeczywistnienia. Ceni? sobie zw?aszcza b?dziemy inicjatywy, które

ju? s? realizowane od pewnego czasu i stanowi? dobry fundament dla

planowanych dalszych dzia?a?.

Podstaw? programu jest zauwa?enie w?asnej ma?ej ojczyzny - u?wia

domienie sobie jej istnienia, wyodr?bnienie z otoczenia i okre?lenie czym

ró?ni si? od innych i jaka jest obecnie. Trzeba spojrze? na swoj? ma??

ojczyzn? oczyma pe?noprawnego, ?wiadomego jej warto?ci obywatela i

zatroskanego gospodarza. Ogarn?? j? trzeba nie tylko mysl?, ale równie?

sercem, traktuj?c ja z szacunkiem, sympati? i mi?o?ci?, ale tak?e z ojcow

sk? surowo?ci?.

Program mo?e obj?? swoim zakresem nast?puj?ce obszary:

Szeroko rozumian? tradycj? lokaln?. Daj?ce si? zauwa?y? lokalne

odr?bno?ci kulturowe zwi?zane z ró?nymi wyznaniami, narodowo?ciami,
domem i rodzin?, zbiorowo?ci? spo?eczn? i wykonywan? prac?. Miejsco
we odr?bno?ci w budownictwie, rzemio?le i r?kodziele, w gwarze, ubio-
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rze, muzyce i ?piewie. Tradycyjnie kulturotwórcz? rol? samorz?dów

obywatelskich, nauczycieli, szko?y i o?wiaty pozaszkolnej, lokalnych

towarzystw, organizacji spo?ecznych i sportowych. Obecno?? i zna

czenie amatorskiego ruchu artystycznego. Tradycje lokalnych wydaw
nictw i czasopism. Znaczenie znalezisk archeologicznych, obiektów za

bytkowych, muzeów, izb pami?ci, pomników, cmentarzy i miejsc ?wiad

cz?cych o wydarzeniach i osobach szczególnie wa?nych zarówno dla

malej, jak i du?ej ojczyzny: Polski, regionu, Europy czy ca?ego ?wiata.

Stan kultur)'. Aktualny stan i funkcje kulturotwórcze lokalnych in

stytucji kultury, w?adz samorz?dowych, towarzystw i organizacji, ko?cio

?ów i zwi?zków wyznaniowych, szkó?, wydawnictw, twórców i animato

rów kultury. Rzeczywiste uczestnictwo w kulturze spo?eczno?ci lokalnej

(dzieci, .mlodzie?y, doros?ych i osób starszych). Istnienie ciekawych, o

sobliwych i niekonwencjonalnych zjawisk, nie daj?cych si? jednoznacz
nie sklasyfikowa? w obr?bie tradycyjnie pojmowanej kultury. Wzi?cie

pod uwag? równie? zjawisk w obr?bie tak zwanego "marginesu" - nie

zawsze trafnie ocenianych, najcz??ciej nieznanych i negowanych (na

przyk?ad specyficzne subkultury m?odzie?owe). Stan obiektów i miejsc

s?u??cych lub mog?cych s?u?y? kulturze. Powi?zanie kultury z ?yciem

gospodarczym regionu (na przyk?ad mo?liwo?ci rozwoju us?ug turystycz

nych).

Przyrod? i ekologi?. Walory ?rodowiska naturalnego, szczególnie
cenne fragmenty regionu pod wzgl?dem krajobrazowym, walorów tury

stycznych czy zdrowotnych. Wszelkie rezerwaty i pomniki przyrody, o

sobliwo?ci i rzadkie gatunki flory i fauny. Stan ekologiczny ?rodowiska,

zakres i ?ród?a jego dewastacji i ska?enia, podj?te dzia?ania dla poprawy

tego sianu. Szanse wytwarzania zdrowej ?ywno?ci metodami ekologicz

nymi lub biodynamicznymi. Mozliwo?ci zastosowania nieuci??liwych dla

?rodowiska alternatywnych ?róde? energii (wiatru, wody czy biogazu).

Warunki uczestnictwa, przebieg i regulamin konkursu

I. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Konkurs adresowany jest przede wszystkim do przedstawicieli samo

rz?dów lokalnych, stowarzysze? regionalnych i kulturalnych, instytucji
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kultury i edukacji oraz wszelkjiego rodzaju ruchów spo?ecznych i kultu

rotwórczych.

3. W konkursie mog? te? uczestniczy? osoby prywatne wyst?puj?ce we

w?asnym inieniu i dzia?aj?ce indywidualnie lub w zespo?ach autorskich.

4. Z udzia?u w konkursie wy??czeni sa laureaci sze?ciu g?ównych nagród
w edycji konkursu w roku 1993 i trzech nagród w 1994 roku.

5. Deklaracje udzia?u w konkursie przyjmowane b?d? w siedzibie Aka

demii Ma?ych Ojczyzn, ul. Przedzamcze 11115, 87-100 Toru?, fax O-56

271-35 - mo?na uczyni? to listownie, telefonicznie lub osobi?cie. Tam

te? mo?na uzyska? wszelkie bli?sze informacje o konkursie.

6. Ka?dy, kto zg?osi taka deklaracj? w terminie do I listopada 1995 roku

otrzyma "Kart? zg?oszenia udzia?u w konkursie" wraz ze szczegó?o

wymi wskazówkami na temat sposobu opracowania programu konkur

sowego.

7. Programy konkursowe nale?y sk?ada? w Biurze Akademii Ma?ych Oj

czyzn w Toruniu w terminie do I marca 1996 roku.

8. Programy oceniane b?d? w dwóch kategoriach, w zale?no?ci od wiel

ko?ci i specyfiki ma?ej ojczyzny. Jedn? kategori? stanowi? b?d? pro

gramy, obejmuj?ce niewielkie ?rodowiska lokalne: wsie, gminy i ma?e

miasta -

drug? za? programy pochodz?ce z du?ych miast (oko?o i powy

?ej JOO tysi?cy mieszka?ców) i obejmuj?ce tylko pewn? cz??? miasta

(dzielnic?, osiedle, przedmie?cie itp.). Wprowadzenie takiego podzia?u

jest wynikiem do?wiadcze? wyniesionych z uprzednich dwóch edycji
konkursu.

9. Po zapoznaniu si? jurorów -

ekspertów ze z?o?onymi programami w

kwietniu 1996 roku nastapi rozstrzygni?cie pierwszego etapu konkursu i

wybór naj ciekawszych programów. Wyniki og?oszone zostana w dniu

30 kwietnia 1996 roku.
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10. W maju, czerwcu i lipcu jurorzy odwiedza? b?d? miejscowo?ci obj?te

programami zakwalifikowanymi do drugiego etapu, konfrontuj?c na

miejscu programy z ich ma?oojczy?nianymi realiami celem uzyskania

pe?niejszego i bardziej obiektywnego obrazu ca?o?ci.

11. Autorzy programów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu

wezm? udzia? w czterodniowej Sesji Akademii Ma?ych Ojczyzn, która

odb?dzie si? w dniach 15-18 sierpnia 1996 roku, W czasie wyk?adów,

dyskusji i warsztatów eksperci b?d? mieli mo?no?? poznania autorów i

bezpo?redniego przekazania im swoich uwag krytycznych o ocenionych

programach. Autorzy b?d? za? mogli, korzystaj?c z pomocy ekspertów,
udoskonali? i sprecyzowa? swoje zamierzenia i przygotowa? ostateczne

ich wersje (w formie wniosków o granty na konkretne przedsi?wzi?cia)
do drugiego, finalnego etapu konkursu. "

12. Programy fina?owe, w ostatecznej ich wersji, z?o?y? trzeba do 31 pa?
dziernika 1996 roku w Akademii Ma?ych Ojczyzn w Toruniu.

.

13. Rozstrzygni?cie fina?u konkursu nast?pi w dniach 6 i 7 grudnia, za?

og?oszenie wyników i uroczysto?? wr?czenia nagród b?dzie mia?amiej
sce w dniu 8 grudnia 1996 roku.

14. W naszym konkursie wa?ne jest wsparcie programów zarówno w formie

nagród finansowych, jak i w postaci fachowych porad, u?atwiania kontaktów

z partnerami polskimi i zagranicznymi, a tak?e promocji nagrodzonych pro-

gramów w telewizji i innych ?rodkach masowego przekazu.
'

15. Przyznane zostan??? nagrody i wyró?nienia, które b?d? mia?y posta?

grantów na realizacje nagrodzonych programów lub wybranych.elemea-
tów z tych programów.

.' ,

16. Przewidujemy tak?e nagrody i wyró?nienia indywidualne w postaci

finansowej, rzeczowej lub w formie stypendiów dla autorów najciekaw

szych programów.
.j
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17. Decyzje w sprawie charakteru i wysoko?ci przyznanych nagród i wy

ró?nie? podejmuje Jury Konkursu, powo?ane przez Fundacj? Kultury.

18. Organizatorzy konkursu zastrzegaj a sobie prawo do publikacji w ca?o

?ci lub we fragmentach nades?anych prac konkursowych w ?rodkach ma

sowego przekazu i w wydawnictwach Fundacji Kultury z zachowaniem

obowi?zujacych praw autorskich.

Witold ChmielewskiStefan Starczewski

Dyrektor Programu

.,Ma?e Ojczyzny'?

Dyrektor d/s Promocji

Przewodnicz?cy Jury

Pierwsza edycja konkursu w 1993 roku

Po analizie 15 projektów konkursowych zakwalifikowanych do drugiego

etapu konkursu jury postanowi?o przyzna? trzy nagrody g?ówne, trzy na

grody specjalne oraz dziewi?? wyró?nie?.

Trzy nagrody g?ówne po 500 mln z?.:

- "Czarna Bieszczadzka - Zdrój" -

program opracowany przez zespó? au

torski Stowarzyszenia Kultury Ziemi w Czarnej Bieszczadzkiej w woje
wództwie kro?nie?skim.

- "W?gorzewo - Nasz Dom" -

program opracowany przez zespó? autorski

Muzeum Ludowego w W?gorzewie, województwo suwalskie.

- "Nasza Ma?a Ojczyzna - Zdu?ska Wola" -

program opracowany przez

Towarzystwo Przyjació? Zdu?skiej Woli, województwo sieradzkie.

Trzy nagrody specjalne po 300 mln z?.:

- "Miejsce - Pami?? - Obecno??" -

program opracowany przez zespól Te

atru NN z Lublina.

- "DolIJ S?siedztwa. Nasza Ma?a Ojczyzna Ziemia Sejne?ska" -

program

opracowany przez Miejski O?rodek Kultury i Stowarzyszenie na Rzecz

Rozwoju Sejn i Sejne?szczyzny, województwo suwalskie.
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- "Wolirnierz - Mi?dzyplanetarne Królestwo Sztuki" -

program opracowa

ny przez zespó? Fundacji na Rzecz Wspierania Kultur Alternatywnych i

Ekologicznych z Wolimierza w województwie jeleniogórskim.

Jury konkursu przyzna?o równie? dziewi?? wyró?nie? po 50 mln z?.:

- "Moja Ziemia - Moja Checz" opracowan.y przez zespó?. Rady Gminy z

Chmielna w województwiekoszali?skim.'
'.,

,

. "Mosty nad Olz? - kultura ponad granic?" opracowany przez Zwi?zek

Komunalny Ziemi Cieszy?skiej. województwo bieiskie.'··
-

"

.

,; '. . .
.

'. ..""
\ \

.

- "Mazurskie Ma?e Ojczyzny" opracowany przez Stowarzyszenie Wspól-
nota Mazurska z Gi?ycka v; województwie suwalsI6m.

'f".

•
? I. l _'

. ..': .' \, ,t i
\: ..

- "Lipnica Wielka na Otawie" opracowany przez Rad? Gminy Lipnicy

Wielkiej w województwie nowos?deckim. " '

- "Moje imi? . ?u?awiak" opracowany przez zespó? autorski Jerzego

Wcis?y z Nowego Dworu Gda?skiego, województwo gda?skie.
• •

,I
•

. "Gminna Akademia Ma?ych Ojczyzn" opracowany przez Towarzystwo
Mi?o?ników Przero?li w województwie suwalskim.

- "Jed? w Sandomierskie"· opracowany przez prywatn? agencj? My jak

press zSandomierza, województwo tarnobrzeskie .

• .J'( •

;
,

- "Ma?y Supra?l w Du?ej Puszczy" opracowany przez zespó? autorski Jana

?mojdy z Supra?la, województwo bia?ostockie.

- "Dwór na Wysokiej" opracowany przez Ann? i, Antoniego Pilchów z

Wysokiej w województwie nowos?deckim.

Ponadto jury przyzna?o siedem nagród w postaci kamer video nast?

puj?cym projektom: ,

- "Towarzystwo Mi?osników Ziemi Micha?owskiej" opracowany przez

Grzegorza Grabowskiego z Bródnicy w województwie toru?skim.

- "Bory Tucholskie - moja ma?a ojczyzna" opracowany przez Jana Sabi

niarza z Chojnic, województwo bydgoskie.

- "Ciechanów· indywidualny kszta?t miasta" opracowany przez Ryszarda

Ma?owieckiego z Ciechanowa.

- "Bezkresy" opracowany przez zespó? autorski "Podlasie" z Mielnika

województwo bia?ostockie,
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- "Stare miasto - serce Lublina" opracowany przez zespó? "Galerii na

Prowincji" z Lublina.

- "Nie rujnuj a podno? ruiny" opracowany przez Stowarzyszenie Chyli
czanki z Piaseczna w województwie warszawskim.

- "Wielki i NO\\,'Y Buczek na Z?otowszczy?nie" opracowany przez Jowit?

K?ci?sk? z Wielkiego Buczka w województwie pilskim.

Druga edycja konkursu w 1994 roku

Po analizie 27 projektów konkursowaych zakwalifikowanych do drugiego
etapu konkursu jury postanowi?o nie przyznawa? nagrody g?ównej. Przy
zna?o natomiast dwie nagrody równorz?dne i jedn? nagrod? specjaln?:

Nagrody po 20 tys. z? (stare 200 mln)
- "Podkowa Otwarta" -

program zg?oszony przez "Ko?o Podkowy" - O?ro

dek Kultury w Podkowie Le?nej ko?o Warszawy. Twórcami projektu s?

pracownicy O?rodka pod kierownictwem Piotra Mitznera.

- "Lipnickie ?awy ...

"
-

program przedstawiony przez wójta gminy Fran

ciszka Adamczyka wraz z Rad? Gminy i Samorz?dem Lipnicy Wielkiej
na Orawie (województwo nowos?deckie). Stanowi on kontynuacj? pro

gramu zg?oszonego do pierwszej edycji konkursu "Ma?e ojczyzny ...

"

Nagroda Specjalna 15 tys. z? (stare 150 mln)
- "Park Drogowskazów" -

program autorstwa Zbigniewa Czarnucha z?o

?ony przez Towarzystwo Przyjació? Witnicy w województwie gorzow

skim

Jury przyzna?o tak?e dwana?cie wyró?nie? po 5 tys. zl (50 min):
- "Kontakt suwerennych jednostek ...

"
- liderem programu jest Adam No

wak, dyrektor Szko?y Podstawowej w Slawkowie, wsi w województwie
kieleckim.

- "Ziarnko do ziarnka" -

program zg?oszony przez grup? m?odych rolni

ków ze wsi B?otnowola w województwie kieleckim.

- "Burchat - to nasze drzewo ?ycia" -

program nades?any przez Klub Ma

?ych Ojczyzn w Gostycynie w województwie bydgoskim autorstwa Hen

ryki Grabowskiej.
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- "Koniec i pocz?tek ?wiata" -

program przedstawiony przez zespó? Ma

cieja Sa?a?skiego realizowany w Gudziszu, niewielkiej wsi w wojewódz
twie gorzowskim.

- "Wspólnoty Barki - Ma?e Ojczyzny Najubo?szych -

program przedsta

wiony przez Tomasza Sadowskiego, twórc? i animatora Wspólnoty Barka

i realizowany przez Fundacj? Pomocy Wzajemnej "Barka"we W?adys?a

wowie, wsi w województwie pozna?skim.

- "Jamna - dom i wioska ?w. Jacka" -

program przedstawiony przez Dusz

pasterstwo Akademickie Dominikanów w Poznaniu - m?odzie? pod opie

k? ojców Jana Wojciecha Góry OP i Andrzeja Chlewiekiego OP, realizo

wany w Jamnej w województwie tarnowskim.

- "Komuna Otwock buduje dom" -

program zg?oszony przez anarchi

styczn? wspólnot? dzia?aj?c? w Otwocku, mie?cie oddalonym 30 km od

Warszawy.

- "Uwierzy? w sukces" -

program miasteczka i gminy Lewin K?odzki w

województwie wa?brzyskim. Autork? programu jest Barbara Dro?ynska.

- "Stare Miasto - Serce Lublina" - autorami programu s? Waldemar Mirek

i Jan Kawecki z Fundacji "Galeria na Prowincji" w Lublinie. Program jest

kontynuacj? projektu wyró?nionego w I-ej edycji konkursu "Ma?e ojczy

zny" w roku 1993.

- "Przystanek Olecko - w w?drówce ku przysz?o?ci" -

program nades?any
z Olecka, miasta i gminy w województwie suwalskim, zg?oszony przez

Oleckie Centrum Kultury, którego liderem jest Bohdan Skrzypczak.

- "Parada - dom trzech kultur" - autorami projektu s? Beata Justa i Grzegorz
Potoczak, twórcy "Parady" Fundacji Polsko-Czesko-Niemieckiej Wspó?pracy

Kulturalnej z siedzib? w Niedarnirowie w województwie jeleniogórskim.

- "Restauracja resursy obywatelskiej" .

program przedstawiony przez Jerzego

St?pkowskiego, realizowany przez Wojewódzki O?rodek Kultury i Sztuki

"Resursa" w Radomiu.

Nagrody indywidualne w wysoko?ci 3 tys. zl (stare 30 mln) za najlep

sz? realizacj? programów nagrodzonych w 1993 roku otrzymali:

- Barbara Chludzi?ska z Muzeum Kultury Ludowej w W?gorzewie,

- Antoni Pilch z Dworu na Wysokiej.
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ROZPORZ?DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

z dnia 10 lipca 1995 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 458)

zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowni
ków instytucji kultury prowadz?cych gospodark? finansow? na zasadach

ustalonych dla zak?adów bud?etowych.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 25 pa?dziernika 1991 r. o organi
zowaniu 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 prowa

dz?cych gospodark? finansow? na zasadach ustalonych dla zak?adów bu

d?etowych (Dz.U. Nr 35, poz. 152 i Nr 58, poz.»285, z 1993 r. Nr 42,

poz. 197, z 1994 r. Nr 28, poz. 102, Nr 72, poz. 318 i Nr 120, poz. 587

oraz z 1995 r. Nr 17, poz. 81) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

l) Za??cznik nr l otrzymuje brzmienie okre?lone w za??czniku nr l do

niniejszego rozporz?dzenia,

2) w za??czniku nr 2 cz, 1 pkt. 1 tabel zaszeregowania stanowisk pracy

otrzymuje brzmienie okre?lone w za??czniku nr 2 do niniejszego rozpo

rz?dzenia.

§ 2.

Rozporz?dzenie wchodzi w ?ycie z dniem og?oszenia z moc? od dnia

l lipca J 995 r.
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ZaJ?cznik nr l

TABELE STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

I. Pracownicy bibliotek, domów kultury, o?rodków i klubów kultury, ?wietlic,

ognisk artystycznych. galerii i centrów sztuki, o?rodków bada? i dokumentacji w

ró?nych dziedzinach kultury, muzeów, dornów pracy twórczej.

Kategoria zaszere- Stawki miesi?czne w z?otych

gowania

1 260 -- 290

II 265 - 300

III 270 - 310

IV 275 - 320'

V 280 - 330

VI 285 - 340
-

VII 290 - 355

VIIl 295 - 380

IX 300 - 410

X 310 - 440

XI 320 - 470

XII 330 - 500

XIII 350 - 530

XIV 370 - 560

XV ... 390 - 590

XVI
'.

410-620

XVII 430 - 660

XVIIl 450-700

XIX 480 - 740

XX 510-780

XXI 540 - 820
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Za??cznik nr 2 (wyci?g)

TABELA ZASZEREGOWANIA

BmUOTEKARSKICH STANOWISK PRACY

l p dz' I h ?ei dstracowmcv
•

la a 10 CJJIO 8WOWej

Kategoria

L STANOWISKO zasze-

p.
regowania

l 2 3

L Starszy kustosz - dyrektor, g?ówny instruktor. - dyrektor,

g?ówny specjalista w ·zakresie dzia?alno?ci podstawowej,

np. do spraw ochrony zbiorów filmowych - dyrektor, X1X- XXI

g?ówny konserwator zbiorów filmowych - dyrektor, na-

czelny filmograf - dyrektor

2. Starszy kustosz, g?ówny instruktor, g?ówny specjali-
sta w zakresie dzia?alno?ci podstawowej, np. do

spraw ochrony zbiorów filmowych, naczelny filrno- XVIII-XIX

graf
3. Starszy konserwator w muzealnictwie - oraz przy XVI - XIX

badaniach i dokumentowaniu zabytków
4. Kustosz zbioru filmowego, przy pracach bibliot?cz-

nych, w muzealnictwie oraz przy badaniach i doku- XV - XVI

mentowaniu zabytków

5. Konserwator w muzealnictwie oraz przy badaniach i XIV-XVI

dokumentowaniu zabytków
6. Starszy specjalista w zakresie dzia?alno?ci podsta-

wowej, starszy filmograf, starszy instruktor do spraw XIV-XV

programowych filmowych, starszy konserwator ta-

?my filmowej
7. Starszy bibliotekarz, starszy dokumentalista, starszy

konserwator przy pracach bibliotecznych, adinkt mu-

zealny, adiunkt konserwatorski, starszy instruktor w

domu, o?rodku, klubie kultury, ?wietlicy, ognisku XIII-XIV

artystycznym, specjalista w zakresie dzia?alno?ci

podstawowej w galerii i centrurn sztuki, starszy re-

nowalor

8. Starszy instruktor w galerii i centrum sztuki, renowa-

lor, specjalista w zakresie dzia?alno?ci podstawowej XII-XIII

9. Bibliotekarz, dokumentalista, konserwator przy pra- XI-XIII

cach bibliotecznych, starszy asystent muzealny i kon-
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serwatorski, instruktor, instruktor do spraw progra-

mowych, filmowych, renowator przyuczony, filmo-

graf, konserwator ta?my filmowej
10 M?odszy renowator, samodzielny referent w zakresie

dzia?alno?ci podstawowej, przewodnik muzealny, X-XI

starszy magazynier biblioteczny
11 Asystent muzealny i konserwatorski IX-XI

12 M?odszy bibliotekarz, m?odszy dokumentalista,

m?odszy konserwator, m?odszy instruktor, m?odszy IX-X

instruktor do spraw programowych, m?odszy filrno-

graf, magazynier: biblioteczny, zbiorów filmowych

13 Starszy referent w zakresie dzia?alno?ci podstawowej VIII-IX

14 Asystent, referent w zakresie dzia?alno?ci podstawo- VI-VII

wej

'.
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ROZPORZ?DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

z dnia 18 pa?dziernika 1995 r.

zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowni
ków instytucji kultury prowadz?cych gospodark? finansow? na zasadach

ustalonych dla zak?adów bud?etowych.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 25 pa?dziernika 1991 r. o organi
zowaniu 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:

§ I.

W rozporz?dzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 marca 1992 r.

w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury prowa

dz?cych gospodark? finansow? na zasadach ustalonych dla zak?adów bu

d?etowych (Dz.U. Nr 35, poz. 152 i Nr 58, poz. 285, z 1993 r. Nr 42, poz.

197, z 1994 r. Nr 28, poz. 102, Nr 72, poz. 318 i Nr 120, poz. 587 oraz z

1995 r. Nr 17, poz. 81 i Nr 92, poz. 458) za??cznik nr l 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 pa?dziernika 1995 r.

Za??cznik do rozporz?dzenia Ministra Kultury i Sztuki

z dnia 18 pa?dziernika 1995/poz.

TABELE STA WEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

l. Pracownicy:

a) bibliotek, domów kultury, o?rodków i klubów kultury, ?wietlic, o

gnisk artystycznych, galerii i centrów sztuki, o?rodków bada? i

dokumentacji w ró?nych dziedzinach kultury, muzeów, domów pra

cy twórczej.

b) dzia?alno?ci podstawowej, administracji, ekonomiczni i techniczni w

Zamku Królewskim w Warszawie oraz O?rodku Ochrony Zabytko

wego Krajobrazu w Warszawie.
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Kategoria

zaszeregowania Stawki miesi?czne w z?otych

I 305 - 340

II 310 - 350

nr 315 - 360

IV 320 - 375

V 325 - 390

VI 330 - 405

VII 335 - 420

VIII 340 - 445

IX 350 - 480

X' 360-515

XI 375 - 550

XII 390 - 585

XIrr 410 - 620

XIV 430 -

65,5

XV 455 - 690

XVI 480 - 725

XVII 505 - 770

XVIII 530 - 815

XIX 560 - 860

XX 595 - 910

XXI 630 - 960
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WOJEWODA ZAMOJSKI

PRZEWODNIKCZ?CV
ZAI'vIOJSKIEGO

SEJMIKU SAl\JORZ?DOWEGO

PanIPani

Przewodnicz?cy Rady Miasta,

Miasta i Gminy, Gminy

Prezydent Miasta Zamo?cia

Burmistrz Miasta, Miasta i Gminy

Wójt Gminy

/wszyscy/
Szanowni Pa?stwo

Posiadamy w województwie bogate dziedzictwo kulturowe, Ma ono

specyficzn? - lokaln? tradycj? twórczo?ci, która do dzi? jest kontynuowa
na przez liczn? grup? twórców tak?e ludowych oraz przez szeroko roz

wini?ty amatorski ruch artystyczny. Jest to warto??, któr? musimy chro

ni?.

Problemem szczególnej wagi jest to, ?e mamy ma?? ilo?? obiektów i lo

kali przeznaczonych wy??cznie dla potrzeb kultury, oraz. du?o mniejsze,
ni? w województwach wysoko zurbanizowanych, mo?liwo?ci pozyskania
?rodków ze ?róde? poza bud?etowych.

Ogromne potrzeby i zaniedbania w kulturze przy ograniczonych mo?li

wo?ciach finansowych stwarzaj a wiele zagro?e? w tej dziedzinie ?ycia.
Z niepokojem obserwuje si? tu negatywne zjawiska, które wymagaj a nie

zb?dnej ochrony ze wzgl?du na uniwersalne warto?ci i ich znacz?cy u

dzia? w tworzeniu dorobku kultury narodowej.

Dotyczy to zw?aszcza:

7 najwarto?ciowszych dla kultury narodowej zabytków architektury, sztuki

sakralnej, budownictwa drewnianego, zespo?ów pa?acowo-parkowych,

zabytkowych cmentarzy oraz ruchomych dóbr kultury;
- ca?ej sfery zwi?zanej z ksiq?kq: stwarzanie warunków do rozwoju czy

telnictwa, utrzymanie sieci bibliotek publicznych, zapewnienie sta?ego

dop?ywu nowo?ci wydawniczych;
,

- piel?gnowania tradycji historycznych regionu, twórczo?ci ludowej i a

matorskiego ruchu artystycznego;
- edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzgl?dnieniem dzieci i m?odzie?y.

Przeobra?enia zachodz?ce w ostatnich latach w kulturze, poza wieloma

pozytywnymi zmianami w organizowaniu dzia?alno?ci kulturalnej lokal-
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nej spo?eczno?ci, przynios?y tak?e negatywne zjawiska, do których mo?na

zaliczy?:
-

pogarszanie si? stanu obiektów zabytkowych;
-

zmniejszanie sieci bibliotek publicznych (od 1990 roku zlikwidowano 21

filii bibliotecznych oraz prawie wszystkie punkty biblioteczne), w bibliote

kach publicznych nast?pi? radykalny spadek zakupu nowo?ci wydawni

czych oraz zmniejszenie obsady kadrowej;
-

nieprzestrzeganie przepisów prawnych w zakresie zatrudniania i wyna

gradzania pracowników kultury;
- pogarszanie warunków pracy instytucji kultury, spowodowanych mi?dzy

innymi niewystarczaj?cymi dotacjami, które w wielu przypadkach pokry

wajq tylko osobowy fundusz p?ac oraz koszty utrzymania obiektów, w mi

nimalnym za? stopniu koszty dzia?alno?ci podstawowej. Powoduje to spa

dek sta?ych fonn pracy, ograniczenie dzia?alno?ci edukacyjnej, zmniej
szenie oferty kulturalnej oraz mo?liwo?ci prezentacji dorobku zespo?ów

amatorskiego ruchu artystycznego.
W wielu za? ?rodowiskach obserwuje si? przedk?adanie dzia?alno?ci za

robkowej nad dzia?alno?ci? statutow? instytucji.

W trosce' o t? wa?n? sfer? ?ycia spo?ecznego, w miar? posiadanych
?rodków b?dziemy w dalszym ci?gu wspiera? najwarto?ciowsze przed

si?wzi?cia kulturalne podejmowane przez samorz?dy bezpo?rednio z bu

d?etu wojewody i poprzez podleg?e instytucje kultury.

Przedk?adaj?c Pa?stwu nasze spostrze?enia, zwracamy si? z apelem o

szczególne zainteresowanie sprawami szeroko rozumianej kultury oraz

podj?cie dzia?a? w celu przeciwdzia?ania negatywnym zjawiskom wyst?

puj?cym w tej sferze ?ycia spo?ecznego.

Z wyrazami szacunku

WOJEWODA ZAMOJSKl

mgr Stanis?aw Rapa

PRZEWODNICZ?CY

Zamojskiego Sejmiku Samorz?dowego
mgr Arkadiusz Bratkowski

Zamo??, dnia 22 sierpnia 1995 roku.
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OFERTA

Biblioteka Narodowa oferuje pakiet programowy MAK pracuj?cy na

komputerach IBM Pc. Pakiet MAK jest przeznaczony do prowadzenia

wszelkiego rodzaju katalogów i kartotek, w szczególno?ci bibliotecznych.
Na ?yczenie udost?pniamy wersj? demonstracyjn?. Do pakietu do??czamy

dok?adn? instrukcj? obs?ugi.

Warunki sprzeda?y s? nast?puj?ce:

a) cena pakietu z prawem wykonystania na jednym komputerze: 2.000

z? (20 mln starych z?.)

b) cena pakietu z prawem korzystania na wi?cej ni? jednym stanowisku

i/lub w sieci: 2.500 z? (25 mln starych z?)

Zmiany z a) na b) mo?na dokona? w dowolnym czasie dop?acaj?c ró?

nic?.

Przy pierwszym zakupie pakietu u?ytkownik otrzymuje
- bez dodatko

wych opiat
- l komplet instrukcji: "Pakiet MAK - obs?uga bazy" oraz

"Pakiet MAK - edycja i drukowanie". Cena dodatkowego kompletu in

strukcji wynosi 10 z? (100 tys. starych z?.)

Zainteresowanych informujemy, ?e na ?yczenie udost?pniamy nowe

wersje pakietu w cenie 20 z? (200 tys. starych z?), a zmienion? i posze

rzon? wersj? pakietu MAK za 10% obowi?zuj?cej ceny.

Przewiduje si? bonifikaty do 70% ceny.

W dniach 24.02, 31.03, 28.04, 26.05, 30.06,29.09,27.10,24.11,1995 r.

od godz. 10.00 odb?d? si? otwarte pokazy pracy pakietu MAK w Biblio

tece Narodowej w sali 3069 (III p.)
Jednocze?nie informujemy, ?e Biblioteka Narodowa prowadzi indywi

dualne i grupowe szkolenia w zakresie u?ytkowania pakietu.

Zg?oszenia telefoniczne przyjmuje i informacji udziela:

Dzia? Przetwarzania Danych Biblioteki Narodowej
tel. 25-92-71 wew.526, tel/fax 25-69-47

Korespondencj? prosimy kierowa? pod adresem:

00-973 Warszawa Al. Niepodleg?o?ci 213
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MAK obsluguje ju? ponad 300 bibliotek! - w tym ponad 150 bibliotek

publicznych,
oko?o 70 bibliotek ko?cielnych, oko?o 40 bibliotek fachowych

MAK to system, który pozwoli Ci usprawni? katalogowanie

MAK to opracowany w Bibliotece Narodowej w Warszawie óJtiwersal

ny pakiet obs?ugi tekstowych baz danych. Przeznaczony jest' 'do prowa

dzenia kartotek informacyjnych na komputerach zgodnych z IBM PC pod

systemem operacyjnym DOS, a tak?e w sieci NOVELL. Jest szczególnie

przydatny do prowadzenia katalogów i kartotek bibliograficznych w ró?

nego typu bibliotekach. Mo?e by? tak?e wykorzystywany do obs?ugi in

nych baz. np. ksi?gi adresowej, ewidencji klientów dowolnej firmy itp.
,

MAK oferuje:
- Zak?adanie tekstowych baz danych o dowolnej strukturze rekordów

- Modyfikacj? struktury bazy danych
- Zak?adanie i wype?nianie indeksów wed?ug ?ycze? u?ytkownika
- Wyszukiwanie i tworzenie podzbiorów bazy

.

- Bie??c? aktualizacj? bazy danych
- Import danych do bazy i eksport danych z bazy z/do innej bazy lub zbio-

rów zewn?trznych w ró?nych formatach; w szczególno?cimo?liwy jest

import danych z formatu ISIS, dBase itp. ,

- Opracowanie raportów z bazy danych wed?ug formatów dostosowanych
do potrzeb u?ytkownika
- Ochron? bazy i funkcji systemu

MAK sk?ada si? z:

- Pakietu programów do zak?adania i reorganizacji bazy oraz do ustawia

nia standardowych parametrów systemu. Programy te pracuja w trybie

konwersacyjnym, opieraj?c si? na bardzo rozbudowanych, ale prostych w

obs?udze menu.

- Programu do wprowadzania i wyszukiwania danych z bazy oraz pro

gramu wypo?ycze?. Pracuj? one tak?e w oparciu o rozbudowane menu, a

ponadto s? wyposa?one w bardzo rozbudowan? funkcj? help.
- Pakietu programów do edycji i wydruku raportów zgodnie z wymaga

niami u?ytkownika, Dla tego pakietu opracowano specjalny j?zyk s?u??cy
do opisu ??danych wydruków.
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MAK jest:
· ?atwy do zainstalowania ..

t-

· ?atwy do nauczenia si? ...

· ?atwy w u?yciu ...

... i ?atwy w zarz?dzaniu

U?ytkownicy MAK-a to:

Czytelnicy
-

korzystaj a z istniej?cej bazy, tj. szukaj? i ogl?daj? zawarte w bazie in

formacje

Bi bliotekarze

- korzystaja z istniejacej bazy, ale tak?e wprowadzaj? do niej nowe dane,

koryguj? b??dy itp.

Administratorzy
- organizuj a prac?, a wi?c okre?laj? struktur? bazy, rodzaje indeksów,

standardowe sposoby prezentacji danych na ekranie, standardowe formy

wydruku i inne standardowe parametry systemu

Szczególne cechy MAK-a to:

Struktura bazy okre?lana przez u?ytkownika
. liczba pól w strukturze - do 1000

- liczba pól w rekordzie· do 2000

Zmienna d?ugo?? informacji
- d?ugo?? rekordu - do 16 000 znaków

- nieograniczona (w ramach rekordu) d?ugo?? pola

OpcjonaIno?? i powtarzalno?? informacji

Dobrze zorganizowany i efektywny system indeksów

- indeks sk?ada si? z niezale?nych albo po??czonych pól
- liczba indeksów - do 63

- warto?ci w indeksach mog? mie? do 72 znaków

- mo?liwo?? podgl?dania innych baz, np. kartotek wzorcowych

Rozbudowany aparat do wyszuld wania
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- wyszukiwanie poprzez indeksy, warto?ci podpól, zmienne systemowe,

hierarchi? itp. (

.

- wyszukiwanie za pornoc? przygotowanych wcze?niej albo budowa

nych ad hoc zestawów pyta?
-

logiczne ??czenie do 15 pyta? prostych

?atwy sposób wprowadzania danych
-

wprowadzanie z klawiatury
-

kopiowanie danych z innych baz, np. wzorcowych
- rozbudowany import danych

Mo?liwo?? ró?nych sposobów prezentacji danych
- liczba masek do prezentacji danych

- do 32

Mo?liwo?? stosowania ró?nych nazw pól
- akceptowanie nazw wg standardu MARC

-

akceptowanie nazw okre?lonych przez u?ytkownika

Przyjazny sposób obs?ugi wypo?ycze?
- wypo?yczenia, rezerwacja, zwroty, monity, prolongaty
- rozbudowana ,s??tystyka

.
.

Rozbudowany aparat do przygotowania wydruków
- drukowanie wg wymaga? u?ytkownika
-

wspó?praca. f, profesjoJ??l?ymi programami sk?adu tekstu (np. TeX)
- jednokrotne przygotowanie formatu do wydruku
- wielokrotne korzystanie z tego formatu dla automatycznego formato-

wania wydruków

Przyjazny dla u?ytkownik? sposób wspó?pracy
-

procedury typu bat

.

- czytelne menu

- rozbudowana funkcja help, dla której u?ytkownik mo?e przygotowa?
w?asne teksty

?atwe tworzenie baz pochodnych
- kopiowanie struktury bazy lub wybranych elementów

MAK umo?liwi ci stworzenie w?asnej, tekstowej bazy danych
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MAK teraz:

W?ród ponad 350 u?ytkowników systemu MAK (poza Biblioteka Naro

dow?) nale?y wymieni? liczne biblioteki publiczne, pedagogiczne, uni

wersyteckie oraz sie? bibliotek ko?cielnych FIDES, które wykorzystuj?
MAK-a nie tylko do prowadzenia katalogów ksi??ek i czasopism, ale tak

?e do ewidencji prac magisterskich itp.

Kilkadziesi?t zastosowa? MAK-a w Bibliotece Narodowej obejmuje

mi?dzy innymi "Przewodnik Bibliograficzny" (oko?o 100 tys. opisów z

okresu 9 lat), "Bibliografi? Wydawnictw Ci?g?ych" (wk?adka do PB),

BABIN, "Bibliografi? Ksi??ek Podziemnych", s?ownik hase? przedmio

towych, zasoby czytelni, ewidencje zbiorów specjalnych (r?kopisy, pa

mi?tniki, zbiory muzyczne, stare druki itp.)

.. .i w przysz?o?ci:
Pakiet MAK jest ca?y czas udoskonalany i rozbudowywany

Wymagania techniczne:
_

- Dowolny komputer (szybko?? dzia?ania systemu zale?na od szybko?ci

komputera) + program generuj?cy polskie litery
- Dowolna drukarka (z mo?liwo?ci? drukowania polskich liter)
- Wielko?? pami?ci dyskowej dostosowana do przewidywanej wieko?ci

bazy (lub baz); dla porównania: jeden rocznik pe?nych opisów
"Przewodnika Bibliograficznego" wymaga 20 MB. Programy systemu

MAK zajmuj? okolo l mega. MAK mo?e pracowa? w sieci Novell, cho

cia? nie jest typowym programem sieciowym; równocze?nie mo?e wiele

osób wprowadza? dane do tej samej bazy lub je modyfikowa?.

Konsultacji udziela:

Dzia? Przetwarzania Danych Biblioteki Narodowej
00-973 Warszawa Al. Niepodleg?o?ci 213

tel!fax 25-96-47

OFERT A BIBLOTEKI NARODOWEJ

Uprzejmie informujemy, ?e z dniem 5 stycznia 1995 r. udost?pniamy

zainteresowanym serwisy informacyjne na no?nikach elektronicznych

l. Przewodnik Bibliograficzny (PB)
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Udost?pniamy dane PB poczynaj?c od 1986 r. oraz dane bie??ce na

1995 r. Jeden rocznik zawiera ?rednio 11 tys. opisów w formacie MARC

BN. Cena danych PB zapisanych na dyskietce wynosi 5 gr za 1 opis. Da

ne bie??ce PB za 1995 r. s? udost?pniane w rocznym abonamencie reali

zowanym w cyklu miesi?cznym. Stosujemy upusty cenowe do 80%.

Od lutego 1995 r. udost?pniamy baz? PB zapisana na CD-ROM. Pierw

sza edycja zawiera 98 tys. opisów bibliograficznych za lata: 1986 - 30

listopada 1994 r. Ka?da nast?pna edycja CD-ROM b?dzie aktualizacj?

pó?roczn? edycji poprzedniej. Cena bazy PB zapisanej na CD-ROM wy

nosi 600 z? za I dysk. U?ytkownicy, którzy zakupili dane retrospektywne
PB na dyskietkach za okres 5 lat i d?u?szy, mog? kupi? CD-ROM za 70

z?, a ci którzy zakupili dane za okres 3 i 4 lat moga kupi? za cen? 120 z?.

Stosujemy upusty cenowe do 20%.

2. Bibliografia Wydawnictw Ci?g?ych Nowych, Zawieszonych i

Zmieniaj?cych Tytu? (BWC).

Udost?pniamy dane BWC zapisane w formacie MARC-BN na dyskiet
kach za lata 1992-1994, w rocznym abonamencie realizowanym kwartal

nie. Jeden rocznik zawiera okola 700 opisów. Cena danych BWC wynosi
5 gr za l opis. Stosujemy upusty cenowe do 60%.

3. Bibliografia Ksi??ek Podziemnych (BKP).
W II pó?roczu 1995 r. b?d? udost?pniane na dyskietkach dane BKP za

pisane w formacie MARC-BN z lat 1976-1989. Zbiór zawiera 'oko?o 6,5

tys. opisów. Cena danych BKP wynosi 5 gr za 1 opis. Stosujemy upusty
cenowe do 50%.

4. Polskie Wydawnictwa Ci?g?e - opisy przekazywane do Mi?dzyna

rodowego Systemu w Pary?u (ISSN).

Udost?pniamy na dyskietkach opisy ISSN z lat 1701·1994 zapisane w

formacie MARC-ISDS. Zbiór zawiera oko?o 8 tys. opisów, ?redni roczny

przyrost wynosi oko?o l tys. opisów, aktualizacja -

ra?w roku. Cena

pierwszego zakupu wynosi 400 z?. Cena wersji zaktualizowanej wynosi
200 z?. Stosujemy upusty cenowe do 50%.

5. Bibliografla Analityczna Bibliotekoznawstwa i Inlorrnacji Nauko

wej (BABIN).
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W II pó?roczu udost?pnimy na dyskietkach dane BABIN zapisane w

formacie MARC-BN z lat 1993-1994. Zbiór zawiera oko?o 300 opisów

artyku?ów z czasopism zagranicznych. Cena danych BABIN wynosi 10 gr

za l opis.

6. S?ownik J?zyka Hase? Przedmiotowych BN (SJHP BN)
Zawiera oko?o J 2 tys. rekordów w postaci artyku?ów przedmiotowych.

Podstaw? stanowi zasób katalogu przedmiotowego BN, wzbogacony o

tematy przeznaczone dla katalogu centralnego czasopism polskich. Dane

SJHP BN sa udost?pniane na dyskietkach:
- w postaci bazy dla u?ytkowników maj?cych pakiet MAK,
- w postaci zbioru tekstowego dla pozosta?ych u?ytkowników.

Przewidywana aktualizacja raz w roku. Cena danych SJHP BN wynosi
150 z? za ca?o?? przy jednorazowym zakupie oraz 75 z? przy zakupie

powtórnym wersji zaktualizowanej. Stosujemy upusty cenowe do 40%.

UWAGA! Do ceny danych doliczamy koszt no?nika elektronicznego
oraz porto pocztowe.

Zamówienia na dane prosimy kierowa? pod adresem:

Biblioteka Narodowa

Dzia? Przetwarzania Danych
00-973 Warszawa Al. Niepodleg?o?ci 213

Tel. 25-92-71 do 79 wew. 526

tel/fax 25-96-47

Biblioteka Narodowa zastrzega sobie mo?liwo?? zmiany cen i wysoko
?ci stosowanych upustów.

OFERTA KOMPUTERYZACJI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Dla kogo LIBRA

Oferujemy Pa?stwu system LIBRA obs?ugujacy kompleksowo biblioteki

publiczne: miejskie, gminne, dzielnicowe, równie? z filiami. Komputery

zacj? bibliotek zajmujemy si? od pi?ciu lal. Specjalizujemy si? w opro

gramowaniu wy??cznie dla bibliotek.

Jak dzia?a? Stystem jest prz.yjazny i prosty w obs?udze. Osoba bez ?ad

nego przygotowania w obs?udze mikrokomputerów potrafi w krótkim

czasie opanowa? sprawne operowanie programem.
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Bardzo du?y nacisk po?o?ony zosta? na uzyskanie wysokiej sprawno?ci

systemu, szczególnie w obsludzie cz?sto wykonywanych, rutynowych

funkcji, jak obs?uga wypo?ycze? oraz przeszukiwania katalogów.

System po zainstalowaniu jest natychmiast gotowy do prowadzenia

wdro?enia, czyli tworzenia bazy danych.

Zgodny Z normami

Stosowane w systemie zasady opisu bibliograficznego s? zgodne z nor

m? PN-82/N-OI 152. Opisy bibliograficzne wykonywane s? na drugim

stopniu szczegó?owo?ci uzupe?niane automatycznie przez system o znaki

umowne.

System LIBRA posiada mo?liwo?ci przjmowania danych z ró?nych ?ró

de?, oferuj?cych serwisy bibliograficzne w formacie MARC. Gwarantu

jemy mo?liwo?? wspó?pracy z innymi automatycznymi systemami biblio

tecznymi. Firma nasza pilnie obserwuje wszystkie zmiany norm biblio

tecznych i swoje systemy dostosowuje do nich.

Najwa?niejsze funkcje i mo?liwo?ci

System LIBRA posiada wszystkie funkcje niezb?dne w bibliotece.

Modu? opracowania
Posiada gotowe formularze dostosowane do potrzeb biblioteki. Jedno

krotne wprowadzenie opisu bibliograficznego ksi??ki automatycznie u-

;im:reszcza 'j?we wszystkich katalogach i odpowiedniej ksi?dze inwenta

rzowej. Automatycznie tworzone sa wszelkie katalogi: alfabetyczny, tytu

?owy, przedmiotowy, UKD. System prowadzi do 10 ksi?g inwentarzo

wych wraz z odpowiednimi rejestrami ubytków.
Dodatkowo proponujemy korzystanie z gotowych opisów bibliograficz

nych, które znacznie przyspiesz? i u?atwi? wdro?enie systemu. Mo?liwe

jest korzystanie z pe?nej bazy Przewodnika Bibliograficznego Biblioteki

Narodowej wydanej na CD-ROM lub dyskietkach w celu opracowania
zbiorów.

Modu? wyszukiwania
Mo?liwe jest bardzo szybkie wyszukiwanie informacji w katalogach i

wolniejsze wg dowolnego ci?gu tekstowego w opisach bibliograficznych.

Systern posiada .rno?liwo?? utworzenia slownika hase? wzorcowych dla

ksi?gozbioru oraz dla kartoteki zagadnieniowej.
Zestawienia bibliograficzne tworzone s? na podstawie ksi?gozbioru i

kartoteki zagadnieniowej.
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Modu? udost?pniania
Bardzo sprawna rejestracja wypo?ycze? i zwrotów.

Rejestr czytelników zawiera wszystkie niezb?dne dane o czytelnikach

jakie biblioteka musi zgromadzi?. Posiada prawid?owy podzia? czytelni
ków na odpowiednie grupy.

Modu? kontroli czytelnikow
Prowadzone s? automatycznie rejestry wypo?ycze? i rejestry zaleg?o?ci.

Drukowa? mo?na gotowe upomnienia w standardowej formie gotowej do

wysy?ki. Automatycznie naliczane s? kary za przetrzymywanie ksi??ek.

Modu? statystyk

Statystyki s? zgodne z wymogami dziennika biblioteki publicznej i pro

wadzone w ca?o?ci automatycznie z mo?liwo?ci? ogl?dania na ekranie lub

wydruku.

Modu? wydrukow
Mo?na wykonywa? wydruki kart katalogowych, ksi?g inwentarzowych,

rejestrów ubytków, protoko?ów nabytków, upomnie?, statystyk, zestawie?

bibliograficznych i innych dokumentów.

Modu? do wykonywania skontrum

Znacznie przyspiesza i u?atwia inwentaryzacj? ksi?gozbioru w bibliote

ce. Zgodny jest z instrukcj? MK.iS w sprawie zasad ewidencji materia?ów

bibliotecznych.

Modu? zabezpiecze?
W celu ochrony danych przed utrat? spowodowan? przypadkami loso

wymi i awari? sprz?tu, dostarczono mechanizmy automatycznego sk?a

dowania i odtwarzania zawarto?ci bazy danych.

Modu? wymiany informacji

Dzi?ki wbudowanym w system mechanizmom ?atwej wymiany infor

macji mo?liwa i celowa jest wspó?praca bibliotek. Wszystkie biblioteki

posiadaj?ce system LIBRA lub MOL mog? wprowst wymienia? si? karto

tekami zagadnieniowymi, opisami bibliograficznymi ksi?gozbioru.

System LIBRA przejmuje opisy bibliograficzne z pakietu MAK. Mo?

liwe jest równie? na ?yczenie przejmowanie danych z ISIS'a lub innych

komputerowych systemów bibliotecznych.
Modu? obs?ugi kod?w kreskowych
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Kody kreskowe w bibliotece z systemem LIBRA s? wykorzystywane do

automatycznej identyfikacji zbiorów (ksi??ek i innych inwentaryzowa

nych materia?ów bibliotecznych) oraz identyfikuj? karty czytelników przy

wypo?yczeniach.

Praca w sieci

System LIBRA pracuje w sieci typu Novell, Lantastic. W instalacjach

sieciowych stosuje si? ograniczenia w dost?pie ró?nych u?ytkowników.
Praca systemu pod innym oprogramowaniem sieciowym ni? powy?sze

jest mo?liwa po indywidualnym uzgodnieniu.

Wymagania sprz?towe

System pracuje z typowym sprz?tem mikrokomputerowym klasy IBM PC

wyposa?onym w dysk twardy. Praktycznie nie istniej? ograniczenia co do

wielko?ci ksi?gozbioru i kartoteki zagadnieniowej. Np. dysk twardy o pojem
nosci 300 MB wystarczy z zapasem dla ksiegozbioru powy?ej 120 tys. wol.

Wi?ksze ksi?gozbiory wymagaj? odpowiednio zwi?kszenia pojemno?ci dysku

twardego. Natomiast sprawno?? dzia?ania systemu LIBRA jest zawsze bardzo

dobra, nawet przy bardzo du?ych ksi?gozbiorach.

Przyk?adowy sprz?t komputerowy:
486DX 33MHz, monitor VGA mono, 4MB RAM

Zalecamy drukarki biurowe, trwa?e, pozwalaj?ce na wydruk kart katalo

gowych na kartonie.

Zasady sprzeda?y
Pisemne zamówienia na system biblioteczny LIBRA prosimy kierowa?

na adres firmy:
MOL - Systemy informatyczne
ul. Zygmunta Augusta 3-5-7

81-359 Gdynia tel (O-58) 20.W53 lub (O-58) 218021 w.274

"

,',.'

Zamówienia realizujemy w terminie' 7 dni od daty otrzymania,
Mo?liwe s? równie? zamówienia telefoniczne.

Sprzeda? systemu prowadzona jest w postaci licencji. Dostarczane s?:

dyskietki z systemem. obszerny podr?cznik u?ytkownika oraz klucz za

bezpieczaj?c)' przed nielegalnym kopiowaniem.

Oprogramowanie obs?ugi biblioteki wyposa?one jest w program instala

cyjny i automatycznie instaluje si? na pojedynczym komputerze.

Oprogramowanie wysy?amy poczt? (koszt przesy?ki ponosi firma MOL).
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Oprogramowanie dostarczane jest standardowo na dyskietkach 3.5",

1,44 MB.

W przypadku konieczno?ci dost.arczenia na dyskietkach 5.25", fakt ten

nale?y zaznaczy? sk?adaj?c zamówienie.

Cennik oprogramowania:

CENA SYSTEMU OBEJMUJE WSZYSTKIE MODU?Y

- Cena systemu LIBRA w wersji jednostanowiskowej wynosi: ] .500 z?

(licencja na jeden komputer) - p?atno?? przelewem po otrzymaniu systemu.
- Cena systemu w wersji sieciowej: 1.500 z? + 30% ceny podstawowej

dla drugiej ko?cówki, 20% dla trzeciej i 10% dla ka?dej nast?pnej rów

nouprawnionej.

Ceny te dotycza ko?cówek dla bibliotekarzy tj. ko?cówek równo

uprawnionych, na których mo?liwe jest pe?ne korzystanie z systemu LI

BRA. Ceny powy?sze nie obejmuj? kosztu instalacji wersji sieciowej u

U?ytkownika, który jest uzgadniany.
- System na ko?cówki ograniczone do przegl?dania katalogów dla czy

telników tzw. KATALOG - dodawany jest dla u?ytkowników systemu
LIBRA bezp?atnie na dowoln? ilo?? komputerów.

Ponadto oferumjey:
-

czytnik kodów kreskowych np. CCD - cena: ] .078 z? zale?na od kursu

dewizowego z?otówki (cena aktualna w czerwcu'95)
- nalepki kodowe na ksi??ki - cena: 14 z? za 1000 sztuk,
- karty biblioteczne z kodami kreskowymi - cena: 3 z? 50 gr za 100 kart.

Gwarancja
Firma MOL udziela bezterminowej gwarancji na oprogramowanie bi

blioteczne. Udzielamy zawsze bezp?atnych konsultacji telefonicznych

podczas wdra?ania i u?ytkowania naszego systemu. System LIBRA jest
stale rozwijany, o nowych funkcjach systemu b?dziemy informowa?

Pa?stwa i gwarantujemy mo?liwo?? zakupu nowych wersji oprograwania

po cenie nie przekraczaj?cej] 5% obowiazuj?cej ceny. W pierwszym roku

u?ytkowania nowe wersje systemu s? dostarczane bezp?atnie.
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KRONIKA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

WOJEWÓDZTWA ZAMOJSKIEGO

I pó?rocze 1995 r.

ZAMO??

stycze?

- cotygodniowy cykl spotka? czwartkowych osób niewidomych i niedowi

dz?cych w ?wietlicy PZN organizowanych przy wspó?udziale Filii Nr 3.

- konkurs plastyczny ph. "Zimowe pejza?e" - Filia Nr l

- konkursy zabawowe: "Rysujemy z zamkni?tymi oczami", "Zagadki

pantomimiczne" oraz plastyczny ph. "Kim chcia?by? zosta?"-Filia Nr 2

- monta? twórczo?ci bo?onarodzeniowej ph. "?pij Dziecino Ma?a" -

przy

gotowany przez D.Wójcik - kierownika Filii Nr 3 i niewidomych zrzeszo

nych w PZN

- "Bohaterowie ksi??ek A.Lindgren" - Konkurs plastyczny - Filia Nr 9

luty

- konkurs czytelniczy dla dzieci pt. "Czy znasz te zwierz?tar-Filia Nr l

- konkurs plastyczny zwi?zany z tradycj? walentynek - Filia nr l

- "Ferie w bibliotece" - w ramach których zorganizowano zaj?cia z wy-

poczywaj?cymi dzie?mi
,

m.in. 18 konkursów czytelniczych, plastycz

nych i zabawowych, z których najciekawszymi okaza?y si? "Sk?d znam t?

twarz" i "Najciekawsze zabytki Zamo?cia" - plastyczne, "Dyktando na

weso?o" - czytelniczy Oraz zabawowe "Wy?cig syjamskich bli?ni?t",

"Weso?y tor przeszkód", "Rysowanie wg opisu", "Fa?sz czy prawda" i in.

- monta? twórczo?ci religijnej ph."Bo?e pe?en w niebie chwa?y" z okazji

wizyty w PZN ksi?dza biskupa - Filia Nr 3

- konkurs naj starszej kol?dy i pastora?ki pt. "Bóg si? rodzi" - dla niewi

domych - Filia Nr 3

-

konkursplastyczny pt."Malowanie z zamkni?tymi oczami"-Filia Nr 4

- "Jak wyobra?am sobie ferie zimowe" - konkurs plastyczny dla dzieci -

Filia Nr 5
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- "Zagadki i rebusy o staro?ytnej Grecji", "W dolinie Muminków" - kon

kursy dla dzieci - Filia Nr 8

- konkursy plastyczne "Plastelinowe postacie z bajek W.Disneya" oraz

"Walentynki - Dzie? Zakochanych" - laurki i serduszka - Filia Nr 9

-

Spotkania biblioteczne podczas ferii: "Zgaduj-zgadule do bajek

W.Disneya", "Zaproszenie do czytelni -

korzystanie ze s?owników i en

cyklopedii", "Czytanie i opowiadanie bajek" - Filia Nr 9

- konkurs ph. "Najzabawniejszy dowcip o szkole lub feriach" oraz

"Zimowe zabawy na ?niegu" - Filia nr I O

marzec

-

Ogólnowojewódzkie Seminarium Bibliotekarzy ph. "Komputeryzacja
bibliotek publicznych" z udzia?em Jerzego Maja - pracownika naukowego
Biblioteki Narodowej i kierownika Instytutu Ksi??ki i Czytelnictwa oraz

przedstawicieli Urz?du Wojewódzkiego w Zamo?ciu

- cykl wycieczek do biblioteki uczniów szkó? podsiwowych ph. "Co to

jest biblioteka i po co do niej przychodzimy" - Filia nr 2

- konkurs plastyczny ph. "Portret Chopina" - Filia Nr 9

kwiecie?

- konkurs plastyczny dla dzieci na najladniej wykonan? pisank? wielka

nocn?
- Filia Nr l

- konkursy czytelnicze ph. "Czy warto by? m?drym", "Czy znamy lektury
szkolne", "Sk?adamy przys?owia", plastyczny ph. "Wycieczka do ZOO"

oraz zabawowy "Odgadujemy przys?owia" - Filia Nr 2

- "?wi?teczne koszyki" - konkurs plastyczny
- Fi lia Nr 9

- "Projektowanie ok?adki do wybranej ksi??ki" - Filia Nr 1 l

- "Testy i zgadywanki przyrodnicze" -konkurs dla dzieci - Filia Nr 4

maj

- konkurs plastyczny ph. "Przygoda z ksi??kami Adama Bahdaja" - Filia

Nr I

- spotkania autorskie z pisarzami dla dzieci i m?odzie?y: Januszem Do

magalikiem i Zdzis?awem Nowakiem - Filia Nr 2,8, 11.
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- wycieczki przedszkolaków do biblioteki z cyklu "Co to jest biblioteka i

po co do niej przychodzimy" - Filia Nr 2

-

konkursy czytelnicze z zakresu znajomo?ci lektur szkolnych i bajek
-

Filia Nr 2

- og?oszono wojewódzki konkurs dla dzieci i m?odzie?y szkolnej ph,

"Moja ma?a ojczyzna"

czerwiec

-"Wakacyjny konkurs literacki dla dzieci" - na w?asn? twórczo?? literack?
- Filia Nr 2

-

konkursy plastyczne: ph. "Ilustracja do ulubionej ksi??ki" oraz "Gdzie

sp?dz? wakacje" - Filia Nr 2

- Imprezy biblioteczne dla dzieci m.in. "Chodz? z ksi??k?", "Graj?ca

paczka", "Czy wiesz co to za obrazek" itp. - Filia Nr 2

- konkurs dla niewidomych ph. "Wspomnij mnie - piosenki mojej m?odo

?ci "- Filia Nr 3

- na emrytur? odesz?a p.Emilia Puzio - kierownik Filii Nr 6, kierownictwo

obj??a p.Beata W?clawik - dotychczas pracuj?ca w Filii Nr 10.

- Poranki z bajk? - cykl 6 spotka? z bajk? wy?wietlan? z kaset video -

Filia Nr 8
'

- "Ziemia, planeta ludzi w oczach dziecka" - konkurs plastyczny - Filia Ni 9

- "Dzie? Dziecka w bibliotece" - mini konkurs literacki oraz' projekcja

bajek video - Filia Nr 11

- impreza biblioteczna, w ramach której: konkurs na pi?kneczytanie i

opowiadanie, projekcja filmu dla dzieci oraz konkursy. plastyczne ph. "Z

ksi??k? na wakacja" i "Jestem postaci? z ksi??ki". - Filia nr 11

- og?oszenie "Wojewódzkiego konkursu na tomik poezji" -

rozstrzygni?-
cie w listopadzie br.

.
'L,

ALEKSANDRÓW

maj

-spotkania autorskie z Ew? Nowack? i Zbigniewem Dmitroc? - pisarzami
dla dzieci
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czerwiec

- konkurs literacki na znajomo?? twórczo?ci J.Tuwima

BE??Ec

stycze?

- odej?cie na emerytur? d?ugoletniego bibliotekarza GBP - p.Eugeniusza
Jacucha.

kwiecie?

-

przeniesienie biblioteki gminnej z lokalu prywatnego do budynku Urz?
du Gminy

maj

- za?o?enie teatrzyku ?ywego planu - GBP

BI?GORAJ

stycze?

- konkurs recytatorski pl. "Wiersze o Warszawie" - Filia Nr l

marzec

- utworzenie Filii Nr 4 (publ.)

kwiecie?

- spotkanie m?odzie?y z p.J.Ró?a?sk? - by?? wi??niark? Maj danka, dzia

?aczk? spo?eczn? - Filia Nr l

kwiecie?/czerwiec

- "Ulubieni bohaterowie moich ksi??ek"
- konkurs MBP /kwiecie?

-rna]

- spotkanie z radnym Rady Miejskiej, lekarzem pediatr? - p.J.Kowalskim

czerwiec

- Fili? Nr J przeniesiono do Szko?y Podstwowej Nr 5

- Filia Nr 2 przeniesiona do lokalu Szko?y Muzycznej (pomieszczenia po

Filii Nrl)
.
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BISZCZA

stycze?

-

spotkanie z kol?d? dla dzieci i m?odzie?y

lut)'

- cykl imprez zwi?zanych z akcj? Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy

marzec

- impreza na powitanie wiosny po??czona z topieniem Marzanny

kwiecie?

- Turniej recytatorski im. B.Le?miana - eliminacje gminne

- konkurs plastyczny ph. "Moja ilustracja do ksi??ki o wakacjach"

DO?HOBYCz6w

stycze?/marzec

- konkursy o zasi?gu gminnym: "Warszawa moja stolica", "Tuwim dzie

ciom" - recytatorski, "Konkurs recytatorski im. B. Le?miana" - eliminacje

gminne

luty

- cykl konkursów rysunkowych w ramach ferii zimowych ph. "Poznajerny
?wiat ba?ni - FB Hulcze

marzec/ma]

- cykl konkursów czytelniczych ph.· "Wiem wszystko o kobietach",

"Korczak - wielki przyjaciel dzieci", "Lektury, które przeczytali?my" -

FB Hulcze

- "Portret mojej mamy" - konkurs plastyczny - FB Hulcze

kwiecie?,

- konkurs plastyczny'ph. "Wielkanocne pisanki" - FB Przewodów

maj

- szkolenie bibliotekarzy rejonu hrubieszówskiego nt. "Edukacja ekolo

giczna" po??czone z obchodami Dnia Bibliotekarza

- cykl konkursów czytelniczych dla kl. V-VII "Lektury, które przeczytali

?my".
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czerwiec

-

inscenizacja bajki "Jest taki kwiat" - z okazji Mi?dzynarodowego Dnia

Dziecka - FB Przewodów

- cykl spotka? dzieci w bibliotece: IV programie gry i zabawy sprawno

?ciowo-umys?owe - FB Przewodów

FRAMPOL

maj

- szkolenie bibliotekarz)' rejonu bi?gorajskiego po??czone z uroczystymi
obchodami Dnia Bibliotekarza - MGBP

- akademia z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka - Filia dla dzieci

GORA]

luty

- konkurs plastyczny ph. "Mieszko J -

pocz?tki pa?stwa polskiego" - GBP

kwiecie?

- konkurs recytatorski im. B.Le?miana - eliminacje gminne

czerwiec

-udzial w otwarciu zbiornika wodnego

HOROD?O

marzec

- akademia z okazji Dnia Kobiet z udzia?em teatrzyku "Stokrotki" dzia?a

j?cego przy bibliotece w Strzy?owie.

-

uroczyste topienie Marzanny po??czone z przemarszem ulicami Strzy
?owa dzieci IV strojach kart tytu?owych ksi??ek - FB Strzy?ów

maj

- cykl mini-konkursów ph. "Czy znasz swoje lektury" - GBP

- cykl lekcji bibliotecznych dla uczniów z kI. IV-V - GBP

- "Mój przyjaciel" - konkurs plastyczny dla dzieci
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-

uroczyste obchody Dnia Matki przygotowane przez dzieci z zespo?u
"Stokrotki" - FB Strzy?ów

HRUBlESZÓW

lut)'

-

spotkania autorskie z Waldemarem Michalskim i ZbigniewemStrza?
kowskim w szko?ach ?rednich - organizator MBP

- Dni Kultury Chrze?cija?skiej - promocja tomiku poetyckiego Stanislawy

Burdy "?wi?ci odchodz?" - MBP

czerwiec

- kiermasz wydawnictw Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego,
"Norbertinum" i tomików poezji miejscowych poetów

- MBP

- zako?czenie konkursu regionalnego ph. "Moja ma?a ojczyzna" - Filia Nr

I

JARCZÓW

luty

- cykl imprez rekreacyjno-umys?owych zorganizowanych w ramach akcji
"Ferie '95"

kwiecie?

- "Malowanie pisanek" - konkurs plastyczny, - GBP

maj

-

spotkanie autorskie z pisark? dla dzieci im/odzie?y .. Ew? Nowack? -

GBP

czerwiec

- ??czenie biblioteki z GOK
O"

JÓZEFÓW

marzec

- wieczór poetycki \\" wykonaniu m?odzie?y Liceum Ogólnokszta?c?cego -

MGBP
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kwiecie?

- po??czenie biblioteki z GOK

maj

- spotkanie autorskie ze Z.Dmitroc?

KOMARÓW

luty

- "Ferie '95 w bibliotece" - cykl imprez rekreacyjno-umys?owych dla

dzieci im/odzie?y - GB?

marzec

- "Wiosna blisko" - inscenizacja na powitanie wiosny
- GB?

maj

- apel z okazji rocznicy og?oszenia Konstytycji 3-go Maja - GB?

- monta? poetycki z okazji Dnia Matki

KSI???OL

luty

- konkurs rysunkowy ph. "Rysuj? z wyobra?ni" - GB?

marzec

- konkurs rysunkowy ph. "Ilustracje do przeczytanych bajek"

kwiecie?

- konkurs czytelniczy ph. "Kto czyta, ten wie"

?ASZCZÓW

stycze?

- likwidacja FB w Nabro?u - ksi?gozbiór zabezpieczy?a GB?

marzec

- Konkurs recytatorski im. B.Le?miana - eliminacje gminne
- GB?

maj
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- spotkania autorskie z pisark? dla dzieci Ew? Nowack? oraz poet? An-

drzejem l.Misiur?
, i

', ·1

; .

?UKOWA

stycze?

? wieczór literacki ph. "Mojej babci, mojemu dziadziowi': - GBP

- pogadanka nt. "Czy widzieli?cie ju? nowe pieni?dze" - GBP

luty

- "Zgadnij kim jestem" - zabawa literacka - GBP

marzec

- pogadanka nt. "Wiosna na polu, na ??ce i w lesie" - GSP

kwiecie?

- pogadanka ph. "Bardzo wa?ny tydzie?" - z okazji tygodniaczysto?ci
wód - GBP

maj

- pogadanka nt. "Dlaczego obchodzimy Dzie? Matki" - GBP

MAJDAN GÓRNY

marzec

- konkurs plastyczny ph. "Ptaki wiosny - Bocian" - FB ?aszczewka

maj

" ,- spotkania autorskie z poet? AJ.Misiur? - FB ?aszczówka, FB Podhorce

.i' szkolenie bibliotekarzy rejonu tomaszowskiego nt. "Edukacja ekolo

.giczna" -r
, po??czonego z obchodami Dnia Bibliotekarza - GBP Majdan

Górny

czerwiec

- cykl konkursów blyskawicznych na zako?czenie Rajdu Ka?amarza zor

ganizowanego z okazji Dnia Dziecka - FB ?aszczewka

MI?CZYN

stycze?/czerwiec
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- cykl wieczorów bajek (2 razy w miesi?cu GBP Mi?czyn, FB Horyszów

Ruski)

- cykl wycieczek do biblioteki po?wi?conych zwiedzaniu wystaw po??

czonych z projekcj? filmów zwi?zanych z tematem wystawy

maj

- spotkania autorskie z poet? Andrzejem J.Misiur? \\' Mi?czynie i Zawa

lowie - GBP Mi?czyn

MIReZE

stycze?

- inscenizacja ba?ni Andersena "Dziewczynka z zapa?kami" z udzia?em

dzieci i kobiet KGW - GBP

marzec

- konkurs recytatorski im. B.Le?miana - eliminacje gminne - GBP

kwiecie?

-

impreza patriotyczna z okazji 50 roczn. ?mierci Stanis?awa Basaja,

pseud. "Ry?" - FB Krylów

maj

- konkurs czytelniczy "Z lektur? szkoln? na weso?o" - FB Stara Wie?

NIELISZ

maj

- "Kolorowy ?wiat ksi??ki"- konkurs plastyczny i pokonkursowa wystawa prac

- cykl konkursów b?yskawicznych ph. "Pa?stwowe ?wi?ta majowe", "Witold

Gombrowicz - ?ycie i twórczo??", "Trudne wyrazy" (quiz), "Miejsca po któ

rych st?pasz" (historia i wspó?czesno?? swojej miejscowo?ci i gminy"

OB SZA

luty

- cykl imprez bibliotecznych ph. "Poranek ba?ni Andersena" - GBP

kwiecie?
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- apel w Szkole Podstawowej w Obszy ph. "Przez ?wiat id?ce wo?anie" -

w zwi?zku z obchodami Miesi?ca Pami?ci Narodowej - GBP

POTOK

luty

- "Ferie z ksi??k?" - cykl imprez bibliotecznych dla dzieci - GBP

maj

- spotkanie autorskie z Ew? Nowack?

RACHANlE

luty

- "ferie '95 w bibliotece" - cykl imprez rekreacyjno-umys?owych - GBP

RADECZNICA

marzec

- wieczór opowiada? po?wi?cony Marii Konopnickiej - FB Gorajec

maj

- spotkanie autorskie z pisarzem dla dzieci i m?odzie?y Zdzis?awem No

wakiem.

SITANIEC

luty

- ferie w bibliotece - we wszystkich filiach (najaktywniejsza FB Mokre) -

liczne konkursy, czytanie bajek, gry i zabawy ruchowo-planszowe, na

zako?czenie ferii impreza biblioteczna dla dzieci - wiersze, piosenki, mu

zyka oraz pocz?stunek

kwiecie?

- Turniej Sztuki Recytatorskiej im. B. Le?miana

maj

- III Turniej Szachowo-warcabowy - o zasi?gu gminnym zorganizowany
w FB Zawada
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SITNO

stycze?/marzec

- cotygodniowe spotkania dzieci (we wtorki). Czytanie bajek, zgaduj

zgadule, konkursy rysunkowe itp.

- konkurs ph. "Najaktywniejszy czytelnik w okresie ferii".

kwiecie?

- "Najladniejsza pisanka" - konkurs plastyczny

- czytanie bajek dla najm?odszych

maj/czerwiec

- zaj?cia k-o z dzie?mi w okre?lone dni: czytanie bajek, konkursy, zgaduj

zgadule, wystawy prac pokonkursowych itp.

STARY ZAMO??

- zatrudniono nowego pracownika w FB Udrycze obs?ugiwanej dotych
czas przez pracownika GBP

SUCIEC

stycze?

- spotkanie z twórc? ludowym Mari? Maziec -

wycinanie serwetek papie

rowych
- GBP

kwiecie?

- spotkanie z twórc? ludowym
- Aniel? Wdowiak - malowanie pisanek - GBP

maj

- monta? s?owno-muzyczny ul. "Konstytucja 3-go Maja" - GBP

- spotkanie autorskie z A.J.Misiur?

SZCZEB RZESZYN

maj

- reaktywowano dzia?alno?? zawieszonej od 5 lat FB w Brodach Ma?ych.
Biblioteka obs?ugiwana jest przez jedn? z pracownic MGBP we czwartki i

niedziele w g. 12.00-15.00
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TARNAWATKA

maj

- spotkania autorskie z Januszem Domagalikiem i Andrzejem J.Misiur? -

GBP

TARNOGRÓD

stycze?

- wieczór ba?ni ph. "Wagon pocztov .. ·y" - MGBP

marzec

- po??czenie MGBP z GOK

- wieczór ba?ni Il.Ch.Andersena

kwiecie?
t •

- turniej wiedzy o Tamogrodzie

• spotkanie z kombatantami - MGBP

maj

- impreza ?rodowiskowa nt. "Konfederacja Tarnogrodzka"

- spotkanie z Ew? Nowack? - pisark? dla dzieci

- ?wi?toja?ska Noc Poetów (spotkania m.in. z Z.Dmitroc?, J.Grupi?skim,
kiermasz ksi??ek, konkurs plastyczny, wystawa pokonkursowa itp.)

1ELATYN

stycze?

- za?o?enie Ko?a Przyjació? Biblioteki - GBP

marzec

- konkurs plastyczny "Prezent' dla kobiet" - GBP

maj

- spotkanie autorskie z poet? AJ.Misiur? - GBj>
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TERESZPOL

maj

- impreza biblioteczna dla zaproszonych mam z okazji ?wi?ta Matki -

GBP

TRZESZCZANY

lut)'

- impreza choinkowa dla przedszkolaków - GBP

marzec

- Konkurs recytatorski im. B.Le?miana - eliminacje gminne - GBP

maj

-

uroczyste obchody rocznicy Konstytucji 3-go Maja - GBP - loteria fan

towa

-

spotkania autorskie z poet? A.J.Misiur? w Trzeszczanach i MoIodiaty
czach

- cykl lekcji bibliotecznych z zakresu przysposobienia bibliotecznego dla

uczniów szko?y podstawowej.

TUROBIN

- zlikwidowano Oddzia? dla dzieci

TYSZOWCE

maj

- loteria fantowa i kiermasz ksi??ki - GBP

- spotkanie autorskie z pisark? dla dzieci Ew? Nowack?

czerwiec

- loteria fantowa i kiermasz ksi??ek - Tyszowce, Wakijów

UCHANJE

luty

140



- pogadanka nt. "Szko?a i nauczanie w latach okupacji w Jaros?awcu" - FB

Jaros?awiec

kwiecie?/maj

- cykl wystaw ze zbiorów bibliotekarza - kolekcjonera Jana Czy?ewskie

go: "Katy?skie dokumenty", "Ko?ciuszko pod Rac?awicami", "Staszic i

jego dzia?alno??", "Stare ksi??ki i czasopisma - zbiory biblioteki",

"Zbiory dr. Czarneckiego z Krakowa" (g?ównie exlibrisy)
- FB Jaros?a

wiec

- spotkanie autorskie z Januszem Doroagalikiero

ULHÓWEK

stycze?

- likwidacja FB w Wasylowie - ksi?gozbiór zabezpieczyla GBP

maj

- spotkanie autorskie z pisarzem dla m?odzie?y - Januszem Domagalikiero

WERBKOWICE

marzec

- "Barwy wiosny" - konkurs plastyczny - GBP

- "100 pyta? o pisarzach" oraz "?yciorysy historyczne i literackie -

legen-
darni Ziemi Lubelskiej" - konkursy czytelnicze - GBP

- udzial w Ogólnopolskim Konkursie Literackim dla dzieci im. Agnieszki
Bartel - FB Hostynne

kwiecie?

- konkurs plastyczny na najpi?kniejsza pisank? wielkanocn?

WYSOKlE

maj

-

spotkanie autorskie z pisarzem dla dzieci Zdzis?awem Nowakiem
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ZAKRZEW

luty

- "Ferie w bibliotece" -

gry i zabawy, konkursy, quizy, zgaduj-zgadule ze

znajomo?ci lektur szkolnych - GBP

marzec

- "Julian Tuwim" - konkurs czytelniczy - GBP

kwiecie?

- pogadanka nt. "Obyczaje wielkanocne" - GBP

maj
- spotkanie autorskie z pisarzem Zdzis?awem Nowakiem

- konkurs b?yskawiczny "?rodowisko i cz?owiek" - GBP

ZWIERZYNIEC

maj

- szkolenie bibliotekarzy rejonu zamojskiego nt. "Edukacja ekologiczna" -

po??czone z obchodami Dnia Bibliotekarza

?Ó?KIEWKA

stycze?

- II Festiwal Kol?d, Pastoralek i Jase?ek

- Spotkanie seniorów przy op?atku

- Spotkanie kombatantów przy op?atku

- Impreza choinkowa dla dzieci

marzec

- ?wi?to Kobiet dla Zespo?ów ?piewaczych
- ?wi?to Kobiet dla seniorek z organizacji kombatantów

- Turniej sztuki recytatorskiej im. B.Le?miana - eliminacje gminne

maj

- Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja - uroczysto?ci

pod pomnikiem poleg?ych w ?ó?kiewce, msza ?wi?ta oraz festyn majowy



-

uroczysta akademia z okazji Dnia Matki -

wyst?py dzieci?cego zespo?u
ta?ca ludowego, monta? s?owno-muzyczny w wykonaniu dzieci, spotka
nie przy herbacie mam i dzieci

czerwiec

- Dzie? Dziecka -

gry i zabawy ruchowo-sprawno?ciowe przy ognisku wg

ustalonego harmonogramu
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