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Z ?YCIA BmLIOTEK





BIBLIOTEKI PUBLICZNE WOJEWÓDZTWA
ZAMOJSKIEGO W LATACH 1975 - 1998

Organizacja i system dzia?ania bibliotek publicznych s? ?ci?le uwarun

kowane zmianami nast?puj?cymi w ?yciu politycznym, spo?ecznym
i gospodarczym ka?dego kraju. Perspektywa zmian, jakie nast?pi?y w Polsce,

zrodzi?a potrzeb? dokonania oceny stanu bibliotek i ich funkcjonowania w by
?ym województwie zamojskim.

Utworzenie województwa zamojskiego w 1975 roku spowodowa?o ko

nieczno?? wprowadzenia szeregu zmian w dotychczasowej strukturze organiza

cyjnej bibliotek publicznych.
Na bazie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej z dniem 1 VII

1975 r. powo?ano Wojewódzk? i Miejsk? Bibliotek? Publiczn? w Zamo?ciu.

Zyska?a ona rang? centralnej placówki w wojewódzkiej sieci bibliotek publicz
nych. W granicach województwa znalaz?y si? biblioteki o ró?nym stanie organi

zacyjnym, warsztacie pracy, sytuacji kadrowej i lokalowej.

I. Sie? biblioteczna

W omawianym okresie nast?pi? znaczny rozwój liczby bibliotek i filii bi

bliotecznych. W ko?cu 1975 r. sie? biblioteczn? tworzy?o 57 bibliotek i 84 filii -

??cznie ) 41 placówek oraz 560 punktów bibliotecznych. Z tego na wsi dzia?a?y
132 placówki i 550 punktów. Biblioteki prowadzi?y ponadto 4 wyodr?bnione

oddzia?y dla dzieci.

Niemal co roku powstawa?y nowe placówki. W roku) 980 sie? placówek

bibliotecznych uleg?a zwi?kszeniu do liczby 157, w 1985 - do 175. Sukcesyw
nie przybywa?o placówek bibliotecznych do roku 1989. W tym czasie powsta?o
47 nowych placówek bibliotecznych, w tym 10 filii bibliotecznych na terenie

Zamo?cia. Na koniec 1989 r. na terenie województwa dzia?a?o 188 placówek

bibliotecznych, w tym 55 bibliotek i 133 filii. 156 placówek zlokalizowanych

by?o na wsi, a 32 dzia?a?y w miastach.

Spo?ród 133 filii - 10 to filie dla dzieci i m?odzie?y. Wzros?a równie? do

10 liczba oddzia?ów dla dzieci.

Stan sieci bibliotecznej na koniec 1989 roku stwarza? dogodne warunki

i mo?liwo?ci korzystania ze zbiorów bibliotek wszystkim mieszka?com naszego

województwa.
W 1990 r. sytuacja bibliotek uleg?a znacznemu pogorszeniu. Z powodu

przej?cia bibliotek publicznych w gesti? samorz?dów i trudno?ci finansowych
liczba placówek bibliotecznych uleg?a zmniejszeniu do 184 bibliotek i w dal

szym ci?gu proces ten post?puje. Najgorszy dla sieci bibliotecznej by? rok 1991.

Zlikwidowano 12 bibliotek, a dzia?alno?? 4 zosta?a zawieszona. W chwili obec-

7



nej dzia?aj? 163 placówki: 57 bibliotek (I wojewódzka, 3 miejskie, 6 miejsko

gminnych i 47 gminnych) oraz 106 filii bibliotecznych. Zmniejszy?a si? liczba

filii dla dzieci i m?odzie?y z 10 do 4.

Oprócz negatywnych zmian mo?na te? znale?? przyk?ady tworzenia no

wych placówek (w Zamo?ciu) i reaktywowania zlikwidowanych, np. FB Ruskie

Piaski (gm. Nielisz), FB Brody Ma?e (m. i gm. Szczebrzeszyn). .
.

Od 1991 r. rozpocz?? si? proces ??czenia bibliotek publicznych z domami

kultury. Trwa on do dzi?. W Dr. dokonano ??cze? w 2 gminach: Susiec

i Komarów, Ogó?em z GOK-ami po??czono biblioteki w 26 gminach, tj. 67

bibliotek i filii. Wyj?tkiem jest decyzja w?adz Zwierzy?ca o roz??czeniu biblio

teki i domu kultury. W 2 gminach (Obsza i Komarów) po??czono biblioteki

publiczne zeszkolnymi.
W analizie sieci bibliotecznej nie sposób pomin?? najmniejszych komó

rek organizacyjnych jakimi s? punkty biblioteczne. W 1975 r. dzia?alno?? bi

bliotek publicznych wspomaga?o 560 punktów bibliotecznych, w tym 550

punktów pracowa?o na wsi. Do 1980. 'roku nast?powa? sta?y wzrost liczby

punktów. W 1980 roku dzia?a?o 639 punktów, Od 1981 roku odnotowuje si?

spadek ich liczby. W porównaniu z rokiem 1975 obecna sie? tych spo?ecznie

prowadzonych placówek jest mniejsza o 487 jednostek i wynosi 73.

II. Baza lokalowa i wyposa?enie bibliotek

Sytuacja lokalowa bibliotek by?a trudnym problemem do rozwi?zania.

Baza lokalowa wi?kszo?ci bibliotek by?a kiepska, ma?e lokale w starych budyn

kach, nieogrzewane, cz?sto zawilgocone i zagrzybione.

??czna powierzchnia pomieszcze? bibliotecznych w woj. zamojskim

wko?cu 1975 r. wynosi?a 4914 m2. Na jedn? placówk? ?rednio przypada?o

34,8 m2. W tej sytuacji poprawa warunków lokalowych by?a jednym
z podstawowych zada?

Przyrost powierzchni bibliotecznej w latach 1975-97 wyniós? 6105 m2,

a wi?c 124,3 %. Na jedn? placówk? ?rednio przypada 67,6 m2, a wi?c o 32,8

m2 wi?cej ni? w 1975 r.

Poprawa warunków lokalowych nast?pi?a w wielu placówkach. Na naj

wi?ksz? uwag? zas?uguj? biblioteki w Józefowie i Tarnogrodzie przeniesione w

1991 r. do zabytkowych synagog. Najwi?kszym lokalem dysponuje obecnie

MBP Tomaszów - 529 m2.

Mimo licznych korzystnych zmian, problem bazy lokalowej pozostaje
nadal otwarty. Biblioteki mieszcz? si? w lokalach budowanych z my?l? o innym

przeznaczeniu, cz?sto wspólnie z innymi u?ytkownikami. S? one cz?sto nie

przystosowane funkcjonalnie do prowadzenia dzia?alno?ci bibliotecznej: brakuje
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czytelni, zaplecza magazynowego.
. 'Na lokale skar?? si? nie tylko biblioteki samorz?dowe, szczególnie te

wiejskie. Tak?e siedziba WiMBP w Zamo?ciu wymaga zmiany, co by? mo?e

nied?ugo nast?pi.
W momencie utworzenia woj. zamojskiego równie? zaopatrzenie

w sprz?t biblioteczny by?o niewystarczaj?ce. WiMBP w Zamo?ciu przyj??a na

siebie obowi?zek zakupu sprz?tu do bibliotek w terenie. Modernizacja wyposa

?enia w postaci ca?kowitej wymiany lub uzupe?nienia sprz?tu bibliotecznego

obj??a wi?kszo?? placówek. Ca?kowite wyposa?enie w nowy sprz?t otrzymy

wa?y biblioteki nowo tworzone lub uzyskuj?ce nowe lokale. Z tego zadania

wywi?zywa?a si? WiMBP do chwili przej?cia bibliotek w gesti? samorz?dów.

Bardzo ?le przedstawia si? wyposa?enie bibliotek w sprz?t techniczny.

Tylko 12 bibliotek samorz?dowych posiada sprz?t audiowizualny. W 1997 r.

MBP w Tomaszowie - jako jedyna placówka samorz?dowa
- zakupi?a kompu

ter. Uda?o si? to dzi?ki umowie z PFRON-em.

m. Zbiory biblioteczne.

W zakresie gromadzenia zbiorów biblioteki woj. zamojskiego odnoto

wywa?y w latach 80-tych znaczne osi?gni?cia. W ko?cu 1975 r. ksi?gozbiory

liczy?y 892 190 vol., tj. 189 vol. na 100 mieszka?ców. W porównaniu ze

wska?nikiem krajowym (216) zasobno?? ksi?gozbiorów by?a niska.

W latach 1975-90 biblioteki systematycznie powi?ksza?y swoje zbiory,

rozszerzaj?c ofert? czytelnicz?. Ksi?gozbiory bibliotek wzros?y o l 352 102 vol.

(tj. o 152%), osi?gaj?c w roku 1990 liczb? 2 244 292 vol. Wska?nik zasobno?ci

ksi?gozbioru wyniós? na koniec 1990 r. 458 vol. na 100 mieszka?ców. Stopie?

nasycenia zbiorami przejawia? si? wska?nikiem 20, I vol. na l czytelnika, pod
czas gdy w 1975 r. wynosi? on 8,7 vol. na l czytelnika.

Korzystnie przedstawia? si? zakup zbiorów w 1978 r. Zakupiono wów

czas 114 147 jednostek, potem zarysowa?a si? tendencja spadkowa. Nast?pnie
od 1982 r. daje si? zauwa?y? stopniowy wzrost w zakupie ksi?gozbioru, który

osi?gn?? najwi?ksz? liczb? w 1985 r. Zakupiono wtedy 169945 vol. Na 100

mieszka?ców przypad?o 34,8 vol., co usytuowa?o woj. zamojskie na pierwszym

miejscu w kraju. Od 1986 r. liczba zakupionych ksi??ek stale zmniejsza si?. W

1989 r. nie zdo?ano osi?gn?? normatywnego wska?nika zakupu, czyli 18 vol. na

100 mieszka?ców. Najmniejsz? warto?? zakup ksi??ek osi?gn?? w 1996 r.
- 5,4

wol./IOO mieszka?ców. W 1997 r. zakup ksi??ek zwi?kszy? si? nieco (zakupio
no ogó?em 26768 ksi??ek). Wzrost ten wyst?pi? w bibliotekach samorz?do

wych. Niestety, do 11 filii nie zakupiono ani l ksi??ki.
Pewne korzystne przesuni?cia wyst?pi?y tak?e w zawarto?ci strukturalnej

zbiorów. Wzrós? odsetek literatury dla dzieci i m?odzie?y w ca?o?ci zbiorów
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z 26,8% do 30,0%, cho? poprawa w tym zakresie jest niewystarczaj?ca. Jedno

cze?nie wzrós? odsetek literatury popularnonaukowej i naukowej, tak obecnie

poszukiwanej, u26,6% w roku 1975 do 29,6 % w 1997 r.

Od 1992 r. zbiory ksi??kowe zacz??y zmniejsza? si?. W 1997 r. liczy?y
one 2 157 461 wol. W du?ym stopniu jest to odzwierciedleniem niewystarczaj?

cego dop?ywu nowo?ci, ale te? prowadzonej selekcjo ksi?gozbiorów. Obecnie

na 100 mieszka?ców przypada 438 wol.

Pozytywnym zjawiskiem zgodnym z potrzebami czytelników by?o roz

szerzenie gromadzenia zbiorów audiowizualnych. Zbiory specjalne od 1975 r.

z 582 jednostek inwentarzowych wzros?y do liczby 9 761. Omawiaj?c zbiory

specjalne nie sposób pomin?? dorobku bibliotek w dziedzinie gromadzenia
zbiorów regionalnych. Najwi?ksze osi?gni?cia odnotowa?a WiMBP w Zamo

?ciu, powi?kszaj?c-ksi?gozbiór regionalny o ok. 2 100 jednostek oraz o ok,

2600 d?s-ów,

IV. Czytelnictwo.

Wraz z rozwojem sieci bibliotecznej, popraw? bazy lokalowej, wzrostem

zatrudnienia nast?powa? wzrost liczby obs?ugiwanych czytelników. W 1975 r.

biblioteki i punkty biblioteczne obs?u?y?y 102368 czytelników (21,7 % miesz

ka?ców) oraz zarejestrowa?y l 701 747 wypo?ycze? (aktywno?? czytelnicza -

16,6 woIJ1 czytelnika). W 1997 r. biblioteki w woj. zamojskimobs?ugiwa?y
91 107 czytelników, którzy stanowili 18,5 % wszystkich mieSzkati?6w .. ")edno
cze?nie obserwuje si? zwi?kszenie odsetka czytelników w placówkach miej
skich (z 20% do 46,8 %) w stosunku do ogó?u czytelników.' Zwi?zane jest to

m.in. z du?? liczb? ucz?cej si? m?odzie?y i studentów oraz rozbudow? sieci

bibliotecznej w miastach, ale tak?e z uzyskaniem, po roku 1985, praw miejskich

przez Józefów, Tarnogród, Zwierzyniec, Krasnobród i Framp.ol.
W omawianym okresie daj? si? zauwa?y? pewne w?h?l1ia. w liczbie reje

strowanych czytelników. Najwi?cej czytelników odnotowano w 1988' roku -

124252. Konsekwencj? by? najwy?szy poziom wska?nika spo?ecznego zasi?gu

ksi??ki, który 'wyniós? 25,4 czytelników na 100 mieszka?ców. 'W 1990 r.

wska?nik ten do?? znacznie si? obni?y? - 22,7 czytelników na 100 mieszka?ców,

aby w latach 19.92-96 utrzymywa? si? na poziomie 18,3, W I 997',r. nast?pi?
wzrost liczby czytelników o l 158.

..,

W roku 1997 czytelnicy wypo?yczyli na zewn?trz (664 41 g ksi??ek, co

daje 334 wypo?yczenia/lOO mieszka?ców. W 1975 r. wska?nik ten wynosi?

360,7 wypo?ycze? na 100 mieszka?ców. W stosunku do 1975 r. jest to zmniej
szenie liczby wypo?yczonych woluminów o 37329, tj. o 2,2 %. Jednocze?nie

jest to jednak wzrost aktywno?ci czytelniczej, która w 1975 r, wynosi?a 16,6 a w

1997 r. - 18,0 wypo?ycze? na 1 czytelnika.
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Trzeba jednak zauwa?y?, ?e najwy?sz? liczb? wypo?ycze? zarejestrowa
no w roku 1988, gdy udost?pniono 2300 448 vol., a nalOO mieszka?ców przy

pada?o 471 wypo?ycze?.
W 1997 r. wypo?yczono na zewn?trz tak?e 22 586 jednostek zbiorów

audiowizualnych oraz 14037 czasopism. W systemie prezencyjnym udost?p
niono 84 745 ksi??ek oraz 82222 czasopisma.

W minionym okresie mo?na dostrzec spore zmiany zarówno w strukturze

czytelników jak i wypo?ycze?. Wida? to na przyk?adzie czytelników w wieku

do 15 lat. W 1975 r. stanowili oni 33,6 % wszystkich korzystaj?cych, a wypo?y

czenia literatury pi?knej dla dzieci wynosi?y 43, l % ogó?u wypo?ycze?.
W kolejnych latach liczba zarówno czytelników dzieci?cych, jak i dokonywa

nych przez nich wypo?ycze? systematycznie wzrasta?a (np. w 1987 r. dzieci do

lat 15. stanowi?y 46,4 % wszystkich czytelników, a wypo?yczenia literatury

pi?knej dla dzieci - 50,6 %). Ale ju? od pocz?tku lat 90-tych widoczne jest stale

zmniejszaj?ce si? zainteresowanie ksi??k? w tej grupie wiekowej. W 1997 r.

czytelnicy ci stanowili "tylko" 38,6 u?ytkowników i dokonali 43,2 % wypo?y

cze?.

Przy analizie czytelnictwa w latach 1975-97 widoczny jest pocz?tkowy

wzrost, a nast?pnie od 1980 r. spadek odsetka czytelników i wypo?ycze? w

punktach bibliotecznych. W 1975 r. 33,6 % ogó?u czytelników i 31,6 % ogó?u

wypo?ycze? zarejestrowano w?a?nie w punktach. W latach 80-tych wyniki czy

telnicze w punktach stale zmniejsza?y si? a lata 90-te to za?amanie tej formy

udost?pniania. W 1997 r. czytelnicy w punktach stanowili 6,1 %, a wypo?ycze
nia - 4,5 % ogó?u.

V. Dzia?alno?? o?wiatowa

W trosce o rozwój czytelnictwa WiMBP w Zamo?ciu podejmowa?a na

przestrzeni ostatnich 24 lat szereg inicjatyw, maj?cych na celu dotarcie z ksi??

k? do jak naj szerszych kr?gów spo?ecze?stwa.
Przez pierwszych 15 lat organizowano cykliczne imprezy o zasi?gu

ogólnopolskim np. Dni Kultury, O?wiaty, Ksi??ki i Prasy. Od 1977 roku do

kalendarza imprez na sta?e wesz?o doroczne wspó?zawodnictwo o tytu? "Naj ak

tywniejszej biblioteki i Najlepszego bibliotekarza roku", w ramach którego
biblioteki realizowa?y zadania okre?lone regulaminem konkursu oraz upo

wszechnia?y w?asne inicjatywy, g?ównie w zakresie dzia?alno?ci k-o.

Na uwag? zas?uguje fakt szczególnego zainteresowania bibliotek pro

blemami naszego regionu. W tym celu organizowano liczne imprezy, tj. konkur

sy, zgaduj-zgadule, lekcje biblioteczne, prelekcje, spotkania z ciekawymi lud?

mi zwi?zanymi z naszym regionem: Piotrem Szewcem, Urszul? Kozio?, Zbi

gniewem Ma?kowskirn, Henrykiem Kwiatkowskim i in.
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Ponadto nawi?zano sta?y kontakt z "Nasz? Ksi?garni?", która kilkakrot

nie organizowa?a wystawy swego dorobku edytorskiego. Pisarze zwi?zani z tym

wydawnictwem popularyzowali swoj? twórczo?? na spotkaniach z dzie?mi w

szko?ach, przedszkolach, bibliotekach i klubach. Ulubionymi go??mi naszych
milusi?skich stali si? m.in. pisarze: Zdzis?aw Nowak, ,Danuta Wawi?ow, Woj
ciech Dworczyk oraz redaktorzy: Wies?awa Mroczek-Kami?ska, Jan Kop?zew

ski, Anna Kowalska, a tak?e Barbara Lewandowska.

Wi?kszo?? bibliotek organizowa?a liczne imprezy k-o przewidziane tylko
dla potrzeb w?asnego ?rodowiska, zwi?zane z ogólnopolskim kalendarium wy

darze? kulturalnych, spo?ecznych i politycznych. Najcz??ciej organizowano

wystawy i wystawki, lekcje biblioteczne, dyskusje literackie, konkursy, quizy,

zgaduj-zgadule, itp.
W porozumieniu z Towarzystwem im. Henryka Sienkiewicza oraz Za

k?adem Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie 6-

krotnie organizowano sesje naukowe po?wi?cone SienkiewiczowLUczestni

czyli w nich zainteresowani problematyk? uczniowie szkó? ?rednich, biblioteka

rze, studenci UMCS oraz nauczyciele-poloni?ci zamojskich szkó?.

Rok 1991 by? pierwszym rokiem kiedy to biblioteki publiczne, z wyj?t
kiem bibliotekstopnia wojewódzkiego, zosta?y zwi?zane organizacyjnie, finan

sowo i merytorycznie z samorz?dami terytorialnymi. Zmiany jakie wówczas

nast?pi?y odbi?y si? nie tylko na tych najwa?niejszych zadaniach bibliotek jaki
mi s? gromadzenie i udost?pnianie zbiorów, ale tak?e na dzia?alno?ci upo

wszechniaj?cej czytelnictwo. Biblioteki, z wielu wzgl?dów - obok o?rodka in

formacji - niejednokrotnie musia?y zacz?? pe?ni? rol? centrum kultury i dzia?al

no?ci kulturalno-o?wiatowej dla lokalnych spo?eczno?ci.
Biblioteka Wojewódzka w ramach opieki merytorycznej nad biblioteka

mi samorz?dowymi podejmowa?a okre?lone zadania s?u??ce rozwijaniu dzia?al

no?ci dzia?alno?ci kulturalno-o?wiatowej i upowszechniaj?cej czytelnictwo.
W?ród tych inicjatyw znacz?ce miejsce zajmowa?y organizowane corocznie

przez nasz? Bibliotek? konkursy o zasi?gu wojewódzkim. W wi?kszo?ci przy

padków ich adresatem by?a naj m?odsza grupa u?ytkowników bibliotek - dzieci

i m?odzie?.

W 1991 r. z inicjatywy WiMBP m?odzi czytelnicy bibliotek samorz?do

wych naszego województwa mieli mo?no?? uczestniczenia w ogólnopolskim
konkursie plastycznym "Nasz wspólny ?wiat". Uczestnicy reprezentuj?cy nasz

region odnie?li wówczas znacz?cy sukces. Dwie osoby reprezentuj?ce Bibliote

k? w Komarowie oraz MBP w Bi?goraju zosta?y nagrodzone w ogólnopolskim

finale, a tym samym wzi??y udzia? w uroczystym podsumowaniu konkursu,

które odby?o si? w WiMBP w Cz?stochowie.

Konkursy plastyczne "Projektuj? ok?adk? do przeczytanej ksi??ki",

"Ekslibris dla WiMBP w Zamo?ciu", .Plastusiowy pami?tnik w komiksie",

12



.Pan Tadeusz w ilustracjach" cieszy?y si? najwi?kszym zainteresowaniem do

wodz?c tezy, ?e ksi??ka i dzie?o literackie jest w dalszym ci?gu niewyczerpa

nym ?ród?em inspiracji plastycznej.

Konkursy typu "Nasza ma?a ojczyzna", "Zamo?? - miasto ?wiatowego
Dziedzictwa Kultury" czy "Ocali? od zapomnienia" pos?u?y?y rozbudzaniu

zainteresowania sprawami i ?yciem najbli?szego ?rodowiska. Regionalny cha

rakter tych konkursów skutecznie mobilizowa? do poszukiwania i pog??biania

wiedzy zwi?zanej z histori? i dniem dzisiejszym naszych najbli?szych miejsco
wo?ci.

Na uwag? zas?uguje organizowany od 1995 r. Wojewódzki Konkurs na

Tomik Poezji, który rok pó?niej przyj?? nazw? Wojewódzkiego Konkursu Po

etyckiego im. Andrzeja Józefa Misiury, pierwszego laureata konkursu. Ma on na

celu promocj? twórczo?ci poetów Zamojszczyzny i dzi?ki dotychczasowym

jego edycjom uda?o si? wy?oni? m?ode talenty poetyckie, których twórczo??

zaprezentowana zosta?a w wydanych przez nasz? Bibliotek? tomikach poetyc

kich.

Obok systematycznie przeprowadzanych konkursów, WiMBP w Zamo

?ciu w dalszym ci?gu jest g?ównym organizatorem odbywaj?cych si? corocznie

spotka? autorskich, które w 1990 r. przyj??y nazw? Zamojskich Spotka? z Lite

ratur?. W ostatnich latach czytelnicy naszych biblioteki mieli okazj? uczestni

czenia w spotkaniach z Januszem Domagalikiem, Wand? Chotomsk?, Ew?

Nowack?, Janin? Zaj?cówn?, Krystyn? Nepomuck?, Mari? Ew? Letki, Natali?

Rolleczek, Zbigniewem Omitroc?, Wac?awem Oszajc?.
Udzia? bibliotek samorz?dowych w imprezach organizowanych przez

WiMBP to jedynie cz??? zada? o?wiatowych podejmowanych przez nie. Pla

cówki biblioteczne woj. zamojskiego, zw?aszcza na przestrzeni ostatnich 5 lat,

pe?ni?y tak?e cz?sto funkcje centrum kulturalnego gminy. Bibliotekarze aktyw
nie w??czaj? si? w organizacj?.obchodów ?wi?t i uroczysto?ci na terenie swoich

gmin. Biblioteki niejednokrotnie by?y g?ównym ich inicjatorem i organizatorem.
Biblioteki samorz?dowe systematycznie wzbogacaj? ofert? kulturaln? dla

naj m?odszych u?ytkowników swoich placówek - dzieci i m?odzie?y. Dobr?

tradycj? aktywnej pracy z t? grup? czytelników s? organizowane akcje "Lato"
oraz "Ferie w bibliotece". Wachlarz us?ug kulturalnych i o?wiatowych dla dzieci

i m?odzie?y proponowany przez bibliotek publiczne, mimo wielkich k?opotów

finansowych, z roku na rok systematycznie .wzrasta, Coraz wi?cej pojawia si?

nowych atrakcyjnych form pracy, m.in. zabawy integracyjne, dramy, akcje typu

"ksi??ka na podwórku", "bajki opowiadane V:' parku" oraz zaj?cia z wykorzy
staniem elementów pedagogiki zabawy. Tematyka zaj?? organizowanych przez

bibliotek wychodzi równie? naprzeciw oczekiwaniom dzieci i m?odzie?y. Doty

czy ona najbardziej nurtuj?cych problemów zwi?zanych z narkomani?, AIDS,

ochron? ?rodowiska.
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Reasumuj?c, w zakresie dzia?alno?ci o?wiatowej biblioteki publiczne

sta?y si? szeroko otwarte na ?rodowisko ,
na problemy dotycz?ce spraw lokal

nych i terenu, na którym dzia?aj?.

Now? form? dzia?alno?ci prowadzonej przez biblioteki jest wydawanie

ró?norodnych materia?ów. Niektóre biblioteki wydaj? lokaln? pras? np. FB

w Jaros?awcu (gm. Uchanie). Metod? powielaczow? wydawane s? materia?y

zwi?zane z histori? miejscowo?ci.

Najwi?ksze mo?liwo?ci i osi?gni?cia w tej dziedzinie ma WiMBP.

Szersz? dzia?alno?? wydawnicz? prowadzi od 1994 r. Do chwili obecnej wyda
no:

8 numerów Bibliotekarza Zamojskiego, informatory o bibliotekach woj. zamoj

skiego za lata 1993 do 1997, bibliografie i zestawienia bibliograficzne, szereg

materia?ów metodycznych, katalogi wystaw oraz 7 tomików laureatów konkursu

poetyckiego.

VI. Kadra bibliotekarska i jej doskonalenie

W roku 1975 na terenie woj. zamojskiego wyst?powa?y liczne niedo

statki w obsadzie kadrowej bibliotek, szczególnie niski by? poziom kwalifikacji

pracuj?cej kadry.
Biblioteki zatrudnia?y wówczas 196 pracowników dzia?alno?ci podsta

wowej. W stosunku do tego okresu zatrudnienie w roku 1990 wzros?o do 300

pracowników, a wi?c o 53, I %. Korzystnie zmieni?a si? struktura zatrudnienia

wyra?aj?ca si? znacznie lepsz? relacj? odsetka osób pe?no- i niepe?nozatrudnio

nych. Du?ego post?pu dokonano w dziedzinie poprawy kwakfikacji zawodo

wych bibliotekarzy.
WiMBP w Zamo?ciu k?ad?a du?y nacisk na podnoszenie kwalifikacji

zawodowych bibliotekarzy. W woj. zamojskim stworzono dogodne warunki

zdobywania i uzupe?niania kwalifikacji bibliotekarskich. W roku 1984 z inicja

tywy WiMBP utworzono Policealne Studium Bibliotekarskie. Pracownicy bi

bliotek korzystali te? z o?rodków kszta?cenia kadr bibliotekarskich w Lublinie.

Dzi?ki temu struktura pracowników bibliotek pod wzgl?dem wykszta?cenia

uleg?a korzystnym zmianom.

Na koniec 1990 r. bibliotekane posiadali nast?puj?ce kwalifikacje: wy?
sze - 30 osób (10%), w tym bibliotekarskie - 21 osób (7%); studium bibliotekar

skie - 138 osób (46%); ?rednie - 116 osób (38,7%), w tym ?rednie bibliotekarskie

- 41 osób (13,7%) oraz podstawowe - 16 osób (5,3%) - g?ównie bibliotekarze

pracuj?cy na wsi z d?ugim sta?em pracy. Ogó?em liczba pracowników z wykszta?
ceniem bibliotekarskim wzros?a z 27,5% w 1975 r. do 66,7% w 1990 r.

Od 1990 r. zaczyna si? zmniejsza? liczba placówek bibliotecznych,
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a w konsekwencji tak?e zatrudnienie. W 1991 r. zaznaczy? si? najwi?kszy spadek
stanu zatrudnienia w bibliotekach naszego województwa. Liczba pracowników
dzia?alno?ci podstawowej zmniejszy?a si? a? o 24 osoby, tj. 8 %. W latach 1991-

93 niekorzystnie zmieni?a si? relacja pomi?dzy ilo?ci? rycza?tów i etatów bibliote

karskich. W niektórych placówkach stan zatrudnienia zmniejszono zbyt radykal
nie. W wielu bibliotekach gminnych jest osada l-osobowa, a nawet w jednym

przypadku - niepe?ny wymiar zatrudnienia. Obs?ug? czytelników niektórych pla
cówek filialnych prowadz? kilka razy w tygodniu pracownicy bibliotek gminnych.
Od 1994 r. w skali wojewódzkiej stan zatrudnienia ulega nieznacznym wahaniom

i kszta?tuje si? na poziomie 250-260 osób.

Wykszta?cenie kadry bibliotekarskiej poprawia si? z roku na rok. Syste

matycznie zwi?ksza si? liczba pracowników z przygotowaniem wy?szym biblio

tekarskim (w 1990 r. 21 osób, w 1997 - 30). Ro?nie tak?e liczba bibliotekarzy
z przygotowaniem zawodowym na poziomie studium bibliotekarskiego (w 1990-

138 osób, w 1997 - 148). Równocze?nie w bibliotekach pracuje coraz mniej osób

z wykszta?ceniem poni?ej ?redniego (w 1990 - 16 osób, w 1997 - 7).
Doskonaleniu kwalifikacji sprzyjaj? systematycznie organizowane przez

WiMBP rejonowe szkolenia i seminaria wojewódzkie, na które zapraszani s?

bibliotekoznawcy, literaturoznawcy, pedagodzy, m.in.: Lucjan Bili?ski, Jerzy

Maj, prof. Janusz Misiewicz, pro f. dr hab. Stanis?aw ?ak, dr Roman Doktór, dr

Andrzej Rostocki, dr Barbara Bia?kowska.

Trudno dokona? jednoznacznej oceny ca?okszta?tu dzia?alno?ci bibliotek

publicznych naszego województwa na przestrzeni minionych 24. lat.

Bardzo niski jest zakup zbiorów do placówek bibliotecznych (5,4
wol.llOO mieszka?ców). 67 placówek zosta?o po??czonych z innymi instytucja
mi, trac?c autonomi? organizacyjn? i finansow? i tylko w nielicznych przypad
kach nie odbi?o si? to niekorzystnie na ich funkcjonowaniu.

Jednak mo?na stwierdzi?, ?e osi?gni?to tak?e pewne sukcesy. Zwi?k

szy?a si? - mimo wszystko - sie? placówek bibliotecznych, uleg?y poprawie
warunki lokalowe wielu bibliotek, wzrós? poziom kwalifikacji bibliotekarzy. W

bie??cym roku nie zlikwidowano ?adnej placówki (pomijaj?c FB nr 4 w Bi?go
raju, co by?o uzasadnionym dzia?aniem). Biblioteki rozszerzy?y i wzbogaci?y
ofert? ?wiadczonych us?ug:

gromadzone i udost?pniane s? nie tylko zbiory ksi??kowe, ale te? zbiory

specjalne, materia?y audiowizualne, "ksi??ka mówiona", zbiory obcoj?
zyczne;

prowadzona jest obs?uga niepe?nosprawnych (niewidomych, chorych, pa

cjentów szpitali), niejednokrotnie ksi??ki dostarczane s? do domu osób cho

rych (np. FB nr 3 WiMBP. OBP Aleksandrów);

znacznie rozszerzono dzia?alno?? informacyjn?,
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biblioteki zaczynaj? pe?ni? rol? o?rodków wiedzy o regionie,

nast?pi?o wzbogacenie oferty kulturalnej o nowe formy pracy, o czym

?wiadczy cho?by Kronika w Bibliotekarzu Zamojskim,
niektóre biblioteki prowadz? dzia?alno?? wydawnicz?,

poprawi? si? stan opracowania zbiorów, rozbudowywane s? warsztaty in

formacyjne - katalogi, kartoteki; prowadzona jest reklasyfikacja zbiorów

zgodnie ze znowelizowanymi tablicami UKD.

Oprac. Dzia? Instrukcyjno - Metodyczny
PiMBP w Zamo?ciu
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BIBLIOTEKI PUBLICZNE POWIATU ZAMOJSKIEGO

W styczniu br. biblioteki publiczne wkroczy?y w kolejny etap swojego
istnienia. Wdro?enie drugiego etapu reformy samorz?dowej wprowadzi?o nowy

podzia? terytorialny, zmniejszeniu uleg?a liczba województw, powsta?y powiaty,
w tym dwa powiaty zamojskie - ziemski i grodzki. Wp?yn??o to na zmiany
w sieci bibliotek.

Sie? biblioteczna

Powiat ziemski zamojski obejmuje 15 jednostek samorz?dowych stopnia
podstawowego. Na tym terenie funkcjonuje 37 placówek bibliotecznych, w tym
15 bibliotek i 22 filie biblioteczne:

12 bibliotek gminnych z 20. filiami

3 biblioteki miejsko-gminne z 2. placówkami filialnymi.
W placówkach tych wyodr?bnione s? 2 oddzia?y dla dzieci i m?odzie?y.

Nowy podzia? sprawi?, ?e z by?ego rejonu zamojskiego odesz?y gminy Izbi

ca, Gorzków, Rudnik i ?ó?kiewka, znalaz?y si? tu natomiast trzy inne: Grabo

wiec, Komarów i Mi?czyn.
W czterech samorz?dach 7 placówek bibliotecznych po??czonych jest

z o?rodkami kultury: na terenie miasta i gminy Krasnobród oraz w gminach

Grabowiec, Komarów i Stary Zamo??. Jednocze?nie Biblioteka w Komarowie

po??czona jest z bibliotek? szkoln?.
Na l placówk? powiatu zamojskiego ziemskiego przypada ?rednio 3 069

mieszka?ców.

Biblioteki te dysponuj? 200.'" miejscami w czytelniach i k?cikach czytelnia

nych. Ich
powierzchnia biblioteczna wynosi 2 162 m2, tj. na l placówk? przypa

da 58,4 m .

Na terenie miasta Zamo?cia dzia?a jedna biblioteka - Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna oraz 12 filii. Spo?ród nich 5 to placówki specjalistyczne:

FB nr 3 Ksi??ki Mówionej, obs?uguj?ca czytelników niewidomych i nie

dowidz?cych,
FB nr 6 Ksi??ki Technicznej,
FB nr 7 Ksi??ki Prawniczej,
FB nr 8 dla Dzieci i M?odzie?y,
FB nr 12 w Szpitalu im. Jana Paw?a II, zapewniaj?ca obs?ug? pacjentów

tego Szpitala.
Powierzchnia bibliotek w Zamo?ciu wynosi 1320 m2• ??cznie posiadaj? 117

miejsc dla czytelników.
Na I placówk? biblioteczn? w Zamo?ciu przypada 5 202 mieszka?ców.
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Zbiory
Biblioteki publiczne powiatu ziemskiego dysponuj? zbiorami licz?cymi

454232 ksi??ki i 377 jednostek zbiorów specjalnych. 41,5 % ksi?gozbiorów
stanowi literatura pi?kna dla doros?ych, literatura dla dzieci to 3 1,5 %, a literatu

ra niebeletrystyczna tylko 27,5 % ca?o?ci zbiorów.
.

Na 100 mieszka?ców przypada 400, I woluminów.

Zbiory publicznych placówek bibliotecznych w Zamo?ciu licz? 267312

woluminów i 8293 jednostki materia?ów specjalnych. Przeciwnie ni? w biblio

tekach na wsi, literatura popularnonaukowa i naukowa stanowi tu 45 % zbio

rów.

Na 100 mieszka?ców miasta Zamo?cia przypada 395,2 woluminów.

Czytelnictwo
Placówki biblioteczne ziemskiego powiatu zamojskiego zarejestrowa?y

15790 czytelników wypo?yczaj?cych ksi??ki do domu. Spo?eczny zasi?g
ksi??ki wynosi tylko 13,9 %. Nieatrakcyjne, nieuzupe?niane systematycznie od

kilku ju? lat zbiory nie s? w stanie przyci?gn?? do bibliotek czytelników.
Dzieci i m?odzie? w wieku do 15. (7 771 czytelników) lat stanowi 49,2 %

ogó?u korzystaj?cych.
W bibliotekach udost?pniono na zewn?trz 314 934 ksi??ki, aktywno?? czy

telnicza wynosi 19,9 wol. na l czytelnika. Ponadto udost?pniono na zewn?trz

II 06 f czasopism. Na zewn?trz wypo?yczana jest przede wszystkim literatura

pi?kna dla dzieci - 50,8 % ogó?u wypo?ycze?.
W czytelniach i k?cikach czytelnianych placówek w powiecie ziemskim za

rejestrowano 6 580 odwiedzin. Na miejscu udost?pniono 6 498 ksi??ek i 4 637

czasopism.

W placówkach Zamo?cia zarejestrowano 21965 czytelników, tj. 32,5 %

mieszka?ców. Dzieci w wieku do lat 15. stanowi? 16,6 % wszystkich korzysta

j?cych.

Czytelnicy wypo?yczyli do domu 243216 woluminów, tj. 11,1 wol. na

1 czytelnika. Na zewn?trz udost?pniono tak?e 23 543 jednostek zbiorów spe

cjalnych.

Zarejestrowano 16561 odwiedzin w czytelniach i k?cikach czytelnianych.
W systemie prezencyjnym udost?pniono 29 948 ksi??ek i 44 865 czasopism.

Pracownicy
We wszystkich publicznych placówkach bibliotecznych powiatu ziemskiego

zatrudnionych by?o 48. bibliotekarzy, w tym w pe?nym wymiarzegodzin ? 23

osoby. 34 osoby, tj. 70,8 % posiada wykszta?cenie bibliotekarskie.
.

;
.
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PiMBP w Zamo?ciu zatrudnia?a 55. pracowników dzia?alno?ci podstawowej,
w tym 53 w pe?nym wymiarze. 48 zatrudnionych, czyli 87,3 % posiada bibliote

karskie wykszta?cenie.

PODSTAWOWE DANE

Miasta, liczba pla-
powierzch- liczba

liczba wy-

miasta i cówek
nia biblio- wolumi-

liczba czy- po?ycze?
gminy, gmi- bibliotecz-

teczna w m2 nów
telników ksi??ek na

ny nych zewn?trz

Krasnobród 2 72 24748 782 17088

Szczebrze-
2 97 36182 1323 27355

szyn

Zwierzyniec l 84 16291 746 14044

Adamów 3 194 29613 609 11 197

Grabowiec l 100 21985 850 20842

Komarów 2 83 16128 561 20393

Labunie 2 162 28534 1205 17492

Mi?czyn 3 181 31073 1726 36549

Nielisz 2 168 23245 563 13509

Radecznica 2 105 29657 1066 15 189

Sitno 3 140 34676 726 8304

Skierbie-
2 130 29447 I 147 24934

szów

Stary
2 167 25205 752 8722

Zamo??

Su?ów 3 130 31388 758 22104

gmina
7 349 76060 2976 57212

Zamo??

miasto
13 1320 267312 21965 243216

Zamo??

Razem 50 3482 721544 37755 558150

Oprac. Anna Kalniuk

*

Wszystkie dane liczbowe podano na podstawie sprawozda? statystycznych
GUS za1998 rok.
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BIBLIOTEKI PUBLICZNE PRZED WEJ?CIEM
POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

W dniach 26-28 kwietnia 1999 r. w Chorzowie odby?a si? ogólnopolska
konferencja "Biblioteki publiczne przed wej?ciem Polski do Unii Europejskiej".
Konferencj? zorganizowa?o Centrum Ustawicznego Kszta?cenia Bibliotekarzy
w Warszawie przy wspó?pracy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Katowi

cach -

pod patronatem Ministerstwa Kultury i Sztuki.

W pierwszym referacie - "Unia Europejska i jej instytucje oraz stan sto

sunków Polski z Uni?" - prof. dr hab. Genowefa Grabowska przedstawi?a
uczestnikom genez? Unii, g?ówne instytucje UE (Parlament Europejski, Rad?

Europy, Komisj? i Trybuna? Sprawiedliwo?ci) i ich funkcje.
Uwarunkowania dzia?alno?ci bibliotek publicznych przedstawi?a prof. dr

hab. Jadwiga Ko?odziejska (BN) w referacie "Biblioteki wobec nadziei i zagro
?e? wspó?czesno?ci". Mówi?a o czynnikach maj?cych wp?yw na funkcjonowa
nie bibliotek. Podstawow? cech? tych elementów jest zmienno??, szczególnie
w ostatnich latach. Nast?puj? szybkie zmiany we wszystkich dziedzinach ?ycia:
w budownictwie, handlu, transporcie, komunikacji. Nasili?y si? te? zjawiska

.

negatywne, takie jak bezrobocie, bezdomno??, wzros?a przest?pczo??. Ro?nie

dystans mi?dzy krajami bogatej pó?nocy a biednym po?udniem.
Równie? w Polsce nast?pi?o wiele zmian. Wyst?puj? coraz wi?ksze ró?ni

ce mi?dzy poszczególnymi województwami, mi?dzy miastem a wsi?. Drugi etap

reformy administracyjnej niesie du?e zagro?enia dla bibliotek: brak ?rodków

finansowych na ich utrzymanie i dzia?alno??, brak ?rodków na uzupe?nianie

zbiorów, na wyposa?enie bibliotek i wdra?anie nowych technologii.
W krajach Unii Europejskiej biblioteki korzystaj? ze wsparcia centralnego

bud?etu, np. w budownictwie, przy wprowadzaniu nowych technologii, kom

puteryzacji prac bibliotecznych, uzupe?nianiu zbiorów. Biblioteki polskie tak?e

musz? mie? zapewnion? pomoc pa?stwa, je?eli maj? prawid?owo funkcjono
Wa?.

Prawo biblioteczne w krajach Unii Europejskiej omówi? mgr Jan Gosiew

ski. Unia Europejska przyk?ada du?? wag? do roli bibliotek w spo?ecze?stwie.
Maj? one zapewni? wszystkim pe?ny dost?p do informacji, do wszystkich me

diów, jednak z zachowaniem praw autorskich. Bez wzgl?du na form? (ksi??ka,

program komputerowy, baza danych) wszystkie dzie?a podlegaj? ochronie.

.

Stan i perspektywy wykorzystania technologii sieciowych w polskich bi

bhotekach publicznych w przeddzie? wej?cia Polski do Unii Europejskiej

P.rzedstawi?a dr Diana Pietruch-Reizes. Rozwój nowych technologii. tworzenie

Si? spo?ecze?stwa informacyjnego, realizacja postulatu powszechnej dost?pno
?ci do wiedzy i informacji w integruj?cej si? Europie wymusza na polskich
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bibliotekach uwzgl?dnianie kierunków rozwoju bibliotekarstwa zachodniego.
Stwarza tak?e nowe perspektywy - nowoczesna infrastruktura biblioteczna,

zasoby biblioteczne w sieciach, po??czenie mi?dzy sieciami (us?ugi biblioteczne

oparte na zasobach wszystkich bibliotek).

Niestety obecny stan nie jest dobry - w bibliotekach jest zatrudnionych
niewielu prawdziwych informatyków, w nik?ym stopniu wykorzystuje si? za

graniczne bazy danych (tylko 2 biblioteki), wykorzystywane programy lo

przede wszystkim MAK i SOWA, dost?p do sieci ogólnopolskich i Internetu

jest ograniczony.
Joanna Skrzypkowska omówi?a programy biblioteczne Unii Europejskiej

maj?ce wzmacnia? informacyjne funkcje bibliotek, zmierzaj?ce do ich unowo

cze?nienia, do poprawy i rozszerzenia us?ug bibliotecznych.
Jan Wo?osz mówi? o roli bibliotek publicznych, ich funkcjach, a tak?e mo

delach biblioteki publicznej. W zale?no?ci od pe?nionych przez ni? funkcji mo?e

przybra? kszta?t biblioteki - lokalnego centrum kultury, lokalnego centrum in

formacji lub prowadzi? dzia?alno?? ukierunkowan? na obs?ug? konkretnych

grup u?ytkowników, np. dzieci, seniorów, niepe?nosprawnych.
Zadania bibliotek organizowanych przez samorz?dy powiatowe przedsta

wi? Andrzej Tyws. Biblioteki te, dzia?aj?ce w szerokich ramach prawnych,

przyjmuj? ró?ne formy organizacyjne. Jednak pewne zadania pozostaj? takie

same. Do specyficznych dla bibliotek powiatowych zada? nale?y pomoc i opie
ka merytoryczna nad bibliotekami publicznymi w powiecie oraz pe?nienie funk

cji centralnego o?rodka organizuj?cego us?ugi wyspecjalizowane na terenie

powiatu (np. obs?uga wybranych grup u?ytkowników).

Zbiory bibliotek publicznych omówi? Lucjan Bili?ski (MKiS). W ostatnich

latach byli?my ?wiadkami pojawienia si? nowych zjawisk w gromadzeniu zbio

rów:

- zmiana proporcji mi?dzy zakupami a darami. w strukturze wp?ywów materia

?ów bibliotecznych,
- odej?cie od centralnego gromadzenia,
- brak zakupu ksi??ek i spowodowany tym brak selekcji.

Jednocze?nie nie zmieni?a si? zasadniczo struktura zbiorów, zmienia si?
natomiast struktura zakupów. Pojawiaj? si? zaniepokojone g?osy, ?e biblioteki

publiczne staj? si? bibliotekami szkolnymi, s?u??cymi przede wszystkim
uczniom i studentom w procesie kszta?cenia.

O konieczno?ci ustawicznego kszta?cenia bibliotekarzy o zastosowaniu

nowych technologii w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych mówi?a Miros?a

wa Majewska (CUKB w Warszawie).
Do?wiadczeniami w dziedzinie wspó?pracy z bibliotekami innych krajów

oraz zwi?zanych z wdra?aniem nowych form pracy i nowych technologii po

dzielili si? z uczestnikami konferencji:

23



- Roman ?awrynowicz z WBP w Olsztynie
- Miros?awa Jo?ko z WBP w Jeleniej Górze

-Andrzej Tyws z Biblioteki .Pod Atlantami" w Wa?brzychu.

G?ównym wnioskiem wyp?ywaj?cym z tego spotkania by?o stwierdzenie,
?e w polskim bibliotekarstwie brakuje szybkiego przep?ywu informacji. O pro

gramach Unii skierowanych do bibliotek krajów Europy ?rodkowej polscy
bibliotekarze dowiaduj? si?, gdy s? ju? one w fazie realizacji.

Oprac. Anna Kalniuk
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POMOCE METODYCZNE





KALENDARZ ROCZNIC LITERACKICH NA 2000 ROK

235 rocz. ur. CYPRIANA GODEBSKIEGO (1765-1809), poety, prozaika

STYCZE?

2.01 15 rocz. UL IGORA SIKIRYCKIEGO (1920-1985), poety, prozaika, autora

utworów dla dzieci i m?odzie?y, satyryka (80 rocz. UL - 31.07)
4.01 40 rocz. ?mo ALBERTA CAMUS (1913-1960), pisarza francuskiego, laure

ata Nagrody Nobla w 1957 L

9.01 55 rocz. UL MA?GORZATY MUSIEROWICZ (1945), autorki utworów dla

dzieci im/odzie?y
9.01 75 rocz. UL JERZEGO WITTLINA, (1925-1967), satyryka, felietonisty.

autora sztuk scenicznych
18.01 60 rocz. m. KAZIMIERZA PRZYRWY-TETMAJERA (1865-1940), poety,

nowelisty, pisarza, (135 rocz. UL -12.02)
19.01 25 rocz. ?mo KAZIMIERZA WYKI (1910-1975), eseisty, krytyka literackie

go, historyka literatury, autora podr?czników, (90 rocz. UL - 19.03)
21.01 50 rocz. ?mo GEORGE'A ORWELLA (wla?c. ERIC ARTHUR BLAJR)

(1903-1950), angielskiego prozaika i publicysty .

23.01 95 rocz. UL KONSTANTEGO ILDEFONSA GA?CZYNSKIEGO, (1905-

1953), poety, satyryka, dramaturga, t?umacza Szekspira
29.01 140 rocz. ur. ANTONIEGO CZECHOWA (1860-1904). rosyjskiego prozaika

i dramaturga
30.01 80 rocz. UL DANUTY BIE?KOWSKIEJ (1920-1992), pisarki, eseistki,

autorki literatury dla m?odzie?y
31.01 105 rocz. ur. STANIS?AWA M?ODO?E?CA (1895-1959), poety

LUTY

2.02 30 rocz. ?mo BERTRANDA ARTHURA WILLIAMA RUSSELLA (1872-

1970), angielskiego logika, filozofa, my?liciela i eseisty, laureata Nagrody

Nobla w 1950 r.

4.02

7.02
495 rocz. ur. MIKO?AJA REJA (1505-1569), pisarza,
115 rocz. ur. SINCLAIRA LEWISA (1885-1951), pisarza ameryka?skiego.

laureata Nagrody Nobla w 1930 L

12.02 135 rocz. ur. KAZIMIERZA PRZYRWY-TETMAJERA (1865-1940), poety.

nowelisty, pisarza, (60 rocz. m. - 18.01)
24.02 115 rocz. UL JULIUSZA KADENA-BANDROWSKIEGO (1885-1944).

powie?ciopisarza i publicysty
24.02 115 rocz. ur. STANIS?AWA IGNACEGO WITKIEWICZA (pseud. WIT

KACY) (1885-1939), dramaturga, powie?ciopisarza, malarza, filozofa, teo

retyka sztuki
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MARZEC

1.03 65 rocz. ur. ERNESTA BRYLLA (1935), poety, autora ?ztuk scenicznych,
widowisk, t?umacza

20 rocz. ?mo JAROS?AWA IWASZKIEWICZA (1894-1980), poety, proza

ika, eseisty, autora sztuk scenicznych, t?umacza

2.03

265 rocz. ur. IGNACEGO KRASICKIEGO (1735-1801), poety, pisarza
80 rocz. ur. JADWIGI DACKIEWICZ (1920), pisarki, eseistki, t?umaczki

15 rocz. m. ARKADEGO FIEDLERA (1894-1985), pisarza, podró?nika

3.02

6.03

7.03

60 rocz. ?mo MICHAI?A BU?HAKOWA (1891-1940), pisarza, dramaturga

rosyjskiego

10.03

25 rocz. ?mo IVO ANDRICIA (1892-1975), pisarza serbskiego, laureata

Nagrody Nobla w 1961 r.

13.03

60 rocz. ?mo SELMY LAGERLÓF (1858-1940), szwedzkiej pisarki, laureatki

Nagrody Nobla w 1909 r.

16.03

30 rocz. ?mo JERZEGO SZANIAWSKIEGO (1886-1970), dramaturga, prozaika
15 rocz. ?mo LEOPOLDA TYRMANDA (1920-1985) prozaika, publicysty

(80 rocz. UL - 16.05)

16.03

19.03

90 rocz. ur. KAZIMIERZA WYKI (1910- 1975), eseisty, krytyka literackie

go, historyka literatury, autora podr?czników (25 rocz. ?mo - 19.01)

19.03

95 rocz. ?mo JULESA VERNE' A (1828- l 905), pisarza francuskiego, twórcy

powie?ci fantastyczno-naukowej

24.03

15 rocz. m. STEFANA KUCZY?SKIEGO (pseud. W?odzimierz Bart),

(1904-1985), prozaika, autora utworów dla m?odzie?y

30.03

125 rocz. ?mo CHARLOTTE BRONTE (1816-1855), pisarki angielskiej
80 rocz. ur. KRYSTYNY NEPOMUCKIEJ (1920), prozaika

31.03

31.03

KWIECIE?

1.04 250 rocz. UL HUGONA KO???TAJA (1750-1812), pisarza politycznego
2.04 195 rocz. ur. HANSA CHRISTIANA ANDERSENA (1805-1875), pisarza

du?skiego, klasyka ?wiatowej literatury dzieci?cej (125 rocz. ?mo - 4.07)
4.04 20 rocz. ?mo W?ADYS?AWA TATARKIEWICZA (1886-1980), filozofa,

historyka filozofii, estetyka
10.04 80 rocz. ?mo MACIEJA S?OMCZY?SKIEGO (1920" 1998), pisarza, autora

utworów dla dzieci i m?odzie?y, t?umacza

12.04 80 rocz. ur. ANNY KAMIE? SKlEJ (1920-1986), poetki, autorki utworów

dla dzieci i m?odzie?y, krytyka literackiego, t?umaczki

15.04 20 rocz. ?mo JEANA PAULA SARTRE'A (1905-1980), francuskiego filozofa,

pisarza, dramaturga, laureata Nagrody Nobla w 1964 r. (95 rocz. ur. - 21.06.)

19.04 50 rocz. ?mo HALINY KRAHELSKIEJ (1892-1945), powie?ciopisarki,

publicystki
20.04 95 rocz. ur. HANNY JANUSZEWSKIEJ (1905-1980), poetki, pisarki, autor

ki utworów dla dzieci i m?odzie?y (20 rocz. ?mo - 18.07)
20.04 55 rocz. ?mo WAC?AWA SIEROSZEWSKIEGO (1858-1945), pisarza,

autora utworów dla m?odzie?y
21.04 90 rocz. ?mo MARKA TWAINA (1835-1910), ameryka?skiego pisarza (165

rocz. ur. - 30.11)
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MAJ
1.05 60 rocz. ur. EDWARDA REDLI?SKIEGO (1940), pisarza, satyryka, repor

ta?ysty, autora sztuk scenicznych,
1.05

3.05

100 rocz. Uf. ALEKSANDRA WATA (1900-1967), poety, prozaika, t?umacza

95 rocz. UT. GEORGE' A BIDWELLA (1905-1989), angielskiego pisarza,

publicysty
9.05 195 rocz. ?mo FRIEDRICHA SCHILLERA (1759- I 805), niemieckiego po

ety, dramaturga
11.05 105 rocz. ur. JANA PARANOOWSKIEGO (1895-1978), pisarza, eseisty,

t?umacza literatury antycznej i francuskiej, popularyzatora kultury antycznej
95 rocz. UT. MICHAI?A SZO?OCHOWA (1905-1984), rosyjskiego pisarza,
laureata Nagrody Nobla w 1958 r.

II (24).05

16.05 80 rocz. ur. LEOPOLDA TYRMANDA (1920-1985) prozaika, publicysty

(15 rocz. ?m - 19.03)
17.05 15 rocz. ?mo ADAMA BAHDAJA (1918-1985), pisarza, autora utworów dla

dzieci im/odzie?y
17.05

17.05
130 rocz. UT. LUCJANA RYDLA (1870-1918), poety, prozaika
95 rocz. UT. ADAMA WA?.YKA (1905-1982), poety, prozaika, eseisty,

t?umacza

18.05 90 rocz. ?mo ELIZY ORZESZKOWEJ (1841-1910), powie?ciopisarki, no

welistki, publicystki
18.05 80 rocz. UT. KAROLA WOITY? Y (1920), teologa, etyka, filozofa, autora

sztuk scenicznych, pisarza, poety,
19.05 30 rocz. ?mo TADEUSZA BREZY (1905-1970), pisarza, eseisty, krytyka

teatralnego (95 rocz. UT. 31.J 2.)
19.05

19.05

22.05

23.05

35 rocz. ?mo MARlI D?BROWSKIEJ (1889-1965), pisarki, publicystki, eseistki

520 rocz. ?mo JANA D?UGOSZA (1415-1480), kronikarza, historyka
115 rocz. ?mo VICTORA HUGO (1802- I 885), francuskiego pisarza
20 rocz. UT. BEATY OBERTY?SKIEJ (1898-1980), poetki, pisarki, autorki

sztuk scenicznych
24.05

30.05

60 rocz. UT. JOSIFA BRODSKIEGO (1940-1996), rosyjskiego poety, eseisty,

dramaturga, laureata Nagrody Nobla w 1987 T.

40 rocz. ?mo BORYSA PASTERNAKA 91890-1960) rosyjskiego poety,

prozaika, laureata Nagrody Nobla w 1958 r.

CZERWIEC
6.06 125 rocz. UT. TOMASZA MANNA (1875-1955), niemieckiego prozaika,

laureata Nagrody Nobla w 1929 T., (45 rocz. ?mo - 12.08)
9.06

13.06
130 rocz. ?mo CHARLESA DICKENSA (1812-1870), angielskiego pisarza

70 rocz. ur. ANDRZEJA MULARCZYKA (1930), prozaika, reporta?ysty,

autora scenariuszy filmowych i s?uchowisk

13.06 50 rocz. ?mo KSAWEREGO PRUSZY?SKIEGO (1907-1950), prozaika,

publicysty
14.06

20.06
70 rocz. UT. W?ODZIMIERZA OOOJEWSKIEGO (1930), pisarza,
90 rocz. UT. JANA DOBRACZY?SKIEGO (1910-1994), pisarza, eseisty,

autora sztuk scenicznych, publicysty

29



21.06 95 rocz. UL JEANA-PAULA SARTRE'A (1905-1980), francuskiego filozo

fa, pisarza, dramaturga, laureata Nagrody Nobla w 1964 L (20 rocz. ?mo -

15.04)
26.06 70 rocz. ?mo JULIANA EJSMONDA (1892-1930), poety, bajkopisarza,

prozaika, t?umacza

28.06 100 rocz. UL LEONA KRUCZKOWSKIEGO (1900-1962), pisarza, publicy

sty, autora sztuk scenicznych
29.06 70 rocz. ur. S?AWOMIRA MRO?KA (1930), dramatopisarza, prozaika,
30.06 20 rocz. ?mo HALINY SNOPKIEWICZ (1934-1980), pisarki, autorki utwo

rÓw dla m?odzie?y

LIPIEC

4.07 125 rocz. ?mo HANSA CHRISTIANA ANDERSENA (1805-1875), pisarza

du?skiego, klasyka ?wiatowej literatury dzieci?cej (195 rocz. ur. - 2.04)
5.07 10 rocz. ?mo KORNELII DOBKIEWICZOWEJ(l912-1990), pisarki, autorki

utworów dla m?odzie?y
7.07 70 rocz. ?mo ARTHURA CONAN DOYLE' A (1859-1930), angielskiego

pisarza
9.07 55 rocz. UL MARII PAWLIKOWSKIEJ-JASNORZEWSKIEJ (1891-1945),

poetki ,

9.07 65 rocz. UL HALINY PO?WIATOWSKlEJ (1935-1967), poetki
10.07 75 rocz. ur. EDMUNDA NIZIURSKlEGO (1925), prozaika, autora utworów

dla m?odzie?y
17.07 15 rocz. ?mo HEINRICHA BOLLA (1917-1985), niemieckiego pisarza,

laureata Nagrody Nobla w 1972 r.

18.07 20 rocz. ?mo HANNY JANUSZEWSKIEJ (1905-1980), poetki, pisarki,
autorki utworów dla dzieci i m?odzie?y (95 rocz. Uf. - 20.04)

26.07 105 rocz. UL ROBERTA GRAVESA (1895-1985), angielskiego prozaika,

poety, (15 rocz. ?mo - 8.12)
31.07 80 rocz. ur. IGORA SIKIRYCKIEGO (1920-1985), poety, prozaika, autora

utworów dla dzieci i m?odzie?y, satyryka (15 rocz. ur. - 2.01)

SIERPIE?

3.08 95 rocz. UL WOJCIECHA WYGNANOWSKIEGO (1905-1990), prozaika

(lO rocz. ?mo - 25.09)
8.08 li O rocz. ur. ZOFII KOSSAK-SZCZUCKIEJ (1890-1968), pisarki, autorki

utworów dla dzieci i m?odzie?y
9.08 85 rocz. ?m.JERZEGO ?U?AWSKIEGO (1874-1915), poety, pisarza

12.08 45 rocz. ?m: TOM?SZA MANNA(1875-1955), .niemieckiego prozaika,
laureata Nagrody Nobla w 1929 r., (125 rocz. UL - 6.06)

15.08 100 rocz. UL JANA BRZECHWY (w?a?c. 1. LESMAN) (1900-1966), poety,

satyryka, autora utworów dla dzieci

17.08 100 rocz. UL TADEUSZA ?OPALEWSKIEGO (1900-1979), poety, proza

ika, t?umacza

19.08 30 rocz. ?mo PAW?A JASIENICY (wla?c. LEON LECH BEYNAR) (1909-

1970), pisarza, publicysty, eseisty, historyka
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WRZESIE?

8.09 80 rocz. ur. LES?AWA M. BARTELSKIEGO (1920), poety, prozaika,
eseisty

12.09 30 rocz. ?mo JANA IZYDORA SZTAUDYNGERA (1904-1970), poety,

satyryka
175 rocz. ?mo FRANCISZKA KARPI?SKIEGO (1741-1825), poety16.09

25.09 30 rocz. ?mo ERICHA MARII REMARQUE' A (1898-1970), niemieckiego

pisarza, dramarurga
25.09 10 rocz. ?mo WOJCIECHA WYGNANOWSKIEGO (1905-1990), prozaika

(95 rocz. Uf. - 3.08)

30.09 300 rocz. ur. STANIS?AWA KONARSKIEGO (1700-1773), pisarza poli

tycznego, poety

140 rocz. ur. HIERONIMA ?OPACI?SKIEGO (pseud. RAFA? KUBICZ)

(1860-1906), bibliofila, filologa

30.09

PA?DZIERNIK

2.10 25 rocz. ?mo FRANC;OIS MAURIACA (1885-1970), francuskiego pisarza,
laureata Nagrody Nobla w 1952 f.

4.10 105 rocz. Uf. SIERGIEJA JESIENINA (1895-1925), rosyjskiego poety (75

rocz. ?mo - 28.12)
6.10

8.10

30 rocz. ?mo JULIANA PRZYBOSIA (1901-1970), poety, eseisty
90 rocz. ?mo MARlI KONOPNICKIEJ (1842-1910), poetka, nowelistka,

autorka utworów dla dzieci, publicystka, t?umaczka

19.10 95 rocz. Uf. HANNY MORTKOWICZ-OLCZAKOWEJ (1905-1968), poetki,

pisarki, autorki utworów dla dzieci i m?odzie?y
19.10

22.10

255 rocz. ?mo JONATHANA SWIFTA (1667-1745), angielskiego pisarza
130 rocz. Uf. IWANA BUNINA (1870-1953), rosyjskiego poety, prozaika,
laureata Nagrody Nobla w 1933 r.

23.10. 15 rocz. ?mo TADEUSZA HO?UJA (1916-1985), poety, prozaika, dramato-

pisarza
23.10 55 rocz. ?mo ALEKSEGO TO?STOJA (1883-1945), prozaika, dramatopisa

rza, poety

LISTOPAD

1.11 110 rocz. Uf. JANA WIKTORA (1890-1967), prozaika, eseisty
3.11 30 rocz. ?mo W?ADYS?AWA JANA GRABSKIEGO (1901-1970), proza

ika, publicysty
3.11 50 rocz. ?mo GEORGE' A BERNARDA SHAW A (1856-1950), angielskiego

pisarza, dramaturga
lU I 70 rocz. ur. TADEUSZA NOWAKA (1930-1991), prozaika, poety

14.11 90 rocz.j!l'. JERZEGO PUTRAMENTA (1910-1986), pisarza, poety. eseisty,

felietonisty, t?umacza

15.11 95 rocz. Uf. LEOPOLDA BUCZKOWSKIEGO (1905-1989), pisarza
15.11 105 rocz. Uf. ANTONIEGO S?ONIMSKIEGO (1895-1976), poety, prozaika,

autora sztuk scenicznych
17.11 95 rocz. ?mo ADAMA WA?YKA (1905-1982), poety, pisarza,
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19.11 100 rocz. ur. W?ODZIMIERZA S?OBODNIKA (1900-1991), poety, saty

ryka, autora utworów dla dzieci i m?odzie?y, t?umacza

20.11 75 rocz. ?mo STEFANA lEROMSKIEGO (1864-1925), powie?ciopisarza,
nowelisty, dramatopisarza, publicysty

26.11 145 rocz. ?mo ADAMA MICKIEWICZA (1798-1855), poety
27.11 15 rocz. ?mo STANIS?AWA RYSZARDA DOBROWOLSKIEGO (1907-

1985), pisarza, poety, t?umacza

27.'11 105 rocz. ?mo ALEKSANDRA DUMASA syna (1824-1895), francuskiego

pisarza
18.11 110 rocz. ur. KAZIMIERZA CZACHOWSKlEGO (1890-1948), krytyka

literackiego, eseisty, historyka literatury, bibliografa
29.11 100 rocz. ur. STEFANA GO??BIOWSKlEGO (1900-1991), poety, proza

ika, t/umacza literatury antycznej
30.11 165 rocz. ur. MARKA TWAINA (1835-1910), ameryka?skiego pisarza (90

rocz. ?mo - 21. 04)

GRUDZIE?

5.12 75 rocz. ?mo W?ADYS?AWA STANIS?AWA REYMONTA (1867-1925),

powie?ciopisarza, nowelisty, laureata Nagrody Nobla w 1924 r.

8.12 15 rocz. ?mo ROBERTA GRAVESA (1895-1985), angielskiego prozaika,

poety, (105 rocz. ur. - 26.07)
12.12 140 rocz. ur. JANA KASPROWICZA (1860-1926), poety, dramaturga,

krytyka, t?umacza

12.12 lO rocz. ?mo MARIANA OR?ONIA (1932-1990), pisarza, autora utworów

dla dzieci i m?odzie?y
28.12 75 rocz. ?mo SIERGIEJA JESIENINA (1895-1925), rosyjskiego poety, (105

rocz. ur. - 4.10)

30.12 135 rocz. ur. RUDYARDA KlPLINGA (1865-1936), angielskiego poety,

prozaika, laureata Nagrody Nobla w 1907 r.

31.12 95 rocz. ur. TADEUSZA BREZY (1905-1970), pisarza, eseisty, krytyka

teatralnego (30 rocz. ?m.19.05.)

Oprac. Anna Kalniuk
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W?ADYS?A W ST ANIS?AWREYMONT

LAUREAT LITERACKIEJ NAGRODY NOBLA 1924.

Lekcja biblioteczna (z zastosowaniem komputerów)

CELE:

Lekcja ta stanowi uzupe?nienie i podsumowanie wiadomo?ci zawartych

w podr?cznikach j. polskiego, a dotycz?cych w naszym przypadku, twórczo?ci

i ?yciorysu noblisty W. S. Reymonta. Zastosowanie komputerów w trakcie

lekcji uczy zasad korzystania z komputerowego Informatorium Powiatowej

i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu i materia?ów multimedialnych,

wskazuje mo?liwo?ci zdobywania du?ej liczby informacji w krótkim czasie,

wyrabia w czytelniku potrzeb? korzystania z ró?nych ?róde? informacji. Prowa

dzenie zaj?? w grupach pozwala na wyrabianie umiej?tno?ci efektywnego

wspó?dzia?ania w zespole.

uw AGI O REALIZACJI:

I. Lekcja uzupe?niaj?ca wiadomo?ci o W. S. Reymoncie przeznaczona jest dla

uczniów szkó? ponadpodstawowych.
2. Czas trwania lekcji, któr? mo?na przygotowa? i przeprowadzi? we wspó?pra

cy z nauczycielem j?zyka polskiego - 90 min.

3. Wyposa?enie Biblioteki w sprz?t komputerowy pozwala na prowadzenie

zaj?? w o?miu zespo?ach 2-3 osobowych.
4. Przed zaj?ciami bibliotekarz przygotowuje CD-ROM-y potrzebne do lekcji.
5. Lekcja biblioteczna wykorzystuj?ca warsztat, zbiory i sprz?t Biblioteki.

PRZEBIEG LEKCJI:

•
Prowadz?cy dziel? uczniów na osiem zespo?ów, te za? wybieraj? prac?

w programie MAK lub z CD-ROM.

•
Obja?nienia bibliotekarza dotycz?ce obs?ugi komputerów, przypomnienie

terminu multimedia.

•
Nawi?zanie do przyznania Nagrody Nobla, pokazanie portretu Reymonta.

Lekcj? mo?emy uatrakcyjni? wystawk? twórczo?ci powie?ciopisarza.
• Wiadomo?ci biograficzne:

a) zestawienie istotnych faktów

b) twórczo?? pisarza

c) nagrody
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• Praca w grupach
W trakcie trwania zaj?? bibliotekarz udziela pomocy w poszukiwaniu informa

cji, ukierunkowuje dzia?anie ucznia i zach?ca.

POMOCE:

Komputer z nap?dem CD-ROM, Encyklopedia multimedialna PWN, komputery
z programem MAK,

ZADANIA DLA GRUP:

Grupa I

l. Wska? ró?nice mi?dzy multimedialnymi ?ród?ami informacji a ksi??kami,

czasopismami.
2. Pos?uguj?c si? Encyklopedi? multimeadialn? PWN na CD-ROM oraz jej tra

dycyjn? form? uzasadnij tez?, ?e nauczanie multimedialne jest skuteczniejsze od

metod werbalnych.

Grupa II

1. W komputerowym katalogu alfabetycznym wyszukaj pozycj?: "Literatura i

nauka o iezyku. Encyklopedia szkolna.
"

We? ksi??k? z pó?ki.
2. Po:..?uguj?c si? Indeksem wyszukaj has?o Reymont W?adys?aw Stanis?aw,

zapo:maj si? zjego tre?ci?.
3. Sporz?d? krótkie kalendarium ?ycia i twórczo?ci pisarza.

Grupaill
1. W?ó? Encyklopedi? multimedialn? PWN na CD-ROM-ie do komputera.

2. Wpisz has?o Reymont
3. Odpowiedz na pytanie: Jakie informacje i materia?y znajduj? si? na CD -

ROM-ie?

Scharakteryzuj epok? literack?, w której tworzy? noblista.

Grupa IV

1. Zapoznaj si? z bazami danych programu MAK. Wynotuj je.
2. Pos?uguj?c si? bazami danych sporz?d? zestawienie dorobku twórczego pisa
rza.

Grupa V

1. Omów zasady korzystania z komputerowego informatorium.

2. Sprawd? czy w bazie Przewodnik Bibliograficzny znajduje si? artyku? Matu

rzewskiego Stanis?awa: Dlaczego Reymont ucieka? przed Boryna ? Gaz. Wybor-
cza /998 nr 37 dod. s./6-17.

.
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3. Je?eli baza Przewodnik Bibliograficzny nie zawiera podanego artyku?u

sprawd? pozosta?e bazy.

Grupa VI

l. W komputerowym katalogu rzeczowym znajd? pozycj? Kazimierza Wyki

Reymont czyli ucieczka do ?ycia". We? ksi??k? z pó?ki.
2. Przejrzyj rozdzia? V Próba nowego odczytania "Ch?opów" Reymonta; po

wiedz: w czym przejawia si? naturalizm twórczo?ci pisarza?

Grupa VII

1. Pos?uguj?c si? komputerowym katalogiem znajd? pozycj? Tomkowski Jan:

Literatura polska. Warszawa 1995.

2. Odszukaj omówienie najwa?niejszych utworów W.S. Reymonta.
3. W kilkuzdaniowych notatkach przedstaw ich form? i tre??.

Grupa VIII

1. Zapoznaj si? z dost?pnymi w Bibliotece materia?ami multimedialnymi.
2. Wykorzystuj?c multimedialne ?rodki informacji przygotuj obszern? informa

cj? dotycz?c? Nagrody Nobla oraz poszczególnych noblistów w dziedzinie

literatury.

Oprac. Jolanta Miksza - Korduiska
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ZWIEDZAMY ROZTOCZE

Scenariusz konkursu czytelniczego

L CEL, ZAKRES TEMATYCZNY

A. CEL

- kszta?c?cy: poszerzenie wiedzy o regionie z?anym Roztoczem,
-

poznawczy: zapoznanie uczniów z Roztocza?skim Parkiem Narodowym,
rezerwatami i pomnikami przyrody oraz zabytkami historii i miejscami bo

haterskich walk partyzanckich ostatniej wojny,
- wychowawczy: rozbudzenie zainteresowania histori? regionu oraz jego
walorami turystycznymi,
-

rekreacyjny: ukazanie m?odzie?y walorów turystyki.
B. TEMAT:

;:1",

Najatrakcyjniejsze regiony turystyczne iprzyrodnicze w Polsce.

2. UCZESTNICY:

Uczniowie z klas VIII zamojskich szkó? podstawowych.

Audytorium: pozostali uczniowie tych klas, nie bior?cy udzia?u w konkursie.

3. LITE?TURA:
Warunkiem przyst?pienia do konkursu jest znajomo?? podstawowych publi

kacji dotycz?cych Roztocza:

K. Izdebski i in.: "Roztocze". Warszawa 1971

W. W6jcikowski i in.: "Roztocze- przewodnik". Warszawa 1977

S. Stolarczyk: "Roztocze ?rodkowe. Przewodnik" .Warszawa 1981

;R;-; BOrOWY: .Roztocza?ski Park Narodowy". Warszawa 1975

J. Buraczy?ski: "Roztocze Tomaszowskie". Lublin 1974

Literatura uzupe?niaj?ca:
W. W6jcikowski: .Susiec i okolice". Lublin 1975

W. W6jcikowski: "Zwierzyniec". Lublin 1975

C. S?u?ewski i in. : "Zwierzyniec. Miejsca pami?ci narodowej - przewod
nik". Zamo?? 1987

J. Brzozowski: .Krasnobród". Zamo?? 1987

4. MATERIA?Y INFORMACYJNE DLA UCZESTNIKÓW

l) Regulamin konkursu:

- w konkursie mog? wzi?? udzia? uczniowie z klas VIII szkó? podstawo

wych, którzy wcze?niej zapoznaj? si? z wy?ej podanymi publikacjami
- konkurs przebiega? b?dzie dwuetapowo.
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a) ETAP I - czerwiec

-Uczestnicy konkursu powinni samodzielnie opracowa? krótki informator

o Roztoczu, który uwzgl?dnia?by najatrakcyjniejsze miejsca godne uwagi
i zwiedzenia.

- Technika wykonania prac jest dowolna.

- Prace powinny by? z?o?one w Bibliotece Powiatowej w Zamo?ciu do 4.07

- Jury wy?oni 15 najlepszych prac, których autorzy przyst?pi? do II etapu.

b) ETAP II- odb?dzie si? w Czytelni Biblioteki Powiatowej w Zamo?ciu 25.09,
o godz. 16.

- W konkursie przewidziane s? pytania, odpowiednio punktowane w zale?

no?ci od stopnia trudno?ci.

- O punktacji decyduje Jury.
- Dla zwyci?zców konkursu przewidziane s? nagrody ksi??kowe, a dla

wszystkich uczestników dyplomy pami?tkowe.

5. LIDER:

Konkurs poprowadzi bibliotekarz.

6. JURY, PYTANIA, ZASADY NAGRADZANIA.

A. JURY: nauczyciele zaproszeni z innej szko?y, pracownik dzia?u regional

nego Biblioteki Powiatowej.
B . PYTANIA do II etapu:

Na pytania uczestnicy odpowiadaj? pisemnie na przygotowanych wcze

?niej kartkach.

l) Ile wynosi d?ugo?? Roztocza w granicach naszego kraju?

Odp.1lOkm

pytanie za l pkt.

2) Okre?l podregiony Roztocza?

Odp. Roztocze Zachodnie, Roztocze ?rodkowe, Roztocze Po?udniowe.

pytanie za 3 pkt.

3) W którym roku i jako który z kolei zosta? utworzony Roztocza?ski Park

Narodowy?

Odp. 10.05 1974 roku, 13 Park Narodowy w Polsce.

pytanie za 2 pkt.

4) Jak si? nazywa g?ówna rzeka Roztocza?

Odp. Wieprz

pytanie za l pkt.

5) W jakiej cz??ci Roztocza jest po?o?ony Roztocza?ski Park Narodowy?

Odp. W ca?o?ci w obr?bie Roztocza ?rodkowego.
pytanie za l pkt.
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6) Ile rezerwatów utworzono na Roztoczu ?rodkowym? ( podaj liczb?)

Odp.15

pytanie za l pkt.
7) Wymie? najbardziej charakterystyczne drzewa, które rosn? na Roztoczu.

Odp. Buk, jawor, jod?a, modrzew, ?wierk

pytanie za 5 pkt.
8) Wymie? najbardziej znane pomniki przyrody na Roztoczu ?rodkowym.

Odp. Buki i jod?y na Wzgórzu Bukowa Góra,

D?b o obwodzie pnia 5m. w Wojdzie,
Sosna o obwodzie pnia 4m. na terenie le?nictwa Nowiny,
Ska?ki Wapielni.

pytanie za 4 pkt.

9) Jakie znasz zwierz?ta, które zamieszkuj? Roztocze?

Odp. Daniele, dziki, jastrz?bie, jelenie, jenoty, lisy, kuny, samy, wydry,

w?? eskulapa, ?mije.

pytanie za 10 pkt.

10) Podaj dat? i miejsce pierwszej w kraju otwartej bitwy partyzantów z hi

tlerowcami.

Odp. 30.12 1942 rok pod Kosobudami i Wojd?.

pytanie za 3 pkt.

11) Prosz? wymieni? wa?niejsze bitwy partyzantów na terenie Roztocza

?rodkowego.
Odp. Bitwa pod Zaborecznem,

Bitwa pod Ró??,
Bitwa w D?ugim K?cie,
Bitwa w Pastuszkowie,

Bitwa w Lasowcach.

Bitwa w Krugliku.

pytanie za 6 pkt.

12) Jakie odznaczenie posiada Zwierzyniec?

Odp. Krzy? Grunwaldu III klasy.

pytanie za 2 pkt.

13) Wymie? wa?niejsze miejscowo?ci Roztocza.

Odp. Zwierzyniec, Susiec, Krasnobród, Józefów, Tomaszów Lub., Be??ec.

pytanie za 5 pkt.

14) Ile wynosi i jak si? nazywa najwy?sze wzniesienie Roztocza ?rodkowego?
Odp. 386 m. npm- WapieInia

pytanie za 2 pkt.

15) Jakie tragiczne wydarzenia kojarz? Ci si? z Osuchami?

Odp. Wie? ca?kowicie spalona 24.06.1944 r. przez hitlerowców.

pytanie za 3 pkt.

38



16) Jak wygl?da herb Zwierzy?ca?

Odp. Jest nim herb Zamoyskich "Jelita" z p?dem rozwijaj?cej si? ro?liny.

pytanie za 2 pkt.

C. ZASADY NAGRADZANIA

-

Wszyscy uczestnicy l etapu otrzymuj? pami?tkowe dyplomy uczestnictwa

w konkursie.

- Dla zwyci?zców konkursu s? przewidziane cenne nagrody ksi??kowe.
- W przypadku jednakowej liczby punktów zdobytej przez kilku uczestni-

ków nie przewiduje si? dodatkowych pyta?.
- Organizatorzy musz? przygotowa? maksymaln? liczb? nagród g?ównych za

miejsca 1-4

7. TERMIN I MIEJSCE

I. ETAP- CZERWIEC

II. ETAP- 25.09., godz. 16, Czytelnia PiMBP w Zamo?ciu.

8. INFORMACJA DLA PUBLICZNO?CI
- Program konkursu

- Ogólne zasady punktowania i nagradzania
- Podsumowanie konkursu

- Wr?czenie nagród.

Oprac. Anna Pietrynka
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KSI?.?KI, KTÓRE WARTO KUPI?

DO BIBLIOTEKI WYDANE W 1999 R.

DOMOS?AWSKI ARTUR: Chrystus bez karabinu. - Warszawa: Wydaw
nictwo Prószy?ski i S-ka

Jan Pawe? II posiada rzadki dar ??czenia pozornych przeciwie?stw: niez?om

no?ci z ekumenizmem, twardej mowy z ciep?em, sztuki dyplomacji z odwag?
?wiadectwa, otwarto?ci intelektualnej z konsekwentnym egzekwowaniem orto

doksji od teologów. Gdy namawia do trwania przy zasadach, ale pi?tnuje fun

damentalizm i wzywa do dialogu z inaczej my?l?cymi, jest konserwatyst? mi

?uj?cym wolno??, gdy pi?tnuje niesprawiedliwo??, ale przypomina, ?e wa?niej
sze od sprawiedliwo?ci, jest pod?egaczem mi?uj?cym pokój. W ci?gu dwudzie

stu lat pontyfikatu Jana Paw?a II rzadko pojawia?y si? w Polsce g?osy wolne od

bezkrytycznych zachwytów - z jednej strony i tendencyjnych z?o?liwo?ci -

z drugiej. Ksi??ka Artura Domos?awskiego jest takim g?osem.

GOLEMAN DANIEL: Inteligencja emocjonalna w praktyce. - Pozna?:

MEDIA RODZINA

W drugiej, po fenomenalnym bestsellerze: Inteligencja emocjonalna, ksi??ce:

Inteligencja emocjonalna w praktyce autor zajmuje si? ?ród?ami sukcesu

w pracy nie tylko indywidualnego pracownika ale równie? ca?ej organizacji.

Pokazuje na konkretnych przyk?adach, jak emocje, samokontrola i samo?wia

domo??, zdolno?? koncentracji, umiej?tno?? pracy w grupie wp?ywaj? na osi?

gni?cie sukcesu.

JAN PAWE? II. - Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona

Jest to kronika ?ycia poczynaj?c od narodzin a? do roku 1998. Wszystkie wyda
rzenia zosta?y uj?te w formie wielu krótkich notatek i udokumentowane fotogra
fiami. Wiele ze zdj?? stanowi rzadko??, niektóre opublikowano po raz pierwszy.
Jest to unikatowe opracowanie na polskim rynku ksi??ki ze wzgl?du na nowa

torski sposób opisania g?ównej postaci.

JANTRA HELMUT: Dekoracyjne ogródki. - Warszawa: Oficyna Wydaw

nicza KaIliope

Ksi??ka ho?duje zasadzie, ?e podstaw wiedzy teoretycznej nie mo?na zast?pi?

nawet najwi?ksz? mi?o?ci? do ro?lin. Czytelnik znajdzie wiele cennych porad

praktycznych oraz liczne propozycje, które powinny u?atwi? w?a?ciwe piel?

gnowanie ro?lin w pojemnikach. Dowie si? dlaczego ro?lina "nie chce" zakwit

n?? czy wypu?ci? nowych p?dów. Autor prezentuje ponad 70 gatunków ró?nych

ro?lin ozdobnych
- drzew, krzewów, bylin. Opisom towarzysz? kolorowe
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schematy i tabele, które zapoznaj? z doborem odpowiedniego nas?onecznienia,

nawo?enia, podlewania, temperatur. Ponad 100 kolorowych ilustracji.

KA WECKA - WYRZYKOWSKA EL?BIETA: Polska w drodze do Unii

Europejskiej. - Warszawa: Wydawnictwo Ekonomiczne

Polska konsekwentnie d??y do uzyskania pe?nego cz?onkostwa w Unii Europej

skiej. Jednak tym d??eniom stale towarzysz? pytania o efekty i skutki integracji
dla polskiej gospodarki. Ksi??ka stara si? odpowiedzie? na te pytania. Rozwa

?ania rozpoczyna prezentacja g?ównych postanowie? Uk?adu Europejskiego
wraz z ocen? pierwszego etapu jego funkcjonowania. Pokazane zosta?o stanowi

sko Polski i Unii w sprawie rozszerzenia Unii o pa?stwo Europy ?rodkowej
oraz zmiany tych stanowisk. Ksi??ka dla studentów oraz wszystkich zaintere

sowanych problematyk? integracyjn?.

KOSMAN MARCELI: Ogniem i mieczem. Prawda i legenda.
- Pozna?:

Oficyna Wydawnicza G&P

Fascynuj?ca lektura dla mi?o?ników Sienkiewicza i dla wszystkich, którzy

chcieliby skonfrontowa? powie?? i jej filmow? adaptacj? z prawd? historyczn?.

Szczególnie frapuj?ce wywody dotycz? g?ównych bohaterów Ogniem i mie

czem. Czytelnik dowie si? z nich, czy i w jakim stopniu by?y to postaci auten

tyczne, a tak?e jakie by?y ich - nieraz sensacyjne koleje losów. Ksi??ka ma

efektown? szat? graficzn? i jest bogato ilustrowana. Zawiera tak?e m.in. poczet

postaci powie?ciowych
- autentycznych i fikcyjnych.

KWIATEK JERZY, LUEWSKI TEOFIL: Leksykon miast polskich. -

Warszawa: Wydawnictwo Muza S.A.

Leksykon obejmuje opisy wszystkich 875 miast w Polsce, zawieraj?cy ponad

1000 barwnych ilustracji, 870 herbów miast, 200 rysunków oraz 55 kolorowych

planów
-

opracowane w ramach konsekwentnie utrzymanego encyklopedycz

nego porz?dku. Autorami s? znani geografowie, którzy gromadzili materia? od

kilkunastu lat, odwiedzaj?c prawie wszystkie opisane miasta. Informacje zosta?y

zweryfikowane przez wi?kszo?? burmistrzów i prezydentów miast. Uwzgl?d

niono nowy podzia? administracyjny kraju. Ksi??ka jest niezb?dna we wszyst

kich urz?dach administracji pa?stwowej i samorz?dowej.

LEKSYKON LITERA TURY POLSKIEJ: Dla uczniów i nauczycieli. -

Wroc?aw: Wydawnictwo Dolno?l?skie sp. z 0.0.

Wydawnictwo Dolno?l?skie rozpocz??o edycj? nowej serii, sk?adaj?cej si?

z sze?ciu tomów. Ksi??ki skierowane s? do m?odzie?y szkó? ?rednich, opisuj?

literatur? polsk? od pocz?tków do wspó?czesno?ci. Leksykon uwzgl?dnia tak?e
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literatur? ?wiatow?, obejmuje równie? poj?cia i zjawiska dotycz?ce ?ycia lite

rackiego.

LEKSYKON SAMORZ?DU TERYTORIALNEGO /red. Marek Chmaj/. -

Warszawa: Oficyna Wydawnicza GRAF- PUNKT

Oryginalna, pierwsza na polskim rynku wydawniczym publikacja, obejmuj?ca
ca?o?? problematyki zwi?zanej z szeroko poj?tym samorz?dem terytorialnym.
170 obszernych hase?, uporz?dkowanych alfabetycznie, ale powi?zanych ze

sob? systemem licznych odno?ników. Leksykon jest nieodzown? pomoc? za

równo dla praktyków samorz?du terytorialnego, jak i uczniów szkó? ?rednich,
studentów prawa, administracji, ekonomii i politologii oraz wszystkich zaintere

sowanych problematyk? samorz?dow?. Na podkre?lenie zas?uguje zw?aszcza

przydatno?? Leksykonu w pracy radnego.

MILCZAREK TADEUSZ: Samorz?d powiatowy. - Warszawa: Wydawnic
two Prawno - Ekonomiczne

Publikacja przybli?a istot? i zasady funkcjonowania powiatu w nowym podziale

terytorialnym pa?stwa obowi?zuj?cym od l stycznia 1999 r. Szczegó?owo
omówione w niej zosta?y zadania powiatu, kompetencje jego organów, sposoby

nabywania mienia oraz zasady prowadzenia gospodarki finansowej.

MI?OSZ CZES?AW: Piesek przydro?ny. - Kraków: Znak

Publikacja nagrodzona Literack? Nagrod? Nike, jako najlepsza ksi??ka 1998

roku wydana w Polsce. Mi?osz si?ga do ró?norodnych form literackich od afo

ryzmów po ma?e traktaty teologiczne.

MUSZALSKI WOJCIECH: Prawo socjalne'99. - Warszawa: Wydawnic
two Naukowe PWN

Ksi??ka dotyczy nowej ustawy emerytalnej, porusza zagadnienia prawa pracy,

ubezpiecze? spo?ecznych, zatrudnienia, pomocy spo?ecznej, ochrony zdrowia,

ochrony prawa do mieszkania. Publikacj? uzupe?nia wykaz podstawowych

przepisów prawnych.

NOWE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE: z krótkim komentarzem ..
-

Warszawa: Wydawnictwo Prawno - Ekonomiczne INFOR

W cyklu wydawniczym "Wielkie reformy" ukaza?a si? ksi??ka zawieraj?ca
zbiór naj nowszych przepisów reguluj?cych nowy system ubezpiecze? zdrowot

nych, stan prawny na l marca 1999 r. W czterech cz??ciach przedstawiono

zagadnienia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, ochrony zdrowia psy

chicznego, zak?adów opieki zdrowotnej, zawodu lekarza i zawodu piel?gniarki

po?o?nej.
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OR?OWSKI TADEUSZ: Nowy Leksykon Ekonomiczny. - Warszawa:

Oficyna Wydawnicza GRAF - PUNKT, 1998

Jest to dzie?o na wskro? nowoczesne, wype?niaj?ce dotkliw? luk? w?ród funk

cjonuj?cych na rynku czytelniczym kompendiów tego typu, w których wi?k
szo?? uleg?a znacznej dezaktualizacji. Zawiera ponad 700 hase?. Omówione tu

poj?cia, kategorie i zagadnienia s? mocno osadzone w realiach polskiej gospo

darki i polskiego prawa gospodarczego - z uwzgl?dnieniem procesów transfor

macyjnych i wymaga? Unii Europejskiej. Leksykon jest kierowany do uczniów

?rednich i policealnych szkó? ekonomicznych, studentów szkó? wy?szych oraz

praktyków gospodarczych.

POLITYKA GOSPODARCZA. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe

PWN

Publikacja dotyczy zagadnie? nauki o polityce gospodarczej, przedstawia jej

ca?y dorobek. Autorzy okre?laj? m?dr? i skuteczn? polityk? gospodarcz? jako
ca?okszta?t poczyna? rz?dów i innych publicznych organów narodowych i mi?

dzynarodowych.

PIEKALKIEWICZ JANUSZ: Polski wrzesie? 1-17 IX 1939: Hitler i Stalin

rozdzieraj? Rzeczpospolit?.
- Warszawa: Wydawnictwo Magnum

Jest to reporta? historyczny
- monta? autorskiej narracji, dokumenty i biogramy

g?ównych dowódców, przedstawiaj?cych kampani? polsk? z wrze?nia 1939

roku. Po raz pierwszy w jednej publikacji zestawiono tak bogaty materia? iIó

d?owy dotycz?cy zarówno I, jak i 17 wrze?nia - dwóch naj bardziej tragicznych

dat w losach Polaków. Oryginalne teksty depesz, rozkazów, stenogramy roz

mów, fragmenty wypowiedzi i wywiadów tworz? dramatyczny scenariusz wy

darze? sprzed 60 lat, pozwalaj? jednocze?nie lepiej zrozumie? ich przyczyny

i mechanizmy.

PIELGRZYMKA do Ojczyzny '99 Ojca ?wi?tego Jana Pawia II. Przewod

nik. - Warszawa: Apostolicum i Wydawnictwo M

Bardzo dobrze przygotowany przewodnik. Zawiera krótkie przypomnienie po

przednich pielgrzymek, dok?adny plan czekaj?cego nas pobytu Ojca ?wi?tego

z podaniem dat i godzin, opis miejsc, które odwiedzi Papie?, z sylwetkami ka

nonizowanych i beatyfikowanych podczas tej pielgrzymki. Podaje równie?

informacje dotycz?ce obs?ugi medialnej, sk?ad Komisji Episkopatu ds. Wizyty

Apostolskiej Ojca ?wi?tego w Polsce w 1999 r. oraz komisji rz?dowej zajmuj?

cej si? tymi sprawami.
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SERFONTEIN GORDON: Twoje nadpobudliwe dziecko. - Warszawa:

Prószy?ski i S-ka

Trudno?ci w nauce i niepowodzenia w kontaktach z rówie?nikami cz?sto s?

wynikiem zaburze? koncentracji uwagi - choroby wyst?puj?cej u wielu dora

staj?cych dzieci, zw?aszcza ch?opców. Autor, do?wiadczony pediatra od lat

pracuj?cy z dzie?mi, wnikliwie opisuje przyczyny i objawy tych zaburze?,
w?ród których wymienia mi?dzy innymi impulsywno??, nadpobudliwo??, nie

uwag?, agresj?. Doradza, jak post?powa?, aby okres dojrzewania przebiega?

mniej burzliwie. Dodaje otuchy rodzicom, nauczycielom i lekarzom i pokazuje
na przyk?adach, ?e cz?sto z tych k?opotliwych dzieci wyrastaj? zdolni nieprze

ci?tni ludzie.

STANWAY PENNY: Zdrowa dieta - zdrowe ?ycie. - Warszawa: Wydaw
nictwo Medium

Autorka wyja?nia, w jaki sposób mo?na wspomóc diet? leczenie wielu dolegli
wo?ci i chorób. W ksi??ce mo?na znale?? m.in. ró?ne rodzaje diet, tabele za

warto?ci witamin i innych sk?adników pokarmowych w ró?nych produktach

spo?ywczych, informacje o domowej hodowli i stosowaniu zió?.

?LIWERSKI BOGUSLA W: Wspó?czesne teorie i nurty wychowania. -

Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls
Unikatowa na rynku ksi??ki pozycja przedstawiaj?ca najnowsze tendencje
w teorii i praktyce wychowawczej na ?wiecie. Jest to dobrze napisane kompe
dium wiedzy z zakresu pedagogiki, niezb?dne dla studentów

, nauczycieli
i animatorów ?ycia o?wiatowego i kulturalnego w lokalnych ?rodowiskach.

Tre?? ksi??ki pomo?e czytelnikowi wyrobi? sobie w?asne zdanie co do propo

nowanej reformy o?wiaty i wychowania w Polsce.

TURNER JONATHAN H.: Socjologia - koncepcje i ich zastosowanie. -

Pozna? Wydawnictwo ZYSK i S-ka

Jest to znakomity podr?cznik zawieraj?cy omówienie podstawowych koncepcji
i poj?? filozoficznych. Jest on skierowany nie tylko dla studentów socjologii, ale

tak?e wielu innych kierunków humanistycznych. Prezentuje przedmiot i zna

czenie socjologii oraz jej zastosowanie praktyczne, w szczególno?ci wobec

polityki spo?ecznej, która -zdaniem autora -

powinna zosta? poddana wi?kszej
ni? dot?d humanizacji. Ksi??ka uchodzi za najlepsze w kraju wprowadzenie
w problematyk? socjologiczn?, przydatne tak?e dla nauczycieli akademickich

i wyk?adowców.
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USTRÓJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ: Stan prawny na dzie?

1 stycznia 1999 r. Zbiór najnowszycb przepisów. - Warszawa: Wydawnic
two Prawno - Ekonomiczne

W zbiorze znajduj? si? najnowsze, a równocze?nie podstawowe ustawy regulu

j?ce ustrój administracji publicznej. Cz??? l: Trójstopniowy podzia? terytorialny

pa?stwa, Samorz?d gminny, Samorz?d powiatowy, Samorz?d województwa.

Cz??? 2: Administracja rz?dowa w województwie. Cz??? 3: Terminarz wej?cia
w ?ycie ustaw normuj?cych ustrój administracji publicznej, kompetencje admi

nistracji publicznej. Przepisy wprowadzaj?ce ustawy reformuj?ce administracj?

publiczn?. Cz??? 4: Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmi

ków, województw. Cz??? 5: Dochody jednostek samorz?du terytorialnego, fi

nanse publiczne.

?AK ST ANISLA W: Polscy pisarze nobli?ci. -

, Kielce: Oficyna Wydawni
cza Ston 2

Ksi??ka przedstawia szkice o W?adys?awie Stanis?awie Reymoncie, Henryku

Sienkiewiczu, Czes?awie Mi?oszu i Wis?awie Szymborskiej. Autor - profesor,

historyk, i teoretyk literatury, przedstawi? portrety historycznoliterackie pol
skich literatów Nagrody Nobla.

Oprac. Alina Malinowska
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TO WARTO WIEDZIE?





USTAWA

Z DNIA 7 MAJA 1999 R.

O ZMIANIE USTA WY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Oz.U. Nr

155 poz. 1014) wprowadza si? nast?puj?ce zmiany:

l) wart. 19 w ust.lO:

a) wyrazy "dochodów w?asnych" zast?puje si? wyrazem "wydatków",

b) na ko?cu dodaje si? wyrazy "nie dotyczy to dotacji inwestycyjnych"

2) po art. 34 dodaje si? art. 34a w brzmieniu:

"Art. 34a Organ stanowi?cy jednostki samorz?du terytorialnego mo?e okre

?li? szczegó?owe zasady i tryb umarzania wierzytelno?ci jej jednostek organiza

cyjnych z tytu?u nale?no?ci pieni??nych, do których nie stosuje si? przepisów

ustawy
- Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w sp?acaniu tych nale?no

?ci oraz wskaza? organy do tego uprawnione".

3) w art. 92 w pkt 5 na ko?cu dodaje si? wyrazy "a w odniesieniu do podmiotów
nie dzia?aj?cych w celu osi?gni?cia zysku w trybie jawnego wyboru najkorzyst

niejszej oferty w rozumieniu ustawy o zamówieniach publicznych, z odpowied
nim zastosowaniem art. 25 i art. 71";

4) w art. 107 w ust. 3 wyrazy "pkt 4 i 5" zast?puje si? wyrazami "pkt 5 i 6";

5) art. 118 otrzymuje brzmienie:

"Art. 118.1. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie

dzia?aj?ce w celu osi?gni?cia zysku mog? otrzymywa? z bud?ety jednostki

samorz?du terytorialnego dotacje na cele publiczne zwi?zane z realizacj? za

da? tej jednostki.
2. Zlecenie zadania i udzielenia dotacji nast?puje na podstawie umowy jed
nostki samorz?du terytorialnego z podmiotem, o którym mowa w ust. 1.

Przepis art. 71 ust. 2 stosuje si? odpowiednio.
3. Tryb post?powania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz spo

sób kontroli wykonywania zleconego zadania okre?la w drodze uchwa?y or

gan stanowi?cy jednostki samorz?du terytorialnego zapewniaj?c jawno??

post?powania o udzielenie dotacji i jej rozliczenia";

6) w art. 191 dotychczasow? tre?? oznacza si? jako ust. l i dodaje si? ust. 2

w brzmieniu:

,,2. W 1999r. nie stosuje si? ograniczenia okre?lonego wart. 19 ust 10".

Art. 2

Ustawa wchodzi w ?ycie z dniem og?oszenia, z moc? od dnia l stycznia 1999 r.
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ROZPORZ?DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

Z DNIA 9 MARCA 1999 R.

W sprawie wymaga? kwalifikacyjnych uprawniaj?cych do zajmowania okre

?lonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji.

l. Pracownicy s?u?by bibliotecznej

Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje

wykszta?cenie sta? pracy

l 2 3 4

l Starszy kustosz wy?sze bibliotekarskie

wy?sze oraz podyplomo-
we studia bibliotekozuaw-

stwa i informacji nauko- 6 lat

wej

wy?sze odpowiadaj?ce

profilowi biblioteki, wy-

konvwanei specjalno?ci

2 Kustosz wy?sze bibliotekarskie 4 lata

wy?sze oraz podyplorno-
we studia bibliotekoznaw-

stwa i informacji nauko-

wej

wy?sze odpowiadaj?ce

profilowi biblioteki, wy-

konywanej specjalno?ci
------------------------------ -------------------------

wy?sze zawodowe bi-

bliotekarskie

wy?sze zawodowe odpo- 5 lat

wiadaj?ce profilowi bi-

blioteki, wykonywanej

specjalno?ci

3 Starszy bibliotekarz wy?sze bibliotekarskie 2 lata

wy?sze odpowiadaj?ce

profilowi biblioteki, wy-

konywanej specjalno?ci

wy?sze zawodowe bi-
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bliotekarskie

wy?sze zawodowe odpo- 3 lata

wiadaj?ce profilowi bi-

blioteki, wykonywanej

specjalno?ci
--- - - -- ------ ---- --- --- - -- - - --- - --- ---- - -- --------- - ----

studium bibliotekarskie 4 lata

4 Bibliotekarz wy?sze bibliotekarskie

wy?sze odpowiadaj?ce

profilowi biblioteki, wy-

konywanej specjalno?ci

wy?sze zawodowe bi-

bliotekarskie l rok

wy?sze zawodowe odpo-

wiadaj?ce profilowi bi-

blioteki, wykonywanej

specjalno?ci
-- - -- ---- --- -------- ------- ---- -------------------------

- -

studium bibliotekarskie 2 lata

?rednie bibliotekarskie

5 M?odszy bibliotekarz studium bibliotekarskie

?rednie bibliotekarskie

?rednie oraz przeszkolenie

specjalistyczne (praktyka, -

kurs dla nowo zatrudnio-

nych bibliotekarzy)
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ROZ PORZ?DZENE MINISTRA KULTURY I SZTUKI

Z DNIA 23 KWIETNIA 1999 R.

w sprawie zasad wynagradzania pracowników kultury prowadz?cych go

spodark? finansow? na zasadach ustalonych dla zak?adów bud?etowych.

Za??cznik nr ?

TABELE STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

1. Pracownicy dzia?alno?ci podstawowej, administracji i obs?ugi

Kategoria zaszeregowania Stawki miesi?czne w z?otych

I 610-685

II 615-705

III ,620-725

IV 625-745

V 635-770

VI 650-805

VII 665-840

VIII 680-880

IX 695-940

X 715-1015

XI 745-1090

XII 775-1165

XIII 815-1240

XIV 860-1315

XV 905-1390

XVI 950-1465

XVII 1000-1540

XVIII 1055-1615

XIX l I 10-1705

XX 1175-1800

XXI 1250-1895
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WYKAZ SZKÓ? WY?SZYCH, SZKÓ? I INNYCH FORM KSZTA?CENIA,

KTÓRYCH UKO?CZENIE UZNAJE SI? ZA WYKSZTA?CENIE BIBLIOTE

KARSKIE

A. Wykszta?cenie uznane za bibliotekarskie do zajmowania stanowisk bibliote

karskich, okre?lonych w za??czniku nr I do rozporz?dzenia.
l. Za wykszta?cenie ?rednie bibliotekarskie (wykszta?cenie równorz?dne) uznaje

si?:

l) uko?czenia szko?y ?redniej oraz jednej z wymienionych form kszta?cenia:

a) Rocznego Studium Bibliotekarskiego w Jarocinie,

b) Policealnego Studium Bibliotekarskiego Zaocznego (z pó?torarocznym

cyklem nauczania) w Warszawie,

c) ogólnobibliotekarskich kursów kwalifikacyjnych,

d) kwalifikacyjnych kursów bibliotekarskich w Pa?stwowym O?rodku

Kszta?cenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy w Warszawie,

2) uko?czenie przed 1970 r. jednej z nast?puj?cych szkó? lub kursów, pod
warunkiem posiadania wykszta?cenia ?redniego:

a) liceum bibliotekarskiego lub liceum bibliotekarskiego i ksi?garskiego,

b) Pa?stwowego Kursu Bibliotekarskiego w Jarocinie,

c) dwóch lat studiów z zakresu bibliotekoznawstwa.

2. Za wykszta?cenia okre?lone jako studium bibliotekarskie (wykszta?cenie

równorz?dne) uznaje si? uko?czenie:

l) pomaturalnego studium bibliotekarskiego, dawniej pa?stwowego studium

bibliotekarskiego,
2) Pomaturalnego Studium Bibliotekarskiego Zaocznego z dwuletnim cy

klem nauczania. dawniej policealnego Studium Bibliotekarskiego Zaoczne

-'go,

3) pa?stwowego pomaturalnego studium kszta?cenia animatorów kultury
i bibliotekarzy, dawniej pa?stwowego studium kulturalno - o?wiatowego
i bibliotekarskiego - wydzia?u bibliotekarskiego lub wydzia?u animatorów

kultury, pod warunkiem posiadania ?redniego wykszta?cenia bibliotekar

skiego,

4) Pa?stwowego zaocznego Studium O?wiaty i Kultury Doros?ych, pod wa

runkiem posiadania ?redniego wykszta?cenia bibliotekarskiego,

5) policealnego studium archiwistyki, policealnego studium dokumentacji
i informacji naukowej, policealnego studium ksi?garskiego, pod warunkiem

posiadania ?wiadectwa maturalnego,
6) Policealnego Studium Bibliotekarskiego Zaocznego w Centrum Usta

wicznego Kszta?cenia Bibliotekarzy, z dwuletnim cyklem nauczania, oraz

7) posiadanie ?wiadectwa uko?czenia Kwalifikacyjnego Kursu Bibliotekar

skiego,
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8) posiadanie ?wiadectwa z?o?enia Kwalifikacyjnego Egzaminu Bibliotekar".
skiego,

. .

9) zaliczenie czterech lat studiów wy?szych oraz uko?czenie mi?dzywy
dzia?owego studium bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej albo uzy

skanie kwalifikacji w zakresie ?redniego wykszta?cenia bibliotekarskiego lub

równorz?dnego,

10) spe?nienie jednego z nast?puj?cych warunków (dotyczy okresu do 1970 r. ):
a) uko?czenie trzech lat studiów w zakresie bibliotekoznawstwa,
b) uko?czenie co najmniej trzech lat studiów wy?szych, pod warunkiem po
siadania ?redniego wykszta?cenia bibliotekarskiego lub równorz?dnego.

3. Za wy?sze wykszta?cenie bibliotekarskie (wykszta?cenie równorz?dne) uznaje
si?:

1) uko?czenie studiów wy?szych z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji
naukowej,

2) uko?czenia innych studiów wy?szych ni? wymienione w pkt 1 ze specjal
no?ci? bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
3) uko?czenie wy?szych zawodowych studiów (studiów licencjackich) bi

bliotekarskich,

4) uko?czenie podyplomowego studium bibliotekoznawstwa i informacji

naukowej,

5) uko?czenie wy?szego studium mi?dzywydzia?owego bibliotekoznawstwa

i informacji naukowej,

6) uzyskanie stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego nauk

humanistycznych, je?eli rozprawa doktorska lub habilitacyjna dotyczy?a za

gadnie? z zakresu bibliotekoznawstwa,

7) uko?czenie studiów wy?szych i z?o?enie egzaminu bibliotekarskiego lub

egzaminu z informacji i dokumentacji naukowej,

8) uko?czenie przed rokiem 1970 studiów wy?szych oraz jednej ze szkó? lub

jednego z kursów wymienionych w cz??ci A, dziale I, pkt I i 2.

56



TEGOROCZNE NOMINACJE DO LITERACKIEJ NAGRODY NIKE

ST ANIS?A W BARA?CZAK

"Chirurgiczna precyzja"
MAREK BIE?CZYK

"Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajd? straty"

ANDRZEJFRANASZAK

"Ciemne ?ród?o - o twórczo?ci Zbigniewa Herberta"

MICHA? GLOWI?SKI

"Czarne sezony"

JÓZEFHEN
"B?azen - wielki m??: Opowie?? o Tadeuszu Boyu - ?ele?skim"

ANDRZEJ ST. KOWALCZYK

.Pan Petlura?"

HANNA KRALL

"Tam ju? nie ma ?adnej rzeki"

ANTONI LIBERA

"Madame"

ZBIGNIEW MAJCHROWSKI

"Cela Konrada: powracaj?c do Mickiewicza"

JERZY PILCH

"Bezpowrotnie utracona lewor?czno??"

JACEK PODSIADLO

"Niczyje, boskie"

RYSZARD PRZYBYLSKI

"Ba?? zimowa, eseje o staro?ci"

TADEUSZ RÓ?EWICZ

"Zawsze fragment - recycling"
BRONISLA W ?WIDERSKI

"S?awa obcego"

MARCIN ?WIETLICKI

"Pie?? profana"

OLGA TOKARCZUK

"Dom dzienny ,dom nocny"

MAGDALENA TULLA

"w czerwieni"

ADAM WIDEMANN

"S?k, pies, brew"

MARIUSZ WILK

"Wilczy notes"

ADAM ZAGAJEWSKI

"W cudzym pi?knie"
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"JEDNA WIELKA BA?? O ?YCIU"

ilustrowany kalendarz twórczo?ci Ewy Szelburg-Zarembinv

Regulamin konkursu literacko-plastycznego

Celem konkursu jest upami?tnienie 100. rocznicy urodzin Ewy Szelburg

Zarembiny - pisarki, poetki, autorki ksi??ek dla dzieci i pedagoga oraz' upo-
.:,'[ \L.

,-
.

wszechnienie w?ród dzieci jej twórczo?ci. Pragniemy równie? zwróci? Juwag?

na g??boko zaakcentowane w utworach pisarki humanistyczne warto?ci ?yCia -

przyja??, uczciwo??, szlachetno??.

WARUNKI UCZESTNICTW A:

- W konkursie mog? bra? udzia? dzieci w wieku do 10 lat.

- Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie dorobku pisarskiego Ewy

Szelburg-Zarernbiny w formie ilustrowanego kalendarza.

- Kalendarz mo?e mie? dowoln? form? graficzn?, winien jednak?e zawiera?

nast?puj?ce informacje i elementy: tytu?y ksi??ek, ilustracje tematycznie zwi?

zane z tre?ci?, uk?ad zgodny z latami powstania poszczególnych utworów.

- Prace mo?na z?o?y? w najbli?szej bibliotece publicznej lub przes?a? na adres:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Dzia? Instrukcyjno-Metodyczny,
22-400 Zamo??, ul. Reja 18

Prace konkursowe nale?y zaopatrzy? w informacje zawieraj?ce:

• imi? i nazwisko autora pracy

• wiek

• adres zamieszkania

• nazw?, adres i telefon macierzystej biblioteki publicznej
• nazw?, adres i telefon szko?y lub placówki o?wiatowo-wychowawczej.
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TERMINY:
- Termin nadsy?ania prac konkursowych up?ywa 15 pa?dziernika 1999 r.

-

Og?oszenie wyników i wr?czenie nagród nast?pi podczas podsumowania kon-

kursu. O dok?adnym terminie podsumowania konkursu laureaci zostan? poin
formowani pisemnie.

OCENA PRAC. NAGRODY
-

Oceny nades?anych prac dokonajwy powo?ane przez organizatora.
- Za podstaw? oceny przyjmuje si? spe?nienie wymogów regulaminowych oraz

w?asn? inwencj? twórcz?.
- Prace rozpatrywane b?d? w jednej kategorii wiekowej.
-

Przewiduje si? 3 nagrody oraz 3 wyró?nienia.

Juliusz S?owacki poeta i wieszcz.

Konkurs na scenariusz programu po?wi?conego poecie

CELE KONKURSU

W??czenie czytelników w obchody Roku Juliusza S?owackiego.

Przybli?enie sylwetki poety i upowszechnienie jego twórczo?ci.

WARUNKI UCZESTNICTWA

l. W konkursie mog? bra? udzia?: m?odzie? szkó? ponadpodstawowych, bi

bliotekarze, nauczyciele, animatorzy ruchu kulturalnego.
2. Warunkiem udzia?u w konkursie jest przygotowanie w?asnego scenariusza

programu po?wi?conego Juliuszowi S?owackiemu.

3. Do udzia?u w konkursie dopuszczone zostan? wy??cznie nowe scenariusze.

4. Do prac konkursowych mo?na do??czy? dokumentacj? z realizacji progra

mu (zdj?cia, nagrania na kasetach magnetofonowych i video).
5. Programy nale?y przes?a? na adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu

bliczna Dzia? Instrukcyjno-Metodyczny, 22-400 Zamo??, ul. Reja 18; wraz

z "kart? zg?oszenia" zawieraj?c? nast?puj?ce dane:

• imi? i nazwisko autora programu,

• nazwa reprezentowanej instytucji,
• adres dla korespondencji i numer telefonu.
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TERMINY

l. Termin nadsy?ania prac up?ywa 30 wrze?nia 1999 r.

2. Og?oszenie wyników i wr?czenie nagród nast?pi podczas podsumowania
konkursu. O dok?adnym terminie podsumowania konkursu laureaci zostan?

poinformowani pisemnie.

OCENA PRAC I NAGRODY

l. Oceny prac dokona jury powo?ane przez organizatora.
2. Przy ocenie jury zwraca? b?dzie uwag? na interesuj?c? form? programu,

ciekawy dobór materia?u repertuarowego, szczegó?owo?? scenariusza wraz z

opisem warunków technicznych koniecznych do prezentacji programu.

3. Przewiduje si? 3 nagrody oraz 3 wyró?nienia.
4. Jury zastrzega sobie prawo innego podzia?u nagród.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

l. Prace nagrodzone i wyró?nione przechodz? na w?asno?? organizatora, który

zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji tych programów.
2. W sprawach spornych wynikaj?cych z interpretacji regulaminu ostateczn?

decyzj? podejmuje organizator w porozumieniu z jury.
3. Laureaci konkursu zaproszeni na jego podsumowanie przyje?d?aj? na w?a

sny koszt.

Zapraszamy do wzi?cia udzia?u w konkursach

Organizatorzy

•

"A TO POLSKA W?A?NIE'

Regulamin l Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

ORGANIZATOR: BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHE?MIE

WSPÓLORGANIZA TORZY : STAROSTWO CHE?MSKIE, CHE?MSKI

DOM KULTURY, REDAKCJA KWARTALNIKA LITERACKIEGO

"AKCENT'

PATRONAT: MARSZA?EK WOJEWÓDZTW A LUBELSKIEGO,

PREZYDENT MIASTA CHE?MA

I. CELE KONKURSU

_ pobudzenie wra?liwo?ci poetyckiej i aktywno?ci twórczej w dziedzinie poezji
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- konfrontacje twórczo?ci poetyckiej inspirowanej polskim bogactwem kulturo

wym.

II. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Konkurs odbywa si? w dwóch kategoriach:
dla autorów po debiucie ksi??kowym lub prasowym

- dla autorów debiutantów - bez publikacji.
2. Org??i?at??zy nie ograniczaj? tematyki wierszy, ale w tym roku szczególnie

mile.widziane b?d? teksty inspirowane duchem twórczo?ci Juliusza S?owac

kiego ijego biografi?.
3. Uczestnicy nadsy?aj? zestawy wierszy opatrzone god?em, zawieraj?ce mak

symalnie pi?? utworów poetyckich napisanych w j?zyku polskim, które nie

by?y publikowane w wydawnictwach zwartych i czasopismach oraz nie zo

sta?y nagrodzone w innych konkursach.

4. Prace konkursowe (wy??cznie w maszynopisie lub wydruku komputerowym
formatu A4) opatrzone god?em nale?y nadsy?a? w czterech egzemplarzach

pod' adresem Sekretariatu.

5. Uczestnik pod jednym god?em mo?e nades?a? tylko jeden zestaw wierszy,

sk?adaj?cy si? z pi?ciu tekstów poetyckich.
6. Autorzy dopisuj? na kopercie: "Konkurs Poetycki" oraz kategori?: "debiut"

lub "po debiucie" (zob. pkt l.) prace nie zawieraj?ce powy?szych oznacze?

nie b?d? oceniane.

7. Nazwisko, imi? i dok?adny adres autora nale?y umie?ci? w osobnej kopercie,

opatrzonej takim samym god?em jak teksty konkursowe i do??czy? do zg?o
szenia.

8. Organizatorzy nie zwracaj? nades?anych tekstów.

lIT. TERMINY

l. Termin nadsy?ania prac konkursowych up?ywa 31 sierpnia 1999 r.

2. Og?oszenie wyników i wr?czenie nagród nast?pi podczas biesiady poetyckiej
w II po?. listopada br. W programie biesiady - spotkania autorskie, wyk?ad,

imprezy artystyczne,

IV.NAGRODY

l. Prace konkursowe oceni Jury powo?ane przez Organizatora, z?o?one z po

etów i krytyków literackich.

2. Laureaci Konkursu otrzymaj? dyplomy, nagrody i wyró?nienia ufundowane

przez patronów, organizatorów i sponsorów. '

3. Wiersze nagrodzone i wyró?nione b?d? prezentowane podczas biesiady.
V. POSTANOWIENIA OGÓLNE

l. Laureaci zostan? powiadomieni listownie oraz zaproszeni do udzia?u w

biesiadzie poetyckiej na koszt organizatorów (bez zwrotu kosztów podró?y).
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2. Wiersze nagrodzone i wyró?nione mog? by? wykorzystane przez mass me

dia bez zgody autorów, z zachowaniem przepisów prawa autorskiego.
3. W sprawach spornych wynikaj?cych z interpretacji Regulaminu ostateczn?

decyzj? podejmuje Organizator.
4. Sekretariat Konkursu:

Biblioteka Publiczna

ul. Partyzantów 40

22-100 Che?m

tel. 0-82/ 564-32-92, fax. 0-82/ 564-05-05

•
INFORMACJA O NABORZE DO POMATURALNEGO STUDIUM

BIBLIOTEKARSKIEGO ZAOCZNEGO W LUBLINIE NA ROK

SZKOLNY 1999/2000

L Nazwa i adres Szko?y:
Pomaturalne Studium Bibliotekarskie Zaoczne

ul. Narutowicza 4

20 - 004 Lublin

tel. 532 - 59 - 46

2. Czas trwania nauki

2 lata, 4 semestry

3. S?uchacze

Szko?a kszta?ci pracuj?cych bibliotekarzy. W miar? wolnych miejsc przyjmo
wane s? inne osoby, nie zatrudnione w bibliotekach.

4. Kwalifikacje uzyskane po uko?czeniu Szko?y
W bibliotekach publicznych uprawniaj? do zajmowania stanowiska starszego

bibliotekarza, w bibliotekach szkolnych s? równowa?ne - zakresie fachowym -

ze studium nauczycielskim.

5. Przedmioty nauczania

Nauka obejmuje 11 przedmiotów, w tym 4 ogólnokszta?c?ce, 7 zawodowych
i 62 godz. zaj?? z komputeryzacji i technologii informacji.

6. Organizacja nauczania
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Nauka odbywa si? w systemie zaocznym. W semestrze jest 9 dwudniowych

spotka? przemiennie: wtorek - ?roda i sobota - niedziela. Zaj?cia w godz. 800 -

1530.

7. Warunki przyj?cia
aj posiadanie ?redniego wykszta?cenia,
b/ z?ozenie w terminie do 30 VI br. dokumentów:

podania, ankiety, ?yciorysu, ?wiadectwa dojrza?o?ci (orygina? lub uwierzytel

niony u notariusza podpis), 3 zdj?cia
8. Op?aty

Wpisowe - 50 z?, za ka?dy semestr -

po 75 z?

9. Podr?czniki, literatura

S?uchacze maj? mo?no?? wypo?yczy? podr?czniki i zalecan? literatur? w bi

blioteczce Studium.

SZANOWNI BIBLIOTEKARZE

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarz?d Okr?gu w Zamo?ciu pami?

taj?c o Bibliotekarskim ?wi?cie pragnie ca?emu gronu bibliotekarskiemu z?o?y?

wyrazy uznania za trud wniesiony w upowszechnianie czytelnictwa na naszej

pi?kne Zamojskiej Ziemi.

Zdajemy sobie spraw?, ?e w tym trudnym dla kraju okresie przemian i re

form nie jest to praca ?atwa, a czasem i niewdzi?czna. Borykamy si? z trudno

?ciami finansowymi, kadrowymi, cz?sto lokalowymi. Pukamy do drzwi sponso

rów, zabiegamy o ka?d? z?otówk?, by naszym czytelnikom zapewni? now?

ksi??k? czy aktualn? pras?.

Ale drodzy bibliotekarze, pami?tajmy, ze wysi?ki te nie pozostaj? nie za

uwa?one. Dostrzegaj? je czytelnicy oraz nasze lokalne w?adze. Wp?ywaj? one

na kszta?towanie si? nowego wizerunku bibliotekarza -

managera.

Zarz?d Okr?gu SBP w Zamo?ciu pragnie ze swej strony w tym szczególnym
dniu Zyczy? wiele satysfakcji z wykonywanego zawodu, dalszej wytrwa?o?ci
w wykonywaniu naszej codziennej pracy, zdrowia oraz wszelkiej pomy?lno?ci
w ?yciu osobistym.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Zarz?d Okr?gu w Zamo?ciu
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KRONIKA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

POWIATU ZAMOJSKIEGO

(II pó?rocze 1998 r.)
- Wybór-

ZAMO??

Lipiec I sierpie?

.Wierszykarnia Pana Brzechwy" - konkurs literacki dla dzieci - Filia nr l

"?wiat moich marze?" - konkurs plastyczny - Filia nr l

"Biblioteka w oczach dziecka"
"

- konkurs plastyczny - Filia nr I

"Góry - rzeki - jeziora" - konkurs geograficzny - Filia nr I

"Wiersze dla dzieci Juliana Tuwima", .Jan Brzechwa dzieciom" - konkursy

recytatorskie - Filia nr 2

"Nasz wspólny dom" - konkurs ekologiczny - Filia nr 2

.Plastelinowy bohater filmowy", "Dok?d na wakacje", "Pocztówka dla kole

?anki z wakacji", Ilustracja do utworów M. Kownackiej", "Bohaterowie utwo

rów A Lindgren", .Plastelinowe zwierzaki", "Gromadka Misia Uszatka" -

konkursy plastyczne
- Filia nr 2

"Ogie?, ziemia, powietrze .woda", "Muzyczna paczka", "Zabawa z pi?k?" -

konkursy zabawowe - Filia nr 2

"Tajemniczy ogród" - konkurs plastyczny - Filia nr 4

"Dyktando na szóstk?" - konkurs ortograficzny - Filia nr 4

"M?dra g?owa" - zgaduj - zgadula - Filia nr 4

"Bukiety z suszonych kwiatów i ro?lin" - konkurs przyrodniczy - Filia nr 4

"Ka?dy ucze? poznaje swoj? bibliotek?" - lekcja biblioteczna - Filia nr 4

.Piaskowe krajobrazy", "Ilustracje do wierszy Antoniego Marianowicza",

"W krainie muzyki", "Ba?niowy ?wiat", Gliniane zwierz?tka", Wielka Brytania
w malowankach", "Wakacyjna przygoda", "Chatka Puchatka" - konkursy pla

styczne
- Filia nr 8

"Zaczarowane zamczysko", "Czy znasz ba?nie Andersena", "Ksi??ki i ich bohate

rowie", "Czy wiesz z jakiej to bajki", "Uk?adanie tekstu do komiksu", "Literacki

labirynt, czyli czy wiesz co to za pisarz" - konkursy literackie - Filia nr 8

"Wakacyjne w?drówki po Polsce", .Pozn?jemy faun? i flor? Roztocza", Egzo

tyczne zwierzaki" - konkursy geograficzne i przyrodnicze - Filia nr 8

"Nasz wspólny dom" - I etap konkursu ekologicznego - Filia nr 8

"Czy znasz swoj? histori?" - konkurs historyczny - Filia nr 8

"Bezpiecznie na drogach" - konkurs przepisów ruchu drogowego - Filia nr 8

"Parada postaci literackich", "Ukryte s?owa", "Turniej puzzlowy", "Imieniny",

"Wielkie po?owy" -

gry i zabawy dydaktyczne - Filia nr 8

"?rodowisko przyrodnicze Roztocza" - pogadanka - Filia nr 8
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"Bohater obejrzanego filmu", "Widok z mojego okna", "?wiat moich marze?",

.Plakat ekologiczny'.', .Plastelinowe zwierz?tka", "Wycinankowy krajobraz",
"Ok?adka do ulubionej lektury", "Portret mojej kole?anki", "Jak sp?dzam waka

cje"
- konkursy plastyczne - Filia nr 10

"Warcabowy mistrz", "Uk?adamy puzzle", "Rzut pi?eczk? do tarczy" - konkursy
i zabawy sportowe

- Filia nr 10 '

'o'

"Nasz wspólny dom", .Poznajemy si?" - konkursy przyrodnicze - Filia nr 10

"Pradawne zwierz?ta" - konkurs zoologiczny - Filia nr II

"W krainie ba?ni", "Czy znasz Stefka Burczymuch?" - konkursy literackie -

Filia nr 11

,,Bajki moje bajki", "W krainie dinozaurów", .B?jkolandia'', "Opowie?ci p?dz
lem malowane", "Niepotrzebne odpady", "Wielkie podró?e", "Moja wakacyjna

przygoda", "Wspomnienia znad morza" - konkursy plastyczne - - Filia nr 11

,,Nasz wspólny dom", ,,Ziemia naszym domem" - konkursy ekologiczne - Filia nr II

"Gry i zabawy s?owem", "?wiat zagadek", "Mol ksi??kowy na wakacjach" -

konkursy czytelnicze - Filia nr 11

"Wakacyjne w?drówki dalekie i bliskie" - konkurs geograficzny - Filia nr II

"Wiersze mi znane" - konkurs recytatorski - Filia nr 11

"Odkrywcy - ?lady cywilizacji - odkrywcy przyrody" - konkurs zabawowy -

Filia nrLl
.,

wrzesie?

"Literatura dla dzieci i m?odzie?y" - ogólnowojewódzkie seminarium bibliote

karzy. Wyk?ad poprowadzi?a Gra?yna Lewandowicz z Biblioteki Narodowej
w Warszawie - WiMBP

Odby?o si? uroczyste podsumowanie wojewódzkiego konkursu plastycznego

.Pan Tadeusz w ilustracjach" - WiMBP

"Historia mojego miasta" - konkurs czytelniczy - Filia nr l

"Portret mojej kole?anki", "Ilustracje do ksi??ek J. Korczaka", "Ilustracje do

ksi??ek J. Brzechwy" - konkursy plastyczne - Filia nr 2

,,Moja wakacyjna przygoda" - konkurs literacki - Filia nr 2

"W rocznic? Wrze?nia 1939" (czytanie poezji wojennej W?. Broniewskiego,

?piewanie pie?ni wojennych i partyzanckich, wspomnienia z pierwszych dni

wojny)
- Filia nr 3

"Spotkanie czwartkowe" (czytanie poezji z miesi?cznika Credo, przygotowania

do ogólnokrajowej pielgrzymki niewidomych
-- Gniezno 12 - 13.09 - Filia nr 3

"Spotkanie czwartkowe" (Msza ?w. dla niewidomych) - Filia nr 3

"Spotkanie czwartkowe"(przygotowania do konkursu poezji i piosenki dzieci?

cej) - Filia nr 3

"W Wojtusiowej izbie", .Figurki z kasztanów" - konkurs plastyczny
- Filia nr 8

"ZabaWy.s?owem"
- konkurs zabawowy - Filia Nr 8
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.Zapoznanie dzieci kI. IV z bibliotek? i jej zbiorami" - lekcja biblioteczna - Filia

nr8

"Gry i zabawy s?owem" - konkurs czytelniczy - Filia nr 11

pa?dziernik
.Dbrazki jesienne" - kompozycje z zasuszonych li?ci", "Mój ulubiony bohater"

- konkursy plastyczne" - Filia nr 2

.Pami?ci Adama Mickiewicz" - czytanie poezji Mickiewicza" z okazji 200.

Rocznicy urodzin poety
- Filia nr 3

"Powrót w zaczarowany ?wiat dzieci?stwa" - konkurs poezj i i piosenki dzieci?

cej - Filia nr 3

"Korale dla jesieni", "P?ywaj?ce zabawki" - konkursy plastyczne
- Filia nr 8

"Wielkie podró?e i odkrycia" - konkurs geograficzne - Filia nr 8

"Jesienne pejza?e" - konkurs plastyczny - Filia nr 9

"Parada postaci literackich" - konkurs czytelniczy, .Posta? literacka w rysun

ku", "Jesienny pejza?" - konkursy plastyczne - Filia nr I?

listopad

"Andrzejkowy wieczór" - konkurs literacki - Filia nr l

"Z?ote barwy jesieni", "Barwna kompozycja" -konkursy plastyczne - Filia nr 2

,,Muzyczna paczka" - konkurs zabawowy - Filia nr 2

"?wi?to Niepodleg?o?ci" - impreza biblioteczna - Filia nr 3

"Humor ludowy" - spotkanie andrzejkowe - Filia nr 3

"Kalambury" - konkurs zabawowy - Filia nr 8

"Wieczór wró?b andrzejkowych" - impreza biblioteczna - Filia nr 8

.Poznajemy zwierz?ta ?wiata" - quiz zoologiczny - - Filia nr 9

"Rok w przys?owiach ludowych" - konkurs czytelniczy - - Filia nr II

"Wró?by andrzejkowe" - impreza czytelnicza - - Filia nr 11

grudzie?

Odby?o si? uroczyste podsumowanie wojewódzkiego konkursu "Ocali? od za

pomnienia" -WiMBP

"Dzia?alno?? bibliotek publicmych woj. zamojskiego w latach 1975 - 1998" -

ogólnowojewódzkie szkolenie bibliotekarzy

"Ozdoby choinkowe" - konkurs plastyczny - - Filia nr 2

"Wszystko przemija jak sen" - konkurs literacki - - Filia nr 3

"?wiat?o?? nam zaja?nia?a" -

wystawa szopek wigilijnych wykonanych przez

czytelników - - Filia nr 3

"Adwentowe skrzaty" - konkurs plastyczny - - Filia nr 8

"Wokó? wigilijnego sto?u" - konkurs czytelniczy - - Filia nr 8

"Najpi?kniejsze ozdoby choinkowe" - konkurs plastyczny - - Filia nr 9
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"Wkrótce ju? ?wi?ta" - konkurs czytelniczy - - Filia nr I I

"Gwiazdka w Bullerbyn" - konkurs plastyczny - - Filia nr I l

GRABOWIEC

lipiec/sierpie?
"Chrystus frasobliwy" -

uroczyste otwarcie wystawy rze?by Tadeusza Nosko

(14.07 - 15.09.98) - GBP

Wystawa p?askorze?by Jana Arenta - GBP

Zaj?cia plastyczne dla dzieci w ramach Akcji Lato '98 - GBP

wrzesie?

Spotkanie Jana Arenta (autora wystawy) z m?odzie?? szko?y ?redniej - GBP

pa?dziernik

Zaj?cia plastyczne dla dzieci z kl. I - III - GBP

Wycieczka do biblioteki zorganizowana dla dzieci z kl. I szko?y podstawowej
-

GBP

,,20 lat pontyfikatu Jana Paw?a II" -

wystawa - GBP

listopad

"?wi?to Niepodleg?o?ci" - monta? s?owno -

muzyczny
- GBP

Wycieczka do biblioteki zorganizowana dla kl. VII - GBP

grudzie?
Konkurs poezji religijnej - GBP

Odby?o si? ?wi?teczne spotkanie pracowników kultury z terenu gminy - GBP

KOMARÓW

pa?dziernik

"Straszna klasa" - przedstawienie w wykonaniu dzieci i m?odzie?y szkolnej
z okazji Dnia Nauczyciela - GBP

KRASNOBRÓD

lipiec

Poznajemy ksi??ki E. Nowackiej: g?o?ne czytanie bajki "Lisek i przyjaciele" -

FB Hutki

wrzesie?

"?wiat ksi??ki dzieci?cej" - przegl?d literatury popularnonaukowej dla dzieci -

FB Hutki

grudzie?

Poznajemy ksi??ki E. Nowackiej: g?o?ne czytanie bajki "Przygoda na ?aglów
ce" - FB Hulki
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l\tI?CZYN
lipiec/sierpie?
Wieczór opowiada? - cotygodniowe imprezy biblioteczne dla dzieci - GBP

"Wieczór bajek" - zaj?cia dla dzieci m?odszych - FB Horyszów Ruski, FB Nie

wirków

"Jak i gdzie sp?dzi?em wakacje" - pogadanka - FB Horyszów Ruski

wrzesie?

"Loteria fantowa zorganizowana podczas gminnych uroczysto?ci do?ynkowych
-GBP

Wieczór opowiada? - cotygodniowe imprezy biblioteczne dla dzieci - GBP

"Wieczór bajek" - impreza dla dzieci po?wi?cona popularyzacji utworów

M. Kownackiej i 1. Papuzi?skiej - FB Horyszów Ruski

pa?dziernik
Udzia? w ogólnopolskim konkursie na projekt scenariusza imprezy dla ca?ej

rodziny - GBP

"Wieczór bajek" - impreza dla dzieci naj m?odszych - FB Horyszów Ruski, FB

Niewirk6w

listopad/grudzie?

"Ojczyma nasz zbiorowy obowi?zek" -

wspó?udzia? w organizacji patriotycznej

imprezy ?rodowiskowej - GBP

.Polska Wigilia" - impreza ?wi?teczna - GBP

"Spotkanie op?atkowe" z czytelnikami - FB Horyszów Ruski

"Wieczór bajek" - impreza biblioteczna dla najm?odszych - FB Horyszów Ru

ski, FB Niewirk6w

RADECZNICA

lipiec/sierpie?
.Pan Tadeusz w ilustracjach" - konkurs plastyczny - GBP

"Mój ulubiony bohater ksi??kowy" - konkurs plastyczny - GBP

wrzesie?

"Dyskusja nad ksi??k?" - impreza czytelnicza dla dzieci - GBP

pa?dziernik

.Pos?ugiwanie si? katalogami bibliotecznymi" - lekcja biblioteczna - GB P, FB

Gorajec
"Co wiesz o Adamie Mickiewiczu" - lekcja biblioteczna - GBP

SITANIEC

lipiec/sierpie?
"Wakacyjne ?amig?ówki", .Poznaj swój kraj", "Naj ciekawsze miasta Polski",

"Przestrzegaj zasad bezpiecze?stwa"
- konkursy czytelnicze dla dzieci - GBP

.Pocztówka z wakacji", "Rysunek kred?" - konkursy plastyczne
- GBP
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"Zwiedzamy Zamo??" - wycieczka do ZOO, Muzeum Barwy i Or??a "Arsena?",

spacer po Starówce i Parku Miejskim - GBP i Filie

Dyskoteka, gry i zabawy na powietrzu - zaj?cia: dla dzieci rozpoczynaj?ce "Wa

kacje w bibliotece" - FB Wysokie

"Zgadywanki literackie" - zaj?cia z dzie?mi - FB Wysokie

"Katalog rzeczowy, wyszukiwanie materia?ów na okre?lony temat'l·? lekcja
biblioteczna - FB Zawada

"?ycie i twórczo?? A. Mickiewicza przed okresem emigracji" - zaj?cia przygo

towuj?ce do uczestnictwa w konkursie wiedzy o A. Mickiewiczu - FB Zawada

"Gdzie na wakacje", "Zwierzaki - zabawki", "Projektuj? wn?trze swojego po

koju" - konkursy plastyczne dla dzieci - FB Lipsko

"Wy?cigi rowerowe", "Bieg z przeszkodami", "Gry w pi?k? i zabawy ze ska

kank?", - zaj?cia zabawowo -

sportowe dla dzieci - FB Lipsko

"Wakacje na Roztoczu", "Moje wspomnienia z wakacji" - konkursy plastyczne
- FB P?oski e

"Bezpiecznie na drogach" - konkurs wiedzy o ruchu drogowym - FB P?oskie

"Z jakiej to bajki" - konkurs czytelniczy - FB P?oskie

"W krainie filmu i muzyki" - konkurs wiedzy o muzyce i filmie - FB P?oskie

"Uk?adamy tekst do ilustracji" - konkurs literacki FB P?oski e

"Biblioteczne Ko?o Fortuny" - zaj?cia dla dzieci - FB P?oski e

"Fotografia z wakacji" - konkurs plastyczny na naj ciekawszy album - FB Kali

nowice

"?wiat moich marze?" - rysunki kred? po asfalcie - FB Kalinowice

Wycieczka rowerowa do lasu - FB Kalinowice

wrzesie?

"Twórczo?? A. Mickiewicza" - pogadanka - GBP

"A. Mickiewicz - wieszcz narodowy" - dyskusja po??czona z recytacj? wierszy

poety
- GBP

"?ycie i twórczo?? A. Mickiewicza" - ?rodowiskowe eliminacje konkursu lite-

rackiego - FB Zawada

"Jesienny pejza?"
- konkurs plastyczny

- FB Kalinowice

paidziernik
Wycieczka do biblioteki uczniów z kl. L Przyj?cie dzieci w poczet czytelników
- FB Wysokie

.

.Pejze? jesienny"
- zaj?cia plastyczne

- FB Mokre

listopad

"Wieczór andrzejkowy" - wró?by, konkursy, zabawa przy muzyce
- GBP, FB

Wysokie, FB P?oskie, FB Kalinowice

Twórczo?? A. Mickiewicza" -

guiz literacki - GBP

Udzia? w gminnych obchodach Swi?ta Niepodleg?o?ci
- FB Zawada
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grudzie?

"?ycie i twórczo?? A. Mickiewicza" - wielka gra (fina?) - GBP i Filie

"Obrazek ?wi?teczny", "Stroik i ozdoby choinkowe" - FB Mokre

Spotkanie op?atkowe z dzie?mi - GBP, FB Kalinowice

Zako?czenie i podsumowanie obchodów Roku Adama Mickiewicza - spotkanie
'l. czytelnikami, pogadanka podsumowuj?ca zdobyte informacje o twórczo?ci

poety
- GBP

STARY ZAMO??

lipiec/sierpien

"Zielony karnawa?" - wakacyjne zaj?cia dla dzieci (gry, zabawy, konkursy)
w okresie 5-19.08 - GBP

Wycieczka autokarowa do Sandomierza zorganizowana dla czytelników biblio

teki - GBP

Udzia? w organizacji obchodów Dni Miejscowo?ci - FB Udrycze

grudzie?

Zorganizowano wyjazd dzieci do teatru Muzycznego w Lublinie - GBP

SULÓW

sierpie?

"Wieczór ba?ni i bajek" - zaj?cia wakacyjne dla dzieci - GBP

"Owoce i warzywa w moim ogrodzie" - konkurs plastyczny dla dzieci - GBP

"Moja wie?, okolica w 2100 roku" - pogadanka - GBP

Oprac. Halina Zieli?ska
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