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Z ?YCIA BmLIOTEK





SAMORZ?D A BIBLIOTEKA

Do?wiadczenia Zamo?cia

Sytuacja Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Zamo?ciu po reformie administracyjnej pa?stwa

Stosownie do zapisu w Ustawie z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okre?laj?cych kompetencje organów administracji publicznej - w zwi?zku
z reform? ustrojow? pa?stwa, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

w Zamo?ciu zosta?a z dniem 1.01.1999 r. przej?ta przez samorz?d miejski
w Zamo?ciu. Biblioteka otrzyma?a statut, nadany uchwa?? Rady Miejskiej z dnia

24 marca 1999 r. i funkcjonuje jako instytucja pod nazw? Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu.

Maj?c ?wiadomo?? wej?cia w ?ycie reformy administracyjnej kraju, jeszcze
pod koniec ubieg?ego roku Dyrekcja Biblioteki, wraz z zespo?em pracowników
podj??a racjonalne dzia?ania w celu odpowiedniego znalezienia si? w nowej

sytuacji formalno-prawnej. Przygotowali?my dla w?adz samorz?dów powiato

wych -

zamojskiego, bi?gorajskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego sy

mulacj? kosztów prowadzenia biblioteki powiatowej.

Z?o?yli?my w?adzom w/w powiatów ofert? pe?nienia przez Bibliotek? Pu

bliczn? w Zamo?ciu funkcji biblioteki regionalnej, b?d? realizacji zada? biblio

teki powiatowej na rzecz samorz?dowych bibliotek publicznych dzia?aj?cych na

terenie tych powiatów.

Opracowali?my stosowne porozumienia, uznaj?c, ?e w?adze powiatowe ze

chc? skorzysta? z naszej oferty, jako ?e w pierwszym roku reformy samorz?dy

powiatowe, chocia?by ze wzgl?du na skromne fundusze, nie maj? wielkich

mo?liwo?ci dzia?ania i rozwijania infrastruktury powiatowej, ale i nie traktuj?
te? obowi?zku tworzenia bibliotek powiatowych jako obligatoryjnego, wa?nego

dla siebie zadania. Maj?c powy?szy fakt na wzgl?dzie, oferta nasza mia?a mie?

charakter tymczasowy, a wi?c do czasu powo?ania na terenie powsta?ych po

wiatów powiatowych bibliotek publicznych.
W?adze powiatowe nie przyj??y tej propozycji, t?umacz?c, ?e b?d? powo?y

wa?y w?asne biblioteki powiatowe. Dla wszystkich powiatów w pierwszych

miesi?cach reformy, Biblioteka w Zamo?ciu przygotowa?a ramowe statuty bi

blioteki powiatowej, a w gronie bibliotekarzy i w?adz powiatowych inicjowano

spotkania i dyskusje nad modelem biblioteki powiatowej.
W wyniku podejmowanych dzia?a? na bazie MBP w Bi?goraju powsta?a

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. W Zamo?ciu zawarto dnia
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W wyniku podejmowanych dzia?a? na bazie MBP w Bi?goraju powsta?a
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. W Zamo?ciu zawarto dnia

30.04.1999 r. porozumienie pomi?dzy Zarz?dem Powiatu Ziemskiego a Zarz?
dem Miasta Zamo?cia w sprawie realizacji przez PiMBP zada? powiatowych. S?
to nast?puj?ce zadania:

l. Pomoc oraz po?rednictwo w doborze i zakupie zbiorów bibliotecznych dla

bibliotek samorz?dowych.
2. Dokonywanie uzupe?niaj?cych zakupów zbiorów naukowych, popularno

naukowych i specjalnych dla bibliotek samorz?dowych na obszarze powiatu
z powierzonych ?rodków.

3. Organizacja wymiany zbiorów zb?dnych.
4. Pomoc w opracowaniu zbiorów dla bibliotek publicznych w powiecie.
5. Doradztwo w inwentaryzacji zbiorów w bibliotekach powiatu.
6. Opiniowanie propozycji bibliotek publicznych w powiecie dotycz?ce selek

cji zbiorów zb?dnych.
7. Organizowanie skoordynowanego systemu zaopatrzenia i obiegu na terenie

powiatu zbiorów przeznaczonych dla specjalnych kategorii u?ytkowników,
zw?aszcza niepe?nosprawnych i osób z utrudnionym dost?pem do biblioteki.

8. Organizowanie dost?pu do literatury naukowej i popularnonaukowej, mate

ria?ów edukacyjnych i zbiorów multimedialnych na terenie powiatu.
9. Po?rednictwo w zakresie wypo?ycze? mi?dzybibliotecznych dla mieszka?

ców powiatu.
10. Opracowywanie i drukowanie bibliografii regionalnej o zasi?gu powiato

wym.

11. Organizacja jednolitego systemu obs?ugi informacyjnej mieszka?ców po

wiatu.

12. Tworzenie i udost?pnianie bibliotekom publicznym na terenie powiatu

w?asnych komputerowych baz danych.
13. Pomoc i doradztwo w zakresie doboru, zakupu i wdra?ania sprz?tu i opro

gramowania komputerowego.
14. Koordynacja rocznej sprawozdawczo?ci statystycznej bibliotek publicznych

w powiecie.
15. Pomoc i poradnictwo w zakresie organizacji bibliotek, sieci bibliotecznych

oraz us?ug bibliotecznych.
16. Organizacja imprez kulturalnych i programów edukacyjnych o charakterze

ponadlokalnym. Pomoc bibliotekom samorz?dowym w realizacji lokalnych

programów kulturalno-o?wiatowych.
17. Organizowanie przep?ywu informacji o normach, standardach, przepisach

i innych elementach warsztatu bibliotekarskiego w obr?bie powiatowej sieci

bibliotecznej.
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18. Instrukta? i pomoc metodyczna bibliotekom publicznym na obszarze po

wiatu.

19. Organizacja doskonalenia zawodowego dla pracowników merytorycznych
bibliotek publicznych w powiecie.

20. Organizacja przysposobienia bibliotecznego dla nowo zatrudnionych bi

bliotekarzy.
21. Po?rednictwo w naborze kandydatów na szkolenia specjalistyczne, kursy

i seminaria organizowane przez WBP, a tak?e inne instytucje i organizacje.
22. Wspó?praca z innymi bibliotekami oraz instytucjami i organizacjami spo

?eczno-kulturalnymi na terenie powiatu.
23. Reklama oraz promocja zbiorów, us?ug i imprez bibliotecznych na terenie

powiatu.
24. Realizacja innych zada? zleconych przez samorz?d powiatowy i Woje

wódzk? Bibliotek? Publiczn? w Lublinie.

Na rok 1999 okre?lono w Porozumieniu ?rodki finansowe na realizacj? tych
zada? w wysoko?ci 20 % ca?o?ci bud?etu PiMBP.

W odr?bnych ustaleniach wynegocjowano, ?e liczba pracowników pracuj?cych
na rzecz realizacji zada? powiatowych wyniesie 7 osób, w tym 2 instruktorów.

Na obszarze, który obs?uguje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

w Zamo?ciu funkcjonuj? dwa powiaty: powiat grodzki, którego ludno?? liczy
68288 mieszka?ców i powiat ziemski zamieszka?y przez 113 123 mieszka?ców.

Powiat ziemski zamojski obejmuje 15 jednostek samorz?dowych stopnia pod

stawowego. Na tym terenie funkcjonuje 37 placówek bibliotecznych, w tym

15 bibliotek gminnych i miejsko-gminnych i 22 filie biblioteczne.

Reforma administracyjna kraju ograniczy?a zakres dzia?ania by?ej Biblioteki

Wojewódzkiej w Zamo?ciu do granic zamojskiego powiatu ziemskiego i miasta

Zamo?cia. Spowodowa?o to konieczno?? dostosowania struktury organizacyjnej
do zakresu dzia?ania. Zmuszeni byli?my wypowiedzie? umowy o prac? sze?ciu

instruktorom w Zespo?ach Terenowych WiMBP w Bi?goraju, Tomaszowie

i Hrubieszowie, pracownikom o wysokich kwalifikacjach zawodowych i z d?u

goletnim sta?em pracy. Ogó?em w roku bie??cym zmniejszono zatrudnienie

o 12 osób.

Bud?et PiMBP jest niewystarczaj?cy. Stanowi 87 % bud?etu ubieg?orocznego.

Pomimo trudno?ci finansowych nie uleg?a zmianie sie? filii i punktów bi

bliotecznych PiMBP. PiMBP w Zamo?ciu realizuje dzia?alno?? biblioteczn?

poprzez Wypo?yczalni? i Czytelni? G?ówn?, ? 2 filii bibliotecznych oraz

4 punkty biblioteczne.

Zmiany strukturalne jakie zosta?y przeprowadzone dotyczy?y przede wszyst

kim tych dzia?ów Biblioteki, których dzia?alno?? i zakres po zmianie administra

cyjnej kraju uleg?y zmniejszeniu.
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Wzrastaj?ca liczba czytelników, w tym studentów, którzy w swoich bibliote

kach uczelnianych nie mog? by? skutecznie obs?u?eni, wymaga od biblioteki

publicznej okre?lenia priorytetów dalszego rozwoju, zmian strukturalno

organizacyjnych, etapów automatyzacji.

Bezwzgl?dnie priorytetow? spraw? jest w?a?ciwa polityka gromadzenia zbio

rów, od kilku lat obserwuje si? drastyczny spadek zakupu nowo?ci wydawni

czych do filii bibliotecznych, przy sta?ym wzro?cie ilo?ci czytelników.
Wska?nik zakupu 18 vol./ 100 mieszka?ców od ok.IO lat nie osi?ga obowi?

zuj?cej warto?ci. W rezultacie tego podstawowa funkcja biblioteki publicznej,

jak?jest zaspokajanie potrzeb czytelniczych, mo?e ulec powa?nemu zagro?eniu.
Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na literatur? pi?kn?, popularnonaukow?,

edukacyjn? oraz materia?y informacyjne.

Niestety, trudno?ci fmansowe zmusi?y nas do ograniczenia planu zakupu no

wo?ci wydawniczych do 5172 vol., co pozwoli na uzyskanie wska?nika 7,38

vol./100 mieszka?ców, przy ?redniej cenie ksi??ek 30,60 z? oraz ukierunkowanie

zakupów tak, by prawie wy??czne miejsce znalaz?y ksi??ki ze wszystkich dzie

dzin literatury naukowej i popularnonaukowej.
W nowej sytuacji formalno-prawnej w jakiej znalaz?a si? biblioteka uznali

?my za konieczne podj?cie nast?puj?cych dzia?a? :

- ukierunkowanie funkcji biblioteki na obs?ug? ?rodowiska czytelniczego obu

powiatów i ?rodowiska akademickiego. St?d podpisana 10.05.1999r. umowa

pomi?dzy Wy?sz? Szko?? Zarz?dzania i Administracji w Zamo?ciu, a PiMBP

o wspó?pracy maj?cej na celu ustalenie i prowadzenie wspólnej polityki groma

dzenia, a tak?e udost?pniania zasobów bibliotecznych czytelnikom;
•

I
_ zapewnienie czytelnikom szybkiego dost?pu do najnowszej, bie??cej in

formacji;
- zmodyfikowanie pracy dzia?ów i filii bibliotecznych w zakresie gromadze

nia, udost?pniania i popularyzacji ksi??ki i informacji;
- zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych i zaplecza technicznego

modernizacja i adaptacja budynku koszarowego dla potrzeb PiMBP w Zamo?ciu.

Wszystkie wprowadzane zmiany wymuszane s? przez bli?sze i dalsze oto

czenie Biblioteki. Jedn? z nich, niezmiernie wa?n? jest komputeryzacja prac

biblioteczno - informacyjnych, Komputeryzacja PiMBP przebiega w trzech

g?ównych kierunkach:

- tworzenie w?asnych baz danych (katalogowych, bibliograficznych, czytel-

ników),
- automatyzacja wypo?ycze?,
- internet, czyli wyj?cie biblioteki poza zasi?g lokalny poprzez udost?pnianie

katalogów, publikowanie w sieci wydawnictw w?asnych oraz utrzymywanie

strony domowej,
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-

komputeryzacja powiatowej sieci bibliotek.

Do kluczowych funkcji biblioteki zaliczamy równie? realizacj? zada? jako

lokalnego o?rodka informacji m.in. poprzez:
-

wspomaganie edukacji indywidualnej i samokszta?cenia, jak i ustawowych

programów kszta?cenia na wszelkich poziomach,
-

stymulowanie wyobra?ni i kreatywno?ci dzieci i m?odzie?y,
-

zapewnienie czytelnikom dost?pu do wszelkiego rodzaju informacji lokalnej,
- u?atwienie rozwoju informacji i umiej?tno?ci pos?ugiwania si? komputerem,
-

promowanie ?wiadomo?ci dziedzictwa kulturowego.

Istnieje obawa, ?e na skutek niedoborów bud?etowych zminimalizowane zo

stan? takie zadania jak - dzia?alno?? wydawnicza, organizowanie doskonalenia

zawodowego, czy niezwykle wa?ne zadanie w dzia?alno?ci biblioteki jakim jest
dzia?alno?? kulturalno-o?wiatowa. Zawsze systematycznie d??yli?my do rozsze

rzania form dzia?alno?ci kulturalno-o?wiatowej i przywi?zujemy du?? wag? do

tego zakresu dzia?ania. Tylko w okresie 8 miesi?cy br. przeprowadzono 280

form pracy kulturalno-o?wiatowej, w której uczestniczy?o 4176 osób g?ównie
dzieci i m?odzie?.

Rozumiej?c trudn? sytuacj? finansow? organizatora biblioteki oraz maj?c na

wzgl?dzie minimalizowanie braków bud?etowych, biblioteka podejmuje wiele

dzia?a? zarówno oszcz?dno?ciowych jak i zdobywania ?rodków poza bud?etem.

Do dzia?a? jakie prowadzili?my nale?? m.in. :

l. Pozyskanie darów ksi??kowych w ilo?ci 7001 vol.

2. Pozyskanie sponsorów na prenumerat? czasopism z :

- Funduszu Ochrony ?rodowiska 500,92, z?

-

Fundacji Stefana Batorego 215,80 z?

3. Pozyskanie sponsorów na przedsi?wzi?cia kulturalno-o?wiatowe.

4. Wyst?powano o dodatkowe ?rodki finansowe do szeregu instytucji i or

ganizacji m.in. do :

-

programu AUGUST w MKiS z wnioskami na 7 przedsi?wzi??,
- Urz?du Marsza?kowskiego w Lublinie równie? na 7 przedsi?wzi?? bi-

bliotecznych,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska w Lublinie, pozyskuj?c

kwot? 3 500 z? na zakup zbiorów z zakresu ekologii,
-

Miejskiego Funduszu Antyalkoholowego,
- Funduszu Wspó?pracy Projekt Inicjatywy Proeuropejskie PHARE na

organizacj? Centrum Informacji Europejskiej w Zamo?ciu oraz organi

zacj? bibliotecznych Klubów Informacji Europejskiej w gminach po

wiatu zamojskiego,
-

Fundacji Stefana Batorego na "Internet dla NGO Pszczo?y do ula",
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- Funduszu Wspó?pracy Komponent regionalny Phare 2000 na moderni

zacj? nowego budynku biblioteki.

5. Wypracowano zasady wynajmu pomieszcze? na dzia?alno?? siedmiu filii

bibliotecznych bez op?at czynszowych.
6. Zmniejszenie funduszu p?ac uzyskano dzi?ki zwrotom PFRON i Powia

towego Urz?du Pracy za prace zorganizowane dla absolwentów, prace

interwencyjne oraz dla osób niepe?nosprawnych.
Nowe wyzwania to ogromna presja, ale te? i mo?liwo?ci rozwoju, które

w efekcie daj? wiele satysfakcji. Staramy si? tak programowa? nasz? dzia?al

no??, by by? uznawan? placówk?, placówk? efektywn?, sprawdzon? i nowocze

sn?,

Dbamy o to, by powstawa?a korzystna dla biblioteki atmosfera w ?rodowi

skach zainteresowanych jej zbiorami i dzia?alno?ci?.

Halina Biniek, Krystyna Gruszka
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Biblioteki publiczne powiatu zamoj

skiego. Stan po III kwartale 1999 r.

Na terenie powiatu ziemskiego zamojskiego funkcjonuje 36 placówek bi

bliotecznych, w tym 15 bibliotek i 21 filii bibliotecznych. W II kwartale 1999 r.

zlikwidowana zosta?a Filia w Ruskich Piaskach w gm. Nielisz.

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 3 142

mieszka?ców.

Powierzchnia biblioteczna wynosi 2 162 m2, tj. na I placówk? przypada 58,4
ro2• Mimo korzystnych zmian w tym zakresie (np. w 1999 r. przeniesienie Bi

blioteki w Labuniach do nowej siedziby), niewiele bibliotek posiada warunki

pozwalaj?ce na realizacj? wszystkich zada? i prawid?owe ich funkcjonowanie
(brak czytelni, magazynów).

We wszystkich publicznych placówkach bibliotecznych powiatu ziemskiego

zatrudnionych jest 47. bibliotekarzy, w tym w pe?nym wymiarze godzin - 26

osób.

Biblioteki publiczne powiatu ziemskiego dysponuj? zbiorami licz?cymi
454232 ksi??ki i 377 jednostek zbiorów specjalnych. W okresie trzech kwarta

?ów biblioteki publiczne zakupi?y 3 297 ksi??ek na ogóln? kwot? 38 486 z?.

W porównaniu z poprzednim rokiem liczba zakupionych nowo?ci nie uleg?a

wi?kszym zmianom. Wska?nik zakupu, czyli liczba ksi??ek zakupionych
w przeliczeniu na 100 mieszka?ców, wynosi 2,9 wolumina. Niewiele ksi??ek

zakupiono w gminach Komarów (6 ksi??ek), Sitno (11 wol.), Mi?czyn (31 wol.),
Adamów (43 wol.). Najwi?cej ksi??ek zakupiono do bibliotek gmin: Labunie

(7,8 ksi??ek na 100 mieszka?ców), Stary Zamo?? (7,5 wol.llOO mieszka?ców),

niemniej jednak i tutaj zakupy s? zbyt niskie.

Placówki biblioteczne powiatu zarejestrowa?y 13 843 czytelników wypo?y

Czaj?cych ksi??ki do domu. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba u?yt

kowników zmniejszy?a si? o 3,6 % (- 501 czytelników). Tylko 12,2 % miesz

ka?ców korzysta z us?ug bibliotek Nieatrakcyjne, nieuzupe?niane systematycznie
od kilku ju? lat zbiory nie s? w stanie przyci?gn?? do bibliotek czytelników.

Najwy?szy odsetek czytelników zarejestrowano w gminach: Mi?czyn

(22,6 %), Labunie (19,0 %); najni?szy w: gminie Nielisz (6,6 %) oraz

w m, i gm. Szczebrzeszyn (8,5 %)
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Na zewn?trz biblioteki udost?pni?y 232 940 ksi??ek (bez wi?kszych zmian

w porównaniu z 1998 r. Liczba ksi??ek wypo?yczonych ?rednio przez l czytel
nika wynosi 16,8 wol.

Biblioteki publiczne powiatu zamojskiego, oprócz dzia?alno?ci o?wiatowej

prowadzonej w swoich placówkach, tj. ró?norodne lekcje biblioteczne, konkur

sy, zgaduj-zgadule, zaj?cia ?wietlicowe, spotkania z bajk?, wystawki, wycieczki
do bibliotek, organizuj? imprezy ?rodowiskowe. Niektóre przygotowuj? takie

imprezy samodzielnie, cz??? we wspó?pracy z innymi instytucjami (najcz??ciej
domami kultury, szko?ami).

W 1999 r. placówki biblioteczne w okresie ferii i wakacji organizowa?y cy

kliczne zaj?cia dla dzieci i m?odzie?y pozostaj?cej w miejscu zamieszkania.

Akcje takie prowadzono m. in. w bibliotekach gminy Stary Zamo??, Zamo??,

Radecznica, Nielisz.

We wspó?pracy ze szko?ami przygotowywano:

apele, inscenizacje z okazji po?egnania klas VIII (m.in. w Komarowie,

Mi?czynie, w Udryczach)

imprezy z okazji rozpocz?cia roku szkolnego (Grabowiec)

apel po?wi?cony Juliuszowi S?owackiemu z okazji obchodów Roku

S?owackiego (Niewirków)

obchody Dnia Patrona Szko?y (Komarów)

obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja (m.in. Komarów)

Dla miejscowych przedszkolaków GBP w Grabowcu przygotowa?a przed
stawienie kukie?kowe Powitanie wiosny. Podobne inscenizacje przygotowa?y
biblioteki w Sita?cu i P?oskiem.

Imprezy organizowane dla ca?ej spo?eczno?ci lokalnej to najcz??ciej dorocz

ne ?wi?to plonów - Do?ynki, w których organizacj? w??czy?y si? biblioteki

w Kornarowie. Nieliszu, Grabowcu, Labuniach. Biblioteki w Udryczach iKo

marowie w??czy?y si? w organizacj? Dni Miejscowo?ci.
Wiele bibliotek organizuje gminne eliminacje Turnieju Recytatorskiego im.

Boles?awa Le?miana. Biblioteki w??czaj? si? te? w imprezy ekologiczne, tj.

"Sprz?tanie ?wiata, obchody ?wiatowego Dnia Ziemi" (np. biblioteki gm. Za

mo??, Grabowiec).

To tylko niektóre imprezy przygotowane przez biblioteki publiczne powiatu

zamojskiego.

Do najwi?kszych problemów bibliotek publicznych naszego powiatu nale?y:

zmniejszanie liczby placówek bibliotecznych - likwidacja w br. filii w gm.

Nielisz, równie? samorz?d gm. Mi?czyn nosi si? z zamiarem zlikwidowania

2 filii bibliotecznych (w Horyszowie Ruskim i w Niewirkowie);
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brak wystarczaj?cych ?rodków fmansowych na prawid?owe funkcjonowanie
placówek bibliotecznych;

zbyt niski zakup ksi??ek do placówek bibliotecznych; utrzymuj?ca si? z?a

sytuacja w zakresie uzupe?niania zbiorów powoduje, ?e ksi?gozbiory bi

bliotek s? coraz bardziej anachroniczne, w zwi?zku z tym zmniejsza si?
liczba czytelników i wypo?yczonych materia?ów bibliotecznych;

wyposa?enie bibliotek w sprz?t audiowizualny jest s?abe, brak perspektyw
na skomputeryzowanie bibliotek publicznych;

zmniejsza si? zatrudnienie w bibliotekach, co niekorzystnie odbija si? na

realizacji zada? statutowych; zdarzaj? si? przypadki nieprzestrzegania za

rz?dzenia MKiS w sprawie wymaga? kwalifikacyjnych przy zatrudnianiu

nowych pracowników;

niekorzystnie na prac? bibliotek wp?ywaj? równie? po??czenia bibliotek

z innymi instytucjami: mniejsze ?rodki na uzupe?nianie zbiorów (np. gm.

Komarów, Grabowiec), oddelegowywanie bibliotekarzy do innych zada?

kosztem prac bibliotecznych;

z?a sytuacja lokalowa, biblioteki mieszcz? si? w obiektach budowanych
z my?l? o innym przeznaczeniu, najcz??ciej wspólnie z innymi u?ytkowni

kami, nie s? przystosowane do prowadzenia dzia?alno?ci bibliotecznej.

15



Podstawowe dane za III kwarta? 1999 r.

Miasta i gminy, Liczba pla- Zakup w
Zakup ksi?-

Liczba czy-
Liczba wy-

Liczba pra- w tym
Zakup w z? zek na 100 po?ycze? na

gminy cówek jednostkach
mieszk.

telników
zewn?trz

cewników etaty

Krasnobród 2 127 2015 1,7 677 10296 3 l

Szczebrzeszyn 2 301 2692 2,4 1063 20160 3 3

Zwierzyniec 1 221 3200 2,9 696 8944 3 -

Adamów 3 43 456 0,8 536 S 723 3 2

Grabowiec l 111 945 2,2 770 16928 2 1

Komarów 2 6 179 0,1 538 14901 3 2

?abunie 2 502 6123 7,8 1219 15676 2 l

Mi?czyn 3 31 370 0,5 1524 25557 4 l

Nielisz 1 - -
- 430 6142 2 2

Radecznica 2 283 4017 4,1 900 9993 3 l

-1
Sitno 3 11 299 0,2 637 11036 3 -

Skierbieszów 2 104 1506 1,8 706 15968 2 l

Stary Zamo?? 2 431 5708 7,5 663 6215 2 l

Su?ów 3 311 1296 5,6 608 16029 4 2

gmina Zamo?? 7 815 9680 4,3 2876 46372 8 8

Razem 36 3297 38486 2,9 13 843 232940 47 26

---- --- --



Dzia?alno?? Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Zamo?ciu na rzecz bibliotek

w pow. zamojskim w 1999 r.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu - dzia?aj?c na

podstawie zawartego w kwietniu 1999 r. Porozumienia pomi?dzy Rad? Powiatu

Ziemskiego a Rad? Miasta Zamo?cia - sprawuje nadzór merytoryczny nad bi

?liotekami powiatu zamojskiego ziemskiego i udziela im pomocy organizacyjnej
l szkoleniowej.

Pomoc ta udzielana by?a poprzez:
• instrukta? przywarsztatowy w bibliotekach - w okresie trzech kwarta?ów

instruktorzy zrealizowali 100 wyjazdów do bibliotek, podczas których do

konano 107 odwiedzin w plac6wkach bibliotecznych. Oczekiwania biblio

tek dotycz? pomocy w zakresie prowadzenia selekcji zbiorów, zbiorów

zgodnie z now? klasyfikacj?, rozbudowy warsztatów informacyjno

bibliograficznych, dzia?alno?ci kulturalno-o?wiatowej i ?rodowiskowej,
zmian w prawie bibliotecznym;

• prowadzone by?y rozmowy z w?adzami samorz?dowymi i dyrektorami

GOK-ów, w sk?ad których wchodz? biblioteki, na temat ich funkcjonowania
i fmansowania - ze szczególnym uwzgl?dnieniem ?rodków na uzupe?nianie
zbiorów i prenumerat? czasopism, poprawy bazy lokalowej (pomoc w ad

aptacji nowego lokalu dla Biblioteki w Labuniach), organizacji i reorgani

zacji bibliotek (np. gm. Nielisz, m. i gm. Krasnobr6d);
• udzielano pomocy w zakresie organizacji obchodów jubileuszowych dwóch

bibliotek samorz?dowych (GBP Radecznica i GBP Sitno);
• udzielanie konsultacji w Dziale Instrukcyjno- Metodycznym - udzielono

217 porad;
• w ramach doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek w 1999

r. przeprowadzono 2 szkolenia o tematyce:

Literacka twórczo?? Karola Wojty?y - wyk?adowca dr hab. Miros?awa

Kuflowa

Interpretacja Ustawy o ochronie danych osobowych oraz zadania bi

bliotek publicznych wynikaj?ce z tej Ustawy

Biblioteka a ?rodowisko;
•

przygotowano 7 materia?ów metodycznych pomocnych bibliotekarzom

w ich pracy z czytelnikiem, upowszechniaj?cych bibliotek? i ksi??k? w ?ro

dowisku. S? to regulaminy konkursów, lekcje biblioteczne, imprezy czytel

nicze;
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• pomoc bibliotekom powiatu zamojskiego w sporz?dzaniu sprawozdawczo
?ci statystycznej GUS;

.

• inicjowanie i prowadzenie dzia?alno?ci ?rodowiskowej bibliotek

W 1999 r. PiMBP w Zamo?ciu przygotowa?a i og?osi?a 2 konkursy o zasi?gu

powiatowym:

.; .Juliusz S?owacki -

poeta i wieszcz." - konkurs, którego celem jest w??
czenie czytelników, bibliotekarzy, nauczycieli i animatorów ruchu kul-

u turalnego w obchody Roku S?owackiego oraz przybli?enie twórczo?ci

poety. Jego podsumowanie nast?pi w IV kwartale br.

"Jedna wielka ba?? o ?yciu - ilustrowany kalendarz twórczo?ci Ewy

Szelburg-Zarembiny" - konkurs literacko-plastyczny skierowany do

dzieci, maj?cy na celu upami?tnienie l 00. rocznicy urodzin Ewy Szel

burg-Zarembiny - pisarki, poetki, autorki ksi??ek dla dzieci i pedagoga,

upowszechnienie w?ród dzieci jej twórczo?ci oraz zwrócenie uwagi na

g??boko zaakcentowane w utworach pisarki humanistyczne warto?ci ?y
cia - przyja??, uczciwo??, szlachetno??.

Kontynuowany jest Konkurs Poetycki im. Andrzeja Józefa Misiury promuj?

cy twórczo?? rodzimych poetów. Przekazano do oceny jury tomiki, które wp?y

n??y w III edycji Konkursu;

W maju odby?y si? X Zamojskie Spotkania z Literatur?. Czytelnicy bibliotek

naszego powiatu mieli okazj? spotka? si? z p. Janin? G?siorowsk?.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu, z okazji najdonio

?lejszego wydarzenia roku 1999 - wizyty Ojca ?wi?tego w Zamo?ciu, zorgani
zowa?a (przy wspó?pracy i pomocy innych instytucji) wystaw? ph. "Biblia",

trwaj?c? od 25 maja do 25 czerwca 1999 r. Na wystawie zaprezentowanych
zosta?o 131 wyda? Pisma ?wi?tego od starodruków po edycje wspó?czesne
w ró?nych wersjach j?zykowych i edytorskich, ciekawych pod wzgl?dem histo

rycznym i artystycznym. Wystawie towarzyszy?a ekspozycja 36 obrazów przed

wojennej artystki Wandy Korzeniowskiej oraz w?oskie miedzioryty o tematyce

biblijnej. Materia?em dokumentuj?cym wystaw? by? katalog zawieraj?cy wykaz
obiektów wystawowych, opatrzony zdj?ciami najciekawszych.

Pomoc bibliotekarzom w pracy, a tak?e dokumentacja ich dzia?alno?ci jest

podstawowym za?o?eniem prowadzonej przez PiMBP dzia?alno?ci wydawniczej.
W 1999 r. Biblioteka Powiatowa wyda?a:

regionalne czasopismo fachowe dostarczaj?ce materia?ów metodycz

nych przydatnych w pracy bibliotek - Bibliotekarz Zamojski (nr l/99)

informator statystyczny przedstawiaj?cy wybrane dane i wska?niki

.

dzia?alno?ci placówek bibliotecznych za 1998 r. - "Biblioteki publiczne

wojew?duwa zamojskiego"

Katalog wystawy" Biblia".
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Maj?c na uwadze brak ?rodków finansowych w bibliotekach na wdra?anie

nowych technologii PiMBP w Zamo?ciu przyst?pi?a do Projektu Inicjatywy
Proeuropejskie realizowanego w ramach Programu Phare 97 Integracja Europej
ska. Przygotowany przez Bibliotek? Powiatow? wniosek przewiduje komputery
zacj? 4 bibliotek naszego powiatu (MGBP Szczebrzeszyn, MGBP Zwierzyniec,
GBP Radecznica i GBP Mi?czyn), pod??czenie ich do Internetu, szkolenia dla

pracowników bibliotek w zakresie obs?ugi komputerów, zakup materia?ów mul

timedialnych i organizacj? wyk?adów nt. Unii Europejskiej.

W ramach pomocy ?wiadczonej bibliotekom publicznym, PiMBP w Zamo

?ciu pozyska?a dary z Fundacji Pomocy Bibliotekom. ?rednio do ka?dej biblio

teki miejsko-gminnej i gminnej w powiecie zamojskim trafi ok. 170 ksi??ek
o ?redniej warto?ci l 500 z?.

PiMBP w Zamo?ciu, znaj?c trudno?ci bibliotek przy uzupe?nianiu zbiorów

(m.in. s?aba sie? ksi?garska na wsi, brak informacji o produkcji wydawniczej,
niska obsada kadrowa w bibliotekach utrudniaj?ca wyjazdy do ksi?gar?) przed
?o?y?a ofert? wspó?pracy w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów. Dla

bibliotek, które podpisa?y umow? PiMBP prowadzi centralny zakup i opracowa
nie ksi??ek.

Powiatowa Biblioteka bibliografi? regionaln? gromadz?c? materia?y o Za

rnojszczy?nie dost?pn? dla wszystkich bibliotek w powiecie, prowadzi wypo?y
czanie mi?dzybiblioteczne dla potrzeb wszystkich bibliotek w powiecie.

Biblioteki korzystaj? z po?rednictwa PiMBP przy zakupie sprz?tu i druków

bibliotecznych.

Anna Kalniuk
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Jubileusz 50-lecia

Biblioteki Publicznej w Radecznicy

U. Exlibris Gminnej Biblioteki

Publicznej w Radecznicy, Waldemar

Mamona, 1999.

Gminna Biblioteka Publiczna w Radecznicy 21 pa?dziernika 1999 r. ?wi?towa?a

jubileusz 50-lecia. Oficjalne uroczysto?ci odby?y si? w sali konferencyjnej Urz?du

Gminy w Radecznicy z udzia?em: p. El?biety Gnyp - przedstawiciela Starostwa Po

wiatowego, p. Haliny Biniek - dyrektora PiMBP w Zamo?ciu, instruktorów PiMBP w

Zamo?ciu, p. Aleksandra Harkota -

radnego powiatu zamojskiego, p. dr. Wac?awa

Pyczka, p. Gabryela G?bki - Wójta Gminy Radecznica, p. W?adys?awa Koczota -

lokalnego twórc? ludowego, bibliotekarzy powiatu zamojskiego, radnych Gminy,

dyrektorów szkó? podstawowych i gimnazjów, nauczycieli, pracowników UG i

GOPS -

u, uczniów miejscowej szko?y oraz czytelników Biblioteki.

Cz??? oficjaln? uroczysto?ci rozpocz??a kierowniczka Biblioteki p. Zofia Syka?a
referatem "Dzieje czytelnictwa i Gminnej Biblioteki Publicznej w Radecznicy".

Kolejnym punktem uroczysto?ci by?o wr?czenie dyplomów i listów gratulacyj

nych od Starosty Zamojskiego, Dyrekcji PiMBP w Zamo?ciu, darów ksi??kowych
od PiMBP, upominków ksi??kowych dla pracowników biblioteki oraz dla emery

towanych bibliotekarzy: p. Stanis?awy Cieplak i p. Stanis?awa Zyba?y.
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Jubileusz u?wietnili swoim wyst?pieniem; p. W?adys?aw Koczot - regionalny
poeta ludowy oraz m?odzie? szkolna, która w cz??? artystycznej ,,50 lat GBP"
w sposób humorystyczny przedstawi?a ?ycie biblioteki

Jubileusz w Radecznicy zbieg? si? z Rokiem Juliusza S?owackiego, zaproszony
go?? dr Wac?aw Pyczek - wyk?adowca KUL, wyg?osi? referat na temat "S?owacki
nieznany".

Zaproszonych go?ci podj?to obiadem a na deser przygotowano tort upieczony
w kszta?cie ksi??ki z napisem 50 LAT GBP. Jubileuszowi towarzyszy?y trzy wy

stawy: pokonkursowa wystawa prac rysunkowych dzieci i m?odzie?y ph. "Nasza
biblioteka", wystawa ph. "Dzieje biblioteki" oraz "Wystawa twórczo?ci literackiej
W?adys?awa Koczota" .

Z okazji jubileuszu 50-lecia GBP w Radecznicy wydano exlibris biblioteki (iI. 1).

Dzieje czytelnictwa i Gminnej Biblioteki Publicznej
w Radecznicy

Powo?anie biblioteki w Radecznicy w dniu l wrze?nia 1948 roku by?o zna

miennym faktem dla tego ?rodowiska. Sta?o si? ono trwa?? kontynuacj? zapocz?t

kowanej jeszcze w ostatnim dziesi?cioleciu XIX w. dzia?alno?ci czytelniczej roz

pocz?tej staraniem miejscowych dzia?aczy ludowych i nielicznej wówczas inteli

gencji.

Umiej?tno?? czytania rozwija?a si? i by?o zapotrzebowanie na ksi??k?.
A ksi??ka trafia?a tu ró?nymi drogami: przynosili j? przybywaj?cy pielgrzymi
odpustowi, ch?opscy dzia?acze ludowi, sklepikarze ?ydowscy, dzier?awcy folwar

ku, s?u?ba klasztorna, polscy urz?dnicy gminni. Rozwijaj?ce si? czytelnictwo nie

stanowi?o samej tylko rozrywki, wyp?ywa?o ono z idei walki o j?zyk polski w

szkole i urz?dach. By?o elementem walki z wyzyskiem ekonomicznym ubo?szych
Warstw ludno?ci.

.

W roku 1907 Radeczniczanie za?o?yli Ko?o Polskiej Macierzy Szkolnej, ale

JU? na pocz?tku 1908 roku zosta?o rozwi?zane przez ówczesne w?adze administra

cyjne. Dopiero w maju 1918 roku grupa dzia?aczy ludowych reaktywowa?a Ko?o

Polskiej Macierzy Szkolnej. Za?o?ono czytelni? ludow? i bibliotek? Ko?a, która

prOWadzi?a dzia?alno?? czytelnicz? do 1939 roku. W okresie mi?dzywojennym
w Radecznicy dzia?a?y jeszcze inne biblioteki: biblioteka Kolegium Serafickiego
00. Bernardynów, biblioteka Klasztoru 00. Bernardynów, biblioteka szko?y po

Wszechnej.
W dynamicznie rozwijaj?ce si? ?ycie czytelnicze wsi wtargn??a II wojna ?wia

towa. Do Radecznicy przybyli Niemcy, którzy wywie?li cz??? ksi?gozbiorów
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bibliotek. Po zako?czeniu dzia?a? wojennych wydobyto z ukrycia ocala?e zbiory,

czytelnictwo zacz??o wraca? do nonny.

1 wrze?nia 1948 roku na mocy Dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami

bibliotecznymi z dn. 17 kwietnia 1946 roku w?adze powiatu zamojskiego powo?a?y
w Radecznicy bibliotek? powszechn? nadaj?c jej nazw? GBP w Radecznicy .

Na pocz?tku dzia?alno?ci bibliotek? wyposa?ono w ksi??ki, 2 rega?y, 2 sto?y,

tablic? do wystaw ksi??kowych, skrzynk? na przechowywanie kart czytelników
i kart ksi??ek. Pocz?tkowo bibliotek? umieszczono w domu Jana Jab?o?skiego,

pierwszym bibliotekarzem zosta? Czes?aw Rekiel, który pracowa? do 15.05.1949 r.

Funkcj? bibliotekarza po Czes?awie Rekielu pe?ni? Ludwik W?c?awski, Alina' Ja

sku?a po niej Stanis?awa Oleszek, od której l.l 0,1955 r. bibliotek? przej?? Stani

s?aw Zyba?a i pracowa? w niej do 30.09.1981 r.

Biblioteka kilkakrotnie zmienia?a lokalizacj?. Dopiero w 1972 r. przeniesiono

j? do budynku "agronomówki", gdzie znalaz?a najlepsze z dotychczasowych wa

runki lokalowe.

Biblioteka za po?rednictwem punktów bibliotecznych obj??a swoim zasi?giem
mieszka?ców ca?ej gminy. Po ustanowieniu w 1954 r. gromad nazw? biblioteki

zmieniono na gromadzk? Bibliotek? Publiczn? w Radecznicy. W 1956 r. powo?ano

gromadzka Bibliotek? Publiczn? w Gorajcu. Z dniem 1.01.1973 r. od chwili nowe

go podzia?u administracyjnego kraju biblioteka przyj??a nazw? Biblioteka Publicz

na Gminy Radecznica, ajej Filia BPG Radecznica Filia w Gorajcu.
W 1981 r. na emerytur? przechodzi d?ugoletni pracownik biblioteki Stanis?aw

Zyba?a, który z wielkim zaanga?owaniem i spo?eczn? pasj? pracowa? nad upo

wszechnianiem czytelnictwa w?ród mieszka?ców wsi, wspó?pracuj?c z ró?nymi

organizacjami spo?ecznymi, propaguj?c dorobek spo?eczno?ci lokalnej. Organizo
wa? ciekawe imprezy biblioteczne, gromadzi? wokó? biblioteki dzieci i m?odzie?,

któr? potrafi? zainteresowa? ksi??k? i czytelnictwem oraz zaszczepi? w niej przy

wi?zanie do rodzinnej ziemi. Bibliotek? przejmuje Maria ?wi?, a od 1983 r. Zofia

Syka?a. Od 1984 r. na pó? etatuw bibliotece pracuje Helena Maci?g, nast?pnie

Gra?yna Dubilis, Maria Jaros?awska, a od 1989 r. Bo?ena Ligaj, która pracuje do

chwili obecnej.
W 1984 r. biblioteka zostaje przeniesiona do domu prywatnego, a w 1990 do

budynku Urz?du Gminy, w którym znalaz?a dogodne warunki do prawid?owego

funkcjonowania. Wraz ze zmian? lokalizacji Urz?du Gminy biblioteka zostaje

przeniesiona do obecnie zajmowanych pomieszcze?, które projektowano i budo

wano z przeznaczeniem na dzia?alno?? biblioteki.

Dorobkiem 50-lecia dzia?alno?ci biblioteki jest ksi?gozbiór licz?cy 20 000

ksi??ek. Ze zbiorów tych korzysta ponad 800 czytelników rocznie, którzy wypo?y

czaj? ponad 13 000 wol. Stale rosn?ca liczba czytelników i wypo?ycze? ?wiadczy
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o wzrastaj?cych potrzebach czytelniczych ?rodowiska, dlatego te? biblioteka stara

si? wychodzi? naprzeciw tym potrzebom zabiegaj?c o nowo?ci wydawnicze.
Biblioteka poza udost?pnianiem ksi?gozbioru prowadzi dzia?alno?? kulturalno

-

o?wiatow? poprzez organizowanie ró?nych form pracy z czytelnikiem. Niektóre

prowadzone s? w ?cis?ej wspó?pracy ze szko?ami dzia?aj?cymi na terenie gminy.
Dzi?ki wspólnym dzia?aniom uda?o si? zorganizowa? wiele spotka? z literatami,
konkursów: literackich, wiedzy, plastycznych, wycieczek szkolnych do biblioteki.

Wiele razy na szczeblu wojewódzkim nasi uczestnicy konkursów zajmowali
czo?owe miejsca i zdobywali wyró?nienia Biblioteka bra?a udzia? we wspó?za
wodnictwie bibliotek o tytu? .najaktywniejszej biblioteki i najlepszego biblioteka

rza roku", w 1986 otrzyma?a wyró?nienie. W 1993 r. zdoby?a wyró?nienie w kon

kursie "Na najestetyczniejsz? bibliotek? województwa". Biblioteka na prze?omie
lat 80 i 90 prowadzi?a sprzeda? ksi??ek z ,,Ksi??nicy Zamojskiej", dzi?ki tej dzia

?alno?ci wiele ksi??ek trafi?o do prywatnych zbiorów.

Biblioteka b?dzie nadaJ zabiega? o to, aby by?a miejscem integracji ró?nych

?rodowisk, ?ród?em wiedzy o regionie, inicjatork? dzia?alno?ci ?rodowiskowej.

Cieszymy si?, ?e jeste?my w stanie zaspokoi? wi?kszo?? zapotrzebowa? czytelni

ków, którzy darz? nas swoim zaufaniem. Ambicj? biblioteki jest, aby ka?dy czytel
nik przychodz?cy do nas nie wyszed? bez poszukiwanej ksi??ki lub informacji.

Zofia Syka?a
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RELACJE





Co robi? inni?

Relacja z pobytu na seminarium

W dniach 16-11 wrze?nia 1999 r. uczestniczy?am w seminarium dla dyrekto
rów bibliotek miejskich w siedzibach powiatów i instruktorów d/s bibliotek

? powiecie. Organizatorem seminarium by?a Wojewódzka Biblioteka Publiczna

nn. Hieronima ?opaci?skiego w Lublinie. Mia?o ono charakter "wycieczki po

?ibliotekach", w trakcie której odwiedzili?my ??cznie 5 bibliotek (miejskich
l gminnych).

16 wrze?nia rózpocz?li?my zwiedzanie bibliotek od GBP w Garbowie, pow.

lubelski. Dzia?alno?? tej placówki przedstawi?a Ewa Korulczyk - dyrektor Bi

blioteki. Biblioteka w Garbowie wraz z 3 filiami obs?uguje ?rodowisko licz?ce
9200 mieszka?ców.* Ksi?gozbiór jakim dysponuj? wynosi 30 868 vol.* Wska?

nik zakupu osi?gn?? 8,1 vol. na 100 mieszka?ców.*

Jednak?e, g?ównym tematem wyst?pienia pani Korulczyk by?y funkcje jakie
pe?ni biblioteka w gminie bez o?rodka kultury oraz zwi?zki funkcjonalne i me

rytoryczne biblioteki gminnej z powiatow?. Po raz kolejny potwierdzono dzi?

ogólnie znan? prawd?, ?e w gminach gdzie poza bibliotek? nie ma innych
O?rodków kultury, to w?a?nie na ni? spada obowi?zek organizowania dzia?alno

?ci kulturalnej i podejmowania stosownych inicjatyw w tym kierunku. Przed

bibliotek? i bibliotekarzami staje ogromne zadanie umiej?tnego pogodzenia
cZYsto statutowej funkcji biblioteki z potrzebami ?rodowiska, nawet niekiedy

Odbiegaj?cymi od tradycyjnie pojmowanych. Wa?nym problemem poruszonym

przez dyrektora GBP w Garbowie by?a próba odpowiedzi na pytanie: Po co

bibliotece gminnej potrzebna jest biblioteka powiatowa?
W odpowiedzi na zadany problem szczególnie zaakcentowano oczekiwania

w zakresie pomocy w zakupie i opracowaniu nowo?ci, komputeryzacji bibliotek,

fachowego poradnictwa merytorycznego i prawnego, wypo?ycze? mi?dzybi

bliotecznych oraz w organizacji obs?ugi ludzi chorych i niepe?nosprawnych.

Wyst?pienie dyrektora GBP w Garbowie uzupe?ni?a wypowied? wójta gminy
-

pana Zdzis?awa Niedba?y, który mocno akcentowa? potrzeb? oparcia wspó?
dzia?ania biblioteki gminnej z powiatow? na zasadzie pomocniczo?ci. W jego

opinii, biblioteka powiatowa winna pe?ni? funkcj? powiatowego centrum infor

macji (w tym o regionie). Musi posiada? wszechstronne i bogate zbiory, groma

dzi? pe?ny zasób czasopi?miennictwa, by? przekazicielem tego co najnowsze
w ?wiecie ksi??ki i bibliotek. Ponadto od biblioteki powiatowej oczekuje si?

bardziej wzmo?onych dzia?a? integruj?cych ?rodowisko bibliotekarskie.

Drugim "przystankiem" w objazdowym seminarium by?a GBP w Kurowie,

gminie licz?cej 8250 mieszka?ców.* Tematem przewodnim wizyty w tej pla-
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cówce by?o upowszechnianie d?s - ów i wiedzy o regionie. Biblioteka w Kuro

wie 15 lat temu podj??a si? dzia?alno?ci w sekcji archiwalnej i wówczas to roz

pocz??a gromadzenie dokumentów dotycz?cych ?ycia spo?ecznego gminy. Za

l??kiem zbiorów regionalnych by?y kserokopie dokumentów znajduj?cych si?
w zasobach WBP w Lublinie. Obecnie w zbiorach regionalnych GBP

w Kurowie znajduj? si? m.in. programy uroczysto?ci, kalendarze, zaproszenia,

prospekty handlowe, wycinki prasowe, dwie prace magisterskie i jedna praca

doktorska dotycz?ca Kurowa. Biblioteka jest równie? miejscem spotka? Towa

rzystwa Regionalnego Kurowskiego.

Kolejnym miejscem, gdzie go?cili uczestnicy seminarium by?a Miejska Bi

blioteka Publiczna w Pu?awach. Dyrektor Biblioteki, pani Ewa Sulima omówi?a

prawne i organizacyjne aspekty pracy biblioteki. Uczyni?a to na przyk?adzie

placówki przez siebie zarz?dzanej. Sie? bibliotek publicznych na terenie Pu?aw

tworz?: Biblioteka Miejska, 7 filii bibliotecznych oraz punkty biblioteczne.

Organizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pu?awach przedstawia si? nast?

puj?co: Dzia? Administracyjno - Organizacyjny, G?ówny Ksi?gowy, Dzia? Gro

madzenia i Opracowania Zbiorów, Dzia? Udost?pniana i Informacji, Dzia? Sieci

Miejskiej, Oddzia? dla dzieci, Pracownia plastyczna i konserwacji ksi??ki. Przy

dyrektorze biblioteki dzia?aj? ponadto dwie komisje - dis gromadzenia i dis

selekcji zbiorów.

W drugim dniu seminarium go?cili?my w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Kamionce pow. Lubartów oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lubarto

wie. Tematem towarzysz?cym obydwu wizytom by?a ?rodowiskowa dzia?alno??

biblioteki oraz jej miejsce w ?yciu kulturalnym lokalnej spo?eczno?ci. Po raz

kolejny podkre?lono jak wielk? rol? w aktywizacji kulturalnej ?rodowiska od

grywaj? biblioteki dzia?aj?ce w niewielkich miastach i gminach. W miejscowo

?ciach, gdzie o?rodków kultury jest znacznie mniej ni? w du?ych aglomeracjach

miejskich, przed bibliotek? otwieraj? si? rozleg?e mo?liwo?ci skoncentrowania

w swych murach ?ycia kulturalnego lokalnej spo?eczno?ci. Je?li dodamy do tego

sprzyjaj?ce warunki lokalowe, którymi mog? pochwali? si? obydwie zwiedzane

biblioteki i nienajgorsze ?rodki finansowe jakimi dysponuj?, biblioteki te staj?

si? nie tylko "przyjazne dla czytelnika", ale tak?e jako doskona?e miejsca pro

mocji i prezentacji osi?gni?? ludzi zwi?zanych z lokaln? spo?eczno?ci? -

po

etów, malarzy, hobbystów, ludzi o ambicjach naukowych i szerokich zaintere

sowaniach.

Dwudniowe seminarium, podczas którego odst?piono od tradycyjnej jego

formy, mia?o swoje naprawd? dobre strony. Stwarza?o okazj? bezpo?redniej

obserwacji tego co robi? inni. I je?li nawet by? kto? kto nie dostrzeg? niczego

nowego, czego by sam nie uprawia? w swojej bibliotece, to zobaczy? to przecie?

w?asnym okiem.
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Podczas seminarium nie zabrak?o te? dodatkowych atrakcji. W pierwszym
dniu, który zako?czy? si? w Kazimierzu Dolnym go?cili?my w domu Marii

i Piotra Kuncewiczów. W drugim dniu, pomi?dzy Kamionk? a Lubartowem

zaproszono nas na spacer po Parku Pa?acowym w Koz?ówce. Nie zabrak?o te?

wspólnego ogniska, gdzie bli?ej pozna?a si? bra? bibliotekarska obecnego, du

?ego województwa lubelskiego.

•
Dane odzwierciedlaj? stan na koniec 1998 r.

Halina Zieli?ska
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POMOCE METODYCZNE





Zabawa z Brzechw?
Scenariusz imprezy bibliotecznej

Uczestnicy zaj?? ucz? si?:

wspó?pracowa? w grupie przy tworzeniu scenek improwizowanych,
kojarzy? utwory z autorem,

wczuwa? si? w postaci bohaterów utworów,

ucharakteryzowa? si? w postaci literackie,

wyrazi? emocjonalny stosunek do bohaterów utworów.

Pomoce dydaktyczne:

wizytówki w kszta?cie owoców, warzyw, zwierz?t i ptaków,

magnetofon i kasety z nagraniami ta?ców integracyjnych proponowa

nych przez cz?onków Stowarzyszenia Pedagogów Zabawy KLANZA lub

inna odpowiednio dobrana muzyka,

materia?y i rekwizyty do przebierania si? i rozpoznawania utworów

J. Brzechwy jakie zostan? wykorzystane w zabawie (kolorowa bibu?a,

szary papier, pisaki, no?yczki, stare kolorowe czasopisma, bloki rysun

kowe, lina do przeci?gania),
plansze z rozpocz?tymi wierszami: Le?, Sta? Pytaiski, K?amczucha

i Sroka.

Metody pracy
- pedagogika zabawy i elementy dramy szkolnej.

Przygotowanie prowadz?cego do zaj??:

wcze?niejsze zapoznanie uczestników z utworami J. Brzechwy b?d?cy
mi przedmiotem zaj??,

zaplanowanie zaj??, przygotowanie scenariusza i pomocy dydaktycz

nych,

wykonanie instrukcji dla uczestników zabawy:
1. wybierz dowoln? wizytówk?, napisz na niej swoje imi? i przyczep

ta?m? do ubrania,
2. uzupe?nij dekoracj? sali lub zmie? j?je?li Ci si? nie podoba,

przygotowanie i dekoracja sali elementami kojarz?cymi si? z wierszami

Brzechwy, mo?na wyeksponowa? jego ksi??ki lub ilustracje wykonane

wcze?niej przez dzieci, przyniesione zabawki i inne elementy zwi?zane
z utworami Brzechwy (owoce, warzywa i inne rekwizyty),
sala powinna by? pogodna, kolorowo udekorowana, dostatecznie du?a,

by mo?na by?o swobodnie porusza? si?,
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uzupe?nieniem tak przygotowanej sali jest muzyka, która uspokaja, roz

lu?nia lub stanowi podk?ad do prowadzonych zabaw.

Zabawy wyciszaj?ce:
na pod?odze le?? trzy du?e arkusze papieru, na których dzieci odryso

w:uj?swoje d?onie i podpisuj? je swoimi imionami,

spokojna, pogodna muzyka.

Zabawy rozlu?niaj?ce:
dzieci wchodz?, siadaj? na krzese?kach lub pod?odze w kr?gu. Prowadz?cy
wita wszystkich uczestników zabawy, np.: witam tych, którzy s? u?miech

ni?ci; witam tych, którzy s? smutni; witam dziewczynki; witam ch?opców;
witam tych, którzy znaj? wiersze Brzechwy; witam tych, którzy chc?je po

zna?; witam tych, którzy chc? si? bawi?; witam tych, których jeszcze nie

przywita?em. Osoby powitane machaj? r?kami,

poznawanie si? i zapami?tywanie imion: uczestnicy ustawieni w kole podaj?

swoje imiona i kolejno wszystkich kolegów w grupie (np. Ja jestem Ola a

obok mnie stoj?: Ala, Ania, Ja? ... itd.),

zapami?tywanie uczestników zabawy: grupa siedzi na krzes?ach, jedno jest
wolne. Prowadz?cy mówi: miejsce z mojej lewej strony jest wolne zapra

szam Ani?, Jasia, selera, lwa, misia itp. Nast?pnie, ten który ma lewe miej
sce wolne powtarza polecenie ( w ten sposób wchodzimy w ?wiat utworów

J. Brzechwy),

uczestnicy zabawy uzasadniaj? wybór swojej wizytówki: wybra?am misia,

bo ... ,

przeci?ganie liny: zwierz?ta i ptaki naprzeciw owoców i warzyw.

Dzia?ania i zabawy na podstawie utworów Jana Brzechwy:
STONOGA:

grupa, która wygra?a przeci?ganie liny tworzy rz?d; do??czaj? pozostali

uczestnicy zabawy i tworz? stonog? poruszaj?c? si? po sali. Prowadz?cy
w tym czasie czyta wiersz, uczestnicy na?laduj? stonog?.

STOPKLATKA:

ka?de dziecko na?laduje ulubionego bohatera z wierszy Brzechwy, prowadz?

cy klaszcze w r?ce przerywaj?c improwizacj? -

grupa odgaduje bohatera.

TANIEC IG?Y Z NITK?

dzieci na polecenie prowadz?cego ustawiaj? si? w rz?d i na?laduj? taniec

ig?y z nitk?.
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JAKI TO WIERSZ

rozpoznawanie utworów Brzechwy na podstawie rekwizytów:

D koszyczek z jab?uszkiem (Entliczek - Pentliczek)

D ig?a (Ta?cowa?a ig?a z nitk?)

Ojajko (Kokoszka - Smakoszka)

D kaczka z kokard? lub zaj?c (Kaczka Dziwaczka)

D dzi?cio? (Opowiedzia? dzi?cio? sowie)

D drops (Pan Drops i jego trupa)

D buty (Kaczki)

D chusteczka (Kozio?eczek)

D herb Szczebrzeszyna z podpisem (Chrz?szcz)

D stopnie: celuj?cy (Samochwa?a)

D pakunki - baga?e (Sójka)

D ?aba i ig?a(Hipopotam)
/dobór rekwizytów mo?e by? dowolny/

ZABAWA W PRZYJ?CIE LATA

prowadz?cy czyta wiersz - dzieci na?laduj? jazd? fur?, na hulajnodze,
na rowerze. samochodem, tramwajem, motocyklem. samolotem, w kare

cie, p?ywanie ?ódk?, spacer. Spacer ko?czymy na straganie.

INSCENIZACJA

dzieci dzielimy na grupy (najlepiej zgodnie z wizytówkami). Ka?da

grupa wybiera sobie jakie? warzywo lub owoc.

zabawa w przebieranie si? i inscenizacja utworu zgodnie z dokonanym

wyborem.

DEPESZA

nadesz?a depesza, któr? nale?y dostarczy? do ...

prowadz?cy improwizuje jazd? rowerem, autobusem itp., stukot telegra
fu i przedstawia miejsca gdzie dostarczona ma by? depesza.
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UK?ADANIE JAD?OSPISU

prowadz?cy dzieli uczestników zabawy na grupy zgodnie z wybranymi

wizytówkami na: owoce, warzywa, zwierz?ta i ptaki. Ka?da grupa do

staje zadanie: u?o?y? jad?ospis dla: misia, kokoszki - smakoszki, chorej

zi?by, hipopotama. Grupy odczytuj? opracowane jad?ospisy.

ZABAWA W ILUSTRATORA KSIAtKI

nakarmili?my zwierz?ta pana Brzechwy. Zapraszam wszystkie grupy do

zabawy w ilustratora ksi??ek. Ka?da grupa wykorzystuje ró?ne techniki

plastyczne, wykonuje ok?adk? do dowolnej ksi??ki J. Brzechwy. Po

15 min. demonstruje wykonane ok?adki pozosta?ym uczestnikom zaba

wy.

TWORZYMY W?ASNY WIERSZ

na planszy umieszczono arkusze papieru z rozpocz?tymi wierszami

np. Le?, Sta? PytaIski, K?amczucha, Sroka. Ka?da grupa wybiera jeden
wiersz i uk?ada dalsz? cz???. Po kilku minutach grupa odczytuje swoje
wiersze i umieszcza je na planszy.

ZWIEDZANIE POLSKICH MIAST

a teraz wybieramy si? za morze razem z sójk?: pakujemy walizki, roz

wijamy skrzyd?a i lecimy (prowadz?cy czyta fragmenty wiersza). Zwie

dzamy: Szczecin, Kielce, Gdyni?, Pu?tusk, Toru?, Krotoszyn, ?ód?, Pa

bianice, Cz?stochow?, Kraków, Warszaw?. Zwiedzili?my pi?kne miasta

i okolice. Wracamy do domu. Rozlu?niamy si?.

Rozmowa z uczestnikami na temat zaj??. Dzieci swobodnie opowiadaj?
co im si? podoba?o lub nie w zaj?ciach, w których uczestniczy?y.

Danuta Zwoli?ska
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Czarodziej prostych dziwów

Scenariusz wieczoru poetyckiego

Narrator

"W?a?ciwie to mo?na by zacz?? tak: Konstanty Ga?czy?ski urodzi? si?
23 stycznia 1905 roku w domu nr II przy ulicy Mazowieckiej w Warszawie.

Matka przysz?ego poety, Wanda z ?opusza?skich, by?a córk? w?a?ciciela "Wró

bla", znanej warszawskiej restauracji.
A mo?na te? tak: czytelnik wierszy Ga?czy?skiego zna wiele jego postaci,

kolejne wcielenia, które zebrane w ca?o??, tworz? ow? wci?? ?yw? legend?, ( ... )

Mo?na t? opowie?? zaczyna? na wiele ró?nych sposobów. Trzeba si? jednak

zdecydowa? na jeden, n?jprostszy."!

Recytator

Moja poezja to jest noc ksi??ycowa,
wielkie uspokojenie;

kiedy poziomki s?odkie s? w parowach
i s?odsze cienie.

Gdy nie ma przy mnie kobiet ani dziewczyn,

gdy si? u?pi?o

wszystko i ?wierszczyk w szparze ceg?y trzeszczy,

?e bardzo mi?o.

Moja poezja to s? proste dziwy,
to kraj, gdzie w lecie

stary kot usn?? pod lufcikiem krzywym
na parapecie.

10 mojej poezji!

Recytator
Poniewa? przy lampach jeste?my, pozwól, Floro,

?e ci gwiazdozbiór naszych wszystkich lamp przedstawi?:
Jedne z nich l?ni? po k?tach jak ?wietliki w trawie,

a inne uroczy?ciej ni? planety gor?;

s? wisz?ce, stoj?ce, i z drzewa, i z gliny,
na nich kwiaty, australie, ryby, serafiny ...

jest ich tyle, ?e nie wiem, czyby? ?atwo zgad?a,

I

K. Ga?czy?ska: Konstanty syn Konstantego. Warszawa 1983 s. 5
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kiedy tak wszystkie nagle w dom uderz? ?un?,

gdy te ryby pop?yn? i kwiaty pofrun?,
kto tu mieszka w tym domu: ja z ?on? czy ?wiat?a.

Najednej z lamp, zrobionej z bawolego rogu,

wisi groza Ba?tyku, czyli morski kogut;
na sznureczku jedwabnym ta?czy ta osoba;

mog? go zdj??, je?eli ci si? nie spodoba,
bo nie chc?, by wybuch?a od s?owa do s?owa

przez morskiego koguta potyczka l?dowa.

/Opis domu poety/

Recytator
Teraz s?uchaj: Na ?cianie wschodniej s? dwie szatki

z napisem NARCOTICA, VENENA ... widz? blado??,

Szkotko, nie dr?yj, bo czyni?c kaprysowi zado??,
kaza?em to kaligrafowa? - dla zabawki;

zjednej skrzynki i z drugiej mi?a wo? wylata,
w jednej bowiem jest kawa, a w drugiej herbata,

kordia? królów, specjalno?? mojej chmurnej pani;

lepszej, Floro, z pochodni? szukaj w swej Brytanii,

uwa?aj?c, by wrz?tek gada? w dzbanku z cyny,

a esencja w czajniczku flamandzkim; nikomu

nie uda si? herbata tak jak w naszym domu,

zapach cierpki, czerwieni? prze?ciga rubiny;

/Opis domu poety/

Recytator

Przy kominku orzechy na d?bowej tacy,

dziadek i s?oik z miodem, tu? fotel ze skóry

ciel?cia, obok pó?ki z ksi??kami i z góry

jakoby dwa promienie: Pliniusz i Horacy,
w nim ten wiersz o wznosz?cej ramiona Phidyle ...

s?ycha? ?miech: To kominek gra sw? krotochwil?.

Jak konie skacz? cienie; blask izby rozszerza;

tabun cieni w step zmienia mieszkania obszary -

i o?ywaj? miasta w holandzkich talerzach,

lampy lampom co? mówi?, zegarom zegary,

zwyk?y zydel nabiera sekretu rebusa,

a sen ró?d?k? niebiesk? stuka w drzwi lamusa.

/Opis domu poety/
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Narrator

"Ga?czy?ski stworzy? indywidualny wzór liryki oraz typ poety-cygana tylko
dla niej charakterystyczny. Swobodnie operowa? rozmaitymi konwencjami,

Przechodz?c od liryki prostych wzrusze? i nastrojów ( ... ) do groteski, drwiny
I

absurdalnego ?artu, od rodzajowego realizmu do ba?niowej fantastyki."

Recytator

Mchy mówi?y: ,,Ach, có? za z?ocisto???

Chyba b?dzie jaka uroczysto??."

Dzi?cio? z d?bem rozmawia? znacz?co,

?e si? cudo zdarzy?o na ??ce.

Potem posz?y poszumy trawami,

przysz?a noc ze wszystkimi gwiazdami,
wzeszed? ksi??yc rumiany jak kucharz,

rzek? wiatrowi: "Ty mi trawy rozdmuchasz."

l rozdmucha? wiatr pos?uszny trawy,

zerkn?? z góry w nie ksi??yc ciekawy,
a tam dziecko le?a?o w sitowiu,

krasnoludek zrodzony na nowiu.

Wi?c przywo?a? rozkaza? stworzenia

stary ksi??yc i ta?ce, i pienia
ku czci czyni? dzieci?tka onego,

z?ocistego, niewiadomego.

I ?wietlików ognist? czered?
wita? strumie? p?yn?cy w dó?.

A bór skrzypia? jak stary kredens

pe?en zaj?cy i zió?,

/Narodziny dzieci?tka /

Recytator
Po?udnie. Pojawiaj? si? pszczo?y.

Powój mocniej zapachnia? na usypisku.
Ob?oki szcz??liwe jak wo?y
po mych k?dziorach b??dz?jak po pastwisku.
Morokosz. Morokosz. Ani jednej chmurki.

Le??. Morokosz. Ta?cuj? pagórki.
/Polowanie z soko?amil

2L' Iteratura polska. Przewodnik encyklopedyczny. Warszawa 1984 s. 285
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Recytator
W dole rzeka:

nadzwyczaj na;

triumfalna;

niebieska;

szeroka;

roz?o?ysta;

odwieczna;

nagrzana;

sp?awna;

?miej?ca si?;

s?odkowodna;

wierzbobrze?na;

domorska;

dla ludzi;

i dla koni;

do picia;
i do k?pieli;
dla ?ódeczek dziecinnych;
i dla samobójców oty?ych;
w brzegów biodrach -

rybitwom,

kajakom
i ?aglom
sk?onna ...

Wis?a?

/Polowanie z soko?ami!

Recytator
Ju? motyle rozkwitaj?-
to rze?bione s? sekundy;

bije muzyka od ziemi

wielokszta?tna i nadmierna -

i muzyka jak powietrze

ponad domem pi?knych kobiet

fal? s?on?, szumem gniewnym

spada, cieknie i zastyga.

Tylko, ?e mów,

tylko, ?e im -

cieniom drzew, le??cym jak flety,

jest ma?o.

IKoncert fortepianowy - Preludium/
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Recytator

Gdy trzcina zaczyna p?owie?,
a ?o??d? wi?kszy w d?browie,

znak, ?e lata z?ote nogi

ju? si? szykuj? do drogi.

Lato, jak?e ci? ub?aga??

pro?b? jak?? ?kaniem jakim?
Tak ci pilno pój?? i zabra?

w walizce ziele? i ptaki?

Ptaków tyle. Zieleni tyle.

Lato, zaczekaj chwil?.
IKronika olszty?ska!

Narrator

"Twórczo?? Ga?czy?skiego - budz?ca entuzjazm wielu i sprzeciw nielicz

nych -

nale?y bez w?tpienia do najoryginalniejszych zjawisk w polskiej poezji

wspó?czesnej. Tak?e i on móg?by powiedzie? o sobie za Le?mianem: ,ja to je

stemja!" ...

Sam si? przedstawia? jako "poeta, ?otr i ?obuz"; zjawiska i sytuacje ?wiata

traktowa? od czasu do czasu jako "sen wariata ?niony nieprzytomnie.,,3

Recytator
S?oneczko z ruskich bylin

ju? si? na zachód chyli
i pustoszeje targ.

Szarlatan na pod mostku

sprzedaje lalki z wosku,

krzyczy gor?czk? warg:
-

Hej, panowie, paniusie,

bracia-siostry w Chrystusie,

kupcie ode mnie co?:

Mam Jalki od mi?o?ci,
ma?ci od samotno?ci

i Polikarpa ko?? ...

Hej, paniusie, panowie,

kupcie u mnie cokolwiek -

z febry od rana dr??!

3

Ze wst?pu A. Mi?dzyrzeckiego do Liryki. Warszawa 1962 s. 5

41



Ocet siedmiu z?odziei

i babilo?ski kleik,
i poudre de pourlimpimpim ...

Ale krzyk nie pomaga,

wszyscy mówi?, ?e blaga,
sztuczki w diabelskim pudle.

Wi?c ty, Naj?wi?tsza Panno,

dopomó? szarlatanom,

by nie pomarli zim?jak wróble.

IKryzys w bran?y szarlatanówl

Narrator

"Napisa? ( ... ) jedne z najpi?kniejszych liryków mi?osnych swego czasu,

napisa? je na samej niemal granicy realno?ci, za któr? zaczynaj? si? sen i ba??.?"

Recytator
Wskaza?a na piersi palcem,
swoim palcem, królem w pier?cieniu,
i prosi?a, ?eby wierszem, ?eby walcem

umuzyczni? j?, rzewnie znie?miertelni?.

Wi?c dotkn??em klawiszów palcami
dla tych rz?s, dla tych ust, dla tej r?ki;

pod oknami i za oknami

zad?wi?cza?y tony piosenki.

I pó? ?wiat?a sta?o si? moim,

kiedym takty strof doskonali? -

o tych palcach pachn?cych powojem,
o wieczornych rz?sach Natalii.

IMelodia/

Recytator

O, zielony Konstanty, o, srebrna Natalio!

Ca?a wasza wieczerza dzbanuszek z konwali?;
wokó? dzbanuszka skrzacik chodzi z halabard?,
broda siwa, lecz dobrze splamiona musztard?,

wida?, podjad?, a wy?cie przejedli i fanty -

o, Natalio zielona, o, srebrny Konstanty!
10 naszym gospodarstwie - Fraszka!

4

Tam?e, s. 7
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R.ecytator

Prosz?, prosz?, rozgo?? si?, serdeczny,

rozejrz si? dok?adnie po wszystkim;
to jest czajnik

-

prawda, jaki ?mieszny?
z gwizdkiem.

To mruczenie? Powiem ci w sekrecie:

jest mruczeniem kota Salomona.

A ta pani zamy?lona, z kwiatami -

to moja ?ona.

/Wizyta!

Narrator
"Ró?ne s? losy poetów, nawet wielkiej miary. Jedni zajmuj? miejsce na kar

tach podr?czników literatury. To zaszczytne. Inni - w diariuszach przygód du

ch?wych swoich wspó?czesnych. To przyjemne. Ga?czy?ski sta? si? czym? wi?

ceJ: cz?stk? ?wiadomo?ci spo?ecznej, sposobem widzenia ?wiata. Zosta? wessany

w. krwioobieg wspó?czesno?ci; jego poetyckie substancje kr??? ju? tam bezi

miennie, mieszaj? si? z innymi, tworz? nowe jako?ci. Ka?de nowe pokolenie

zaczynaj?ce swoj? poetyck? edukacj? odkrywa go na nowo. Po doj?ciu do pew

nego ?yciowego momentu mówi si? i my?li Ga?czy?skim, d?u?ej czy krócej,

mniej czy bardziej, ale prawie nieuchronnie."s

LITERATURA
Drawicz A.: Konstatnty Ildefons Ga?czy?ski. Wyd. 2 Warszawa 1973

Ga?czy?ska K: Konstanty syn Konstantego. Warszawa 1983

Ga?czy?ski KI. Liryka. Wyboru dokona? i wst?pem opatrzy? A. Mi?dzyrzecki.
WYd. 5 uzup. i popr. Warszawa 1962

Ga?czy?ski KI. Serwus Madonna. Wiersze i poematy. Wybór K Ga?czy?ska.

Warszawa 1984

Ga?czy?ski KI. Poezje. Wybra? i wst?pem opatrzy? Z. Mikulski. Lublin 1986

Ga?czy?ski KI. Liryka i groteska. Wybór N. Ga?czy?skiej. Warszawa 1980

Konstanty Ildefons Ga?czy?ski. Wst?p i oprac. K Ga?czy?skiej. Warszawa 1981

Anna Kalniuk

5

A. Drawicz: Konstanty Ildefons Ga?czy?ski. Warszawa 1973
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Niektóre aspekty alkoholizmu

Pogadanka dla m?odzie?y

Cele:

-ukazanie negatywnych skutków nadu?ywania alkoholu,

-zasygnalizowanie skali tego zjawiska w?ród m?odzie?y.

Historia spo?eczno - kulturowa alkoholu rozpocz??a si? wraz z pojawieniem

si? spo?ecze?stw ludzkich. Badania archeologiczne potwierdzi?y, i? alkohol

znany by? ludziom w okresie neolitu, a nawet paleolitu. Alkohol towarzyszy?

spo?ecze?stwom pierwotnym, b?d?c elementem obrz?dów magicznych, ceremo

nii, wa?nych dla ?ycia plemion wydarze?. W spo?ecze?stwach przedpi?mien

nych picie by?o czynno?ci? spo?eczn?, antropologowie nie zetkn?li si? z przy

padkami indywidualnego pija?stwa. Spo?eczno?ci posiada?y systemy norm, które

zapobiega?y negatywnym nast?pstwom picia. Pojawia?y si? pierwsze ogranicze
nia i zakazy dotycz?ce spo?ywania alkoholu. W Egipcie , gdzie szeroko rozpo

wszechnione' by?o piwo ok. 2000 r. p.n.e. wprowadzono zakaz picia alkoholu

warmii egipskiej, obowi?zuj?cy w czasie wojen. Powodem by?a przegrana przez

Egipcjan bitwa, przed któr? upi?a si? ca?a egipska armia. W staro?ytno?ci alko

boi znany by? tak?e jako ?rodek medyczny.
W Polsce piwo i miód znane by?y jeszcze przed wprowadzeniem chrze?ci

ja?stwa. Pierwsze winnice zacz?to zak?ada? w XII w.

Trudno okre?li? kiedy wynaleziono sposób destylacji alkoholu. Niektórzy
badacze przypisuj? ten wynalazek Chi?czykom, inni Arabom. Alkohol destylo

wany z wina pojawi? si? w Europie po raz pierwszy we W?oszech ok. 1000 r.

Poj?cie alkoholu jest do?? szerokie. Tym mianem okre?lamy m. in. piwa,

wódki, likiery, wina, koniaki. W ich sk?ad wchodzi ta sama substancja chemicz

na, wykazuj?ca si? szczególnymi w?a?ciwo?ciami. Jest ni? alkohol etylowy czyli
etanol o wzorze chemicznym C2H50H. Etanol jest bezbarwn? ciecz? o charakte

rystycznej woni i pal?cym smaku, powstaje w wyniku dwu procesów: fermenta

cji i destylacji.
Jest to substancja bardzo aktywna biochemicznie, ju? w krótkim czasie po

spo?yciu mo?e zmieni? stan psychiczny cz?owieka. Zmienia stan jego uczu?,

sposób my?lenia, powoduje utrat? kontroli nad w?asnym zachowaniem. Dlacze

go zatem ludzie pij? napoje alkoholowe? Pierwszym podstawowym powodem

jest wp?yw obyczajów. Wspólna konsumpcja alkoholu u?atwia i umacnia kon

takty mi?dzy lud?mi. Drugi powód to ch?? poprawienia samopoczucia. Po spo

?yciu odpowiedniej dawki alkoholu ludzie czuj? si? przyjemnie rozlu?nieni,

zapominaj? o swoich problemach. I znowu rodzi si? pytanie. Je?li zatem wp?yw
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alkoholu jest tak pozytywny, to o co tyle szumu? Otó? alkohol jest dla ludzi

z?roWYch, doros?ych i ?wiadomych. Oko?o 80 % ludzi spo?ywaj?cych alkohol

koi
doznaje z tego powodu istotnych szkód. Pozosta?e 20 % ludzi, którzy s?

onsUInentami napojów alkoholowych popada z tego powodu w powa?ne k?o

po?. Pojawiaj? si? one wówczas, gdy pije si? za du?o i za cz?sto, pije si?
w

nIeOdpowiednich okoliczno?ciach i gdy zaczyna si? pi? za wcze?nie. ?atwo

wÓ?czas straci? kontrol? nad piciem, popadaj?c w uzale?nienie od alkoholu

CZYlI. w alkoholizm. Alkoholizm jest chorob? wymagaj?c? leczenia, polegaj?c?
?a .nlekontrolowanym piciu napojów alkoholowych. Choroba ta rozwija si? bez

?w?adomo?ci zainteresowanej osoby i mo?e doprowadzi? do przedwczesnej
SlllJerci.

Grup? szczególnie nara?on? na niekorzystny wp?yw alkoholu jest m?odzie?.
M?odzi ludzie maj? znacznie ni?sz? tolerancj? na alkohol i znacznie szybciej si?

u?le?niaj?. Zdaniem lekarzy i psychologów, nawet niewielka ilo?? alkoholu,
ntegroZna dla doros?ych, mo?e uszkadza? procesy rozwojowe dzieci i m?odzie

?. Alkohol hamuje rozwój biologiczny, emocjonalny, zaburza zdolno?? uczenia
Si?, zapami?tywania, jest ?ród?em trudno?ci w nauce. Alkohol bywa ?rodkiem

OS??amiaj?cym, który toruje drog? nikotynie i narkotykom. Upijaj?ca si? m?o

dZie? cz?sto wchodzi w konflikt z prawem, bywa sprawcami czy ofiarami wy
padków .

.

.

Najnowsze badania przeprowadzone w czerwcu 1999 roku ukazuj? rozmiary
PIcIa alkoholu przez polsk? m?odzie?. W ci?gu ostatrtiego roku upi?o si? 58 %

IS-latków i 43 % l S-latek. Co dziesi?te dziecko po wypiciu alkoholu uczestni

Czy?o w bójce, co dwudziesty nastolatek po wypiciu alkoholu do?wiadczy? wy
padku lub uszkodzenia cia?a. Co pi?tnasta nastolatka po spo?yciu alkoholu mia?a
nie h

.

c ciane kontakty seksualne.
U pOd?o?a tego zjawiska le?y wiele przyczyn. Nastolatki cz?sto si?gaj? po

alkohol, by zamanifestowa? swoj? niezale?no??, doros?o??, aby wyrazi? swoj?

Potr?eb? buntu wobec rodziców, szko?y, otoczenia. M?odzi ludzie s? ma?o od

POrni na presj? rówie?ników. Pij?, by dopasowa? si? do otoczenia, zaimponowa?
kOlegom, czu? si? na luzie w grupie. Alkohol bywa ucieczk? od problemów,
przynosi ulg? w przykrych momentach tycia. Mimo i? na ca?ym ?wiecie prawo
zabrania sprzedaty napojów alkoholowych przed uko?czeniem 18 roku tycia
alkohol jest ?atwo dost?pny. W Polsce zakaz ten jest cz?sto ?amany przez sprze

da?ców, a ogólna dost?pno?? alkoholu sprzyja rozpijaniu si? m?odzie?y. ?ama
ny

J.est równie? zakaz reklamy napojów alkoholowych. Nie bez wp?ywu na si?
ganie przez m?odzie? po alkohol jest ilo?? i usytuowanie punktów sprzeda?y
napojów alkoholowych znajduj?cych si? cz?sto zbyt blisko szkó?. W?ród wielu

PrzycZYn uzale?niania si? m?odzie?v od alkoholu nale?y wymieni? narastaj?ce
w kr

. ?J

<ljU bezrobocie.
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Alkoholizm w Polsce sta? si? zjawiskiem spo?ecznym, któremu nale?y prze

ciwdzia?a?. Podstaw? tych dzia?a? mo?e by? ustawa o wychowaniu w trze?wo

?ci i przeciwdzia?aniu alkoholizmowi. Ustawa ta powo?a?a do ?ycia Pa?stwow?

Agencj? Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych. Do zada? Agencji nale?y
m. in. prowadzenie dzia?alno?ci informacyjno - edukacyjnej, opracowywanie

ekspertyz oraz wdra?anie nowych metod profilaktyki i rozwi?zywania proble
mów alkoholowych.

Ludzie z problemami alkoholowymi mog? liczy? na pomoc w poradniach

odwykowych, klubach abstynenta, grupach Anonimowych Alkoholików, gru

pach wzajemnej pomocy cz?onków rodzin tzw. Al-Anon, Dzia?aj? tak?e grupy

dorastaj?cych dzieci, które wspieraj? si? w sprawach zwi?zanych z alkoholem

w rodzinie tzw. Al-Ateen.

Dominuj?c?jednak rol? w kszta?towaniu postaw abstynenckich w?ród m?o

dzie?y powinna mie? szko?a, ko?ció?, a przede wszystkim rodzina.

Literatura pomocnicza:
Alkohol oraz zwi?zane z nim problemy spo?eczne i zdrowotne pod red. Igna

cego Walda. Pa?stwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986

MeIlibruda J.: Tajemnice ETOH. Alkohol i nasze ?ycie codzienne. Pa?

stwowa Agencja Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 1993

Nasze dzieci i alkohol. Poradnik dla rodziców. Pa?stwowa Agencja Rozwi?

zywania Problemów Alkoholowych, Warszawa (1999).

Joanna Ko?tun
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1999.- 188, [I] s.: I portr.; 21 cm. - ISBN 83-911080-0-7

23. WOLCZYK Tadeusz: Tarnoszyn w ogniu / Tadeusz Wo?czyk .- Che?m:

Drukarnia Mariana Litwiniuka: nak? autora, 1998. - 95 s., [9] s. tabl.,: il., fot.;

21 cm. - ISBN 83.909761-0-2

24. ZAMO?? I zdj?cia Wies?aw Lipiec; tekst Bogdan Szyszka: przek?. ang.

El?bieta KowaJewska, franc. Anita Chiron-Mrozowska, niem. Eckehard K?sicki.
-

Wyd. 2 rozsz ..

- Warszawa: .Voyager", 1998. - (29) s.,(52) s. tab!. kolor: fot.;

20 cm.

Gra?yna Markiewicz
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KSI??KI, KTÓRE WARTO KUPI?





Ksi??ki, które warto kupi? do biblioteki

wydane w 1999 r.

Aksjonow w.: Moskiewska saga T.I-3.- Warszawa: Amber

Epicka opowie?? o moskiewskiej rodzinie inteligenckiej w latach stalinizmu,

ukazuje histori? ludzi walcz?cych o przetrwanie. Wybitna proza nawi?zuje do

stylu dziewi?tnastowiecznej powie?ci rosyjskiej, poruszaj?ca najwa?niejsze

zagadnienia moralne. "Najg?o?niejsze wydarzenia literackie ostatniego dziesi?
ciolecia!"

Biblia; w przek?adzie ks. Jakuba Wujka z 1599 r.- Warszawa: Oficyna

Wydawnicza "Vocatio"

Biblia ks. Wujka zosta?a uko?czona w 1596 r., po raz pierwszy ukaza?a si?

drukiem w 1599 r. Od razu zdoby?a znacz?ce miejsce w?ród przek?adów Pisma

?wi?tego. Jest ona nie tylko pomnikiem polskiej my?li teologicznej, ale tak?e

dzie?em o wielkiej warto?ci literackiej, maj?cym wielkie zas?ugi dla rozwoju
j?zyka polskiego i literatury.

Encyklopedia PWN w trzech tomach- Warszawa: Wydawnictwo PWN

W nowej encyklopedii znalaz?o si? ok. 90 ty?. hase? - niemal tyle, co w en

cyklopedii sze?ciotomowej. Ta ma jednak trzy tomy, dzi?ki temu jest ta?sza.

Has?a s? krótsze, cho? rozbudowano dane dotycz?ce Polski. Na szczególn?

uwag? zas?uguje opracowanie plastyczne, du?e zdj?cia, liczne wykresy, mapy.

Jest to encyklopedia bardzo kolorowa. Wydawca informuje, ?e zamie?ci? w niej
ponad 5 ty?. zdj?? i ilustracji, 220 tabel i 200 map.

Goleman D.: Inteligencja emocjonalna w praktyce.- Pozna?: Media Rodzi

na ofPozna?

W drugiej, po fenomenalnym bestsellerze "Inteligencja emocjonalna", ksi??
ce zatytu?owanej "Inteligencja emocjonalna w praktyce", Goleman zajmuje si?
?ród?ami sukcesu w pracy i to zarówno indywidualnego pracownika, jak i ca?ej

organizacji. Pokazuje na konkretnych przyk?adach jak emocje, samokontrola

i samo?wiadomo??, zdolno?? komunikacji, umiej?tno?? pracy w grupie wp?y

waj? na osi?gni?cie sukcesu. Wyja?nia dlaczego wiele konwencjonalnych szko

le?, narad w przedsi?biorstwach jest po prostu strat? czasu.
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Haskeneyer Ch.: Internet.-Wroc?aw: ATLAS

Ksi??ka potwierdza, ?e przysz?o?? nale?y do Internetu. Skierowana jest do

m?odego odbiorcy globalnej sieci us?ug internetowych. Autor przedstawia histori?
zjawiska, omawia mo?liwo?ci Internetu, us?ugi online, poczt? elektroniczn?. Publi

kacja zawiera podr?czny s?ownik i indeks, co podnosi jego walory u?ytkowe.

Hiam A.: Marketing.- Warszawa: RM

Na uwag? zas?uguje podr?cznik dotycz?cy marketingu. Autor wyja?nia jak
zrozumie? marketing, opracowa? strategiczne plany marketingowe, przygotowa?

kampanie reklamowe. Jest to kolejny krok w stron? bli?szego poznania prawide?

rz?dz?cych nowoczesnym rynkiem. Ksi??ka zaskakuje szat? graficzn? i przy

st?pno?ci?,

Kami?ski M.: Moje bieguny. Dziennik z wyprawy 1990 - 1998.- Gda?sk:

Marek Kami?ski Foundation, 1998

Nagroda Artusa dla najlepszej ksi??ki roku 1998. Ksi??ka dokumentuje nie

mal dzie? po dniu dokonania gda?skiego polarnika. Zawiera wskazówki doty

cz?ce przygotowa? do wyprawy, treningu, diety, wyboru sprz?tu. Mo?na j?
traktowa? jako podr?cznik szko?y przetrwania.

Kapu?ci?ski R.: Heban.- Warszawa: Czytelnik
Sam autor mówi o swojej ostatniej ksi??ce "nie jest to wi?c ksi??ka o Afryce,

lecz o kilku ludziach stamt?d, o spotkaniach z nimi, czasie wspólnie sp?dzonym.
Ten kontynent jest zbyt du?y, aby go opisa?. To istny ocean, osobna planeta,

ró?norodny przebogaty kosmos. Tylko w wielkim uproszczeniu, dla wygody,

mówimy - Afryka". Kolejna fascynuj?ca ksi??ka Kapu?ci?skiego, która powinna
znale?? si? w ka?dej bibliotece.

Karski J.: Tajne pa?stwo.- Warszawa: Twój Styl
Po pi??dziesi?ciu latach od wydania ameryka?skiego trafi?a do polskiego

czytelnika ksi??ka uznana za sensacj? wydawnicz? czasu wojny. Jest to opo

wie?? o Polskim Pa?stwie Podziemnym widziana poprzez pryzmat losów s?yn

nego emisariusza Jana Karskiego. Jego zadaniem by?o dotarcie do przywódców
zachodu i przekazanie informacji o sytuacji w okupowanej Polsce, dzia?alno?ci

Podziemia oraz zag?adzie ?ydów, której by? naocznym ?wiadkiem. Wchodzi? do

getta warszawskiego i obozu w Izbicy "ostatniego etapu przed Be??cem". Ksi??

ka sk?ania do refleksji nad pozycj? Polski w grze wielkich mocarstw. Uwspó?

cze?niony j?zyk przydaje jej walorów powie?ci sensacyjnej.
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Kompendium wiedzy o ekologii.-Warszawa: PWN

Ksi??ka jest jednocze?nie podr?cznikiem i mo?na z niej korzysta? w ca?o?ci,
a równocze?nie leksykonem (indeks zawiera ponad 750 hase?) dotycz?cym eko

logii. Kompendium adresowane jest zarówno do osób zawodowo zajmuj?cych
si? ekologi?, jak i studentów i nauczycieli - jako pomoc dydaktyczna, a tak?e do

wszystkich zainteresowanych problematyk? ekologiczn?.

Krall H.: Tam ju? nie ma ?adnej rzeki.- Kraków: Wydawnictwo a5

Tam, gdzie istnia? ?wiat wschodnioeuropejskich ?ydów "nie ma ju? ?adnej
rzeki - takie przes?anie niesie ze sob? ostatnia ksi??ka Hanny Krall. Pozornie

jest to ksi??ka o ?ydach i holokau?cie, tak naprawd? - ksi??ka o ludziach,
o uczuciach, wyborach i o tym, jaki los mo?e zgotowa? cz?owiekowi drugi
cz?owiek.

Kuk M.: Geografia Polski.- Pozna?: Podsiedlik - Raniowski i S-ka

Kraj, jego warunki naturalne, gospodarka oraz najwi?ksze atrakcje tury

styczne. U?atwia nauk? i powtarzanie wiadomo?ci. M?odemu czytelnikowi, do

którego adresowana jest ksi??ka, umo?liwi sprawdzenie wiadomo?ci.

Kwiatkowicz P., Leszczy?ski M.: Historia Polski.- Pozna?: PodsiedJik -

Raniowski i S-ka

W ksi??ce przedstawiono ponad 1000 - letnie dzieje naszego pa?stwa w in

teresuj?cy , u?atwiaj?cy nauk? i powtarzanie wiadomo?ci sposób. Konstrukcja
ksi??ki umo?liwia prowadzenie gry polegaj?cej na zadawaniu pyta? i udzielaniu

odpowiedzi. Czytelnik mo?e samodzielnie sprawdzi? w?asn? wiedz?, zadaj?c
sobie pytania umieszczone u góry strony.

Lech - Che?mi?ska M., Przyby?a W.: Wzory pism procesowych w spra

wach cywilnych z komentarzem.- Warszawa: Wydawnictwo Zrzeszenia

Prawników Polskich

W opracowaniu uwzgl?dniono najnowsze uregulowania separacji. Ksi??ka
zawiera kilkadziesi?t wzorów pism procesowych oraz obszerny komentarz do

poszczególnych zagadnie? Kodeksu rodzinnego i opieku?czego. Publikacja
przeznaczona do szerokiego kr?gu odbiorców. Ka?dy wzór pisma opatrzony
zosta? komentarzem, ponadto w ka?dym przypadku autorki wskazuj? w?a?ciwy
s?d dla danego rodzaju sprawy oraz podaj? informacje o nale?nych op?atach.

Le? B.: ABC Internetu' 98.- Kraków: Edition 2000

Internet jedno z najwi?kszych osi?gni?? XX w. omawia Bart?omiej Le?. Do

starcza wiele cennych i praktycznych porad dotycz?cych tego zagadnienia.
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Ksi??ka ma na celu pomoc czytelnikowi w samodzielnej nauce. Jej zalet? jest

prosty sposób przedstawienia tajników Internetu. Autor mówi o korzy?ciach

jakie daje .Internet. Podr?cznik omawia us?ugi WWW, e - mail, USENET,

umo?liwia poznanie popularnych przegl?darek.

Nowe ubezpieczenia zdrowotne; stan prawny na dzie? l marca 1999.- War

szawa: Infor

W zbiorze tym znajduj? si? podstawowe ustawy reguluj?ce nowy system

ubezpiecze? zdrowotnych. Omówiono problemy prawnej ochrony praw pacjen
ta. Przedstawiono podstawowe informacje o prawach i praktycznych aspektach

powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Przewodnik po Biblii.- Warszawa: Oficyna Wydawnicza "Vocatio"

Najlepszy na rynku przewodnik po ksi??kach i realiach biblijnych. Ksi??ka

powsta?a przy udziale wielu ?wiatowej s?awy biblistów. ??czy informacje
z dziedziny historii, geografii, archeologii i teologii z inspiracj? chrze?cija?sk?.

Bogato ilustrowana, zawiera liczne mapy i tablice, które odpowiednio dobrane

do rozdzia?ów obrazuj? dzieje biblijne i obyczaje ówczesnej kultury.

Slownik terminów komputerowych.- Warszawa: Prószy?ski i S-ka

S?ownik zawiera 4000 hase?, aktualne terminy dotycz?ce ?wiata komputerów,

multimediów, telekomunikacji i rzeczywisto?ci wirtualnej oraz Internetu

i WWW. Definicje s? precyzyjne i wolne od ?argonu. S?ownik angielsko - pol
ski u?atwia odnajdywanie polskich terminów.

?liwa Z.: Dom polski: zwyczaje rodzinne.- Pozna?: Podsiedlik - Raniowski

i S-ka

Ksi??ka z serii "Klucz do ojczyzny" pt. "Dom polski" adresowana jest do

m?odego czytelnika. Lektura pog??bi wiedz? dotycz?c? ojczystego kraju, zwy

czajów i obrz?dów zwi?zanych z kultur? zarówno rodziny, jak i narodu. Barwna

opowie?? podkre?la korzenie, mówi o tradycjach i zwyczajach towarzysz?cych
nam od narodzin a? do ?mierci a zwi?zanych z poczuciem wspólnoty i wi?zi

zachodz?cych w spo?ecze?stwie. Prezentowane tematy uzupe?nia bogaty mate

ria? ilustracyjny.

Ubezpieczenia zdrowotne.- Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck

Zbiór zawiera podstawowe przepisy z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego.
W sposób wyczerpuj?cy przedstawiono aktualnie obowi?zuj?ce akty wykonaw
cze. Ca?o?? poprzedza wprowadzenie autorstwa Beaty Ord owskiej i Agnieszki

Janowskiej. Autorki prezentuj? zmiany jakie zasz?y w systemie s?u?by zdrowia,

zwi?zane z nimi korzy?ci dla pacjentów, organizacji i zasady dzia?ania Kas
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Chorych. Ksi??ka adresowana do wszystkich zainteresowanych wchodz?c?
w ?ycie reform? ubezpieczenia zdrowotnego.

Ustrój administracji publicznej; stan prawny na dzie? 1.01.1999.- Warsza

wa: INFOR

W zbiorze tym znajduj? si? najnowsze, a jednocze?nie podstawowe ustawy

reguluj?ce ustrój administracji publicznej. Przedstawiono tr6jstopniowy podzia?

terytorialny pa?stwa (samorz?d gminny, powiatowy ,wojewódzki), administracja
rz?dowa w województwie, kompetencje administracji publicznej, ordynacja

wyborcza, dochody jednostek samorz?du terytorialnego i finanse publiczne.

Alina Malinowska

Marzena Rosiak
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TO WARTO WIEDZIE?





Zmiany zasad gospodarki finansowej instytucji

kultury od 1 stycznia 2000 roku

Formami organizacyjnymi dzia?alno?ci kulturalnej okre?lonymi w ustawie

z dnia 25 pa?dziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia?alno?ci

kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721, Nr 141, poz. 943 i z 1998 r. Nr

106, poz. 668) s? w szczególno?ci: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkie

stry, muzea, biblioteki, domy kultury, galerie sztuki oraz o?rodki bada?

i dokumentacji w ró?nych dziedzinach kultury.
Z punktu widzenia zasad gospodarki finansowej instytucje kultury dzielili

?my dotychczas na:

- tzw. instytucje artystyczne (teatry, opery, operetki, filharmonie, estrady) pro

wadz?ce gospodark? finansow? okre?lon? w ustawie o organizowaniu i prowa

dzeniu dzia?alno?ci kulturalnej (art. 27-29),
- tzw. instytucje upowszechniania kultury (muzea, biblioteki, domy kultury, itd.)

dzia?aj?ce wg zasad ustalonych w prawie budzetowym dla zak?adów bud?eto

wych.

a) Instytucje artystyczne (teatry, opery, operetki, filharmonie, estrady) s? in

stytucjami kultury, prowadz?cymi gospodark? finansow? wg zasad okre?lo

nych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu dzia?alno?ci kulturalnej.

Zgodnie z tymi zasadami:

gospodaruj? samodzielnie przydzielon? i nabyt? cz??ci? mienia oraz prowa

dz? samodzieln? gospodark? w ramach posiadanych ?rodków,

ich przychodami s? wp?ywy uzyskiwane z prowadzonej dzia?alno?ci, dota

cje bud?etowe, ?rodki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz

z innych ?róde?,

podstaw? gospodarki finansowej jest plan dzia?alno?ci instytucji, samo

dzielnie sporz?dzony przez instytucj? z uwzgl?dnieniem wysoko?ci rocznej

dotacji przyznanej na dzia?alno?? przez organizatora.
Tak ustawowo okre?lone zasady gospodarki finansowej przes?dzaj? o zakre

sie i mo?liwo?ciach dzia?ania tych jednostek. Przede wszystkim instytucje arty

styczne nie s? zaliczane do tzw. sfery bud?etowej i nie obowi?zuj? w nich

w zasadzie ( poza otrzymywaniem i rozliczaniem dotacji) regu?y prawa bud?e

towego (finansów publicznych). Niestety nie otrzymuj? one tak?e dodatkowych
?rodków na podwy?ki p?ac tej sfery. Podwy?ek p?ac dokonywa? mog? jednak
same w ramach ?rodków uzyskanych z prowadzonej dzia?alno?ci i otrzymanych
z innych ?róde?, w tym z dotacji bud?etowych. Wysoko?? rocznej dotacji z bu

d?etu ustala organizator instytucji.
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Powy?sze oznacza, ?e dzia?alno??, sposób i wielko?? dokonywanych wydat
ków w tym poziom p?ac zale?y w znacznej mierze od kroków podejmowanych

przez same instytucje, aktywno?ci i zaanga?owania dyrekcji i za?óg. Wa?nym
a nawet koniecznym czynnikiem jest oczywi?cie zainteresowanie organizatora

poparte wsparciem finansowym. Poprawa finansowej kondycji instytucji kultury

przez wzrost dotacji organizatora, spowoduje ich rozwój, a tak?e wzrost wyna

grodze? pracuj?cych tam pracowników.

Podejmowane dotychczas przez MKiS próby zmierzaj?ce do systemowego

ujednolicenia zasad gospodarki finansowej wszystkich instytucji kultury, zarów

no tych zaliczanych do sfery bud?etowej kultury - placówek upowszechniania

kultury, jak i b?d?cych dotychczas poza t? sfer? - instytucji artystycznych, nie

doprowadzi?y do uzgodnienia stanowisk. W instytucjach artystycznych obawia

no si? wprowadzenia do zasad gospodarki finansowej limitów wynagrodze?
i etatyzacji oraz ograniczenia - daleko posuni?tej w porównaniu z innymi dzie

dzinami - swobody i niezale?no?ci dzia?ania w sferze finansowej ale i zarazem

merytorycznej, Ograniczenia dotyczy?oby np. samodzielno?ci zawierania zak?a

dowych uk?adów zbiorowych pracy. Uk?ad taki mo?e zawrze? dyrektor instytucji

artystycznej z zak?adow? organizacj? zwi?zkow?. Dla sfery bud?etowej kultury
uk?ad zbiorowy pracy zawiera Minister Kultury i Sztuki z centralami zwi?zków

zawodowych dzia?aj?cymi w tej sferze.

b) Instytucje upowszechniania kultury (muzea, biblioteki, domy kultury itd.)

prowadzi?y dotychczas gospodark? finansow? na zasadach ustalonych
w prawie bud?etowym dla zak?adów bud?etowych. Oznacza to, i? elemen

tem przychodów tych instytucji mo?e by? dotacja bud?etowa, ale cz???
kosztów musz? pokry? dochodami w?asnymi. Dotacja stanowi jednak prze

ci?tnie ok. 70-90% dochodów instytucji upowszechniania kultury. Jak wi

da? faktyczne ró?nice z zasadami gospodarki finansowej instytucji arty

stycznych s? niewielkie.

Do instytucji upowszechniania kultury mia?y zastosowanie jednak przepisy

ustawy o kszta?towaniu wynagrodze? w pa?stwowej sferze bud?etowej. Zgodnie
z t? ustaw? corocznie ustalany jest w ustawie bud?etowej limit wynagrodze?
oraz kalkulacyjna ilo?? etatów. Podwy?ki natomiast ustala si? w trybie negocja

cji w ramach Komisji Trójstronnej.
W ?wietle nowych przepisów znowelizowanego Kodeksu pracy pojawi?a si?

tak?e mo?liwo?? okre?lenia zasad wynagradzania pracowników tych instytucji
w ponadzak?adowym uk?adzie zbiorowym pracy. Taki uk?ad zosta? zawarty

przez ministra Kultury i Sztuki w 1997 r. jako jeden z pierwszych w sferze bu

d?etowej.

Projekt nowelizacji ustawy z 25 pa?dziernika 1991 r. o organizowaniu i pro

wadzeniu dzia?alno?ci kulturalnej zawarty w art. 33 projektu ustawy o zmianie
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niektórych ustaw zwi?zanych z funkcjonowaniem administracji publicznej,
przewiduje od l stycznia 2000 r. zmiany w zasadach gospodarki finansowej
instytucji kultury. Wszystkie instytucje kultury b?d? dzia?a?y w oparciu o zasady
gospodarki finansowej okre?lone w ustawie w art. 27 - 29. Zniknie forma prze

widziana dotychczas w art. 32 ustawy
- prowadzenie gospodarki finansowej na

zasadach okre?lonych dla zak?adu bud?etowego, która w ?wietle regulacji usta

wy o finansach publicznych budzi wiele kontrowersji i w?tpliwo?ci. Chodzi

g?ównie o ograniczenie wysoko?ci dotacji dla zak?adów bud?etowych przewi
dziane wart. 19 ust. l pkt 10. Jak si? okaza?o forma zak?adu bud?etowego nie

gwarantowa?a instytucjom kultury sfery bud?etowej odmiennych zasad, które

uwzgl?dnia?yby specyfik? ich dzia?ania -np. odpowiedni? wysoko?? dotacji
z bud?etu. Oznacza to, ?e tzw. placówki upowszechniania kultury strac? dotych

czasowy naj istotniejszy chyba przywilej z tym zwi?zany tzn. podwy?ki p?ac tej

sfery. Sprawa dotyczy jednak tylko 32 instytucji kultury (28 podleg?ych Mini

strowi Kultury i Sztuki oraz 4 innym ministrom), gdy? instytucje samorz?dowe
nie otrzymuj?ju? podwy?ek w tym trybie. Podwy?ki dla instytucji kultury pod

leg?ych ministrom b?d? rozwi?zane w inny sposób np. w momencie planowania

wydatków bud?etowych, analogicznie jak odbywa si? to od lat w stosunku do

tzw. instytucji artystycznych.
Skre?lenie w art. 32 ust. l nowelizowanej ustawy wyrazów "prowadz? go

spodark? finansow? na zasadach okre?lonych dJa zak?adów bud?etowych" i ust.

4 i 5, to w?a?nie istota nowego rozwi?zania polegaj?cego na rozci?gni?ciu zasad

gospodarki fmansowej instytucji artystycznych na wszystkie instytucje tak?e

upowszechniania kultury. W toczonej od lat dyskusji na te tematy instytucje

upowszechniania kultury opowiada?y si? za systemem obowi?zuj?cym w insty

tucjach artystycznych, a te ostatnie, zw?aszcza przy okazji podwy?ek w pa?

stwowej sferze bud?etowej i tylko w tym zakresie, za zasadami obowi?zuj?cymi
w upowszechnianiu kultury. Wydaje si?, ?e reforma samorz?dowa i przepisy
o finansach publicznych przes?dzaj? o wyborze w?a?nie proponowanego w pro

jekcie rozwi?zania - stosowania we wszystkich instytucjach kultury zasad go

spodarki finansowej dotychczas przypisanych instytucjom artystycznym.

Projektowane zmiany nie powinny w zasadzie przynie?? istotnych skutków

finansowych dla bud?etu pa?stwa i samorz?dów. Ich przedmiot, wa?ny dla we

wn?trznego funkcjonowania poszczególnych jednostek kultury i sztuki, w wy

datkach bud?etu pa?stwa i samorz?dów mo?e wywo?a? niestety tylko przesuni?
cia miedzy podzia?kami klasyfikacji bud?etowej ale bez wzrostu na ten cel ?rod

ków.

Biuro Bud?etu i Finansów

Ministerstwo Kultury i Sztuki
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Instytucje upowszechniania kultury

po dniu 31.12. 1999 r.

Przepisy nie definiuj? poj?? "instytucji upowszechniania kultury" ani "in

stytucji artystycznych". Dla obu rodzajów instytucji wiod?ca jest ustawa z dn.

25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu dzia?alno?ci kulturalnej (Dz. U.

z 1997 r. Nr 110, poz. 721 ze zm.), której odpowiednie postanowienia dotycz?

instytucji jednego b?d? drugiego rodzaju albo i jednych i drugich. Taki podzia?

widoczny jest zw?aszcza w zakresie zasad gospodarki finansowej, które s?

w wy?ej wymienionej ustawie wyra?nie zró?nicowane: art, 27 - 29 adresowane

s? do instytucji artystycznych (teatrów, oper, operetek i filharmonii), art, 32 do

instytucji upowszechniania kultury (bibliotek, muzeów, domów i o?rodków

kultury, galerii sztuki i in. ). Poniewa? instytucje upowszechniania kultury "pro

wadz? gospodark? finansowa na zasadach ustalonych dla zak?adów bud?eto

wych" (art.32 ust. 1 ustawy), to do dnia 31.12.1998 r. zastosowanie do nich

mia?a ustawa - Prawo bud?etowe, okre?laj?ca te zasady, a od dn. 1.01. 1999 r.

zastosowanie ma ustawa z dn. 26. 11. 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Nr 155 poz. 1014 ze zm.). Dla instytucji upowszechniania kultury najbardziej

brzemienny w skutki okaza? si? art. 19 ust. 10 nowej ustawy
- poprzednio nie

istnia? - w my?l którego "??cznie dotacje dla zak?adu bud?etowego nie mog?

przekroczy? 50 % jego wydatków". Wynika z tego, ?e instytucja prawie 70 %

swoich wydatków musi pokry? z uzyskanych przez siebie ?rodków po to, ?eby

organizator móg? przyzna? jej 35 % dotacj?. Jest to zupe?nie nierealne, wiado

mo, ?e dotacje organizatorów musia?y osi?gn?? poziom nawet 90 % potrzeb.

Pojawi?a si? wprawdzie w?tpliwo??: czy wspomniane ograniczenie na pewno

dotyczy bibliotek, muzeów itd., je?eli nie s? one wprost zak?adami bud?etowy

mi, lecz "prowadz? gospodark? na zasadach ... ". Wymiana pogl?dów na ten

temat pomi?dzy Ministerstwem Finansów (uwa?aj?cym, ?e art. 19 ust. 10 doty

czy tak?e instytucji kultury) i Ministerstwem Kultury i Sztuki ( uzasadniaj?cym,
?e nie dotyczy) a tak?e znaczne nag?o?nienie sprawy wywo?a?y taki skutek, ?e:

-Ministerstwo Finansów nakaza?o regionalnym izbom obrachunkowym egze

kwowanie art.l9 ust. 10 ustawy w odniesieniu do instytucji kultury,

-ustaw? z dnia 7.05.1999 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.
U. Nr 49, poz. 485) m. in. zawieszone zosta?o obowi?zywanie art. 19 ust. 10

w 1999 r.

Zanim to jednak nast?pi?o wielu zdezorientowanych zaistnia?? sytuacj? orga

nizatorów zacz??o rozwa?a? mo?liwo?? przekszta?cenia instytucji kultury
w jednostki bud?etowe; kieruj?c si? zreszt? dobrymi intencjami, chc?c ocali?

dalszy byt instytucji w sytuacji braku mo?liwo?ci przekazania wystarczaj?cej
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dotacji. Organizatorzy dzia?aniem taki naruszyliby jednak przepisy, gdy? mimo

wszystko instytucja kultury nie jest czystym zak?adem bud?etowym daj?cym si?
tak przekszta?ci?. Z odr?bno?ci? statusu nie polemizowa?o tak?e Ministerstwo

Finansów, które twierdzi?o jedynie, ?e odr?bno?? nie uzasadnia niestosowania

art. 19 ust. 10 ustawy z dn. 26.11.1998 r. Trzeba te? zwróci? uwag?, ?e zgodnie
z ustaw? z dn. 25.10 1991 r. instytucja kultury ma z góry okre?lon? form? finan

sowania; instytucja stosuj?ca inn? form?! np. jednostki bud?etowej! nie jest

instytucj? kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia?alno?ci kulturalnej.

.

Ustawa z dnia 7.05.1999 r. zmieniaj?ca ustaw? o finansach publicznych tyl
ko na krótko za?egna?a niebezpiecze?stwo dla mo?liwo?ci dalszego funkcjono
wania instytucji. To sta?o si? g?ówn? przyczyn? wszcz?cia w MKiS prac nad

rozwi?zaniem pozwalaj?cym je za?egna? po dniu 31.12.1999 r. Opracowany
zosta? projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia?al

no?ci kulturalnej, w którym poprzez prosty zabieg skre?lenia ust. l w art. 32

/dok?adnie zast?pienia go innym brzmieniem - nieistotnym dla omawianej spra

wy/ uzyskany zosta? podwójny niejako efekt:

- zmienione, jednoznaczne zasady gospodarki finansowej po?o?? kres dysku

sjom o tym, czy "instytucja prowadz?ca gospodark? na zasadach ...

"

jest po pro

stu zak?adem bud?etowym czy nie jest,
- instytucja b?dzie mog?a otrzyma? dotacje bez ogranicze?, tj. wed?ug swoich

potrzeb i mo?liwo?ci organizatora.

,,Przy okazji" powy?sze uzupe?niono ponadto o umieszczenia podstawy

prawnej pozwalaj?cej uruchomi? w 2000 r. ?rodki z bud?etu pa?stwa na dotacje
dla instytucji przej?tych przez jednostki samorz?dowe z dniem 1.01.1999 r.

By?aby to mo?liwo?? realizowana w 1999 r. na podstawie rozporz?dzenia Rady

Ministrów z dn. 27.04.1999 r. w sprawie okre?lenia zakresu zada? obj?tych

dofinansowaniem oraz szczegó?owych zasad i trybu udzielania dotacji celowych

dla powiatów i samorz?dów województw na dofinansowanie bie??cych zada?

w?asnych (Dz. U. Nr 39
, poz. 385). Dotacje te - na dofinansowanie, nie na

sfmansowanie - by?yby licz?cym si? wsparciem instytucji w sytuacji znanych

trudno?ci jednostek samorz?du terytorialnego.

Przyj?ty przez Rz?d projekt przekazany zosta? do Sejmu i skierowany do

w?a?ciwych komisji sejmowych, które dotychczas nie zaproponowa?y w nim

?adnych zmian. Przewidywana data wej?cia w ?ycie: 1.01.2000 r.

Jakie b?d? skutki ustawy zmieniaj?cej, je?eli Sejm uchwali ja w nie zmienio

nym kszta?cie? O jednym by?a ju? mowa wy?ej (dot. art. 19 ust. 10 ustawy z dn.

26.11.98 r.) Skre?lenie ust. 1 w art. 32 ustawy z dn. 25.10.91 r. spowoduje, ?e

do wszystkich instytucji kultury - w tym instytucji upowszechniania
- b?d?

mia?y zastosowanie art. 27 -29 tej ustawy. Instytucje upowszechniania przestan?
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by? instytucjami typu bud?etowego, gdy? uj?te w tych artyku?ach zasady gospo

darki finansowej wyra?nie ró?ni? si? od zasad gospodarek bud?etowych. S? one

bardzo zbli?one do zasad stosowanych w przedsi?biorstwach pa?stwowych.
Okre?lenie "instytucja kultury" (oczywi?cie w rozumieniu ustawy z dn. 25. 10.

1991 r. -tj. na jej podstawie zorganizowana i stosuj?ca jej przepisy) stanie si?

jednoznaczne merytorycznie, ale równie? b?dzie jednoznacznie okre?la?o zasady

gospodarki finansowej. Nazwa formy finansowania instytucji kultury b?dzie

brzmia?a "instytucja kultury". Nie jest mo?liwe wyliczenie w tym miejscu ró?nic

pomi?dzy gospodark? finansow? dotychczasow? i zmienion?. Dla u?atwienia

przyswojenie sobie tych ró?nic i opanowania zmienionej "filozofii" gospodaro
wania ?rodkami warto zapozna? si? z ustaw? o przedsi?biorstwach pa?stwowych
z dn. 25.09.1981 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 18 ,poz. 80 ze zm. ) oraz ustaw? o go

spodarce finansowej przedsi?biorstw pa?stwowych z dn. 31.01.1989 r. (Dz. U. z

1992 r. Nr 6
, poz. 27 ze zm.) - pami?taj?c jednak, ?e instytucja kultury nie

b?dzie dos?ownie przedsi?biorstwem. Dlatego np. o ile "fundusz przedsi?bior
stwa" jest odpowiednikiem "funduszu instytucji" (kultury), o tyle w instytucji

kultury nie wyst?puje "fundusz za?o?ycielski", o którym mowa w ustawie o

gospodarce finansowej przedsi?biorstw; art. 27 - 29 ustawy z dn. 25.10.1991 r.

nie wymieniaj? go. Jakkolwiek teraz art. 27-29 b?d? okre?la?y zasady gospodar
ki, te same tylko te artyku?y nie oddaj? pe?nego obrazu sytuacji. Niektóre do

tychczas obowi?zuj?ce przepisy lub zasady b?d? mia?y nadal zastosowanie, inne

ju? nie - i wynika? to b?dzie bezpo?rednio z nich. Proste przyk?ady:
-ustawa z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowo?ci nadal b?dzie mia?a odpowied

nie zastosowanie, bo jest to zgodne z podmiotowym zakresem jej stosowania,

-ustawa z dn. 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pra

cowników jednostek sfery bud?etowej (tzw. ,,13") nie b?dzie mia?a zastosowa

nia, co wynika ju? zjej tytu?u.
Z instytucji kultury zdj?ty zostanie obowi?zek opracowywania sprawozdaw

czo?ci bud?etowej; nie b?d? one instytucjami bud?etowymi.
Bardzo istotne dla instytucji b?d? zmienione zasady planowania i - szczegól

nie - zasady realizacji wydatków. Omawiany rodzaj gospodarki bywa nazywany

"gospodark? bezparagrafow?". Nie ma - wynikaj?cego z przepisów
- obowi?z

ku opracowywania planów finansowych w uj?ciu paragrafowym; z drugiej stro

ny nie b?dzie naruszeniem przepisów opracowanie planu w rozbiciu na paragra

ty, je?eli np. b?dzie tego oczekiwa? organizator. Wystarczaj?ce b?dzie natomiast

planowanie o charakterze rodzajowym (rodzaje, grupy przychodów, wydatków).
Taka sama zasada dotyczy? b?dzie rozliczania si? instytucji z prowadzonej
dzia?alno?ci. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dn. 25.10.l991 r. instytucja b?
dzie samodzielnie gospodarowa?a posiadanymi ?rodkami, w tym m.in. samo

dzielnie ustali, jak? ich cz??? przeznaczy na wynagrodzenia i jak? na inne po-
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trze by. Pomimo ?e przyznaj?cy dotacj? na koszty bie??cej dzia?alno?ci organi
zator b?dzie bra? pod uwag? ró?ne rodzaje wydatków planowanych przez insty

tucj?, to przyznana zostanie jedna kwota ogólna bez wewn?trznego podzia?u -

do dalszego samodzielnego gospodarowania. Jedn? z cech charakterystycznych
systemu jest - w zwi?zku z powy?szym

- brak wyodr?bnienia osobnej kwoty na

ewentualne podwy?ki wynagrodze? w ci?gu roku. Instytucja mo?e co prawda
w swoim wewn?trznym planie zak?ada? podwy?szenie wynagrodze?, ale na ten

cel mo?e otrzyma? tylko stosownie podwy?szon? dotacj? w planie rocznym

a nast?pnie mo?e sama wydzieli? (niejako zarezerwowa?) odpowiedni? wielko??

do przeprowadzenia podwy?ek.
Znaczne zmiany pojawi? si? w zakresie zasad wynagradzania pracowników

instytucji; zarówno tych, którzy wynagradzani s? na warunkach okre?lonych
w ponadzak?adowym uk?adzie zbiorowym pracy dla pracowników pa?stwowych

instytucji kultury z dn. 29.04.1997 r. jak i stosuj?cych rozporz?dzenie Ministra

KiS z dn. 23.04.1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników instytucji

kultury prowadz?cych gospodark? finansow? na zasadach ustalonych dla zak?a

dów bud?etowych. Istnieje poza tym pewna grupa instytucji kultury obj?tych
w/w uk?adem na podstawie zawartego porozumienia o jego stosowaniu (w gmi
nach i miastach).

Zgodnie z przepisami dzia?u XI Kodeksu pracy uk?ad przestanie mie? swoich

bezpo?rednich adresatów, tj. pracowników obecnych pa?stwowych instytucji

kultury obj?tych wprost jego postanowieniami, gdy? dany minister mo?e by?

stron? uk?adu zawartego dla instytucji typu bud?etowego. Wobec tego uk?ad nie

zniknie ca?kowicie - do tego musia?by zosta? rozwi?zany w trybie jego wypo

wiedzenia przez stron? -lecz "zawi?nie" z tymi wszystkimi rozwi?zaniami, jakie

b?d? w nim prowadzone nie pó?niej, ni? do dnia 31.12.1999 r. Po tej dacie nie

b?dzie ju? mo?na wprowadza? w nim zmian. Wszystkie instytucje, które do

tychczas z niego korzysta?y, b?d? po dniu 31.12.1999 r. mog?y nadal zatrudnia?

pracowników na warunkach w nim okre?lonych, je?eli by?o tak przed dniem

1.01.2000 r.

Wspomniany uk?ad nie b?dzie móg? by? w ogóle zmieniany, natomiast roz

porz?dzenie p?acowe z dn. 23.04.1999 r. nie b?dzie zmieniane w zakresie sta

wek wynagrodzenia zasadniczego. Brak takiej mo?liwo?ci wynika ze znikni?cia

kryteriów pozwalaj?cych okre?la? stopie? wzrostu tych stawek. Dotychczas

wzrost obliczany by? wed?ug relacji przeci?tnego miesi?cznego wynagrodzenia

pracownika instytucji upowszechniania kultury do wysoko?ci ?redniej miesi?cz

nej podwy?ki wynagrodzenia w dziale "kultura i sztuka" w pa?stwowej sferze

bud?etowej. Parametr ten jednak zniknie, co jest efektem zmiany zasad gospo

darki finansowej - zatem nie by?oby wiadomo, w jaki sposób stawki powinny

wzrosn??. W pozosta?ej cz??ci "niestawkowej"
- rozporz?dzenie zachowa swój
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charakter przepisu "minimum" dla pracowników pa?stwowych i samorz?dowych

instytucji upowszechniania kultury. B?dzie jednak nale?a?o dokona? jego zmia

ny: w tytule i w § l "prowadzenie gospodarki na zasadach ustalonych dla zak?a

dów bud?etowych" nale?y zast?pi? innym okre?leniem tych instytucji.

Zapewne nie dok?adnie z dniem 1.01.2000 r. w poszczególnych instytucjach

pojawi si? potrzeba dysponowania wy?szymi od obecnych stawkami wynagro

dzenia zasadniczego. Ale gdy si? wreszcie pojawi - nowe zasady nie oznaczaj?

przecie? braku mo?liwo?ci podwy?szania wynagrodze? - to ka?da instytucja ju?
we w?asnym zakresie; tylko na w?asny u?ytek opracuje w?asne stawki korzysta

j?c z mo?liwo?ci przewidzianych w Kodeksie pracy; w trybie regulaminu wyna

gradzania lub zak?adowego uk?adu zbiorowego pracy. Zw?aszcza ten pierwszy
dokument jest prosty do opracowania i wdro?enia, jakkolwiek nie wszystko, co

jest dozwolone uk?adom zbiorowym pracy, mog? -zgodnie z Kp
- okre?la?

regulaminy.
Od wielu lat z pokrótce wy?ej przedstawionych zasad korzystaj? instytucje

artystyczne. Po przej?ciowym okresie pocz?tkowych obaw i niepewno?ci z re

gu?y s? z niego zadowolone. Nie istniej? systemy idealne, zaspokajaj?ce ocze

kiwania wszystkich bez wyj?tku - ale nale?y sadzi?, ?e po pewnym czasie in

stytucje upowszechniania kultury tak?e uznaj? zalety nowych rozwi?za?.

Biuro Bud?etu i Finansów

Ministerstwo Kultury i Sztuki

?
Ochrona danych osobowych w bibliotece

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133

poz. 883) oraz Rozporz?dzenie Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji
z dnia 3 czerwca 1998 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 521) nak?ada, równie? na biblioteki,

obowi?zek zg?oszenia zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu

Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Zbiory danych zg?aszane s? na drukach sk?adaj?cych si? z 6 cz??ci, stano

wi?cych za??cznik do Rozporz?dzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i Admini

stracji (Dz. U. Nr 80 poz. 522 z pó?no zm.) w sprawie okre?lenia wzorów wnio-
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sków o udost?pnienie danych osobowych, zg?oszenia zbioru danych osobowych
do rejestracji oraz imiennego upowa?nienia i legitymacji s?u?bowej inspektora
Biura G?ODO.

Problematyce ochrony danych osobowych po?wi?cona by?a narada dnia

5.10.1999 r. Uczestnicy narady - bibliotekarze powiatu zamojskiego ziemskiego
i grodzkiego - zostali zaznajomieni przez radc? prawnego PiMBP m.in. z prze

pisami ogólnymi Ustawy; organem ochrony danych osobowych; zasadami

przetwarzania danych; prawami osób, której dane dotycz?; z zabezpieczeniami

jakie Administrator Danych jest obowi?zany zapewni?. Bibliotekarze mieli

mo?no?? zapoznania si? podczas narady ze wskazówkami odnosz?cymi si? do

wniosku.

Ostateczny termin sk?adania wniosków up?yn?? 31.1 0.99 r. Jednak?e nale?y

pami?ta? o innych obowi?zkach ci???cych na nas a wynikaj?cych z Ustawy.
W ART. 41 ust. 2 jest mowa, i? ,,Administrator danych jest obowi?zany

zg?asza? Generalnemu Inspektorowi ka?d? zmian? informacji, o której mówi ust.

I, w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany w zbiorze danych". Zmiany te

dotycz? szczególnie:

Cz??ci C pkt. 5 wniosku "Zakres przetwarzanych w zbiorze danych o oso

bach" (planowana jest zmiana zobowi?za? czytelniczych na prze?omie
199912000 r.)

W przypadku kiedy biblioteka zostanie skomputeryzowana i rozpocznie

przetwarza? dane równie? w systemie informatycznym musi pami?ta? o uzupe?
nieniu wniosku o cz??? E i F oraz o wydaniu 2 instrukcji.

Do cz?stych zmian w bibliotekach nale?? równie? zmiany organizacyjne bi

blioteki m.in.: tworzenie nowych placówek bibliotecznych, ich reorganizacja:

??czenia z innymi instytucjami, likwidacja, zmiany lokalizacji.

Wszelkiego rodzaju informacji i wyja?nie? dotycz?cych ochrony danych

osobowych nale?y szuka?:

Dyrektor Biura tel. (022) 827-88-10, 826-20-31 w. 183

Rzecznik Prasowy tel. (022) 827-88-04, 826-20-31

Departament Rejestracji tel. (022) 625-15-73, 625-15-85

Departament Prawny tel. (022) 826-20-31 w. 166; 827-86-09

Departament Inspekcji tel. (022) 826-20-31 w. 218

Departament Informatyki tel. (022) 629-02-13, 629-28-30

Kancelaria tel. (022) 826-20-31 w. 305

Biuro GIODO, PI. Powsta?ców Warszawy l, 00-030 Warszawa

Strona internetowa G?ODO: www.giodo.gov.pl

Jolanta Miksza - KorduIska
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Nowy podzia? administracyjny kraju
a struktura organizacyjna Stowarzyszenia Bi

bliotekarzy Polskich

Wprowadzenie reformy administracyjnej kraju z dniem 1 stycznia 1999 r.

-

wymusi?o niejako zmiany w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia. Decyzje

dotycz?ce kszta?tu tych?e zmian rozpocz??y si? jeszcze jesieni? 1998 r., czyli

przed wej?ciem w ?ycie reformy.
Temat dostosowania struktury organizacyjnej SBP do nowego podzia?u ad

ministracyjnego kraju podj??o IV Forum SBP, odbywaj?ce si? w Warszawie

w dniu 17 pa?dziernika 1998 r. Temat przewija? si? tak?e podczas seminariów

przewodnicz?cych zarz?dów okr?gów SBP w dniach 16 i 18 grudnia 1998 r.

W wypowiedziach dominowa?o przekonanie, ?e nale?y zachowa? struktur?

organizacyjn? SBP w dotychczasowym kszta?cie, wprowadzaj?c niezb?dne

modyfikacje, Brano pod uwag? fakt, ?e jedynym w?adnym do wprowadzenia

nowej struktury SBP jest odbywaj?cy si? co 4 lata Krajowy Zjazd Delegatów lub

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd, na zwo?anie którego nie pozwalaj? m.in. mo?li

wo?ci finansowe Stowarzyszenia.
Odbiciem tocz?cych si? dyskusji by?a uchwa?a Zarz?du G?ównego SBP

w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia z dnia 26 marca

1999 r. Uchwa?a powo?a?a do ?ycia Wojewódzkie Komisje przewodnicz?cych

Zarz?dów Okr?gów SBP, zwane Wojewódzkimi Komisjami SBP, pe?ni?ce

funkcje tymczasowych zarz?dów wojewódzkich SBP. W sk?ad Komisji wchodz?

przewodnicz?cy ZO SBP. Siedzibami Komisji s? miasta wojewódzkie - siedziby

wojewody i sejmiku województwa.
Do uprawnie? Komisji nale?y m. in. uzgadnianie decyzji wa?nych dla ?rodowi

ska bibliotekarskiego i bibliotek danego województwa, przedk?adanie problemów
bibliotekarstwa i informacji naukowej w?adzom pa?stwowym i samorz?dowym

województwa w imieniu okr?gów SBP, wchodz?cych w sk?ad Komisji.
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Zarz?dy okr?gów SBP zachowuj? swoje statutowe kompetencje. Wobec rad

powiatów, starostów i innych instytucji - w rejonach swego dzia?ania -

repre

zentuj? one sprawy bibliotekarstwa.

Uchwa?a obowi?zuje do dnia obrad Krajowego Zjazdu Delegatów w 200 l r.

Uchwa?a ZG SBP jaka zapad?a pozwoli?a unikn?? rozbicia dotychczaso

wych, sprawdzonych struktur SBP i po?piesznego wprowadzania w ?ycie roz

wi?za? tymczasowych. Czas jaki pozostaje do kolejnego Krajowego Zjazdu

Delegatów daje mo?liwo?? rozwa?nego wypracowania nowego optymalnego
modelu organizacyjnego Stowarzyszenia.

Joanna Ko?tun

, }
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KRONIKA





KRONIKA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

POWIATU ZAMOJSKIEGO

(II PÓ?ROCZE 1999 ROKU)
-

Wybór-

ZAMO??

stycze?
• "Ba?niowy bohater" - konkurs plastyczny - Filia Nr l

• "Czy znasz wiersze dla dzieci Juliana Tuwima' - konkurs literacki- Filia Nr

• "Portret w ramce", Ilustracja do ksi??ki M. Kownackiej", "Znani i lubiani

bohaterowie ksi??ek", "Ok?adka do ksi??ki Henryka Sienkiewicza" - konkur

sy plastyczne
- Filia Nr 2

• "Bawmy si? razem", "Muzyczna paczka" - konkursy zabawowe - Filia Nr 2

• "Kto czyta ten wie" - konkurs czytelniczy - Filia Nr 2

• Spotkanie op?atkowe dla niewidomych z Zamo?cia - Filia Nr 3

• Spotkanie op?atkowe dla niewidomych z terenu by?ego województwa zamoj

skiego - Filia Nr 3

• Uroczyste spotkanie op?atkowe niewidomych z udzia?em przedstawicieli
w?adz miasta - prezydenta miasta Marka Grzelaczyka, pos?a RP Stanis?awa

Misztala - Filia Nr 3

• Spotkanie w bibliotece Klubu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewi

domych i Niedowidz?cych "Renesans" - Filia Nr 3

• "?wiat?o?? nam zaja?nia?a" -

wystawa szopek wigilijnych - Filia Nr 3

• "?yczenia dla babci", "Nasi filmowi ulubie?cy", "Zamo?? i region zamoj

ski ...

"
- konkursy plastyczne - Filia Nr 8

• "W bibliotece mo?na bawi? si? weso?o", "Z jakiej bajki" - konkursy czytel-
nicze - Filia Nr 8

• "Przez zabaw? i rozrywk? poznajemy zabytki" - konkurs geograficzny - Filia Nr 8

• .Zwierzaki - cudaki" - konkurs o tematyce zoologicznej - Filia Nr 8

• "Zima, gro?na zima", "Laurka dla babci i dziadka", "Niezwyk?y ?wiat bajek"
- konkursy plastyczne - Filia nr 9

• "Rebusy literackie" - konkurs literacki - Filia Nr 9

• ,,Atrakcje zimy", "Ulubiony bohater filmowy", "?wiat moich marze?",

"Moja ulubiona ba??", "Bohater ksi??ek Disneye-a" - konkursy plastyczne -

Filia Nr 10

• "Zwierzaki i my, czyli jak zwierz?ta radz? sobie zim?" - konkurs przyrodni

czy
- Filia Nr 11

• "Bia?y las" - konkurs plastyczny - Filia Nr 11

77



luty

• "Krajobrazy zimy", "Krokus - symbol trze?wo?ci" - konkursy plastyczne -

Filia Nr l

• "Godzina z rozrywk?" - konkurs czytelniczy - Filia nr l

• "Zimowy krajobraz", "Moja walentynka", "W krainie czarów i ba?ni",

"W krainie ba?ni Andersena" - konkursy plastyczne - Filia Nr l

• "Rymowanki", "Muzyczna paczka", .Malowanki", ,,Nasza wspólna wysta-

wa" - konkursy zabawowe - Filia Nr 2

• "Godzina z rozrywk?" - konkurs czytelniczy
• .Wierszykarnia Jana Brzechwy" - konkurs recytatorski - Filia Nr 2

• .Kol?dy i pastora?ki" -

program s?owno -

muzyczny w wykonaniu niewido

mych i niedowidz?cych - Filia Nr 3

• "Gdzie jest muzyka tam jest serce" -

wystawa portret6w, fotografii muzyków
wszech czas6w - Filia Nr 3

• .Zimowe zwierzaki", .Zimowe zabawy" - konkursy plastyczne - Filia Nr 5

• "Zimowe zabawy", "T?czowy kosz na gazety", "Przyjaciel Kubusia Puchat

ka" - konkurs plastyczny - Filia Nr 8

• "?amig?ówka dla m?drej g?ówki" - konkurs wiedzy - Filia Nr 8

• "Zimowa krzy?ówka", "Krzy?ówka na walentynki" - rozwi?zywanie ?ami

g?ówek tematycznych - Filia Nr 8

• "W dolinie Muminków", "Walentynki - Dzie? Zakochanych" - konkursy

plastyczne - Filia Nr 9

• "Kalambury z literatury" - konkurs literacki - Filia Nr 9

• "Celne oko" -

gra sprawno?ciowa - Filia Nr 9

• "Karnawa?owe maski" - konkurs plastyczny - Filia Nr l O

• "Warcabowy zwyci?zca", "Rzut pi?eczk? do tarczy" - konkursy sportowe
-

Filia Nr 10

marzec

• .Papierowe serwetki" - konkurs plastyczny - Filia Nr 1

• .Zak?adka do ksi??ki", "Wiosenny krajobraz" -konkursy plastyczne - Filia Nr2

• "Mi?o?? do matki w poezji J. S?owackiego" - czytanie poezji J. S?owackiego
w ramach cotygodniowych "Spotka? czwartkowych" - Filia Nr 3

• .Pocztówka na Dzie? Kobiet", "Alkohol- na pocz?tku by? wybór", "Tradycje

?wi?t Wielkanocnych" - konkursy plastyczne - Filia Nr 5

• "Ozdobne wizytówki", "Wielkanocne palemki" - konkursy plastyczne- Filia Nr 8

• "Ksi??ka przyjacielem ucznia" - konkurs czytelniczy - Filia Nr 8
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• .Zabawy z mas? soln?", "Marzanno - Marzanno -

ty zimowa panno" - kon-

kursy plastyczne - Filia Nr 9

• "Witamy wiosn?" - konkurs plastyczny - Filia Nr 10

• ,,Na tropie legend polskich" - konkurs literacki - Filia nr 11

• ,,Zwiastuny wiosny" - konkurs plastyczny - Filia Nr 11

• "Julian Tuwim -

poeta, którego lubimy" - lekcja biblioteczna - Filia Nr 11

kwiecie?

• "Co to jest biblioteka i po co do niej przychodzimy" - cykl wycieczek do

biblioteki uczniów Spo?ecznej Szko?y Podstawowej w Zamo?ciu oraz dzieci

z Przedszkola Nr 13 - Filia Nr 2

• "Czy znasz twórczo?? 1. S?owackiego?", "Bajkowe zgadywanki" - konkursy

czytelnicze - Filia Nr 2

• "Wielkanocna kompozycja", "Ksi??ka mój przyjaciel" - konkursy plastyczne
- Filia Nr 2

• "?wi?teczne spotkania niewidomych i niedowidz?cych z Zamo?cia i by?ego

województwa zamojskiego organizowane w ramach cotygodniowych .Spo
tka? czwartkowych" - Filia Nr 3

• "Rys biograficzny Juliusza S?owackiego" - pogadanka uzupe?niona frag
mentami jego poezji - Filia Nr 3

• "?em dla ojczyzny stera? lata moje m?ode" - spotkanie czytelników po?wi?-
cone popularyzacji poezji 1. S?owackiego - Filia Nr 3

• .Egzotyczne kwiaty" - konkurs plastyczny - Filia Nr 5

• "Recenzja ksi??ki - konkurs czytelniczy - Filia Nr 5

• .Pisanki - wycinanki", ,,0 Janku co psom szy? buty - ilustracja do wiersza

J. S?owackiego", "Kolorowa ??ka", .Plastelinowe Muminki" - konkursy pla

styczne
- Filia nr 8

• .Drtografek" - konkurs ortograficzny - Filia Nr 8

• "Kolorowa pisanka", "Wiosenny bukiet", Ksi??ka moim najlepszym przyja
cielem" - konkursy plastyczne - Filia Nr 9

• "Kolorowa pisanka" - konkurs plastyczny - Filia Nr l O

maj
• Odby?o si? spotkanie bibliotekarzy powiat8 zamojskiego, w trakcie którego

wyk?ad n. t. "Literacka twórczo?? Karola Wojty?y" poprowadzi?a dr hab. Mi

ros?awa O?dakowska - Kuflowa - pracownik naukowy KUL - PiMBP
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• "Biblia -

wystawa zorganizowana z okazji pobytu w naszym mie?cie Ojca

?wi?tego - PiMBP w Zamo?ciu Ukaza?o si? wydawnictwo towarzysz?ce wy

stawie "Biblia - katalog wystawy
- PiMBP w Zamo?ciu

• "Zak?adka do ksi??ki" - konkurs plastyczny - Filia Nr l

• "Ksi??ka i biblioteka" - konkurs czytelniczy - Filia Nr l

• "Zamo?? ?wiatowym dziedzictwem kultury" - konkurs plastyczny - Filia Nr 2

• "Wycieczka do biblioteki dzieci z Przedszkola Nr 10 - Filia Nr 3

• "Nigdy ci? nie zapomn?" - konkurs literacki - Filia Nr 3

• "Mi?o?? w poezji J. S?owackiego" - spotkanie czytelników i pogadanka na

temat w?tku mi?osnego w twórczo?ci poety
- Filia Nr 3

• "Matka o wielu twarzach" -

wystawa
- Filia Nr 3

• "U?yteczne drobiazgi z masy solnej", "Tajemnicze ogrody", "Przyjaciele z

lektur" - konkurs plastyczny - Filia Nr 5

• "Domek Muminków", "Mój wyrnarzony6 dom", "Kosz pe?en kwiatów dla

mamy" - konkursy plastyczne - Filia nr 8

• .Zwierz?ta ma?e i du?e" - konkurs zoologiczny - Filia Nr 8

• 2 wycieczki do biblioteki uczniów ze Szko?y Podstawowej Nr 3 i Nr l O w

Zamo?ciu - Filia Nr 8

• wycieczki do biblioteki uczniów ze Szko?y Podstawowej w Majdanie Sita

nie?kim - Filia Nr 8

• "Projektuj? ok?adk?", "Kwiaty dla mojej mamy" - konkursy plastyczne -

Filia Nr 9

• "Zielony ?wiat" - konkurs ekologiczny - Filia Nr 11

• "U?miech dla mamy" - konkurs plastyczny - Filia Nr 11

czerwiec

• "Najzabawniejsza przygoda w szkole" - konkurs czytelniczy - Filia Nr l

• "Ilustracja do Balladyny J. S?owackiego", .Planeta Ma?ego Ksi?cia" - kon

kursy plastyczne - Filia Nr 2

• 2 spotkania czytelników po?wi?cone wizycie Ojca ?wi?tego w Zamo?ciu

(czytanie fragmentów biografii Jana Paw?a n oraz ksi??ki "Przekroczy? próg

nadziei")
• "Obrazek z suchych kwiatów", ,,Maski z papieru" - konkursy plastyczne -

Filia Nr 5

• "Zwierz?ta z gazety", ,,Motyle kolorowe jak t?cza" - konkursy plastyczne -

Filia Nr 8

• "Wymarzone wakacje", ,,Alkohol czy zdrowie" -konkursy plastyczne -Filia Nr 9

• "Wyczekiwane wakacje" - konkurs plastyczny - Filia Nr 1 O
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• "?wiat wielkich i ma?ych" - konkurs przyrodniczy - Filia Nr 11

• "W polu i w gaju" - konkurs plastyczny - Filia Nr 11

ADAMÓW

stycze?
• .Moja ulubiona bajka" - konkurs plastyczny - FB Suchowola

marzec/kwiecien

• "Wiosna", "?wi?ta Wielkanocne" - konkursy plastyczne - FB Suchowola

GRABOWIEC

stycze?/luty
• "Ferie w bibliotece"- zaj?cia dla dzieci (konkursy plastyczne, spotkania z

bajk?, zajecia w kó?ku recytatorskim i teatralnym - GBP

• marzec

• Wycieczka do biblioteki uczniów kl. III szko?y podstawowej - GBP

• kwiecie?

• Odby?y si? gminne eliminacje Konku5rsu Recytatorskiego im. B. Le?miana -

GBP

• Wycieczka do biblioteki uczniów kl. V szko?y podstawowej

maj
•

.. Powitanie wiosny" - przedstawienie kukie?kowe dla przedszkolaków - GBP

• "Majowe spotkania z kultur?" - impreza ?rodowiskowa - GBP przy wspó?

pracy zGOK

• Odby?y si? rejonowe eliminacje Konkursu Recytatorskiego im. B.Le?miana -

GBP

czerwiec

• "Bóg jest mi?o?ci?" -

wystawa okoliczno?ciowa Z okazji pobytu Ojca ?wi?
tego na Zamojszczy?nie - OBP

• .Pozn?jemy ksi?gozbiór podr?czny" - lekcja biblioteczna dla uczniów kI.

VII szko?y podstawowej - GBP

KOMARÓW

stycze?
• .Pozn?jemy budow? ksi??ki" - lekcja biblioteczna - GBP

• "Trzej Królowie jad?" - jase?ka - GBP
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• luty/kwiecie?
• Odby?a si? promocja ksi??ki Emilii Barteczko ,,Moje strony" - GBP

• "Ilustracje dla dzieci" - lekcja biblioteczna - GBP

• "Bohaterowie naszych bajek" - zgaduj zgadula - GBP

maj
• "Konstytucja 3 maja" - monta? poetycko -

muzyczny
- GBP

• "Z ?ycia i twórczo?ci H. Sienkiewicza" - zgaduj zgadula - GBP

czerwiec

• Odby?a si? impreza ?rodowiskowa z okazji Dnia Dziecka - GB

• "Od Przedszkola do Opola" - konkurs muzyczny
- GBP

• "Po?egnanie klas VIII - przygotowanie inscenizacji - GBP

MI?CZYN

stycze?
• Odby?y si? 2 "wieczory opowiada?" z wykorzystaniem fragmentów ksi??ek

"Brzechwa dzieciom" oraz "Wiersze dla dzieci" Juliana Tuwima - GBP

• Wycieczka do biblioteki uczniów kl. II szko?y podstawowej - FB Horyszów
Ruski

• Wycieczka do biblioteki uczniów kl. III szko?y podstawowej - FB Horyszów
Ruski

• "Wieczór bajek" - impreza biblioteczna - FB Horyszów Ruski

luty
• "Wieczór opowiada?" - cotygodniowa impreza biblioteczna dla dzieci - GBP

• "Wieczór bajek" - impreza biblioteczna dla dzieci najrn?odszych - FB Hory
szów Ruski

marzec/kwiecien

• 2 "wieczory bajek" - imprezy biblioteczna dla dzieci najm?odszych - FB

Horyszów Ruski

• .Zasady korzystania z czytelni" - wycieczka do biblioteki uczniów kl. VI

szko?y podstawowej - FB Horyszów Ruski

• "?ycie i twórczo?? J. S?owackiego" - lekcja biblioteczna - GBP

• "Wieczór bajek" - - impreza biblioteczna dla dzieci najm?odszych - FB Ho

ryszów Ruski

• Wycieczka do biblioteki uczniów kI. IV szko?y podstawowej - FB Niewir

ków

maj
• Wycieczka do biblioteki ucz. kl. II szko?y podstawowej - GBP
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• "Twórczo?? J. S?owackiego" - lekcja biblioteczna dla kI. VlIl szko?y pod

stawowej - GBP

• "Wieczór bajek" - - impreza biblioteczna dla dzieci naj m?odszych - FB Ho

ryszów Ruski

• 3 wycieczki do biblioteki zorganizowane dla dzieci z kl. "O", I, II - FB Hory
szów Ruski

• ,,Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych" - lekcja biblioteczna dla kI.

VII szko?y podstawowej - FB Niewirków

• Wyszukiwanie informacji na okre?lony temat w ksi??kach, czasopismach i

innych materia?ach, Korzystanie z kartoteki zagadnieniowej" - lekcja biblio

teczna dla kl. VIII szko?y podstawowej - FB Niewirków

• "Juliusz S?owacki i jego twórczo??" - lekcja biblioteczna dla kl. V szko?y

podstawowej
- FB Niewirków

• "Cudowna podró? w krain? ba?ni" - lekcja biblioteczna dla kI. III i IV szko?y

podstawowej - FB Niewirków

czerwiec

• "Wieczór opowiada?" - cotygodniowa impreza biblioteczna dla dzieci - GBP

• Katalogi, ksi?gozbiór podr?czny oraz umiej?tno?? korzystania z encyklope
dii - lekcja biblioteczna dla kl. VI - FB Niewirków

RADECZNICA

kwiecie?

• ?ycie i twórczo?? Juliusza S?owackiego - konkurs - GBP

maj
• "Recytacja utworów Juliusza S?owackiego" - konkurs recytatorski - GBP

• Odby?y si? 2 wycieczki do biblioteki dla uczniów ze szkó? podstawowych z

Mokregolipia i Latyczyna - GBP

• Spotkanie czytelników z Janin? G?siorowsk? - matk? chrzestn? statku "Zie

mia Zamojska" - GBP

SIT ANIEC (GBP ZAMO??)
stycze?
• "Ferie w bibliotece" - zaj?cia dla dzieci i b?yskawiczne konkursy wiedzy,

konkursy plastyczne - GBP i Filie

• "Korzystamy ze s?owników" - lekcja biblioteczna - FB Zawada

luty
• Gminny turniej szachowo - warcabowy - GBP i Filie

• Przyj?cie uczniów kl. I szko?y podstawowej w poczet czytelników - FB Wy

sokie

• "Projektuj? wn?trze swojego domu" - konkurs plastyczny
- FB Lipsko
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• "Przeciwdzia?anie alkoholizmowi i narkomanii" - pogadanka - FB P?oskie

marzec

• "Fenomen filmu Ogniem i nieczem" - pogadanka - GBP

• "Najpi?kniejsza pisanka i stroik wielkanocny" - konkurs plastyczny - FB

Wysokie
• "Symbole Wielkanocy" - konkurs plastyczny - FB Kalinowice

• "Kalendarz pe?en rado?ci -

cztery pory roku" - inscenizacja - FB P?oskie

kwiecie?

• "Balladyna Juliusza Sl?owackiego w ilustracjach" - konkurs plastyczny -

GBP i Filie

• "Turniej Sztuki recytatorskiej im. Boles?awa Le?miana" - GBP i Filie

• "Dzieje ksi??ki" - pogadanka - GBP

• "Konkurs wiedzy o ksi??ce" - GBP i Filie

• "Obwoluta do ulubionej ksi??ki" - konkurs plastyczny - GBP i Filie

maj
• "?ycie i twórczo?? Ewy Szelburg - Zarembiny" - konkurs czytelniczy FB

Wysokie
• . Akademia ?rodowiskowa z okazji Dnia Matki" - FB P?oskie

• Ukaza? si? trzeci numer gazetki bibliotecznej .Ksi??komani" - FB P?oskie

• czerwiec

• "Profilaktyka uzale?nie?" - konkurs czytelniczy - FB Wysokie
• Odby?o si? spotkanie z okazji Dnia Dzia?acza Kultury. W spotkaniu uczest

niczyli bibliotekarze, twórcy ludowi, plastycy oraz przedstawiciele innych
?rodowisk twórczych z gminy - GBP i Filie

• "Ojciec ?wi?ty w oczach dziecka" - konkurs plastyczny - GBP i Filie

SITNO

czerwiec

• Odby?y si? dwa spotkania pani Janiny G?siorowskiej matki chrzestnej statku

.Ziemia Zamojska" z dziecrni i rnlodzie?? szkó? podstawowych w Kol. Sitno

i Czesnikach - GBP i FB Cze?niki

STARY ZAMO??

stycze?/luty
• Zorganizowano zabaw? karnawa?ow? dla dzieci - GBP i FB Udrycze
• "Zapoznanie si? z bibliotek?" - lekcje biblioteczne dla dzieci z kl. ,,0" i I -

FB Udrycze
kwiecie?

• Turniej Sztuki Recytatorskiej im. B. Le?miana - GBP
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• .Jlustracja do ulubionej ksi??ki" - konkurs plastyczny - GBP

• "Wszystkie dzieci s? nasze" - konkurs plastyczny - FB Udrycze

maj
• "Wszystkie dzieci s? nasze" czerwiec

• "Po?egnanie klas VIII" - impreza szkolna - FB Udrycze

SULÓW

czerwiec

• Odby?o si?spotkanie pani Janiny G?siorowskiej ,
matki chrzestnej statku

.Ziemia Zamojska" z dzie?mi i m?odzie?? Szko?y Podstawowej w Su?owie -

GBP.

Halina Zieli?ska
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