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Z ?YCIA BIBLIOTEK





Moje do?wiadczenia w pracy z czytelnikiem

niewidomym i niedowidz?cym

Filia "ksi??ki mówionej" Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Zamo?ciu rozpocz??a swoj? dzia?alno?? od 01.06.1989 r. Zosta?a utworzona

przy wspó?pracy Polskiego Zwi?zku Niewidomych w Zamo?ciu z my?l?.
o czytelnikach niepe?nosprawnych; w tym przypadku z upo?ledzeniem wzroku

i niewidomych, których na terenie by?ego woj. zamojskiego jest ok. 2000 osób.

Oddzia? PZN w Zamo?ciu swoj? dzia?alno?ci? obejmuje ko?a terenowe

by?ego województwa. S? to ko?a w Tomaszowie Lubelskim, Hrubieszowie,

Bi?goraju i Szczebrzeszynie. Dla potrzeb niewidomych, bior?c pod uwag? ich

trudno?? w przemieszczaniu si?, w miastach oddalonych od Zamo?cia dzia?aj?
3 punkty "ksi??ki mówionej, które tworz? swoist? sie? biblioteczn? dlaniewi

domych. Kierownikami tych punktów s? przewodnicz?cy kó? terenowych PZN,
w których si? one mieszcz?.

Ksi?gozbiór jest wymieniany zgodnie z potrzebami, na ?yczenie kierowni

ka punktu. Filia "ksi??ki mówionej" prowadzi dzia?alno?? w lokalu Oddzia?u

PZN o pow. 40 m2 Posiada 4 rodzaje zbiorów:

- kasety "ksi??ki mówionej" /2 100 ty t. - 21 800 kaset!

- ksi??ki z serii "Du?e litery"
- p?yty gramofonowe do nauki j?zyków obcych
- zbiór p?yt CD z muzyk? klasyczn? /ok.40 szt./

?rednio rocznie z biblioteki korzysta 400 czytelników, z tego czytelnicy
niewidomi i niedowidz?cy stanowi? 75% ogó?u czytelników za? 40% ogó?u

stanowi? ludzie starsi.·
.

I

?rednio rocznie notuje si? 17 000 wypo?ycze? kaset "ksi??ki mówionej".
Najwi?kszym zainteresowaniem w?ród czytelników cieszy si? klllsyka p?l?1

ska i obca, zw?aszcza w?ród tych, którzy po raz pierwszy przychodz? do biblio-

teki i zaczynaj? od przypomnienia sobie klasyki -

to, co kiedy? czytali teraz

s?uchaj?. Bardzo popularne s? powie?ci obyczajowe i religijne, a w?ród m??

czyzn wojenne i sensacyjne. Jest te? grupa osób interesuj?ca si? filozofi?, psy

chologi? i t? cz??ci? medycyny, która proponuje zdrowy styl ?ycia oraz zio?o

lecznictwo.

W?ród czytelników s? tak?e dzieci z dysleksj?, studenci szkó? teatralnych
i m?odzie? interesuj?ca si? teatrem i aktorstwem. Dla tej m?odzie?y i studentów

wa?ni s? lektorzy czytaj?cy dan? ksi??k?, gdy? ucz? si? od nich sztuki recytacji
i odpowiedniej dykcji.

Cz?sto te? osoby niewidome wybieraj? ksi??k? ze wzgl?du na osob? lekto

ra, dlatego w bibliotece oprócz katalogu alfabetycznego, tytu?owego, rzeczowe-
.

.
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go jest tak?e katalog lektorów. Bibliotek? odwiedzaj? tak?e ludzie, którzy nie

maj? czasu na tradycyjne czytanie ksi??ek.

Pracuj? w tej bibliotece od pocz?tku jej dzia?alno?ci i z do?wiadczenia

wiem, jak ogromn? rol? w ?rodowisku osób niepe?nosprawnych spe?nia bibliote

rapia, która jest zarazem psychoterapi?. W tym celu rozwija si? dzia?alno??

kulturalno-o?wiatow?, ?eby da? ludziom mo?liwo?? twórczego zaprezentowania

si? ?rodowisku, pomóc w przezwyci??aniu skr?powania, tremy i kompleksów.

Niedowidz?cy i niewidomi czytelnicy maj? du?e zdolno?ci twórcze: literackie,

recytatorskie, plastyczne, wokalne i manualne.

Wykorzystanie tego potencja?u przez organizowanie ró?nych imprez
i spotka? jest ogromn? korzy?ci? równie? dla nich, bo dziel?c si? swoj? twór

czo?ci? czuj? si? bardziej dowarto?ciowani.

Wspólnie z Polskim Zwi?zkiem Niewidomych w ka?dy czwartek

w ?wietlicy /obok biblioteki, w tym samym budynku/ organizowane s? spotka
nia przy ciastkach i herbacie. Rozpoczynaj? si? one o godz. l 000.

Uczestniczy w nich ?rednio 30 osób. Przewodnicz?cy i pracownicy PZN

przekazuj?informacje zwi?zkowe a ja na ka?de spotkanie przygotowuj? osobny

program. S? to pogadanki na temat poszczególnych pisarzy zilustrowane frag
mentami ich twórczo?ci, ale i dotycz?ce innych spraw np. "Tolerancja ponad

podzia?arni'{przybli?enie zasad religii buddyzmu, islamu i judaizmu.) Czytam
tak?e zebranym fragmenty ksi??ek, poezj?, interesuj?ce artyku?y z prasy. Przy

gotowuj? wspólnie z niewidomymi konkursy o ró?norodnej tematyce i monta?e

literackie. Wydatki zwi?zane z dzia?alno?ci? kulturalno-o?wiatow?: nagrody w

konkursach, upominki, herbat? ,ciastka pokrywa Oddzia? PZN w Zamo?ciu.

Najbardziej lubian? form? tej dzia?alno?ci w?ród niewidomych s? konkursy.

Przeprowadzam konkursy ró?nego rodzaju m.in.:

"Ka?dy mo?e by? artyst?"
- konkurs prac artystycznych wykonanych ró?

n? technik? i z ró?nych materia?ów np.: paj?ki ze s?omy, z papieru, kasetki

z klisz fotograficznych, makatki wyszywane, robione szyde?kiem, wisz?ce
kwietniki na kwiaty robione ze sznurka i prace plastyczne.

Konkursy literackie:

- .Poezja dla wszystkich", który ma na celu zach?cenie niewidomych do za

prezentowania swojej w?asnej twórczo?ci na ?ywo,
- "Dzie? ?miechu i ?artu" - konkurs humoru ludowego i piosenki saryrycz

nej,
- "Naj pi?kniejsza jest moja Ojczyzna"

- konkurs wiedzy na tematy ojczyste
i regionalne, .

- "Mi?o?? rozkwita ró??" - wzruszaj?cy konkurs twórczo?ci mi?osnej przed

stawiony w poezji i piosence,
-

"Moje rodzinne gniazdo" - wspomnienia z dzieci?stwa (po??czenie form

poezji, prozy i piosenki, prowadzone s? tak?e prace malarskie na ten temat),
. ,
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- .Piosenki mojej m?odo?ci" - prezentowanie starych, ulubionych piosenek,
- "U?miechem serca otwieraj"- przegl?d twórczo?ci kabaretowej,
- "W s?u?bie Ojczy?nie i cz?owiekowi" - konkurs piosenki harcerskiej

i obozowej,
- konkurs starej kol?dy i pastora?ki, który na specjalne ?yczenie niewido

mych przeprowadza?am kilkakrotnie w okresach Bo?ego Narodzenia,
- "Powrót w zaczarowany ?wiat dzieci?stwa" - prezentowanie poezji dzie

ci?cej i piosenek dzieci?cych przez uczestników,
- .Po co mnie matulu za m?? wyda? chcecie" - konkurs starych przy?piewek

i obrz?dów weselnych,
- "Szumi?jod?y na gór szczycie" - konkurs piosenki góralskiej,

konkursy o tematyce ekologicznej:

-" W ho?dzie wysokim drzewom i zielonej trawie" - konkurs literacki

- "Przyroda cz?owiekowi w darze" - konkurs plastyczny, przy okazji którego
niewidomi przynie?li produkty ekologiczne: chleb wiejski, ma?lank?; mas?o,

kompot z suszu owocowego.

konkursy plastyczne i wystawy pokonkursowe:
- .Polskie kwiaty w sztuce niewidomych" -

wystawa kwiatów wykonanych

ró?n? technik?: naklejanych na karton, malowanych, robionych z bibu?y
- .Pi?kno roztocza?skiej przyrody" -

wystawa prac plastycznych
- .Pami?ci Krystyny Sztochel" -

wystawa prac malarskich autorki, niewi-

domej poetki i malarki zamojskiego ?rodowiska

- "Naj pi?kniejsza historia ?wiata" - Nowy Testament w malarstwie niewi

domych
- .Polska zima - Bia?a Pani" - krajobrazy zimowe -

wystawa rysunków
i obrazów

- "Bóg sta? si? Dzieckiem" -

wystawa szopek wigilijnych malowanych
i wykonanych z tektury, drewna, s?omy i innych materia?ów.

Trudniejsz? form? do opracowania i przedstawienia s? monta?e literackie.

Wymagaj? wi?kszego nak?adu pracy i odpowiedniej re?yserii ze wzgl?du na to,

?e bior? w nich udzia? osoby starsze i niedowidz?ce. Niektóre monta?e przed
stawiane by?y nie tylko w ?wietlicy, ale równie? na zewn?trz np.

- Monta? twórczo?ci religijnej "Naucz dzi?kowa? nas, Panie" /poezja reli

gijna mówiona i ?piewana/ zosta? przedstawiony w ?u?owie w O?rodku dla

niewidomych kobiet, gdzie zostali?my zaproszeni. Przyj?to go z ogromnym

wzruszeniem.

- Monta? "Nasz Pan jest Dobrym Pasterzem" zosta? nagrodzony przez

Stowarzyszenie Inteligencji Katolickiej w Zamo?ciu podczas Dni Kultury

Chrze?cija?skiej.
- "?wiat dzieci?cych wzrusze?" - monta? poezji dzieci?cej z okazji Dnia

Dziecka na podstawie twórczo?ci M. Konopnickiej i M. Kownackiej.
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- "Tym, którzy odeszli" - monta? z okazji ?wi?ta Zmar?ych przedstawiony

przez dzieci ze szko?y Podstawowej Nr 6 w Zamo?ciu w ?wietlicy PZN

- .Polska zima - Bia?a Pani" - poezja i piosenki o tematyce zimowej
- .Abba - Ojcze" - wiersze i pie?ni dotycz?ce kultu Boga

-

Ojca
- "Dzieci -

swojej Matce" - monta? twórczo?ci Maryjnej - przedstawiony
w Krasnobrodzie w Ko?ciele - Sanktuarium Matki Bo?ej Krasnobrodzkiej,

gdzie przybyli?my z pielgrzymk?.
Prawie wszystkie konkursy i monta?e literackie s? nagrywane w czasie ich

przedstawiania na ta?my magnetofonowe i przechowywane w bibliotece.

Prowadz? tak?e pogadanki i lekcje biblioteczne dla dzieci ze szkó? pod

stawowych i przedszkoli na ?yczenie nauczycieli. Dotycz? one roli biblioteki

ksi??ki "mówionej" w ?rodowisku niewidomych, a tak?e poszerzaj? ich wiedz?
na temat ?ycia osób niepe?nosprawnych.

Praca biblioteki dostrze?ona zosta?a równie? przez regionalne ?rodki ma

sowego przekazu:
1992 r., grudzie? - Panorama Lubelska TVP przedstawiono materia?y do

tycz?ce biblioteki,
J 992 r., 12 grudzie?

- Polskie Radio Lublin - w cyklu dla niepe?nospraw

nych, przedstawiono moj? wypowied?,
1992 L, grudzie? - Gazeta Wyborcza

- artyku? Krystyny Smyk "Bibliote
ka mówionych ksi??ek",

1993 r., grudzie? - Tygodnik Zamojski - artyku? Barbary Zbyryt
- "B i-

blioteka niewidomych",
1996 r., wrzesie? - Panorama Lubelska TVP Lublin,

1997 r., stycze?
- Polskie Radio Lublin - serwis informacyjny,

1997 r., listopad - Polskie Radio Lublin reporta? pod redakcj? Pani Kacz

kowskiej "Serdeczny Zwi?zek",
1998 r., maj - Panorama Lubelska TVP Lublin.

Praca biblioteki jest równie? dobrze oceniana przez samych niewidomych
iw?adze Zwi?zku, czego wyrazem jest otrzymane podzi?kowanie z Zarz?du

G?ównego PZN w Warszawie i honorowa srebrna odznaka, któr? otrzyma?am.
?rodowisko ludzi niewidomych jest 'przepojone ogromn? serdeczno?ci?

i wzajemn? ?yczliwo?ci?. T? serdeczno?ci? obj?li równie? moj? osob?; przy

chodz? do biblioteki nie tylko po?yczy? ksi??k?, ale tak?e podzieli? si? swymi

problemami i rado?ciami.

Ja ze swojej strony staram si? ci?gle wzbogaca? swoj? dzia?alno?? propo

nuj?c nowe formy i tematy.

Praca w tym ?rodowisku daje mi ogromn? satysfakcj? i rado??. Jest to dla

mnie zaszczyt, ?e mog? im s?u?y? swoj? skromn? wiedz? i umiej?tno?ciami.

Danuta Wójcik
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Wakacje w mie?cie?
.' '{"

Nie musz? by? nudne

'Okres wakacji nie wszystkim kojarzy si? z dobr? zabaw? i wypoczynkiem,

bywa dla niektórych okresem nudnym i smutnym. Dla dzieci i m?odzie?y po

zbawionej mo?liwo?ci wyjazdu Biblioteka zaproponowa?a alternatywn? form?

sp?dzenia czasu organizuj?c wypoczynek ph. "Zdrowe wakacje 2003".

Pieni?dze na ten cel zdobyto przyst?puj?c do konkursu ofert na realizacj?
zadania uj?tego w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwi?zywania Proble

mów Alkoholowych og?oszonego przez Prezydenta Miasta.

W realizacj? zamierzenia zaanga?owa?a si? grupa bibliotekarzy z filii bi

bliotecznych usytuowanych na osiedlach: Stare Miasto - Filia nr 8, Wojska

Polskiego - Filia nr 10, Jana Zamoyskiego - Filia nr Iloraz Orzeszkowej
i Reymonta

- Filia nr 2.

W trakcie ka?dego z wakacyjnych spotka? na dzieci oczekiwa? pocz?stu

nek w postaci dro?d?ówek, serków, soków, owoców itp. By?a to radosna nie

spodzianka tegorocznych wakacyjnych spotka?. Z bezp?atnego do?ywiania w 4.

placówkach bibliotecznych skorzysta?y ??cznie 1064 osoby.
i

Biblioteki do corocznie przygotowywanych programów zaj?? kulturalnych

w??czy?y program profilaktyczny.

Uczestnicy podj?li trudny i wa?ny temat jakim jest uzale?nienie od ?rod?
ków psychoaktywnych. M?odzie? wzbogaci?a swoj? wiedz? na temat zdrowot?

nych, ekonomicznych i socjalnych skutków palenia tytoniu, u?ywania narkoty
ków oraz picia alkoholu. M?odzie? deklarowa?a ?ycie bez u?ywek, rozwi?zywa
nie problemów bez uciekania si? do drastycznych ?rodków, w oparciu o porftoc
doros?ych.

.

.

, ," : J i ,?' I·

Zaj?cia profilaktyczne rozpocz?to od zapoznania uczestników z zak?adan?

problematyk?. W bibliotekach filialnych nr 8 i 10 przeprowadzono pogadanki
nt. uzale?nie? dzieci i m?odzie?y pod has?ami: "Niektóre aspekty alkoholizmu",

"Jak powiedzie? nie", "Wybór nale?y do ciebie".

14 sierpnia br. odby?o si? spotkanie z p. Gra?yn? ?ogin, pracownikiem

Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej i Pomocy Niepe?nosprawnym. Podczas

spotkania zwrócono uwag? uczestników na niebezpiecze?stwa czyhaj?ce na

osoby si?gaj?ce po ?rodki psychoaktywne. Zaj?cia te odby?y si? w Filii nr 11

z udzia?em czytelników tej Filii oraz Filii nr 2. W spotkaniu udzia? wzi??o 28

osób, byli to uczniowie szkó? podstawowych i gimnazjów w wieku od 10 - do

16 lat.

Inn? form? maj?c? na celu poszerzenie informacji o narkomanii oraz przy

gotowanie do konkursów o tematyce antynarkotykowej by?o g?o?ne czytanie

popularnej w?ród m?odzie?y ksi??ki Jana Paw?a Krasnod?bskiego "Stokrotka".
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Ogromn? popularno?ci? w?ród wakacyjnych zaj?? cieszy?y si? plastyczne

konkursy profilaktyczne: "Odrzu?my uzale?nienia - wchodzimy trze?wi w XXI

wiek", "Alkohol fa?szywym przyjacielem" oraz "Kto u?ywa, ten przegrywa".
W placówkach bibliotecznych powsta?o i by?o przedmiotem oceny

- 165 kom

pozycji m?odych artystów.
W sierpniu br. rozstrzygni?to konkurs literacki "Rzeczywisto?? we mgle"

na recenzj? ksi??ki Jana Paw?a Krasnod?bskiego "Stokrotka". M?odzie? gimna

zjalna miasta Zamo?cia nielicznie przyst?pi?a do wspó?zawodnictwa. Powsta?o

7 recenzji.

Uczestnicy konkursów propaguj?cych ?ycie bez uzale?nie?, przedstawia

j?c w plastycznej formie czyhaj?ce na nich niebezpiecze?stwa zaprezentowali

wysoki poziom prac. ?wiadczy o tym maksymalna liczba nagród przewidziana

regulaminem, a w przypadku konkursu "Kto u?ywa, ten przegrywa" zwi?kszona

przez jury o trzy wyró?nienia. zaprezentowali ?redni poziom. W?ród uczestni

ków, którzy wypowiadali si? w formie literackiej przyznano dwa wyró?nienia.
Jedna z wyró?nionych recenzji autorstwa Eweliny Kucharczyk pt. "Stokrotka,

czyli kwiat m?odo?ci" wzbudzi?a zainteresowanie lokalnej prasy. Praca zostanie

opublikowana.
5 sierpnia nast?pi?o uroczyste podsumowanie konkursów "Odrzu?my uza

le?nienia - wchodzimy trze?wi w XXI wiek", "Alkohol fa?szywym przyjacie
lem", podczas którego oficjalnie og?oszono wyniki, wy?oniono laureatów i wr?

czono nagrody. Natomiast 12 wrze?nia 2003 r. przedstawiono wyniki i nagro

dzono uczestników konkursów "Kto u?ywa, ten przegrywa" oraz "Rzeczywi
sto?? we mgle".

W trakcie uroczysto?ci wr?czenia nagród zaproszeni go?cie mieli okazj?

obejrzenia prac plastycznych m?odych czytelników. Wystawy mogli, obejrze?
równie? wszyscy odwiedzaj?cy Filie nr 8 i II.

.
"

Uczestnicy Akcji, w prowadzonych rozmowach, zgodzili si?, ?e zadanie

rozbudzi?o ich zainteresowanie t? tematyk? i wyrazili ch?? brania udzia?u

w innych przedsi?wzi?ciach popularyzuj?cych wiadomo?ci z zakresu zdrowego

stylu ?ycia.
'

Wyrazem osi?gni?tych efektów jest wzrost zainteresowania literatur? do

tycz?c? uzale?nie? ?rodkami psychoaktywnymi w?ród uczestników zaj??.
M?odzie? i dzieci - uczestnicy konkursów dotycz?cych narkomanii, alko

holizmu i palenia papierosów - wykazali si? znajomo?ci? tych zagadnie?.

Program profilaktyczny zosta? wkomponowany w coroczny harmonogram
zaj?? wakacyjnych z dzie?mi odwiedzaj?cymi w tym okresie biblioteki.

Uwzgl?dniaj?c zaj?cia profilaktycznie od 23 czerwca do 31 sierpnia 2003 r.

cztery omawiane placówki przeprowadzi?y 182 formy.
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Filia nr 8 dla Dzieci i M?odzie?y wakacje zorganizowa?a pod has?em "Lato

po zamojsku" i po?wi?ci?a je propagowaniu wiedzy o regionie. Cel jaki za?o?o

no to przybli?enie dzieciom ich ma?ych ojczyzn, jej pi?kna, historii, tradycji,
dorobku kulturalnego. Jednym z pierwszych poczyna? by?o zorganizowanie
w wypo?yczalni Biblioteki wystawy ph. .Regionalia Biblioteki Dzieci?cej".
W?ród eksponatów znalaz?y si? mapy Roztocza, plany Zamo?cia, przewodniki,

opracowania historyczne i literackie, reprinty starych pocztówek, okoliczno

?ciowe karty pocztowe, exlibrisy PiMBP. Wystawa by?a pomoc? w realizacji
wielu konkursów.

W?ród imprez czytelniczych najwi?cej zorganizowano konkursów pla

stycznych, podczas których dzieci uczy?y si? ró?norodnych technik plastycz

nych z zastosowaniem niekonwencjonalnych materia?ów plastycznych. 9.07.03

r. dzieci wykona?y ksi??kowe zak?adki z regionalnymi rnotywami.Ll?yto w tym

celu zu?yte klisze fotograficzne, p?ótna, skóry, brystol. Zamojskie paj?ki wyko

nywane by?y metod? na?laduj?c? ludowych twórców. Bardzo ciekaw? technik?

wykonano herb Zamo?cia. W dniu 20.08.03 dzieci wysypa?y herb ziarnami

zbó?, nasionami ro?lin, ry?em, kasz? sol?, przyprawami. Podczas konkursu

"A to Polska w?a?nie" dzieci odzwierciedli?y pi?kno Roztocza u?ywaj?c do tego
farb plakatowych.

Starano si? te? popularyzowa? regionaln? poezj?, organizuj?c w dniu

J 3.08.03 r. imprez? ph. "Poranek poezji regionalnej". Zaproponowano dzieciom

recytacj? wierszy poetów zamojskich: Marii Du?awskiej, Andrzeja Józefa Mi

siury i Zbigniewa Ko?mi?skiego. Zadbano o rozwój talentów litenickich w?ród

dzieci. Podczas konkursu "Strofy o moim mie?cie w dniu 16.07
..
03 dzieci same

pisa?y. proste rymowanki o Zamo?ciu. Talent literacki czytelnicy mogli te?

ujawni? podczas konkursu "Historia zamojskiego hejna?u" w dniu 27.08.03 r.

Dzieci w oparciu o znane fakty historyczne same u?o?y?y legend? o. hejnale.

Przyrod? Roztocza ukazywa?y prace konkursu przyrodniczego "Osobliwo?ci
Roztocza" 30.07.03 r. Jedn? z imprez po?wi?cono na g?o?ne czytanie. Impreza

ph. "Bajanie po zamojsku" przybli?y?a uczestnikom legendy zwi?zane z naszym

miastem, odby?a si? 2.07.03r.

Filia nr 8 przygotowa?a dla swoich czytelników znacznie wi?cej zaj?? ani

?eli zak?ada?a w planie. W 50 przygotowanych formach uczestniczy?o 378 osób.

? I, i,

Dzieciom sp?dzaj?cym wakacje w Filii Bibliotecznej nr 10 zaproponowa

no 78 form. Z oferty skorzysta?y 1033 osoby.
Poniewa? wi?kszo?? dzieci podczas wakacji pozostawa?a w miejscu za

mieszkania, zaj?cia rozpocz??y si? od spojrzenia na Zamo?? oczami turysty.

W trakcie zaj?? "Zamo?? odkryty na nowo" (24.06.03) dzieci przedstawi?y
w bajkowej kolorystyce zabytki lub miejsca, które s? im dobrze znane. Zaj?cia
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"Dok?d na wakacje?" (26.06.03) pozwoli?y dzieciom na sprecyzowanie waka

cyjnych planów tych realnych i tych wymy?lonych.
Do ciekawych zaj?? plastycznych zaliczy? nale?y zaj?cia tematycznie

zwi?zane z latem: "Wakacje 2004" - plakat malowany farbami (26.06.03),

"Lato w kolorze pomara?czy" (1.07.03), "??ka na suficie" (8.07.03), .Piaskowe

obrazki" (17.07.03),; "Po?egnanie wakacj i" (21.08.03), "Szkatu?ka pe?na wspo

mnie?" (26.08.03).

Inn? grup? zaj?? stanowi?y zaj?cia plastyczne inspirowane czytanymi ba

?niami i fragmentami ksi??ek: "Ba?nie z ró?nych stron ?wiata', "Harry Potter

i jego ba?niowi przyjaciele", "Ksi??ka dla przyjaciela", "Cudaki wy?miewaki",

"Bajkowy collage", "Akademia Pana Kleksa", .Papierowy zamek Hogwart".
Zró?nicowana wiekowo grupa dzieci bardzo ch?tnie uczestniczy?a w pro

ponowanych grach i zabawach. Ta forma zdominowa?a wakacyjne zaj?cia.
Dzieci ch?tnie uczestniczy?y w zabawach: "Adwokat", "Drukarz", "KIM",

"Wy?cig rodzin", "Zabawy z chusteczk?", "Zabawy ze s?ówkami" itd.

Najwi?ksze zainteresowanie w?ród uczestników zaj?? Filii Bibliotecznej
nr 11 wzbudza?y konkursy. 3.07.03 dzieci wzi??y udzia? w konkursie plastycz

nym "Kolorowe witra?e, w trakcie którego poznawa?y inne sposoby wykorzy
stania powszechnie u?ywanej kredki woskowej.17.07.03 w trakcie godziny
z rozrywk? dzieci mia?y mo?liwo?? wykaza? si? umiej?tno?ci? kojarzenia po

szczególnych s?ów z przedmiotami, zjawiskami itp.
W trakcie trwania konkursu "Gigant)'czna posta?" dzieci pracuj?c w gru

pach uczy?y si? wspó?dzia?ania. Zadaniem tych grup by?o rysowanie na arku

szach papieru pakowego poszczególnych cz??ci postaci, z których po z?o?eniu

powsta?a gigantyczna posta?.
_

Harmonogram imprez przeprowadzonych przez Fili? Biblioteczn? nr 2 zo

sta? zrealizowany w ca?o?ci. Najciekawsze propozycje, które wzbudzi?y zainte

resowanie czytelników to: "Godzina z rozrywk?" - konkurs czytelniczy
(25.07.03), "Muzyczna paczka" - konkurs zabawowy (31.07.03), 80 rocznica

urodzin Wis?awy Szymborskiej" - wystawka rocznicowa, "Z Kozio?kiem

w ?wiat" - konkurs plastyczny (31.07.03), "Kolorowe serduszko" - konkurs

plastyczny (1.08) , "Zak?adka do ksi??ki" - konkurs plastyczny, "Brzechwa
dzieciom" - konkurs plastyczny (8.08.03), !OS. rocznica urodzin Jana Brze

chwy, "Moje wspomnienia z wakacji"
- konkurs literacki (14.08.03). ,

Na wszystkich zaj?ciach i spotkaniach panowa?a wspania?a przyjacielska
atmosfera. Wszyscy bawili si? doskonale i wyra?ali, ch?? uczestnictwa w przy

sz?orocznych wakacjach.
Jolanta Miksza - Korduiska
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Turniej wiedzy bankowej

"Wakacje z ekonomi? na ty"

16 lipca 2003 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu

rozpocz??a realizacj? zadania ph. Wakacje z ekonomi? na ty. By?o ono wyni
kiem zwyci?skiego udzia?u naszej placówki w Konkursie na dotacj? dla biblio

tek powiatowych og?oszonym przez Narodowy Bank Polski we wspó?pracy
z Bibliotek? Narodow?.

Zg?oszone przez nas przedsi?wzi?cie mia?o form? Turnieju wiedzy ban

kowej. Skierowane by?o do m?odzie?y gimnazjalnej i s?u?y?o upowszechnianiu

wiedzy ekonomicznej. Poprzez udzia? w konkursie gimnazjali?ci uczyli si? jak

umiej?tnie porusza? si? w ?wiecie finansów, jak racjonalnie gospodarowa?

pieni?dzem, jak inwestowa?. Celem zadania by?o te? upowszechnianie wiedzy
o dzia?alno?ci banków i innych instytucji finansowych oraz zapoznanie m?o

dzie?y z us?ugami przez nie ?wiadczonymi.

Turniej wiedzy bankowej sk?ada? si? z dwu etapów. W r etapie m?odzie?

rozwi?zywa?a krzy?ówk? zawieraj?c? 42 has?a, w drugim - test obejmuj?cy 20

pyta? dotycz?cych m.in.: lokat i depozytów, operacji bankowych, obliczania

odsetek oraz wype?niania druków bankowych.
Zanim m?odzie? przyst?pi?a do zasadniczej cz??ci konkursu uczestni

czy?a w ró?norodnych formach edukacji ekonomicznej prowadzonej przez bi

blioteki publiczne. By?y to ekspozycje literatury z dziedziny ekonomii, finansów

i bankowo?ci, lekcje biblioteczne, pogadanki z udzia?em przedstawicieli ban

ków, wycieczki do tych instytucji oraz prowadzone tam zaj?cia warsztatowe.

Gimnazjali?ci zapoznali si? z podstawowymi poj?ciami ekonomicznymi, uczyli

si? prawid?owego wype?niania formularzy, obliczania odsetek od kredytów,
lokat i oszcz?dno?ci, pos?ugiwania si? kart? bankomatow?, obs?ugiwania innych

urz?dze? bankowych. Dowiedzieli si? te? jak za?o?y? konto lub lokat?.
20 sierpnia o godz. 14-tej w Czytelni PiMBP w Zamo?ciu odby?o si?

podsumowanie przedsi?wzi?cia. Wzi??o w nim udzia? 96 uczestników - m?o

dzie?y m. Zamo?cia i powiatu zamojskiego. Uczestnicy Turnieju zaprezentowali

wysoki i wyrównany poziom wiedzy. Spo?ród nich nagrodzono 33 osoby.
G?ówna zwyci??czyni - Monika Barcicka, czytelniczka FB nr 8 PiMBP w Za

mo?ciu bezb??dnie rozwi?za?a test zdobywaj?c maksymaln? ilo?? punktów.
Laureaci obydwu etapów Turnieju otrzymali nagrody rzeczowe, dyplo

my i listy gratulacyjne. W imprezie fina?owej, oprócz najbardziej zainteresowa

nych, udzia? wzi??a równie? Renata Kwiatkowska - przedstawicielka Narodo

wego Banku Polskiego, dziennikarze lokalnych gazet, radia i telewizji.

Podj?te przez Powiatow? i Miejsk? Bibliotek? Publiczn? w Zamo?ciu

zadanie anga?owa?o w jego realizacj? wszystkie publiczne placówki bibliotecz-
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ne powiatu zamojskiego. Potrafi?y one zainteresowa? Turniejem przedstawicieli
banków w swoich gminach, pozyskuj?c w ten sposób partnerów do wspó?pracy.

Zrealizowane zadanie przyczyni?o si? do rozbudzenia zainteresowa?

m?odzie?y wiedz? ekonomiczn?. Udowodni?o potrzeb? uczenia si? ekonomicz

nego my?lenia, w?a?ciwego traktowania pieni?dza i odpowiedniego sposobu
obchodzenia si? z nim.

Halina Zieli?ska

"
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Bibliotekarze powiatu zamojskiego
w ?abuniach

6 czerwca 2003 r. bibliotekarze powiatu zamojskiego obchodzili doroczne

?wi?to Bibliotek i Bibliotekarza. Uroczysto?? zbieg?a si? z jubileuszem 55 lecia

Biblioteki Publicznej Gminy ?abunie.

Na zaproszenie gospodarzy: GBP w ?abuniach oraz Powiatowej i Miej

skiej Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu przybyli przedstawiciele Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej im. H. ?opaci?skiego w Lublinie, Starostwa Powiatowego
w Zamo?ciu oraz samorz?du gminy ?abunie. W?ród pracowników bibliotek

publicznych powiatu zamojskiego zasiedli te? nauczyciele ?abu?skich szkó? oraz

emerytowane bibliotekarki, które zawsze ch?tnie uczestnicz? w spotkaniach

"bibliotekarskiej braci". Powitania go?ci dokonali: Krystyna Gruszka - dyrektor
PiMBP w Zamo?ciu i Bogdan Szyku?a - kierownik GBP w ?abuniach.

Oprócz ?ycze? dla Jubilatów i bibliotekarzy z okazji ich ?wi?ta pad?o wiele

podzi?kowa? dla w?adz gminy ?abunie za nale?yte rozumienie potrzeb bibliote

ki i jej roli we wspó?tworzeniu przemian w ?rodowisku lokalnym. Biblioteka

w ?abuniach od lat osi?ga najlepsze wska?niki dop?ywu nowo?ci w powiecie

zamojskim. W ubieg?ym roku zosta?a skomputeryzowana i wyposa?ona w bi

blioteczny program MAK. Równie? osi?gane wyniki czytelnicze ?wiadcz?
o dobrej s?u?bie biblioteki na rzecz obs?ugiwanej spo?eczno?ci lokalnej. Biblio

tekarze ?ci?le wspó?pracuj? ze ?rodowiskiem, szczególnie ze szko?ami na terenie

gminy. Dowodem tej wspó?pracy by? liczny udzia? nauczycieli w uroczysto?ci

jubileuszu oraz monta? s?owno -

muzyczny traktuj?cy o roli ksi??ki i komputera
w ?yciu m?odego cz?owieka, przygotowany przez dzieci ze Szko?y Podstawowej
w ?abuniach.

Nawi?zuj?c do wcze?niejszych wypowiedzi dotycz?cych zmian w funk

cjonowaniu ksi??ki i biblioteki dr Andrzej Tyszczyk z Katolickiego Uniwersy
tetu Lubelskiego omówi? sposoby istnienia dzie?a literackiego w Internecie.

Zapoznali?my si? z funkcjonowaniem dzie?a literackiego na przestrzeni dziejów
oraz nowymi mo?liwo?ciami jakie daje rozwój techniki informacyjnej. Obecnie

teksty literackie dost?pne w Internecie funkcjonuj? w dwojaki sposób; publiko
wane wy??cznie w Internecie lub te? równocze?nie wydawane w formie druko

wanej. Internet - domena wolno?ci, nad któr? nie ma ?adnej cenzury umo?liwia

nieograniczony dost?p do ró?nych tre?ci, nie zawsze warto?ciowych, zw?aszcza '

m?odym czytelnikom o nie ukszta?towanym jeszcze gu?cie. Zadanie przekazania

m?odzie?y wskazówek jak dotrze? do tego co warto?ciowe spoczywa na wy

chowawcach (nauczycielach, bibliotekarzach, rodzicach).
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Po wys?uchaniu interesuj?cego wyk?adu, nakierowani na nowe zadania, ja
kie stoj? przed bibliotekarzami udali?my si? do miejscowego parku, gdzie go

spodarze przygotowali ognisko integracyjne, pieczone kie?baski, smakowity

bigos i inne specja?y ?abu?skiej kuchni. Jeszcze d?ugo dyskutowali?my
o bibliotekarskiej codzienno?ci podczas tego ?wi?tecznego spotkania.

Danuta Zwoli?ska

".
:;?!

'
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Dzia?alno?? Zamojskiego O?rodka Informacji

Europejskiej

Zamojski O?rodek Informacji Europejskiej przy Powiatowej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Zamo?ciu powsta? w lutym 2003 roku, w??czaj?c si?
w proces dzia?alno?ci informacyjnej bibliotek publicznych w zakresie informa

cji europejskiej. Funkcjonuje w Czytelni G?ównej i obs?ugiwany jest przez

trzech pracowników Czytelni.
O?rodek zaspakaja potrzeby informacyjne mieszka?ców Zamo?cia i Za

mojszczyzny na temat integracji Polski z Uni? Europejsk?, w szczególno?ci

?wiadcz?c pomoc w poszukiwaniu informacji prawnych, finansowych, gospo

darczych, turystycznych i kulturalnych. Realizuj?c powierzone zadania O?rodek

gromadzi i udost?pnia ró?norodne publikacje ksi??kowe, czasopisma, broszury,

ulotki, informatory oraz materia?y multimedialne.

Wszystkie zgromadzone materia?y zwi?zane z Uni? Europejsk? wydzielo
no z ogólnego ksi?gozbioru PiMBP i umieszczono na "pó?kach europejskich",

dekoruj?c je flagami Unii Europejskiej. Wyposa?enie O?rodkawzbogacono

map? ?cienn? "Unia Europejska".
. .

W ZOlE zgromadzono ok. 200 woluminów ksi??ek o tematyce unijnej,
kilka tytu?ów czasopism m.in.: "Prawo Unii Europejskiej", "Biblioteka Europej
ska"; "Monitor Integracji Europejskiej", ok. 3 000 egzemplarzy broszur, ulotek

.

i informatorów oraz 32 jednostki CD-ROM-ów.

.

'bo dyspozycji u?ytkowników przeznaczone zosta?y dwa nowe komputery
multimedialne, ze sta?ym szybkim ??czem internetowym w ramach us?ugi

.

NEOSTRADA PLUS oraz drukarka, zapewniaj?ca mo?liwo?? drukowania

potrzebnych danych czytelnikom.
W ramach dzia?alno?ci informacyjnej biblioteka do ko?ca czerwca 2003 r.

oferowa?a bezp?atny dost?p do internetowych "serwisów unijnych".

Odwiedzaj?cy bibliotek? mog? korzysta? z wielu baz komputerowych
m.in. bazy informacji prawnej LEX DELTA, baz bibliograficznych Biblioteki

Narodowej (Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Zawarto?ci Czasopism),

bazy w?asnej PiMBP - LIBRA oraz informacji uzyskanych z Internetu.

Organizacja Zamojskiego O?rodka Informacji Europejskiej, wyposa?enie
w sprz?t komputerowy i uzupe?nienie ksi?gozbioru mo?liwe by?o dzi?ki realiza

cji Programu "PROMOWANIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ZA PO-.

?REDNICTWEM ORGANIZACJI POZARZ?DOWYCH - TERAZ INTE

GRACJA" i uzyskaniu dofinansowania IN. kwocie 7910 euro.

W ramach realizacji Przedsi?wzi?cia w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece

Publicznej w Zamo?ciu wykonano nast?puj?ce zadania:
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zakupiono 489 woluminów ksi??ek na kwot? 17 653,90 z? i przekazano
.. do wykorzystania czytelnikom opatruj?c je piecz?tk? o tre?ci: "Ksi?gozbiór

zakupiono w ramach projektu TERAZ INTEGRACJA",

wyposa?ono Czytelni? w dwa komputery z pe?nym oprzyrz?dowaniem
do korzystania z Internetu i zakupiono drukark? (??czny koszt zakupu wyniós?
6 426,23 z?),

opracowano i wydano publikacj?: "Instytucje Kulturalne Regionu Za

mojskiego" w ilo?ci 4 000 sztuk, a tak?e "Programy Edukacyjne Unii Europej

skiej" w ilo?ci 2000 sztuk (??czny koszt publikacji wyniós? 6600 z?).
Dzia?alno?? Zamojskiego O?rodka Informacji Europejskiej by?a szeroko

promowana w ?rodkach masowego przekazu m.in. w serwisie informacyjnym

Zamojskiej Telewizji Kablowej, Radio FAN FM, Katolickie Radio Zamo??,

Radio Lublin. PiMBP nawi?za?a wspó?prac? z lokalnymi dziennikami: "Kronik?

Tygodnia", "Tygodnikiem Zamojskimv.x.Dziennikiem Wschodnim".

W dniach 17-18 maja 2003 r. na Rynku Wielkim w Zamo?ciu pracownicy
O?rodka uczestniczyli w organizacji "EUROMAJÓWKI", która mia?a przybli

?y? lokalnej spo?eczno?ci problematyk? Unii Europejskiej.
W okresie od lutego do wrze?nia 2003 r. Zamojski O?rodek Informacji Eu

ropejskiej odwiedzi?o 7 347 u?ytkowników, którym wypo?yczono 15 667 wo

luminów ksi??ek i udzielono l 901 informacji. Najwi?ksze zainteresowanie

problematyk? unijn? wykazali 't.icz?iowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjal

nych, studenci, nauczyciele, dziennikarze, dzia?acze polityczni i samorz?dowi.
W 2003 r. pracownik Czytelni G?ównej bra? udzia? w szkoleniu nt. Unii

Europejskiej, które zorganizowane by?o przy wspó?pracy z Regionalnym Cen

trum Informacji Europejskiej w Zamo?ciu. Ponadto uczestniczy? w czterdziesto

godzinnym kursie "Informacja europejska w polskich bibliotekach publicz

nych", przeprowadzonym w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. ?opa

ci?skiego w Lublinie, a tak?e "odwiedza?" kraje cz?onkowskie UE: Luksem

burg, Belgi? i Holandi?, zapoznaj?c si? z histori? i dzia?alno?ci? instytucji UE.

Zamojski O?rodek Informacji Europejskiej wpisany w struktur? organiza

cyjn? Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu w dalszym

ci?gu b?dzie popularyzowa? wiedz? o Unii Europejskiej i jej instytucjach, pra

wie europejskim, a tak?e zapoznawa? z histori?, gospodark? i turystyk? po

szczególnych krajów cz?onkowskich UE.

Zamojski O?rodek
Informacji Eu?opejskiejJest czynny:

poniedzia?ek- pi?tek od 830 do 18°; sobota od 83 dolSoo

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu

ul. Pereca 14,22-400 Zamo??; tel.(084) 6271154 (Czytelnia G?ówna)
e-mail: pimbp@zam.pl

http://pimbp.zam.pl

Regina Pa?czy?ska
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scenariusz konkursu czytelniczego po?wi?conego
1. R. R. Tolkienowi (3.01.1892-2.09.1973)

Cele:

przybli?enie sylwetki i popularyzacja twórczo?ci Johna Ronalda Reuela

Tolkiena

rozbudzanie zainteresowa? czytelniczych i literackich dzieci i m?odzie?y
uczczenie 30. rocznicy ?mierci pisarza

Za?o?enia regulaminowe:
Konkurs adresowany jest do m?odzie?y szkó? ponadpodstawowych i prze-

biega? b?dzie w trzech etapach:
I etap, w którym ka?dy uczestnik wykonuje kalendarz ?ycia i twórczo?ci

1. R. R. Tolkicna.

II etap
- pisemny,

III etap
-

ustny (fina?), iN którym ka?dy uczestnik odpowiada na pytania

prowadz?cego.

PIERWSZY ETAP

Zadaniem ka?dego uczestnika jest z?o?enie do organizatora konkursu samo

dzielnie wykonanego kalendarium obejmuj?cego fakty z ?ycia i twórczo?ci

pisarza. Prace oceni komisja powo?ana przez organizatora. Uczestnicy najlep

szych prac przechodz? do nast?pnego etapu.

DRUGI ETAP

Ka?dy z uczestników konkursu, który zakwalifikowa? si? do II etapu otrzymuje

kartk? z zadaniami. W tym etapie uczestnicy mog? zdoby? maksymalnie 40

punktów. Do III etapu przechodzi 1 O zawodników z najwy?sz? liczb? punktów.
.

?

Zadanie 1

Przyporz?dkuj podane ni?ej tytu?y utworów do roku ich pierwszego w?clania

(l punkt za ka?d? prawid?ow? odpowied?).
1) 1915 2) 1937 3) 1949 4) 1954 6) 19625) 1955

7) 1967 8) 1976 9) 1977·

A. Hobbit, czyli tam i z powrotem B. Silmarillion C. Powrot.Krola

D. Kowal z Podlesia Wi?kszego E. Listy ?wi?tego Miko?aja
G. Rudy D?il i jego pies H. Przygody Toma Bombadila

F. Dwie wie?e

I. Wyprawa

J. Goblin Feet

(Odpowiedzi: l-l; 2-A; J-G; 4-1, F; 5-C; 6-H; 7-D; B-E; 9-B)
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Zadanie 2

Rozwi?? krzy?ówk?. W oznaczonej kolumnie powstanie has?o. (Za ka?dy od

gadni?ty wyraz
- l punkt, maksymalnie - ID punktów)

6.

l.

2.

3.

4.

5.

I
7.

8.

9.
'.

",

10.

Iri,l. Pal?j? hobbici .!
•

2. Jaki tytu? nosi l cz??? W?adcy Pier?cieni?

3. Jak nazywa?a si? kraina rz?dzona przez Keleborna i Galadriel??
4. Drzewiec

5. Jak nazywa? si? elf, który bra? udzia? w wyprawie Froda?

6. Jak mia?a na imi? matka J.R.R. Tolkiena?

7. Jak nazywa?a si? kraina, w której mieszkali Brandybuckowie?
8. Inna nazwa hobbita

9. Kto potrafi? przemienia? si? w nied?wiedzia?

10. Jeden z Czarodziei

(Odpowiedzi: 1. fajka; 2. Wyprawa; 3. Lorien; 4. ent; 5. Legolas; 6. Mabel;

7.. Buckland; 8. nizio?ek; 9. Beorn, 10. Gandalf)

Zadanie 3

Dopasuj do podanych ni?ej nazw miejsc i krain imiona ich w?a?cicieli lub w?ad-

ców (za ka?d? prawid?ow? odpowied? - l punkt).

.

1. Rivendell 2. Bag End 3. Dali 4. Isengard 5. Lothlorien

6. Mordor 7. Samotna Góra 8. Gondor 9. Rohan 10. Fangom
E. Thrain

J. Bard

A. Theoden B. Saruman C. Sauron D. Galadriela

F. Bilbo Baggins G. A ragom H. Elrond I. Drzewiec

(Odpowiedzi: l H; 2-F; 3-1; 4-B, 5-D; 6-C; 7-E; 8-G; 9-A, 10-1)
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Zadanie 3 ,', "

Wybierz w?a?ciw? odpowied?. (l punkt za ka?d? prawid?ow? odpowied?) .

. 1.

l. Kim by? Durin?

a) trollem l"
• \

b) elfem mieszkaj?cym w Dolinie Rivendell

c) w?adc? krasnoludów z Morii : ..

2. Czyim wi??niem by? Gandalf we W?adcy Pier?cieni?

a) Saurona .

I

b) Sarumana

c) Smauga
3. J. R. R. Tolkien by?

a) profesorem j?zyka angielskiego
b) profesorem ?aciny .

,

.'!-

c) profesorem greki ,iI'.;'

4. Co nale?y do ulubionych przysmaków hobbitów?
:, I i

a) d?em malinowy \ \

b) pieczone kurcz?ta
.'. 'I

c) pieczarki
5. Co to jest paJantir

a) kamie? widz?cy ',Iil',

b) srebrny róg

c) pier?cie?
6. Ilu Czarnych Je?d?ców ?ciga?o Froda Bagginsa?

a) 7

b) 9

c) 11

7. Drzwi do nory Bilha Bagginsa mia?y kolor

a) czarny

b) czerwony

c) zielony
8. Kto zosta? Królem pod Gór? po ?mierci Thorina?

a) Gloin

b) Dain

c) Dwalin

9. Brandywina to nazwa

a) puszczy

b) góry

c) rzeki

, ", ..

25



l O. W jakim wieku hobbici uzyskiwali pe?noletno???

a) 21

b) 33

c) 44

(Odpowiedzi: l c, 2b, 3a, 4c, s« 6b, 7c, Sb, 9c, JOb)

TRZECI ETAP

Zawodnicy odpowiadaj? na 5 pyta? zadawanych przez prowadz?cego. Za ka?d?

prawid?ow? odpowied? uczestnik otrzymuje l punkt.

Zestaw pyta? fina?owych

l. Kto by? w?adc? Jedynego Pier?cienia?

(Sauron)
2. Kto doko?czy? prac? nad Silmarillionem po ?mierci J.R.R. Tolkiena?

(Christopher, najm?odszy syn Tolkiena)
3. Kto wybawi? Froda Bagginsa od upiorów Kurhanów?

(Tom Bombadil)
4. Kim by? Sam Gamgee przed wypraw??

(ogrodnikiem w Bag End)
5. Jak mia?a na imi? ?ona J.R.R. Tolkiena?

(Edith)
6. Kto by? w?a?cicielem Jedynego Pier?cienia przed Bilbo Bagginsem?

(Gollum)
7. Jak nazywa?a si? córka Elronda?

(Arwena)
8. Jacy hobbici towarzyszyli Frodowi w wyprawie?

(Sam Gamgee, Peregrin Tuk /Pippin/, Merriadok Brandybuck /Merry/)
9. Z jakiej okazji odby?o si? przyj?cie rozpoczynaj?ce W?adc? Pier?cieni?

(J 11 rocznicy urodzin Bilba i 33 rocznicy urodzin Froda Bagginsów)
10. Kto by? przewodnicz?cym Bia?ej Rady?

(Saruman Bia?y)
J l. W jaki sposób mo?na by?o zniszczy? Jedyny Pier?cie??

(wrzucaj?c go do Szczelin Zag?ady w g??biach Orodruiny, Ognistej Góry)
12. Ilu krasnoludów bra?o udzia? w wyprawie do Samotnej Góry?

(13)
13. Komu Frodo sprzeda? Bag End?

(Bagginsom Z Sackville)

14. Co Gollum nazywa? swoim urodzinowym darem?

(Jedyny Pier?cie?)
15. Jak nazywa?y si? podziemne nory hobbitów?

(smajale)
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16. Kto odebra? krasnoludom Samotn? Gór??

(smok Smaug)
17. Jak? moc posiada? pier?cie? znaleziony przez Bilba Bagginsa?

(czyni? niewidzialnym tego, kto go w?o?y? na palec)
18. Czy krasnoludy u?ywa?y zapa?ek?

(nie, krzesiwa i hubki)

19. Jaki by? cel wyprawy, w której bra? udzia? Bilbo Baggins?

(odzyskanie bogactw krasnoludów i, je?li to mo?liwe, zemsta na smoku)
20. Jaki przydomek nosi? krasnolud Thorin?

(D?bowa Tarcza)
21. Co Bilbo zabra? po kryjomu ze skarbu strze?onego przez Smauga?

(brylant zwany Serce Góry lub Arcyklejnot Thraina)

22. Jak nazywa? si? cz?owiek, który zabi? Smauga?

(Bard)

23. Jaki kszta?t maj? okna i drzwi w norach hobbitów?

(okr?g?y)
24. Kiedy rozpocz??a si? wyprawa Froda?

(23 wrze?nia, dzie? po swoich 50. urodzinach)
25. Jakiego wzrostu s? przeci?tni hobbici?

(od dwóch do czterech stóp)
26. Co sta?o si? z Thorinem D?bow? Tarcz? ?

(zosta? ?miertelnie ranny w bitwie pod Samotn? Gór?)
27. Co si? dzia?o z trollami w dzie??

(zamienia?y si? w kamie?)
28. Kto pomóg? Gandalfowi w ucieczce z Isengardu?

(orze? Gwaihir)

29. Jak zako?czy?a si? walka Gandalfa z Balrogiem w kopalni Morii?

(Canda/fspad? w otch?a? wraz z Balrogiem)
30.' Kto przej?? w?adz? w Shire wkrótce po odej?ciu Froda na wypraw??

(Lotho Baggins)

. ,'o

. /\'

31. Który uczestnik wyprawy Froda chcia? mu odebra? Pier?cie??

(Boromir)
32. Jaki ptak pomóg? odnale?? tajne wej?cie do Samotnej Góry?

(drozd)
33. Kto zosta? spadkobierc? Bilba?

(Frodo Baggins)
34. Jak nazywana by?a bitwa stoczona pod Samotn? Gór??

(Bitwa Pi?ciu Armii)
35. Jaki by? cel wyprawy Froda Bagginsa?

(zniszczenie Jedynego Pier?cienia)
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36. Ile by?o Pier?cieni W?adzy?

(20 - 3 dla elfów, 7 dla krasnali, 9 dla ludzi, 1 Pier?cie? Rz?dz?cy dla Saurona}
37. Co si? sta?o na koniec z Frodem Bagginsem?

(odp?yn?? wraz z innymi elfami z Szarej Przystani)
38. Kto przechowywa? Pier?cienie elfów?

(El rond, Galadriela i Gandalf)
39. Z jakiej okazji hobbici rozdaj? prezenty?

(z okazji swoich urodzin)
40. Kim by?a Szeloba?

(paj?czycq)
41. Co u?wietni?o przyj?cie Bilba i Froda Bagginsów?

(fajerwerki)
42. Co to s? "litery ksi??ycowe"?

(runy widoczne w ?wietle ksi??yca, wymy?lone przez krasnoludy)
43. W jakim charakterze Bilbo Baggins bra? udzia? w wyprawie pod Samotn?

Gór??

(w?amywacza)
44. Jak nazwa? Bilbo swój mieczyk?

(??d?o, ??de?ko)
45. W jaki sposób Bilbo i krasnoludy uciek?y le?nym elfom?

(w beczkach)
46. Kim by? Gollum?

(hobbitem)

47. Czy sprawdzi?a si? wizja Sama Gamgee ze Zwierciad?a Galadrieli?

(tak, po powrocie hobbici zastali Shire zniszczone i spustoszone) .,

48. Kto zniszczy? Isengard - siedzib? Sarumana?

(eniowie)

49. Kto mieszka? w Starym Lesie?

(Tom Bombadil i Z?ota Jagoda)
50. Jak nazywa? si? miecz Elehdila, z?amany w walce z Sauronem?

(Narsil)

Uwaga: przy opracowywaniu materia?u wykorzystano W?adc? Pier?cieni

w t?umaczeniu Marii Skibniewskiej.
Anna Kalniuk
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Prusicka-Ko?con, 2002. - 159 s. : fot. (w tym kolor.), mapy; 21 cm. - Bibliogr.
122-128. - ISBN 83-908945-1-8

37. PRZYBYSZ Alfred: Stary Hrubieszów w rysunku i grafice / Alfred Przy

bysz; oprac. Donat Niewiadomski. - Hrubieszów : Towarzystwo Regionalne
Hrubieszowskie, 2000. - 70 s. : i?., faks. ; 20,(24 cm. - (Biblioteka Towarzystwa

Regionalnego Hrubieszowskicgo; 33). - ISBN 83-907578-5-0

38. Raport o stanie ?rodowiska województwa lubelskiego w 2002 roku / [red.
Joanna Ba?kowska-Królikowska, El?bieta Piebiak) ; Inspekcja Ochrony ?rodo

wiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony ?rodowiska w Lublinie. Wydzia?

Ochrony ?rodowiska i Rolnictwa, Wojewódzki Fundusz Ochrony ?rodowiska

i Gospodarki Wodnej w Lublinie. - Lublin: Biblioteka Monitoringu ?rodowi

ska, 2003. - 256,[1] s. : il., mapy kolor. ; 30 cm. - (Biblioteka Monitoringu

?rodowiska). - Bibliogr. - ISBN 83-7217-199-8

39. Rocznik Bialskopodlaski / Miejska Biblioteka Publiczna w Bia?ej Podlas

kiej [kol. red. Henryk Mierzwi?ski, red. tomu Jerzy Flisi?ski). - T. \O (2002). -

Bia?a Podlaska: cop. MB P, 2002. - 337 s ; 24 cm. - Rocz. - ISSN 1230-71.81 "

40. Rocznik Che?mski / Tadeusz Radzik (red. nacz.) ; Che?mska Biblioteka

Publiczna w' Che?mie, Zarz?d Okr?gu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddzia? w Che?mie. - T. 8 (2002). - Che?m:

CBP: ZO SBP : PTH, 2002. - 519 s. ; 24 cm. - Rocz. - ISSN 1425-6665

41. Rocznik Che?mski / Tadeusz Radzik (red. nacz.); Che?mska Biblioteka

Publiczna w Che?mie, Zarz?d Okr?gu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddzia? w Che?mie, - T. 7 (200 I). - Che?m:

CBP: ZO SBP:PTH, 2002. - 473 s. ; 24 cm, - Rocz. - ISSN 1425-6665

42,< Rocznik Che?mski / Janusz Wrona (red. nacz.) ; Che?mska Biblioteka Pu

bliczna w Che?mie, Zarz?d Okr?gu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,

Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddzia? w Che?mie - T. 6 (2000). - Che?m:

CBP : ZO SBP: PTH, 2000. - 261 s. ; 24 cm. - Rocz. - ISSN 1425-6665

43. Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego / Urz?d Statystyczny
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w Lublinie; zesp. red. przewodn. Kazimierz Tucki. - R. 27 (2002). - Lublin:

US w Lublinie, 2002. - 446 s. ; 24 cm. - Rocz. - ISSN 0485-3210

44. Roztocza?skie spotkania : wyk?ady otwarte. w O?rodku Edukacyj no

Muzealnym Roztocza?skiego Parku Narodowego. T. 3, (2000-2001) / [red.
Alina Anasiewicz, Bogus?aw Chmiel] ; Roztocza?ski Park Narodowy. - Zwie

rzyniec : RPN, 2002. -?334 s. : i?., mapy, tab. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. -

ISBN 83-908663-9-0 (t. 3)

45. Rzymskie dzieje kotliny Hrubieszowskiej : praca zbiorowa / pod red. An

drzeja Kokowskiego ; Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków. - Lublin:

.El-Press", 2001. - 84 s.,[I] k. tab?. z?o? luz. : il. (w tym kolor.), mapy; 22x22

cm. - (Skarby z Przesz?o?ci; 3). - Bibliogr. - ISBN 83-86869-19-4

46. SITKOWSKI W?adys?aw : ?wiat si? wywraca / W?adys?aw Sitkowski

wybór i oprac. DonatNiewiadomski. - Zamo??: [W?adys?aw Sitkowski], 2003.

- 94 s. ; 21 cm. - ISBN 83-905703-4-3
.

47. SLONOPAS Pawe?: Tak chcia?bym Panie. T 2 / Pawe? S?onopas. - Guciów,
2002. - 25 s. ; 21 cm'

.

48. SMALEJ Henryk: Zbrodnie ukrai?skie na terenie gminy Moniatycze pow.

Hrubieszów w I. 1939-1944 / Henryk Smal ej". - Zamo??: nak?. autora, ,
2003.

-150 s. : fot. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 133-138. - Indeksy.
- ISBN- 83-919404-0-3

49. Sochy dawniej i dzi? / zebra?, oprac. i wst?pem opatrzy? W?adys?aw Sitków

ski. - Zwierzyniec: Towarzystwo Mi?o?ników Zwierzy?ca, 1999. - 96 s. : il. ;

21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-905703-5-1
..

50. 100 najpi?kniejszych miejsc i obiektów na Lubelszczy?nie / aut. zdj?? Adam

Chlebi?ski et al. ; koncepcja albumu, wybór zdj?? Waldemar ?elazny; wspó?pr.
Ewa Stasiak. - Lublin :" Lubelski Klub Ksi??ki, 2003.- 100,[2] s. : il. kolor.,

mapa kolor. ; 26 cm. - Tekst równol. pol., ang.
- ISBN 83-916515-2-5

51. Strofy sercem pisane: antologia poezji che?mskiej / wybór, wst?p, oprac.

Zbigniew Oko?. - Lublin : Zwi?zek Literatów Polskich. Oddzia? w Lublinie,
2000. - 411 s. : i?. ;' 21 cm. - (Biblioteka Pisarzy Lubelszczyzny). - ISBN 83,

905303-5-X

52. Sylwetki twórców Muzeum Zamojskiego / [red. Piotr Kondraciuk, Andrzej
Urba?ski; Muzeum Zamojskie w Zamo?ciu; Zamojskie Towarzystwo Przyjació?
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Nauk. - Zamo??: MZ: ZTPN, 2001. - 60 s. : i?. ; 30 cm. - ISBN 83-915267-1-

2 (MZ)

53. Szkice z dziejów "Soko?a" w po?udniowej i wschodniej Polsce: praca zbio

rowa I pod red. Andrzeja Nowakowskiego. - Wadowice : "Grafikon",2002. - 67

s. ; 21 cm. - ISBN 83-88744-76-3

54. ?cie?ka przyrodniczo
-

dydaktyczna "Nad Tanwi?": przewodnik I oprac.

Miros?awa Komat, Krzysztof Próchnicki, Janusz Krukowski, Piotr Duda; Nad

le?nictwo Józefów. - Zamo??: Zespó? Zamojskich Parków Krajobrazowych,
1998. - 15 s. : i?. ; 21 cm

55. ?LIWINA Wanda Jagienka: Legendy i opowiadania lubelskie I Wanda

Jagienka ?liwina; wst?p i oprac. Grzegorz Wójcikowski, W?odzimierz Wójci
kowski. - Lublin: "Muitico", 2000. -77,[3] s. : fot. ; 20 cm. - ISBN h-86l?60-
42-2 :"

56. ?RUTWA Jan: Oddani Bogurodzicy: wybrane pisma, przemówienia
i wywiady z lat 1992-1996 I Jan ?rutwa. - Zamo??: Kuria Diecezjalna, ?OOO. -

4) I s., [32] s. tabl. kolor. : i?. ; 21 c?

.

'.; ':'i

57. Wiadomo?ci Konserwatorskie Województwa Lubelskiego I [zespó?red.:
Halina Landecka-przewodn.}.

- Lublin: Oddzia? Wojewódzkiej S?u?by' OcJj}o
ny Zabytków w Lublinie, 2002. - 268 s. ; 24 'cm. - Rocz. - ISSN 1642-7130

I,
.

,.1. "i

58. WIERZCHOWIAK Zygmunt: Humoreski zamojskie / Zygmunt Wierzoho

wiak. - Zamo??: nak?. autora, 2003. -23 S. : rys. ; 23 cm

59. WIERZCHOWIAK Zygmunt: Humoreski zamojskie, Cz. 2 / Zygmunt
Wierzchowiak. - Zamo??: nak?. autora, 2003. - 23 s. : rys. ; 23 cm

60. WNUK Andrzej: XXV [Dwadzie?cia pi??] lat Klubu Sportowego .Agros"
w Zamo?ciu 1976-200 I / aut. Andrzej Wnuk, Mariusz Giezek, Janusz Kawa?ko;
red. Marek Jawor. - Zamo??: "Atut": KS .Agros", 2001.- 30,[IOJ s. : fot.,

portr. ; 24 cm. - ISBN 83-915056-0-3

61. WOJEWÓDZTWO zamojskie: mapa gospodarcza / red. Stanis?aw Jadczak,

Grzegorz Jaworski. -Warszawa: Wojskowe Zak?ady Kartograficzne.- Lublin:

Expres Press, 1997 : mapa kolor. ; 64x85 cm. - ISBN 83-86350-50-4
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62. WOJDA Anna: Komarów: ocali? od zapomnienia / Anna Wojda, Beata

Biszc.zan ; wspó?pr. Iwona Pe?ypyszyn. - Komarów: Urz?d Gminy Komarów

Osada: SOKiS, 2003. - 22 s.,[64] s. tabl. : fot. ; 31 cm. -Bibliogr. - ISBN-83-

919199-0-0

63. Wybrane dane o powiatach i gminach województwa lubelskiego w 2001 r. /

red. Kazimierz Tucki]"; Urz?d Statystyczny w Lublinie. - Lublin: Urz?d Staty

styczny w Lublinie, 2003. - 476 s. ; 29 cm. - ISBN-83-87762-24-5

64. Z dziejów ruchu literackiego na Lubelszczy?nie: szkice i wspomnienia
/ [zebra? i] oprac. Stanis?aw A. ?ukowski. - Lublin: Zwi?zek Literatów Pol

skich. Oddzia? Krajowa Agencja Wydawnicza, 1998. - 270,[2] S., [16] s. tabl. :

faks., fot., portr. ; 21 cm. - ISBN 83-87030-55-4 (KAW)

65. Zamojskie Studia i Materia?y / red. nacz. W?adys?aw ?wik; Wy?sza Szko-

?a Zarz?dzania i Administracji w Zamo?ciu. - R. 4, z. 1 (2002). - Zamo??:

Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA, 2002. - 283 s. ; 24 cm. - ISSN 1507-

9090

66. ZAMOYSKI Adam: W?asn? drog?: osobliwe dzieje Polaków i ich kultury
/ Adam Zamoyski; przek?. Aleksandra Zgorzelska.- Kraków: "Znak", 2002.-

425,[3] S., [32] s. tab I. kolor. : il., mapy; 25 cm.- ISBN 83-240-1162-X

67. Zamo??: plany miast / red. Krystyna Zalewska; oprac. na podstawie mater.

Wojewódzkiego O?rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Zamo?ciu, Bi?goraju, Hrubieszowie, Tomaszowie Lub. oraz Wydzia?u Woje

wódzkiego Kultury Sportu i Turystyki Urz?du Wojewódzkiego w Zamo?ciu. -

Lublin: "Magie", cop. 2001. - 12 s., 21 s. k. map. ; 21 cm. - ISBN 83-907297-

1-7 .

68. ZIELI?SKA Anna: Zarys dziejów Gródka nad Bugiem / Anna Zieli?ska. -

Siedlce: Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2002. - 173 s. : il. ; 21cm.-ISBN 83-

7051-197-X

Gra?yna Markiewicz
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Edukacja europejska
.,

Zestawienie bibliograficzne w wyborze
za lata 1997 - 2002

A Europa wci?? przed nami. I Kazimierz A. Sroka II Nowe w Szkole. -

200012001, nr 10, s. 6-10

l.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

l l.

12.

13.

14.

.15.

';.
"116.

,

. 17.

Biblioteki w edukacji europejskiej (na przyk?adzie Pedagogicznej Biblioteki

Wojewódzkiej w Opolu) I Miros?awa Grabowska, Bo?ena Ratajczak II Po

radnik Bibliotekarza. - 200 l, nr 5,s. 8-11

Bez kompleksów II Gazeta Szkolna. - 2002, nr 18, s. II

Bli?ej Unii Europejskiej II Dyrektor Szko?y. - 2003, nr l, s. 27-29

Informacje z Centrum Informacji Europejskiej
-

edukacja, kszta?cenie,

.

m?odzie? do Europy ... przez kuchni? I Krzysztof Zajdel II Nowe w Szkole.

- 20001200 l, nr 10, s. 29

Dom s?u?y m?odzie?y I Jaros?aw Kapsa II Dyrektor Szko?y. - 2002, nr 6,

s.23-25 -s-?,

Dzia?anie teatralne drog? ku rozpoznaniu wspólnoty europejskiej I Iwo

Scelina II Dyrektor Szko?y. - 2002, nr 6, s. 17-18

Dzie? Europejski - apel I Kinga Apollo II Wszystko dla Szkoty.
- 2002, nr

12, s. 12

Edukacja droga do europejskiego obywatelstwa IDariusz Koclejda II Wia

domo?ci Historyczne. - 200 l, nr l, s. 13-17

Edukacja europejska /Gra?yna Klik II Nowa Szko?a. - 1999, nr 10, s. 21-23

Edukacja europejska - metodami aktywizuj?cymi I Gra?yna Soroka, Ur

szula Ogonowska II Nowe w Szkole. - 2002, nr 7 - 8; dodatek: Co g?owa
-

to pomys?, s. I-III

Edukacja europejska na co dzie? w naszej szkole lLidia Brodowicz II Dy
rektor Szko?y. - 2002, nr 6, 21-23

Edukacja europejska w dzia?alno?ci ODN w Koninie II Konspekt. - 2001,

nr 2,' S. 53-54

Edukacja europejska w VIII LO w Bydgoszczy I Aldona Sobie?, Maria

Ciemi?ska II Kierowanie Szko??. - 2000, nr I,s. 6-8
..

Edukacja europejska w polskiej szkole -

program autorski.Z Gra?yna Ja?

wi?ska II Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1999, nr 4, s, 18-20

.Edukacja europejska' w' szkole I Katarzyna Zakroczyrnska II Problemy

Opieku?czo
- Wychowawcze.»- 2000; nr 2, s. 7-9

' .

Edukacja europejska '.:N' szkole I Renata Tomczyk II ?ycie Szko?y. - 2002,

nr 3, s. 156-157
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18. Edukacja europejska w zreformowanej szkole: praca zbiorowa I pod red.

Stefana Bednarka. - Wroc?aw: DTSK Silesia, 2000. - 383 s.

19. Edycja szósta : ekologia I Maria ?ledzi?ska II Gazeta Szkolna. - 200 l,

nr51,s.14

20. Ekologiczny poci?g do UE I Aldona Ochma?ska II Nowe w Szkole. -

2001/2002, nr 4, s. 19

2i. Europa bli?ej nas I Alicja Paw?owska II Nowe w Szkole. - 2002, nr 6,

s. 10-11
? ,\

22. Europa czy Ameryka? I Janusz Ziarnik liNowe w Szkole. - 200012001,'
.

nr I O, s. 28

23. Europa naszym domem - o dzia?alno?ci Szkolnego Klubu Europejskiego
I Gra?yna Klemba II Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. II

.

.

24, Europa w ?awce szkolnej I Alina Chmielowska II Dyrektor Szko?y. - 2002,
'

nr 6, s. 19?20
..

25. Europa w szkole I Jolanta Ogi?ska II Nowe w Szkole, - 2002, nr 6, s, 14-15

26. Europejska ?cie?ka edukacyjna. Wybór literatury dla nauczycieli I Hallina

Lewsza II Wszystko dla Szko?y. - 2001, nr l, s. 23-25

27. Eutopejskie spotkania w sieci I Waldemar Siedlik, Danuta Pecyna II Nowe

w Szkole. - 2002, nr 6 ; dodatek: Kierowanie Szko??, nr 6, s. 6

28. Euroregion Nysa I Marian Iwanek II Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 10,

s.II-14

29. Forum M?oda Europa. Edukacja europejska przez Internet: praca zbiorowa

I pod. red. Marioli Iwanowskiej. - Warszawa: Komitet Integracji Europej-

skiej, 1997.-63s.
'" ,,'o

30. Forum M?oda Europa - Kluby Europejskie : (Warszawa 21 kwietnia 1995
'

.

r.) I Urz?d Rady Ministrów. Pe?nomocnik Rz?du ds. Integracji Europejskiej
oraz Pomocy Zagranicznej. - Warszawa: ("Haritage") na zlec. PR ds. IE

PZ,1997.-142s.

31. Jak dobrze mie? s?siada I Joanna Nowicka 1/ Nowe w Szkole, - 2002, nr 6 ;

dodatek: Kierowanie Szko??, nr 6, s. 7-8

32. Jak planowa? edukacj? europejsk? w szkole? I Iwona Wal II Nowe

w Szkol?, - 2002, nr 6; dodatek: Kirowanie Szko??, nr 6, s, 1-2

33. Jaka jeste? Wspólnoto? I Agata Bogusz II Eko?wiat, - 2001, nr 5, s. 35

34. Konspekt lekcji powtórzeniowej w gimnazjum "Korzenie cywilizacji euro-
,

pejskiej'' I PiotrKardy? II Wiadomo?ci Historyczne. - 2002, nr l,' S, 43:-;46
35. Klub europejski w szkole f Renata Zieli?ska II Nowe w' Sz!<.?le;. .,.

!I,

2001/2002, nr 2; 13-15

36. Konkurs europejski I Bogus?aw Barszczewski II Nowe w Szkole.' _!.J'
.: ; ol

2000/2001, nr 10, s. 15-16

37. Konspekt zaj?? Dnia Europejskiego w szkole podstawowej (Klasy IV-VI) I

Kinga Apollo IIWszystko dla Szko?y. - 2002, nr 12, s, 8
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38. Kultura w edukacji europejskiej - inspiracje chrze?cija?skie I Stanis?aw

Chrobak II Wychowanie na co Dzie?. - 2001, nr 3, s. 10-12

39. Magiczna podró? do Pary?a I Joanna Gr?cka II Gazeta Szkolna. - 2001, l'

nr 25, s. 15

40. Metoda' projektów w edukacji europejskiej I Beata Slipko II Nowe w Szko-:

le. - 200012001, nr 10, S. 13-14

41. M?odzi negocjatorzy I Dorota Sobala II Dyrektor Szko?y, - 2002, nr 6,

S. 25-26

42. Nasz Klub I Agnieszka Gola II Nowe w Szkole. - 200012001, nr lO,s. 12-

13

43. Nasz program "Jestem Europejczykiem" I Barbara Jadczak, Barbara Mazur,

Maria Czubowska II Nowe w Szkole. - 2002, nr 6, dodatek: Co g?owa
- to

pomys?, S. III-IV

44. Nauczyciel o edukacji europejskiej I Beata Tomaszewska II Nowe w Szko

le. - 20001200 l, nr 10, S. 2-3

45. Negocjacje europejskie w szkole I Maria Jadczak lINowe w Szkole. - 2002,

nr 6, dodatek: Co g?owa - to pomys?, S. I-III

46. O naszej pracy w Internecie I Magdalena Prusik II Nowe w Szkole .

-

2000/2001, nr 10, S. 8-9

47. O Unii niekonwencjonalnie /Teresa Kosmala-G?sior, Mieczys?awa Szy
ma?ska II Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr lO, S. 6-7

48. Obraz zjednoczonej Europy w ?wiadomo?ci m?odzie?y I Agnieszka Cybal
Michalska II Wychowanie na co Dzie?. - 2001, nr 6, S. 6-9

49. Polskie szko?y a zjednoczenie Europy: seminarium naukowe dla dyrekto
rów i nauczycieli II Dyrektor Szko?y. - 2002, nr I, S. 30

50. Powszechny program edukacji europejskiej w naszej szkole I Iwona Wal II

Nowa szko?a. - 1999, nr 3, S. 19-22

51. Problem roku ... 2003 I Danuta EIsner II Dyrektor Szko?y. - 2000, nr l, S. 5-6

Propozycja programu i sposobu doskonalenia si? przed przyst?pieniem do UE

52. Program nauczania edukacji europejskiej dla gimnazjum ( na podstawie
tre?ci programowych ?cie?ki edukacyjnej) I Barbara Jaros?awska II Wszyst
ko dla Szko?y, - 200 l, nr 9, S. 2-4

53. Projekt: Euro - Gimnazjada I Ewa Kami?ska II Geografia w Szkole. -

2001,nr4,s.240-241

54. Przepis na Klub Europejski I Ma?gorzata Zieli?ska II Gazeta Szkolna. -

2001, nr 40, S. 14

55. Razem w Europie - innowacja pedagogiczna w zakresie edukacji europej

skiej I Blanka Cicho?, Zdzis?awa Pinkosz II Geografia w Szkole. - 2002, nr

3, S. 136-148

56. Realizacja ?cie?ki edukacja europejska w Publicznym Gimnazjum w Goli

nie I Bogumi?a Staszak II Edukacja Medialna. - 2001, nr 2, S. 19-21
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57. Scenariusz prezentacji Hiszpanii w ramach edukacji europejskiej I Barbara

Wo?niak II Wszystko dla Szko?y. - 2002, nr 12, s. 11-12

58.: Szkolne Kluby' Europejskie I Halina Lewsza II Wszystko dla Szko?y. -

2002, nr 12, s. 5-6

59. Szkolne prezentacje europejskie - Francja I Ewa Bosacka II Wszystko dla

Szko?y. - 2002, nr 12, s. 9-1 l

60. ?cie?ka do Europy I El?bieta Mach II Gimnazjum. - 2000, nr 7, s. 69 - 75

61. Tacy jak my I Alicja Paw?owska II Nowe w Szkole. - 2000/200 l, nr 10, s.

10-11

"Trójka w?druje po Europie" : projekt edukacyjny dla klasy VI I Gra?yna
Paulus, Wanda Szyrna?ska-Kodranc, Rados?aw Sobkowi ak II Wszystko dla

Szko?y. - 2002, nr 12, s. 6-7

62.

63.

64.

65.

66.

I" 67.

68.

69.

70.

Unia Europejska w naszych oczach I Ewa Aksamowi? II J?zyki Obce

w Szkole. - 2002, nr S, s. 78-81
..

W drodze do zjednoczonej Europy I Urszula Chachulska-Tornaszczak

II Nowe w Szkole. - 2002,nr 6, s. 10-13

Wa?brzych - Europa I Iwona Wal II Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 10,

s. 17-=lS
.

Wizja edukacji XXI wieku inspiracj? do opracowania nowych pomys?ów

dydaktycznych z edukacji europejskiej w gimnazjum I Maria Bartoszewska

II Nowa Era w Szkole. - 2000, nr 2, s. 65-68

Wymiar europejski w edukacji I Ewa Oniszczuk II Nowe w Szkole. - 2002,

nr 6, s. 6-7

Z .Euro-quizern" do Europy I Ewa Repsch II Nowe w Szkole. - 2000/200 l,

nr 10, s. 4-5

Zaniedbana edukacja I Hanna Rokita II Gazeta Szkolna, - 2002, nr 7, s. 6

Zwi?zki kulturowe i historyczne Polski z Francj? I Krystyna Bednarczyk
II J?zyk Polski w gimnazjum. - 20021 2003, nr 3, s. 62-68.

Jadwiga Ma?kowska

Wydzia? Informacyjno -

Bibliograficzny
Biblioteki Pedagogicznej w Zamo?ciu

-" '

,

.
l'}

.i:'
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KSI??KI, KTÓRE WARTO KUPI?
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Ksi??ki, które warto kupi? do biblioteki

Bakula Hanna: Idiotka. - Warszawa: "?wiat Ksi??ki", 2003

W samolocie do Nowego Jorku, unosz?cym polskich emigrantów, spotykaj? si?
dwie kobiety: nieznana z imienia narratorka i m?oda malarka Molly. Ich losy
w dziwny sposób splata spirala czasu. Starsza posiada wi?ksz? wiedz? o ?yciu,
na temat tego co mo?e czeka? Molly w wymarzonym Nowym Jorku. Molly
z g?ow? pe?n? marze? wyrusza do nowego ?wiata. Tymczasem po przyje?dzie
nie uk?ada si? tak jak planowa?a: rzekomo solidny przyjaciel Lolo nie odbierze

jej z lotniska, nowojorskie lokum oka?e si? slumsem w murzy?skiej dzielnicy,
a klepi?ca bied? przyjació?ka oskubie j? z pieni?dzy. Emigracyjny los nabierze

jasnych barw, gdy na horyzoncie pojawi si? karateka - wielka mi?o??, czy po

my?ka?

l'

Canham Marsha: ?elazna Ró?a. - Warszawa: "Amber", 2003

Wys?annik króla Anglii przybywa na Karaiby z tajn? misj?. Ma nak?oni? angiel
skich flibustierów, by przestali atakowa? hiszpa?skie okr?ty. Na jego drodze

staje pi?kna, nieustraszona korsarka. Autorka nagradzanych, pi?knych
i porywaj?cych romansów historycznych zadba?a kolejny raz o swojego czytel
nika wprowadzaj?c go w intrygi i przygod?.

'. ','

De Grauwe Paul: Unia walutowa. Funkcjonowanie i wyzwania .• Warsza

wa: PWE, 2003

Autor - znawca problematyki integracyjnej - szeroko uzasadni? potrzeb? utwo

rzenia unii walutowej, przeanalizowa? koszty wprowadzenia wspólnej waluty
oraz korzy?ci p?yn?ce z posiadania takiej waluty. Wiele miejsca po?wi?ci? tak?e

Europejskiemu Systemowi Walutowemu. Europejskiemu Bankowi Centralne

mu, polityce pieni??nej i fiskalnej w Eurolandzie oraz funkcjonowaniu euro

i jego wp?ywowina.rynki finansowe.

Durka-?ydek Irena: Manhattan .• ?ód?: Irena Durka-?ydek, 2003

Ksi??ka ."Manhattan" to wspó?czesna powie?? polska, traktuje o mi?o?ci,

?yciu, poznawaniu ?wiata i trudach wyboru. Autentyczne problemy bohaterów

budz? w czytelnikach uczucia i emocje, pomagaj? zrozumie? otaczaj?cy mis

?wiat. Poleci? nale?y równie? inne ksi??ki autorki zg??biaj?ce psychik? ludzk?:

"Spragnieni mi?o?ci", "Gogu?", "Wygra? ?ycie".
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Gospodarka Polski przed wej?ciem do Unii Europejskiej. - Warszawa:

PWE,2003

D?ugoterminowe skutki wej?cia Polski do Unii Europejskiej z pewno?ci?

b?d? korzystne. Najwa?niejsza jest zatem odpowied? na pytanie, jakie problemy

stoj? przed nasz? polityk? gospodarcz? w okresie bezpo?rednio przedstawiaj?

cym wej?cie Polski do Unii Europejskiej. Tak? odpowiedz spróbowali da? auto

rzy niniejszej ksi??ki Jan Lipi?ski i Andrzej S?awi?ski.

Gretkowska Manuela, Pietucha Piotr: Sceny z ?ycia pozama??e?skiego. -

Warszawa: WAB, 2003

Na ksi??k? sk?adaj? si? dwa opowiadania .Belladonna''. "Sami dla siebie"

traktuj?ce o nami?tno?ci, mi?o?ci, obsesji. Flirty i romanse s? dla bohaterów

"Scen z ?ycia ...

"

ucieczk? od codzienno?ci. Mi?osne uniesienia staj?-si? baz? do

analizy w?asnego wn?trza.
,"

Grochola Katarzyna: Upowa?nienie do szcz??cia. - Warsza#a':l?,Prószy?ski
iSk-a",2003

'.

"Uprz?tnij ko?o siebie. Zobacz, co jest wa?ne. Czego naprawd? chcesz" - mówi

jedna z bohaterek z tomu opowiada? "Upowa?nienie do szcz??cia". Autorka

w doskona?y sposób przypomina czytelnikowi o tym, co jest najwa?niejsze
w ?yciu oraz ?e nie potrzebujesz niczyjego upowa?nienia do' szcz??cia. Ale

nawet kiedy to szcz??cie staje na progu naszego domu, nie zawsze potrafimy je
dostrzec. Bo akurat zajmuje nas co? innego ogromnie wa?nego

- jaka? kariera,

jakie? ambicje, walka o niespe?nion? mi?o??. Czasem' zapominamy, co w ?yciu

jest naprawd? wa?ne, o czym przypomina nam Katarzyna Grochola.

Hart Josephine: Zakrzep?y dzie?. - Pozna?: Zysk i Sk-ka, 2003

Bohaterka tej ksi??ki jest artystk? i nauczycielk?. Jej ?ycie sk?ada si? z prostych

codziennych rytua?ów. A? pewnego dnia nag?a wizja twarzy m??czyzny odciska

si? na jej duszy ze zmys?ow?, hipnotyczna si??. Od tej chwili wszystko si?
zmienia, Jest to znakomicie napisana, wstrz?saj?ca powie?? o m?odejkobiecie

?yj?cej na prze?omie stuleci,' która zarówno w sztuce jak i w ?yciu przekracza
wszelkie granice. Naj?mielszy i najbardziej przejmuj?cy utwór Josephinc Hart

wci?ga czytelnika w mroczn? czelu?? ludzkiej duszy,
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Jackson Lisa: Ch?ód serca. - Warszawa: "Amber", 2003

Z serii "Wszystko dla pa?" wydawnictwa .Arnber" ukaza?a si? kolejna powie??

Lisy Jackson "Ch?ód serca". Seria brutalnych morderstw wstrz?sa Nowym Orle

anem. Twarz zabójcy zna tylko kobieta, która "widzi" te zbrodnie we ?nie.

Wspólnie z prowadz?cym ?ledztwo policjantem musi odnale?? morderc?, który
na swój nast?pny cel wybiera w?a?nie j?. Znakomity thriller psychologiczny.

Ludlum Robert: Opcja paryska.- Warszawa: "Amber", 2003

Najnowszy thriller z cyklu "Z tajnych archiwów Roberta Ludluma". Terro

ry?ci wykradaj? naj nowocze?niejszy komputer skonstruowany przez naukowca

z paryskiego Instytutu Pasteura. Teraz s? w stanie przej?? kontrol? nad ka?dym

systemem komputerowym, równie? steruj?cym rakietami nuklearnymi. Tajny

agent doktor Jon Smith - bohater Programu Hades i Przymierza Kasandry -

rozpoczyna walk? z czasem i polityczn? zmow?, która grozi Ameryce zag?ad?.

Papp Judyta: To Mi?osz. - Warszawa: "Prószy?ski i Sk-a", 2003

Fotograficzne wizerunki Czes?awa Mi?osza w albumie Judyty Popp stano

wi? niezwyk?y dokument. Pobudzaj? nasz? wyobra?ni? i fascynuj?, przekazuj?c

cz?stk? osobowo?ci poety, nieznanego ?wiata prze?y? drugiego cz?owieka.

Portrety s? ciep?e i niepozowane. Ka?dy z nich jest inny - zmieniaj? si? kszta?ty,

kolory, nastroje. Zaskakuj? wyrazem twarzy, spojrzeniem, gestem. Poeta na

pi?ty. Milcz?cy. U?miecha si?. Z?o?ci. Wpada w zadum?.

Terakowska Dorota: Ono. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2003

Bohaterk? nowej ksi??ki Doroty Terakowskiej jest dziewi?tnastoletnia
Ewa. Dziewczyna z ma?ego miasteczka, która marzy o porzuceniu rodzinnych
stron i wyrwaniu si? z n?dzy. Jednocze?nie jej wyobra?eniu o ?yciu s? wyideali
zowane i oderwane od rzeczywisto?ci. Ta okazuje si? nad wyraz brutalna. Ewa

patrzy na ?wiat oczyma dziecka, które ma si? urodzi?.

Jest to kolejny bestseller autorki, którym zaczytywa? si? b?dzie kilka po

kole?.

Dorota Piasecka
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TO WARTO WIEDZIE?





Rok 2004 rokiem Witolda-Gombrowicza

Uchwa?? o og?osz??iu roku 2004 rokiem Witolda Gombro?lc? przyj??
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z okazji zbli?aj?cej si? 100. rocznicy urodzin.

"Sk?adaj?c ho?d wybitnemu arty?cie i bior?c pod uwag? liczne inicjatywy

obywatelskie i samorz?dowe utrwalaj?ce Jego dokonania w ?wiadomo?ci pol-
,;

skiego spo?ecze?stwa, Sejm Rzeczypospolitej og?asza rok 2004 rokiem Witolda

Gombrowicza" -

czytamy w uchwale zg?oszonej przez sejmow? Komisj? Kultu

ry i ?rodków Przekazu. Sejm pragnie w ten sposób "uczci? pami?? wielkiego

pisarza oraz podkre?li? fundamentaln? rol?, jak? jego twórczo?? odegra?a
w rozwoju naszej narodowej kultury".

Witold Gombrowicz urodzi? si? 4 sierpnia 1904 roku we wsi Ma?oszyce
ko?o Opatowa, na Ziemi Sandomierskiej, jako najm?odszy z czworga dzieci Jana

i Antoniny z Kotkowskich Gombrowiczów.

Dom Gombrowiczów by? typowym polskim inteligenckim domem z prze

?omu XIX i XX wieku. Zamo?ny, nowoczesny, sprzyjaj?cy post?powym posta

wom, filantropijny i doceniaj?cy prawa swego ?rodowiska spo?ecznego, przy

wi?zany do ziemia?skiej tradycji. Kult o?wiaty i kultury wype?nia? atmosfer?

ma?oszyckiego dworku.
.

W 1911 roku Gombrowiczowie przenie?li si? na sta?e do Warszawy, by

zapewni? dzieciom wykszta?cenie. Ogromne mieszkanie przy ulicy S?u?ewiec

kiej 4 sta?o si? na ponad dwadzie?cia lat domem Gombrowicza; tu powsta?y

jego pierwsze utwory, tu zosta?a napisana .Ferdydurke''. Ma?oszyce sta?y si?

letni? rezydencj? rodzinn?, ale z biegiem czasu Witold coraz cz??ciej wyrywa? - ,

si? na wie? do maj?tków swych braci. Ojciec nieustannie zapewnia? mu ?rodki

utrzymania, nawet po swojej ?mierci w 1933 roku, Witold z matk? i siostr? ?yli
ze zgromadzonego maj?tku i z czynszów z pozostawionych przez pana Jana

kamienic przy ul. Wspólnej i Pró?nej.
W 1922 roku Witold Gombrowicz uko?czy? gimnazjum ?w. Stanis?awa

Kostki, w pi?? lat pó?niej sta? si? absolwentem Wydzia?u Prawa Uniwersytetu

Warszawskiego. Wyjecha? na studia filozoficzne i ekonomiczne do Pary?a, po

powrocie do kraju podj?? aplikantur? w s?dzie, ale szybko okaza?o si?, i? prawo

nie jest jego ?ywio?em. Zainteresowania literackie zdradza? od wczesnych lat, co:

najpierw objawia?o si? mas? poch?anianych lektur i toczonymi wokó?. nich dys?
kusjami w gronie najbli?szych przyjació?. Na prze?omie lat dwudziestych i trzy

dziestych zacz?? publikowa? swe wypowiedzi w prasie, potem jako, recenzent
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zwi?za? si? z "Kurierem Porannym" i przede wszystkim warszawska cyganeria

artystyczna tamtych lat sta?a si? jego ?rodowiskiem naturalnym i ?ywio?em.
Debiutowa? w 1933 roku zbiorem opowiada? pt. .Pami?tnik Z okresu doj

rzewania". Przed wojn? wyda? swoj? pierwsz? powie?? .Ferdydurke" i dramat

"I wena, ksi??niczka Burgunda".

By? bywalcem "Ziemia?skiej" i "Zodiaku" - kawiarni, w których zbiera?a

si? sto?eczna bohema; tu i on mia? "swój stolik", przy którym najcz??ciej zasia

dali najbli?si kompani i pierwsi "wyznawcy" Gombrowicza: Stefan Otwinow

ski, Eryk Lipi?ski, Andrzej Nowicki, Janusz Minkiewicz, Zuzanna Ginczanka,

Stanis?aw Pi?tak i inni. Tu toczy?a si? wymiana pogl?dów, za?arte dyskusje, tu

wykluwa?y si? s?dy, opinie i ... plotki.
Witold Gombrowicz by?realist? w ocenie politycznego losu Polski. Wie

rzy? w niechybno?? nadci?gaj?cej wojny. W du?ej mierze z tych powodów wy

kupi? wycieczk? do odleg?ej Argentyny. Maj?c za sob? 35 lat ?ycia, dnia

l sierpnia 1939 roku wsiad? na pok?ad MS "Chrobry", by na zawsze wyjecha?
z kraju. Ww Argentynie sp?dzi? dwadzie?cia cztery lata.

Pierwsze dziesi?ciolecie prze?yte w Buenos Aires to lata chude, na pogra

niczu. n?dzy. Wieczny . brak gotówki, liche mieszkanie, i praca urz?dnicza
w Banco Polacco, której nie cierpia?, której rocznice porzucenia ?wi?towa? po-

tem do ko?ca ?ycia.
'

Przez wi?kszo?? artystycznej emigracji by? uwa?any za "re?imowca", po

niewa? Banco Polacco by? placówk? "w?adzy ludowej".
W Argentynie, kilku przyjació? przet?umaczy?o .Ferdydurke'', której hisz

pa?skoj?zyczne Wydanie ukaza?o si? w 1947 roku. W 1953 roku w Pary?u uka

za?y si? "?lub" i "Trans-Atlantyk". Pierwszy utwór - dzi? grywany na scenach

?wiata - to suma gombrowiczowskich ustale? na temat mi?dzyludzkich' wi?zi
i konfliktów, za? drugi jest wymownym rozrachunkiem z tradycj? narodow?
Polaków i ich kultur?. W latach 1965-68 ukaza?y si? kolejno "Kosmos" i "Ope
retka". W maju 1967 otrzyma? Mi?dzynarodow? Nagrod? Literack? Wydawców

(Prix Formentor) za powie?? "Kosmos". W dwóch powie?ciach - w "Pornogra
fii" (1960) i w "Kosmosie" (1965) - rozprawi? si? z pu?apkami m?odo?ci i eroty

zrnu., ca?y swój sarkazm "?wiczy?" na wielu p?aszczyznach rozumowania, od

biologicznej po historyczn?. A w groteskowej "Operetc-e" (1966) podda? pod

os?d swój w?asny, ekspresywnie skonstruowany komentarz wobec historii.

Wy?ej wymienione tytu?y w gruncie rzeczy wyczerpuj? literacki dorobek

Witolda Gombrowicza, nie licz?c. ca?ej masy publikowanych wypowiedzi, po

lemik" listów, drobniejszych zapisków. I nie licz?c dzie?a uznawanego przez

wielu znawców za naj wybitniejsze - "Dziennika". Zacz?? on powstawa? w 1953

roku, zosta? doprowadzony do ko?ca w 1966 roku, by? sukcesywnie drukowany
na ?amach paryskiego miesi?cznika "Kultura", uznawanego za naj wybitniejsze

emigracyjne pismo literackie, i wydany w trzech tomach w latach 1957-1966.
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"Dziennik" jest pami?tnikiem i autokomentarzem, prywatnym zwierzeniem

. i dalszym ci?giem walk toczonych na wielu polach, wyznaniem i esejem, roz

strzyganiem dylematów intymnych i mocowaniem si? z ca?? Polsk? i jej polsko

?ci?.
W drugiej po?owie' lat pi??dziesi?tych pisarz móg? sobie pozwoli? na nie

dalekie podró?e i kuracje, na zno?niejsze warunki ?ycia, pomaga? rodzinie

w kraju, zw?aszcza matce i siostrze.

W 1963 roku Gombrowicz otrzyma? roczne stypendium Fundacji Forda na

pobyt w Berlinie Zachodnim. Po pobycie w Berlinie pozosta? w Europie.
Mieszka? w Pary?u, potem w La Messuguiere, a tak?e w Royaumont, gdzie

pozna? swoj? ?on?
- Rit? Labrosse, francuskoj?zyczn? Kanadyjk?' z Quebecu,

studentk? Sorbony. Z powodów zdrowotnych przenie?li si? do Vence na po?u
dniu Francji, nie opodal Nicei; pobrali si?,

Obci??ony dziedziczn? astm? Witold Gombrowicz zmar? w Vence 25 lipca
1969 roku. I tam spoczywa.

Pod koniec ?ycia by? jednym z najs?ynniejszych pisarzy ?wiatowych, uwa

?ano go za pewnego kandydata do Nagrody Nobla. Przedwczesna ?mier? uda

remni?a to, jednak jego s?awa nie przesta?a rosn??,
W Polsce Ludowej Gombrowicz nale?a? do autorów wydawanych niech?t

nie. "Dzienniki", uznawane przez wielu krytyków i czytelników za.najwybit

niejsze jego dzie?o, by?y przez w?adze zakazane. Ca?o?? nieocenzurowanych
utworów ukaza?a si? dopiero w III RP, Utwory (dramaty i adaptacje prozy)
Gombrowicza s? cz?sto wystawiane na scenach naszych teatrów.

Halina Biniek

100. rocznica urodzin Józefa Czechowicza

W roku bie??cym obchodzimy 100, rocznic? urodzin Józefa Czechowicza,

jednego z najwi?kszych poetów polskich XX wieku zwi?zanych z Lublinem, które

go nazwisko wymienia si? obok nazwisk Le?miana, Herberta, Ró?ewicza i Mi?osza.

JózefCzechowicz urodzi? si? w dniu 15 marca 1903 roku w Lublinie, przy

ulicy Kapucy?skiej 3. Ojciec by? wo?nym Banku Handlowego, Rodzice jego

pochodzili z Krzezonowa i po przeniesieniu si? do Lublina ?yli w bardzo ci??
. kich warunkach materialnych. Dlatego te? do 5-osobowej rodziny Czechowi-

, !,

czów cz?sto zagl?da?a bieda, Starszy brat poety, Stanis?aw, zmar? na gru?lic?,

maj?c zaledwie 26 lat, siostra za?, Kazimiera, zgin??a w czasie ostatniej wojny,

Ojciec zmar? w 1912 r. Po ?mierci ojca jego stanowisko w Banku obj??a matka.

Pozwoli?o to zachowa? mieszkanie i ?ycie na poziomie socjalnego minimum.

53



Przysz?y poeta od roku 1913 ucz?szcza? do elementarnej szko?y rosyjskiej.
W r. 1915 przeniós? si? do utworzonej pierwszej powszechnej szko?y polskiej -

uko?czy? j? w czerwcu 1917 roku. W 1920 roku Czechowicz uczestniczy? ochot

niczo w wojnie polsko-radzieckiej. W roku 1921 otrzyma? matur? Seminarium

Nauczycielskiego M?skiego, uczelni która przygotowywa?a nauczycieli szkó?

ludowych, nie daj?c jednak prawa wst?pu na studia wy?sze. Po uko?czeniu semi

narium podj?? prac? nauczyciela szko?y powszechnej w Bras?awiu na Wile?sz

czy?nie, wkrótce przeniós? si? do pobliskiej S?obódki. W latach 1923-1925 by?'

nauczycielem we W?odzimierzu Wo?y?skim, z tym, ?e w roku 1924/1925 by?
s?uchaczem Wy?szego Kursu Nauczycielskiego w Lublinie. W tym okresie pra

cowa? jako sekretarz redakcji ,,Expressu Lubelskiego". W 1926 r. podj?? prac?

w lubelskiej Szkole Specjalnej dla dzieci niedorozwini?tych umys?owo, po pew

nym czasie zosta? jej. kierownikiem, stanowisko to piastowa? do 1933 r. W roku'

1928/29 uko?czy? Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Czechowicz szybko zrezygnowa? z pedagogiki na rzecz literatury. Ju?

w S?obódce powsta?y jego pierwsze liryki a tak?e utwory proz? Poeta nawi?za?

'.. kontakty z literatami lubelskimi: Konradem Bielskim, Wac?awem Gra1ewskim

i - nieco pó?niej - Stanis?awem Gr?dzi?skim, Przyja?? i wspó?praca poetów

wyda?a plon w postaci czasopisma "Reflektor", Tu w?a?nie w roku 1923 Cze

chowicz wydrukowa? swoj? proz? poetyck? pt. "Opowie?? o papierowej koro

nie", jak równie? pierwsze utwory liryczne, mi?dzy innymi jeden z najlepszych

wierszy pt. "Na wsi". Lubelskie lata up?yn??y Czechowiczowi pod znakiem

poezj i i pracy dziennikarskiej (m. in. w latach 1924-1925 redagowa? dodatek

literacki do "Przegl?du Lubelsko-Kresowego"), Rodzinnemu miastu zawdzi?cza
te? poeta pierwszy swój tomik pt. "Kamie?", wydany w roku 1927 nak?adem

Biblioteki "Reflektora".

W tym czasie Czechowicz znany by? w ?rodowisku-lubelskim i w w?skim

kr?gu interesuj?cych si? poezj? naj nowsz?. Gdy w 1930 r. ukaza? si? tom

"Dzie? jak codzie?" sta? si? identyfikowany jako jeden z aktywniejszych po

etów lat dwudziestych .. Roczny pobyt w Warszawie na prze?omie roku

1928/1929 wykorzysta? na nawi?zanie kontaktów literackich, m.in. z poetami
Meteora i Kwadrygi. W 1930 roku przebywa? we Francji, korzystaj?c ze sty

pendium Ministerstwa O?wiaty i Wyzna? Religijnych. Po powrocie do Lublina

redagowa? "Kurier Lubelski" i "Dziennik Lubelski". Dzia?a? aktywnie w powo

?anym w r. 1932 Zwi?zku Literatów Lubelskich.

Kiedy Czechowicz przenosi? si? w roku 1933 do Warszawy, by? ju? auto

rem trzech tomików i nazwisko jego mia?o ju? swoje miejsce w literaturze.

W Lublinie pozosta?a jego matka, z któr? utrzymywa? sta?y kontakt, nie mówi?c

ju? o licznych kolegach po piórze.
Pracowa? w Wydziale Wydawniczym Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego,

najpierw jako sekretarz redakcji "G?osu Nauczycielskiego", potem jako redaktor
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Przemys? i budownictwo. Wie? i rolnictwo w regionach. ?rodowisko przyrodni
cze i jego ochrona.

Dzia? V Spo?ecze?stwo
- kultura spo?eczna (czy istnieje jeszcze inteligen

cja pracuj?ca i klasa robotnicza?). Ko?ció?. Komunikacja spo?eczna, ?ycie co

'dzienne, system socjalny i patologie spo?eczne.
Dzia? VI Wyzwania

- Spu?cizna komunizmu, wolny rynek a sprawiedliwy

podzia? dóbr. Plusy i minusy wej?cia Polski do Unii Europejskiej. Pozycja mi?

'dzynarodowa Polski.

Ksi?ga zawiera: 6 dzia?ów, 25 rozdzia?ów, 415 artyku?ów, w tym 57 mi

ni artyku?ów wyodr?bnionych graficznie, 5 180 ilustracji, w tym: 4 283 zdj?cia

wybrane spo?ród 2 milionów, 159 rysunków satyrycznych, 118 artyku?ów
i tytu?ów prasowych, winiet gazet, ok?adek tygodników i miesi?czników, 130

plakatów, ulotek i ok?adek ksi??ek, 30 znaczków, kart pocztowych, kopert
i stempli, 34 dokumenty, 32 medale okoliczno?ciowe, 51 herbów miast, gmin,

województw ,48 map, 115 tabel i 180 wykresów.

Materia?y do Ksi?gi przekaza?o: 369 autorów tekstów napisanych specjal
nie dla Ksi?gi, w tym Józefa Hennelowa z Tygodnika Powszechnego, Stefan

Niesio?owski, Marek Borowski - Marsza?ek Sejmu, Antoni Dziadkowiak - kar

diochirurg, O. Arkadiusz Nowak - kamilianin, Jan Miodek, Andrzeja Zoli - prof.

prawa, ks. prof. Józef Tischner oraz 3,79 fotografów i 30 grafików. Swoje zaso

by archiwalne udost?pni?o: 177 urz?dów i instytucji pa?stwowych wszystkich

szczebli;'j(o?ció?ów ró?nych. wyzna?, wojska, policji, jednostek specjalnych,

poczty, muzeów, bibliotek, instytutów i placówek naukowych, klinik i szpitali,

uczelni, szkó?, ?rodków masowego przekazu (prasy, radia, telewizji), teatrów,

filmotek, wydawnictw, agencji fotograficznych, reklamowych i public relations,

ambasad, stowarzysze?, zwi?zków twórczych, fundacji, przedsi?biorstw.

Ksi?ga liczy 1144 strony du?ego formatu (290 x 380 mm), jest bogato ilu

strowana. Oprawiona w p?ótno i t?oczone ok?adki ze z?oconym grzbietem, wa?y
a? 11 kilogramów. Form? nawi?zuje do s?ynnego przedwojennego dzie?a "Dzie

si?ciolecie Polski Odrodzonej 1918-1928", które by?o bestsellerem wydawni

czym mi?dzywojnia.

Wyprodukowanie jednego egzemplarza ksi?gi kosztowa?o tysi?c z?otych.
Z pomoc? sponsorów wydano 3000 egzempiarzy. Wszystkie trafi?y do bibliotek

wytypowanych przez Fundacj? Ksi?gi. Na razie jest nie do kupienia w ksi?gar
ni. Fundacja czyni starania o pozyskanie nowych sponsorów i dotacj? z bud?etu,

tak by mog?o si? ukaza? drugie wydanie. Ksi?ga kosztowa?aby wówczas 400 z?

I mo?na by?oby j? kupi? na raty.
.

Na 'razie zapraszamy do obejrzenia jednej i drugiej Ksi?gi w Powiatowej

JMiejskiej Bibliotece Publicznej w Zamo?ciu.
,

.
.

Halina Biniek

57



Nike 2003

Tegorocznym laureatem literackiej nagrody Nike zosta? Jaros?aw Marek

Rymkiewicz, poeta, dramaturg, t?umacz, krytyk i historyk literatury. Jury pod

przewodnictwem pro f. Marii Janion doceni?o tomik jego wierszy "Zachód s?o?

ca w Milanówku". Prof. Janion w laudacji chwali?a "?wietno?? kompozycji"

wierszy Rymkiewicza, niebanalne nawi?zania do sarmackiego baroku. Podkre

?li?a, ?e stosowane przez poet? proste rymowanie nadaje tym wierszom klimat

ba?ni, lekko?? i uniwersalno?? ludowej pie?ni.
Tom wierszy "Zachód s?o?ca w Milanówku" Jaros?awa Marka Rymkiewi

cza, symboliczna opowie?? o przydomowym ogrodzie poety, zdoby? tegoroczn?

I.d Nagrod? Literack? NIKE. Najwi?ksza tajemnica tych wierszy tkwi w nag?ym
, zderzaniu "wysokiego" z "niskim" - pisa? Marek Radziwon.

Dla Marii Janion, g?ówn? bohaterk? "Zachodu s?o?ca w Milanówku" jest

'l ?mier?, w której spotykaj? si? i zrównuj? wszystkie wyst?puj?ce w tych wier

szach istoty
- koty, je?e, ptaki, kwiaty i poeci. Poeta przeniós? do swoich wier

,

' szy mazowiecki krajobraz Milanówka, gdzie mieszka, razem z ca?ym pejza?em

obrze?y wielkiej aglomeracji
- kolejk? WKD, koszami na ?mieci, zaniedban?

stacj?, zdech?ymi myszami. Zasad? konstrukcji tych wierszy jest zderzenie,
r , a raczej przemieszanie wysokiego z niskim, wieczno?ci z codzienno?ci? tak jak

.w. wierszu "Sko?ny deszczyk w po?owie sierpnia", gdzie poeta pisze: "Ja widz?
w p?ocie wielk? dziur?/ O tam w istnienia samym ?rodku".

I' Bohaterami wierszy Rymkiewicza s? gawrony, je?e, kilka kotów, chocia? chodzi

tu oczywi?cie o znacznie wi?cej ni? tylko o mieszka?ców ogrodu w tytu?owym pod
warszawskim Milanówku, miasteczku, w którym mieszka poeta.

Wiersze Rymkiewicza, proste, skromne, tradycyjnie rymowane, bywaj?
mroczne i smutne, przypominaj? tradycj? le?mianowsk?, której Rymkiewicz jest

. znawc?. "Ciemno?? poezji nie jest pomys?em poetów, to jest co?, co jest jej
rdzeniem" - powiada poeta ( ... ) "I wchodz?c w t? ciemno?? - wchodzimy te?

w najg??bsze warstwy naszego tutejszego istnienia", Ale jednocze?nie, jak pisa?
Adam Wiedemann w "Tygodniku Powszechnym", ta ksi??ka .jest tomikiem

zdrowym, ?ywym, weso?ym i pe?nym werwy, mimo ?e snuj? si? po nim m?odo

polskie upiory i romantyczne mogi?y".

Zwyci?stwo Rymkiewicza oznacza, ?e po raz czwarty w historii Nike po

ezja zatriumfowa?anad proz?, ta nagroda to nie tylko presti?, ale tak?e statuet

ka d?uta Gustawa Zem?y i czek I;la 100 tysi?cy z?otych. Jaros?aw Marek Rym
kiewicz nie móg? odebra? nagrody osobi?cie - w jego imieniu nagrod? odebra?a

Renata Lis, redaktor naczelna wydawnictwa Sic!, które wyda?o tomik. Ona te?

odczyta?a krótki list laureata, z podzi?kowaniami dla jury i czytelników.
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"Literatura nikomu i niczemu nie s?u?y - ani polityce, ani w?adzy, ani ga

zetom, ani innym mediom, nie obchodzi jej te?, co one o niej s?dz? c. ... ). Lite

ratura potrzebuje tylko czytelników - bez niej nie istnieje" - napisa? Rymkie

wicz, obiecuj?c czytelnikom nast?pne wiersze.

Sze?cioro pokonanych finalistów Nike to Wis?awa Szymborska, Czes?aw

Mi?osz, Julia Hartwig, Dorota Mas?owska, Wojciech Tochman i Andrzej Walic

ki. Nagrod? przyzna?o jury pod przewodnictwem Marii Janion, w którym zasia

dali Stanis?aw Bere?, Lidia Burska, Stefan Chwin, Jerzy Jarz?bski, Kazimierz

Kutz, ks. Wac?aw Oszajca, Francois Rosset i Joanna Szczepkowska.
O?wiadczenie Jaros?awa Marka Rymkiewicza:

"Moi drodzy czytelnicy,· którzy przeczytali?cie "Zachód s?o?ca w Mila

nówku" ciesz? si?, ?e z okazji tej nagrody, która zosta?a w?a?nie wr?czona,

mog? powiedzie? do was kilka s?ów. Oto co mam do powiedzenia od wielu lat.

Literatura nikomu i niczemu nie s?u?y, s?u?y? nie powinna i s?u?y? nie mo?e ani

pa?stwu, ani spo?ecze?stwu, ani politykom, ani gazetom, ani ?adnej w?adzy. Nic

j? nie obchodzi co s?dzi o niej spo?ecze?stwo, co s?dzi pa?stwo, co s?dzi tele

wizja, co s?dz? politycy i partie.
Literatura niczego te? nie potrzebuje ani zaszczytów, ani pieni?dzy, ani ?apówek,

ani orderów, ani faworów w?adzy. Literatura nie jest ?ebrakiem, o nic nie prosi i nie

czeka na wsparcie. Potrzebuje tylko czytelników. Istnieje dlatego, ?e oni istniej?.

"Dzi?kuj? Wam, ?e przeczytali?cie Zachód s?o?ca w Milanówku. Jestem

ju? stary ale spróbuj? napisa? jeszcze co? takiego, co si? Wam spodoba".
Jaros?aw Marek Rymkiewicz uko?czy? polonistyk? na Uniwersytecie

?ódzkim w 1956 r., potem by? pracownikiem naukowym tej uczelni, redaktorem

tygodnika "Odg?osy" 1958-64, od 1965 roku pracownikiem naukowym Insty
tutu Bada? Literackich PAN, od 1990 roku kierownikiem literackim Teatru

Narodowego. Debiutowa? jako poeta w 1954 roku w pi?mie "?ód? Literacka".

Wyda? m.in.:

zbiory wierszy: Konwencje, 1957, Cz?owiek z g?ow? jastrz?bia, 1960, Me

tafizyka, 1963, Animula, 1964, Anatomia, 1970, Co to jest drozd, 1973, The

ma regium, 1978, Ulica Mandelsztama, 1983;

proza: Rozmowy polskie latem 1983, 1984, Umschlagplatz; 1987;

dramaty: Król Mi?sopusty, 1970, Porwanie Europy, 1971, Kochankowie

piek?a, 1973, U?ani, 1975, Dwór nad Narwi?, 1975;

szkice i eseje: Czym jest klasycyzm, 1967, My?li ró?ne o ogrodach, 1968,

Aleksander Fredro jest w z?ym humorze, 1977, Juliusz S?owacki pyta o go

dzin?, 1982, Wielki ksi??e. Z dodaniem rozwa?a? o istocie i przymiotach
ducha polskiego, 1983, ?mut, 1987, Baket, 1989, Wilno i wilnianie w X1X

w., 1987 oraz t?umaczenia poezji anglosaskiej i hiszpa?skiej oraz drama-

tów.

Halina Biniek
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Literacki N obe? 2003

Akademia Szwedzka nagrodzi?a w tym roku literackim Noblem po?udnio

woafryka?skiego autora Johna Maxwella Coetzeego - jako pisarza, "który
w niezliczonych ods?onach ukazuje zadziwiaj?ce uwik?anie outsidera". Coetzee

jest pisarzem, który "na wiele sposobów portretuje zaskakuj?ce komplikacje,

jakie poci?ga za sob? bycie outsiderem". Chwali go te? "za zr?czn? kompozy

cj?, daj?ce do my?lenia dialogi i analityczn? b?yskotliwo??" i podkre?la jego
ró?norodno?? - "nie ma dwóch jego ksi??ek zrobionych wed?ug tej samej re

cepty".
Akademia Szwedzka doceni?a w powie?ciach Coetzeego doskona?? kompozy

ej?, dialogi i precyzj? w konstrukcji postaci. Doskona?y warsztatowo (w katego
riach obowi?zuj?cych w zachodnim literaturoznawstwie) pisarz jest jednocze
?nie- bezwzgl?dnym krytykiem zachodniego racjonalizmu i powierzchownej
moralno?ci cywilizacji zachodniej. Wychowany w RPA Coetzee, który od dzie

ci?stwa móg? obserwowa? ?wiat naznaczony apartheidem, czyni bohaterami

swoich powie?ci ludzi samotnych, wyobcowanych, których ?ycie naznaczone

jest pi?tnem poczucia winy.
John Maxwell Coetzee urodzi? si? w 1940 roku w Kapsztadzie w RP A

w rodzinie o korzeniach niemieckich i brytyjskich. Tam?e studiowa? - matema

tyk? i j?zyk angielski. Na pocz?tku lat 60. wyjecha? do Anglii, gdzie pracowa?

jako programista komputerowy. W 1965 r. doktoryzowa? si? z literatury
w Tcxas University w Austin, a potem uczy? na New York State University
w Buffalo. Aresztowano go w kampusie za udzia? w demonstracji przeciwko

wojnie.iw Wietnamie. W roku 1983 opu?ci? Stany, bo nie chciano przed?u?y?
wa?no?ci jego zielonej karty. W 1984 roku otrzyma? tytu? profesora literatury
w Kapsztadzie. Wróciwszy do Kapsztadu, do 200 I r. uczy? na tamtejszym uni

wersytecie. W 2002 roku wyjecha? do Australii, gdzie obecnie wyk?ada na Uni-

wersytecie w Adelajdzie.
.

:.

Mi?dzynarodow? s?aw? przynios?a Coetzeemu wydana w 1980 roku po

wie?? "Czekaj?c na barbarzy?ców", wydana po polsku w 1982 roku przez PIW.

Pisarz debiutowa? jednak wcze?niej - w .1977 roku niet?umaczon? na polski

powie?ci? "Dusklands". Jego drugie dzie?o - "W sercu kraju" (J977) - zosta?o

wydane w Polsce w 1997 roku przez PIW w jednym tomie z powie?ci? z 1983

roku - "?ycie i czasy Michaela K." i opowiadaniem "Foe" (1986). "?ycie i czasy

Michaela K." przynios?y Coetzeemu pierwsz? nagrod? Bookera.
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"Mistrz z Petersburga" to kolejna powie?? Coetzeego wydana po polsku

przez PIW w 1998 roku. Bohaterem jest Fiodor Dostojewski, który prowadzi

prywatne ?ledztwo w sprawie tajemniczej ?mierci swojego pasierba, spiskuj?ce

go w kr?gu anarchistów. Za powie?ciow? fikcj? kryje si? g??boka wiedza

o wielkim pisarzu rosyjskim. Atutem ksi??ki jest ?wietnie oddana atmosfera

XIX-wiecznego Petersburga.
Coetzee jest jedynym, j ak dotychczas, pisarzem, który dosta? dwa razy pre

sti?ow? nagrod? Bookera. Drugi raz - za Ha?b? (1999). Po polsku opublikowa?

j? dwa lata temu Znak, który obecnie przygotowuje dodruk powie?ci. Akcja

rozgrywa si? w RPA. G?ówny bohater - ponad 50-letni profesor Lurie - musi

zrezygnowa? z kariery akademickiej skompromitowany romansem z nastoletni?

studentk?. Wyje?d?a na zagubion? w po?udniowoafryka?skim buszu farm?

swojej samotnej córki. Pewnego dnia spokojne ?ycie, które prowadz?, zostaje
zak?ócone przez napad - kilku Afryka?czyków brutalnie gwa?ci jego córk?.

Wstyd, przera?enie i bezradno?? - to uczucia z którymi Lurie musi sobie jako?
radzi?.

lM. Coetzee to tak?e bardzo p?odny krytyk literacki. Po?wi?ci? dziesi?tki

esejów literaturze ?rodkowoeuropejskiej - niemieckiej i s?owia?skiej. Pisa?

o Skvoreckim, Kafce, Musilu, Walserze, poezji Celana, Brodskim, So??enicynie
i Mandelsztamie. W 1990 roku opublikowa? w USA tekst o twórczo?ci Zbi

gniewa Herberta, a w lutowym numerze presti?owego "New York Review of

Books" ukaza?o si? jego omówienie monumentalnego dzie?a Jerzego Ficow

skiego o Brunonie Schulzu "Regiony wielkiej herezji i okolice".

Coetzee jest krytykiem literackim w "New York Review of Bcoks". Jego

eseje o literaturze by?y te? publikowane w ksi??kach np. "White Writing"

(l998), "Stranger Shores: Essays" (2001), "Doubling the Point: Essays on Cen-

sorship" (1996), "What is Realism" (J 997).
.

.

W 2003 roku w Londynie ukaza?a si? naj nowsza ksi??ka Coetzeego - "Eli

zabeth Coestello: Eight Lessons", jak pisze szwedzka akademia - "mieszanka

esejów i powie?ciowej fikcji".

Powracaj?cym w?tkiem twórczo?ci Coetzeego jest problem kulturowej
i jednostkowej odmienno?ci cz?owieka, a tak?e poczucie zagro?enia, izolacji
i postawa samoobrony, jakie ta odmienno?? rodzi. W tle tych postaw i zacho

wa? jest apartheid, który zdaniem pisarza, móg?by pojawi? si? wsz?dzie.
W wydawnictwie Znak trwaj? prace nad przet?umaczeniem i wydaniem

jego ksi??ki "Age of iron" (Wiek ?elaza). Zdaniem Marii Makuch, redaktorki

Znaku, "jest to ksi??ka równie g??boka i przejmuj?cajak "Ha?ba"".

Nagroda - medal, dyplom i czek na 10 milionów koron szwedzkich (ok.

1,3 mln dol.) - trafi?a do r?k Coetzeego podczas gali w Sztokholmie w rocznic?

?mierci Alfreda Nobla, 10 grudnia.
Halina Biniek
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Ro?nie biblioteka internetowa

Do ko?ca bie??cego roku Polska Biblioteka Internetowa (www.pbi.edu.pl)
ma liczy? ok. 7 tys. tytu?ów.

Od uruchomienia biblioteki internetowej w grudniu 2002 roku zanotowano

siedem milionów wej?? na strony PBI, mimo ?e obecnie jest tam zaledwie 258

tytu?ów. Dziennie witryn? odwiedza 30-40 tys. osób.

Nagroda Ko?cieIskich dla Dawida Bie?kowskiego

Nagroda literacka Fundacji Ko?cieIskich przypad?a w tym roku Dawidowi

Bie?kowskiemu, autorowi powie?ci "Jest" o dojrzewaniu pokolenia, które

w doros?o?? wchodzi?o w okresie stanu wojennego.
Dawid Bie?kowski, urodzony w 1963 roku, z zawodu jest psychologiem.

Powie?? "Jest", opublikowana w 200 l roku w wydawnictwie Agawa, dosta?a ju?

nagrod? im. Andrzeja Kijowskiego i wyró?nienie w konkursie o nagrod? im.

Józefa Mackiewicza. Nagroda im. Ko?cieIskich -

nazywana cz?sto "polskim
Noblem dla pisarzy przed czterdziestk?" -

przyznawana jest co roku' od 41 lat

polskim autorom, w kraju i na emigracji, którzy nie uko?czyli 40 roku ?ycia.

Przyznawana jest przez ustanowion? w Szwajcarii przez ma??e?stwo Ko?cieI

skich Fundacj?.

Chi?czycy lubi? Sienkiewicza

Proza Henryka Sienkiewicza cieszy si? najwi?ksz? popularno?ci? w?ród

chi?skich t?umaczy literatury polskiej. Najwi?cej wyda? w j?zyku chi?skim ma

"Quo Vadis" - a? siedem, "Krzy?aków" t?umaczono w Chinach trzykrotnie. Do

grona naj wybitniej szych znawców literatury polskiej w Chinach nale?y prof. Yi

Lijun, która kieruje katedr? polonistyki na Uniwersytecie J?zyków Obcych
w Pekinie. Jest ona wspó?autork? przek?adu "Pana Tadeusza" oraz "Dziadów"

Adama Mickiewicza, prze?o?y?a równie? dwie pierwsze cz??ci Trylogii Sien

kiewicza: "Ogniem i mieczem" i "Potop".

Powstaje "Wielka Encyklopedia Jana Paw?a II"

W siedzibie wydawnictwa Edipresse w Warszawie odby?a si? we wtorek

prezentacja pierwszego tomu "Wielkiej' Encyklopedii Jana Paw?a II" autorstwa

Grzegorza Polaka.
'

,
,

W ponad 20 tomach autor ma zamiar zawrze? 4 tys. hase? dotycz?cych

najwa?niejszych faktów, wydarze? i postaci, które pojawi?y si? w ?yciu Karola

Wojty?y. Znajd? si? tam biogramy osób bliskich papie?owi i tych, które o nim
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co? wa?nego napisa?y. Autor chce te? przedstawi? wszystkich beatyfikowanych
i kanonizowanych przez Jana Paw?a II.

Targi Ksi??ki w Goteborgu z Polsk? w roli glównej

Ryszard Kapu?ci?ski otworzy? w Goteborgu Targi Ksi??ki. Polska jest go

?ciem honorowym tej imprezy. Autor "Hebanu", którego najnowsza ksi??ka

"Autoportret reportera" ukaza?a si? w?a?nie nak?adem Znaku, jest go?ciem spe

cjalnym Targów Bok&Bibliotek, najwi?kszych w Skandynawii.

Prezentacja Polski w Goteborgu to g?ówny punkt programu literackiego

podczas Roku Polskiego w Szwecji. Poza bardzo tu popularnym i cenionym

Ryszardem Kapu?ci?skim w seminariach organizowanych w trakcie targów

wezm? udzia? m.in.: Stefan Chwin, Hanna Krall, Zbigniew Kruszy?ski, Andrzej
Stasiuk, Wojciech Tochman, Olga Tokarczuk i Adam Zagajewski.

"Autoportret reportera" - Kapu?ci?ski o Kapu?ci?skim

"Autoportret reportera", ksi??ka, która trafi?a do ksi?gar? - to opowie??

Ryszarda Kapu?ci?skiego - najbardziej cenionego polskiego reportera o sobie

samym.

Opowie?? zosta?a skonstruowana przez redaktork? - Krystyn? Str?czek -

z wybranych przez Kapu?ci?skiego wywiadów, których udzieli? ró?nym me

diom. Jednak opowie?? jest prowadzona w pierwszej osobie - to g?os Kapu?ci?

skiego, który opowiada o swoim ?yciu. Reporter nie tylko wybra? wywiady,
w oparciu o które powsta?a ksi??ka, zaakceptowa? te? wersj? ostateczn?, w

kszta?cie nadanym opowie?ci przez redaktork?.

"Angielskie ró?yczki" Madonny

Podparty mi?dzynarodow? promocj? debiutancki tom bajek popgwiazdy
ukaza? si? równocze?nie w stu krajach w t?umaczeniach na ponad 30 j?zyków.
To pierwsza taka akcja w dziejach edytorstwa. I chyba tylko z tego powodu

wydawnictwo Madonny zapisze si? w historii s?owa drukowanego. "Angielskie

ró?yczki" to sympatyczna, ale banalna w swoim dydaktyzmie opowiastka
o kwartecie londy?skich dziewczynek, które zazdroszcz? kole?ance ze szko?y

urody i rzekomo lepszego ?ycia. Z zawi?ci wyleczy je dopiero interwencja

wró?ki, która poka?e zadufanym przyjació?kom, jak naprawd? si? rzeczy maj?.

"Ró?yczki" to hiperpoprawna powiastka o tym, ?e zawi?? i zazdro?? to z?e

uczucia, które cz?sto maj? korzenie w naszej niewiedzy albo i lenistwie.

56 proc. Polaków czyta ksi??ki - wynika z danych Biblioteki Narodowej
56 proc. doros?ych Polaków (od 15 roku ?ycia) czyta ksi??ki. Co dziesi?ty

Polak w 2002 r. w ogóle nie czyta? gazet, czasopism ani ksi??ek - wynika z bada?

czytelnictwa Polaków prowadzonych przez Bibliotek? Narodow?, opartych m.in. na

zestawieniach prowadzonych przez biblioteki publiczne. Wynik dotycz?cy czytel

nictwa ksi??ek jest zbli?ony do bada? z 200 I roku, kiedy do czytania "przyzna?o

'si?" 54 proc. Polaków. Jednak pod wzgl?dem czytelnictwa ksi??ek nie wypadamy
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?le na tle innych pa?stw. ?rednia dla krajów Pi?tnastki wynosi 58 proc. Plasujemy

si? wi?c wy?ej od Greków i Portugalczyków.
Z danych BN wynika, ?e w Polsce dzia?a obecnie 8,8 tys. bibliotek pu

blicznych. Od prze?omu lat 1989/1990 uby?o ich oko?o 15 proc. Jednocze?nie

kurcz? si? ksi?gozbiory - coraz wi?cej ksi??ek "zu?ywa si?", a jednocze?nie

malej? zakup. O sytuacji finansowej bibliotek ?wiadczy liczba kupowanych
nowo?ci. W 2002 r. statystyczna biblioteka kupi?a 5,2 ksi??ki na 100 mieszka?

ców. W wielu przypadkach by?o to mo?liwe tylko dlatego, ?e Ministerstwo

Kultury przekaza?o pieni?dze na ten w?a?nie cel.

Kupuj?cy, po podr?cznikach, w drugiej kolejno?ci zaopatrywali si? w lite

ratur? encyklopedyczno-poradnikow? (26 proc.), nast?pnie w literatur? fachow?

( 13 proc), dzieci?co-m?odzie?ow? ( 11 proc), powie?ci obyczajowo-romansowe.
Na samym ko?cu tej listy plasuj? si? wydawnictwa ezoteryczno-ufologiczne

.

oraz eseistyka, którymi interesowa?o si? mniej ni? I proc. nabywców.
?

Nowa moda czytelnicza

Bookcrossing to nowa forma popularyzowania czytelnictwa wylansowana

przez programist? komputerowego. Dwa lata temu Amerykanin Ron Hornbaker,

programista komputerowy z przedmie?cia Kansas City, postanowi? wypu?ci?

ksi??ki na wolno??. Na swej stronie internetowej t?umaczy, ?e ksi??ki nie po

winny porasta? kurzem na pó?kach, trzeba si? nimi podzieli? z innymi. Swój

pomys? nazwa? bookcrossingiem (po polsku ksi??kokr??enie).
Uwalnianie ksi??ki zaczyna si? od jej celowego zgubienia, czyli "wypusz

czenia na wolno??". Typowe miejsce "uwoLnienia" to kawiarnia, ?awka w parku,

budk? telefoniczna, autobus - wsz?dzie, gdzie du?o ludzi. Niczym ornitolog,

który wypuszczaj?c, dzikiego ptaka, zaopatruje go w obr?czk?, wypuszczaj?cy
, ksi??k? nakleja na ni? winiet? ze specjalnym logo (maszeruj?ca ksi??ka), opi

r • sem i numerem. O uwolnieniu kolejnej ksi??ki z podaniem miejsca i godziny
mo?na si? dowiedzie? ze strony www.bookcrossings.com. Wystukuj?c numer,

mo?na prze?ledzi? jej dalsz? drog? i sprawdzi?, kto j? przechwyci?. W dwa lata

od wylansowania pomys?u niektóre ksi??ki zosta?y ju? uwolnione i przechwy
cone po kilkadziesi?t razy i przew?drowa?y oceany, startuj?c np. w Nowym

Jorku, a l?duj?c ,w Jokohamie. Niekiedy miejsce uwalniania jest dodatkowym

grepsem, gdy np. powie??, której akcja dzieje si? na Arktyce, zostawiana jest
w dziale mro?onek w supermarkecie.
Kubu? Puchatek sko?czy? 77 lat

Kubu? Puchatek sko?czy? 77 lat. W tym samym wieku jest te? reszta

mieszka?ców Zaczarowanego Lasu - 77 lat temu ksi??ka o Misiu o Bardzo

Ma?ym Rozumku trafi?a do ksi?gar?. Z tej okazji puchatkowe imprezy, po??
" czone z g?o?nym czytaniem ksi??ek o Kubusiu, odb?d? si? w wielu miastach

i miejscowo?ciach w ca?ej Polsce.
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Posta? nied?wiadka wysz?a spod pióra urodzonego w 1882 r. Alana

Alexandra Milne'a. Na pierwsze urodziny synka, Christophera Robina, Milne

kupi? w luksusowym sklepie Harrodsa pluszowego misia. Krzy?, jego mi? oraz

przyjaciele - zwierzaki ogl?dane wspólnie w londy?skim ogrodzie zoologicz

nym
- sta?y si? wkrótce literackimi postaciami.
W pa?dzierniku 1926 roku ukaza?a si? powie?? dla dzieci "Kubu? Pucha

tek", a dwa lata pó?niej - "Chatka Puchatka". Jeszcze za ?ycia Milne'a, który
zmar? 31 stycznia 1956 r., przygody ma?ego misia i jego przyjació? zosta?y

przet?umaczone na 12 j?zyków i sprzedane w 7 milionach egzemplarzy.
Kawalerowie Gutenberga ratuj? czytelnictwo

Biblioteka z bezp?atnym dost?pem do' sieci oraz internetowo-ksi??kowe

kluby BiblioNetu w ka?dej gminie. Taki pomys? na ratowanie czytelnictwa ma

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga. Kawalerowie, którzy zas?yn?li m.in.

z obdarowywania bibliotek ksi??kami chc? jeszcze efektywniej promowa? czy

telnictwo.

- Doszli?my do wniosku, ?e lepszym sposobem b?dzie powi?zanie ksi??ki
l internetem - mówi Jacek Ku?mierczyk, kanclerz PBKG. - Chcemy przyci?

gn?? w ten sposób do bibliotek dzieci i m?odzie?. Maj? temu s?u?y? kluby Bi

blioNetu. Ka?dy u?ytkownik b?dzie tam móg? nieodp?atnie skorzysta? z inter

netu. - Chcemy, ?eby BiblioNet umo?liwia? komunikacj? ze ?wiatem, s?u?y?

wymianie do?wiadcze? i integrowa? lokaln? spo?eczno??. Marzymy, ?eby bi

blioteki przekszta?ci?y si? w rodzaj nowoczesnych o?rodków kszta?cenia i do

mów kultury - t?umaczy Ku?mierczyk. Pierwsze kluby dzia?aj? ju? w woje
wództwie warmi?sko-mazurskim. Kolejny otworzy? w Wi?le prezydent Alek

sander Kwa?niewski.

W pierwszym etapie powstanie sto klubów BiblioNetu. Telekomunikacja

Polska, g?ówny partner projektu, przez najbli?sze pó? roku sfinansuje im pod??
czenie do sieci. Docelowo Kawalerowie planuj? utworzenie placówki Biblio

Netu w ka?dej gminie. Sto komputerów przekaza? na ten cel Bank Przemys?o

wo-Handlowy. Kolejn? setk? obieca?a do?o?y? TP. Ka?dy klub otrzyma od

Bractwa pakiet ok. 200 ksi??ek.
Partnerem akcji BiblioNet jest Telekomunikacja Polska. Przedsi?wzi?cie

obj?li patronatem premier Leszek Miller, ministrowie edukacji i kultury oraz

"Gazeta Wyborcza".
Waldemar D?browski deklaruje 10 mln zl na zakupy dla bibliotek

Minister Kultury Waldemar D?browski zadeklarowa? pierwszego dnia

dwudniowej konferencji naukowej "Dziecko i ksi??ka" - ?e przysz?oroczne

wydatki resortu na zakupy do bibliotek publicznych wynios? nie mniej ni? 10

mln z?. Minister liczy na to, ?e samorz?dy wy?o?? co najmniej drugie tyle.
W tym roku biblioteki otrzyma?y z resortu 4 mln. z?.

Halina Biniek
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KRONIKA





KRONIKA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH'

POWIATU ZAMOJSKIEGO

(I PÓ?ROCZE 2003 ROKU)
- WYBÓR-

ZAMO??

stycze?
• "Grafika Henryka Zwolakiewicza (1903 - 1984), 100. rocznica urodzin" -

wystawa
- PiMBP

.

• .Poezja, ?wiece i ty" - konkurs recytatorski - FB nr 8

• "Karnawa? w bibliotece - konkurs plastyczny - FB nr 9

• .Zimolandia" -

zaj?cia plastyczne po??czone z czytaniem fragmentów
ksi??ki Dzieci z Leszczynowej Górki - FB nr 10

• "Dziadkowie ze starych fotografii -

wystawa
- FB nr II

• "Spotkanie z Pytelikiem" konkurs czytelniczy - FB nr II

luty
• "Janusz Peter (1891-1963) - lekarz, spo?ecznik, regionalista, twórca

Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lub." - ekspozycja
- PiMBP

• "UFOludki" - konkurs plastyczny - FB nr 1

• "Ksi??ka i biblioteka" - konkurs czytelniczy - FB nr 1

• "Moje Bo?e Narodzenie" - konkurs o tematyce wigilijnej - FB nr 3

• "Przys?owie prawd? ci powie" - konkurs czytelniczy - FB nr 5

• "Narkotyki przy tablicy - konkurs plastyczny
- FB nr 9

• "Komiksowo", .Walentynki - z serca upominki", "Kolorowe pawie" -

zaj?cia plastyczne dla dzieci:"" FB nr 10

• "Zimowa ba??" - konkurs plastyczny
- FB nr II

• "Medycyna niekonwencjonalna - ró?ne mo?liwo?ci powrotu do zdrowia" -

wystawa
- FB nr 12

marzec

• "Jan Zachwatowicz (1900-1983) - badacz przesz?o?ci i konserwator

Zamo?cia -

wystawa
- PiMBP

• "W marcu jak w ...

-

rozsypane przys?owia" - konkurs czytelniczy - FB nr I

• .Puzzle z plasteliny" - konkurs plastyczny - FB nr 2

• Spotkanie czytelników po?wi?cone czytaniu poezji K. I. Ga?czy?skiego
zorganizowane w ramach cotygodniowych spotka? czwartkowych

• Czy znasz przygody dzieci z Bullerbyn - konkurs czytelniczy - FB nr 8

•

Poznajemy i ilustrujemy utwory Józefa Czechowicza - FB nr 8
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• "Kolorowa wie?", "Impresje wiosenne farb? malowane", "Wielkanocne

gniazdko", "?wi?teczna wst??ka" - zaj?cia plastyczne inspirowane

fragmentami tekstów literackich - FB nr 10

• "?ycie i twórczo?? Henryka Ibsena" -

wystawa w 175. rocznic? urodzin

twórcy - FB nr 12

kwiecie?

• "Mieczys?aw Romanowski (1834 - 1863) poeta, powstaniec" -

wystawa
- PiMBP

• Zorganizowano spotkanie bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu

zamojskiego oraz szkolenie po?wi?cone selekcji zbiorów bibliotecznych.

Cz??? szkoleniowa obejmowa?a wyk?ad na temat Metodyka prowadzenia

selekcji zbiorów bibliotecznych oraz zaj?cia warsztatowe - PiMBP, GBP

Zamo?? i FB Mokre, gm. Zamo??

• "Literaccy idole", "Na wycieczk? do ...

- poznajemy dziedzictwo kulturowe

naszej okolicy"
-

og?oszenie 2. konkursów o zasi?gu powiatowym - PiMBP

• "Korzystamy z katalogu alfabetycznego" - lekcja biblioteczna - FB nr 5

• .Stroik wielkanocny" - konkurs plastyczny - FB nr 8

• .Zd??y?.przed rakiem" -

wystawa
- FB nr 12

maj
• "Mniejszo?ci narodowe w Zamo?ciu w XVI - XX wieku" -

wystawa PiMBP

• Rozpocz??y si? XIV Zamojskie Spotkania z Literatur? - coroczna impreza

po?wi?cona promowaniu ksi??ki, czytelnictwa, ciekawych ludzi zwi?zanych
z regionem - PiMBP

• "Ok?adka do ulubionej ksi??ki", "Kwiaty do dla rnojejmamyvl- konkursy

plastyczne - FB nr l

• Zorganizowano kolejn? wycieczk? z cyklu Co to jest biblioteka i po co do

niej przychodzimy - FB nr 2

• Odby?o si? spotkanie z pani? Janin? G?siorowsk?, matk? chrzestn? statku

m/s Ziemia Zamojska - FB nr 2

• Monta? poezji dzieci?cej na podstawie twórczo?ci M. Kownackiej,

Mv.Konopnickiej i J. Brzechwy zorganizowany w ramach cotygodniowych

spotka? czwartkowych - FB nr 3

• .Poznajerny kraje Unii Europejskiej:'
- konkurs propaguj?cy wiedz?

o krajach zjednoczonej Europy - FB nr 8
.

• "Przedszkolaki' w bibliotece" - wycieczka do biblioteki grupy

sze?ciolatków - FB nr 9

• "Sójka" - konkurs ortograficzny
- FB nr 10

• "Czy to bajka, czy nie bajka" - konkurs plastyczny - FB nr 10
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czerwiec

• "Mieczys?aw Kosz (1944 - 1973) -)0. rocznica ?mierci"- ekspozycja - PiMBP

• Podczas fina?owej imprezy Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom

odby?o si? podsumowanie powiatowego konkursu literacko-plastycznego

Literaccy idole - PiMBP

• "Znam mój kraj" - konkurs geograficzny - FB nr I

• "Szumi? jod?y na gór szczycie"
- konkurs piosenki góralskiej - FB nr 3

• .Polskie kwiaty w sztuce niewidomych i niedowidz?cych - ekspozycja prac

plastycznych osób z upo?ledzeniem narz?du wzroku - FB nr 3

• "W kierunku Pacanowa"'- konkurs g?o?nego czytania - FB nr 10

• "Od legendy do legendy"
- pogadanka na temat twórczo?ci Kornela

Makuszy?skiego oraz konkurs ze znajomo?ci jego utworów - FB nr 10

• "Zamo?? odkrywany na nowo", "Wakacyjna legenda"- zaj?cia plastyczne -

FB nr 10

• "Przyjaciele Kozio?ka Mato?ka" -

g?o?ne czytanie utworu dzieciom

przedszkolnym - FB nr 11

• "Malowanie kropeczkami" - konkurs plastyczny - FB nr I l

• .Potrzebuj? klosza" - konkurs ekologiczny - FB nr II

• "W?drówki po Roztoczu" -

wystawa FB nr 12

ADAMÓW

stycze?
• "Zimowe pejza?e"

- konkurs plastyczny - GBP, FB Bondyrz

Luty
• "Moja ulubiona ba??" - zaj?cia plastyczne - FB Bondyrz
marzec

• "Unia Europejska"- lekcja biblioteczna - GBP

czerwiec

• "Dzie? Dziecka" - impreza ?rodowiskowa- GB P, FB Bondyrz

GRABOWIEC

stycze?
• Przegl?d zespo?ów kol?dniczych - impreza ?wi?teczna
• "Oryginalna zabawka choinkowa" -

wystawa pokonkursowa
• "Spotkanie z kol?d? dla dzieci sprawnych inaczej" - impreza integracyjna

Luty
• ,,60. rocznica wysiedlenia mieszka?ców Grabowca -

uroczysto?? patriotyczna
• Zorganizowano zabaw? karnawa?ow? dla najm?odszych
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marzec

• .Poznajemy budow? ksi??ki" - lekcja biblioteczna dla uczniów klasy III

szko?y podstawowej
• Zorganizowano wycieczk? do biblioteki dla uczniów klasy I szko?y ?redniej
kwiecie?

• Odby?y si? gminne eliminacje Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. Boles?awa

Le?miana

• "?wi?teczne dekoracje" -

wystawa dzieci?cych prac plastycznych

maj
• ,,0 ty dniu radosny, o ty Trzeci Maju"

-

uroczysto?? patriotyczno
-

religijna z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja
• "U?miechnij si? mamo" - koncert z okazji Dnia Matki

• Gminny Dzie? Europejski - impreza ?rodowiskowa propaguj?ca wiedz?
o Unii Europejskiej

czerwiec

• "Dzie? Dziecka" - impreza ?rodowiskowa

• Zorganizowano spotkanie z Waldemarem Barwi?skim - aktorem Teatru

Powszechnego w Warszawie

KOMARÓW

stycze?
• Odby? si? Gminny Przegl?d Zespo?ów Kol?dniczych - GBP i SOKiS

• "Ferie z bibliotek?" -

cykl imprez dla dzieci i m?odzie?y pozostaj?cych
w okresie ferii w miejscu zamieszkania; w programie: g?o?ne czytanie

fragmentów ksi??ek, zaj?cia plastyczne, rozwi?zywanie krzy?ówek i rebusów

literackich, gry planszowe, zabawy na ?niegu ? GBP i FB Zubowice

luty
• "Zasady korzystania ze s?owników i encyklopedii" - lekcja biblioteczna dla

kI. VI szko?y podstawowej - FB Zubowice

marzec

• Odby?o si? uroczyste otwarcie Warsztatów Terapii Zaj?ciowej w Wolicy

Brzozowej - GBP i SOKiS

• Zasady tworzenia i korzystania z katalogu bibliotecznego - lekcja
biblioteczna - FB Zubowice

kwiecie?

• Odby?y si? gminne eliminacje Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. Boles?awa

Le?miana - GBP i SOKiS

maj
• Zorganizowano gminne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

GBP i SOKiS

• Odby? si? J Gminny Festiwal Ba?ni - GBP i SOKiS
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• "Dni Unijne w Zubowicach" - cykl imprez propaguj?cych wiedz? o Unii

Europejskiej - FB Zubowice

• "Dzie? Dziecka" - festyn rekreacyjno -

sportowy
- GBP i SOKiS

,

czerwiec

• "Dni solidarno?ci z osobami niepe?nosprawnymi" - gminnairnpreza
integracyjna

- GBPi SOKiS

• Odby?a si? promocja ksi??ki Komarów: Ocali? od zapomnienia - GBP

iSOKiS

KRASNOBRÓD

stycze?
• Z dniem l stycznia 2003 r. Biblioteka w Krasnobrodzie zosta?a wy??czona

'ze strukturCentrum Kultury i Sportu
• G?o?ne czytanie ksi??ek W krainie Muminków oraz Klechdy, klechdy -

zaj?cia dla dzieci naj m?odszych
- FB Hutki

luty
• .Pejza?e zimowe" - zaj?cia plastyczne dla dzieci - MG BP

• "Baw si? razem z nami" -

zaj?cia dla dzieci organizowane na czas ferii

zimowych (rozwi?zywanie krzy?ówek literackich, konkursy, zgaduj

zgadule)
- MGBP

• Ilustracje do ulubionych ba?ni" - konkurs rysunkowy
- FB Hutki

• "Zapoznanie z ksi?gozbiorem dzieci?cym" - wycieczka do biblioteki dla

uczniów kl. J szko?y podstawowej - FB Hutki

marzec

• Zorganizowano spotkanie z "miejscow? poetk? Mari? Doma?sk? oraz

promocj? tomiku jej wierszy Och ty ?ycie moje
- MGBP

kwiecie?

• Zorganizowano spotkanie z miejscow? poetk? Alin? S?ot? - MGBP

• Odby?y si? eliminacje gminne Turnieju Sztuki Recytatorskiej im, Boles?awa

Le?miana - MGBP

• "Jak korzysta? z encyklopedii i s?owników" - lekcja biblioteczna dla

uczniów kl. IV szko?y podstawowej
- FB Hutki

maj
• Zorganizowane zosta?y 2, spotkania z Janin? G?siorowsk? - matk?

chrzestn? statku m/s Ziemia Zamojska. Uczestniczy?a w nich m?odzie?

gimnazjalna z Krasnobrodu oraz dzieci ze Szko?y Podstawowej
w Kaczórkach - MGBP, FB Hutki

czerwiec

• Odby?o' si? podsumowanie konkursu czytelniczego "Najwi?cej

przeczytanych ksi??ek w roku szkolnym 2002 / 2003" - MGBP, FB Hutki
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• Krasnobród dawnych lat -

promocja ksi??ki Mieczys?awa Ko?ci?skiego
-

'MGBP

UBUNIE

czerwiec

.. Odby?y si? obchody SS - lecia istnienia Biblioteki Publicznej Gminy
Labunie. Obchody jubileuszowe po??czono z dorocznym spotkaniem
z okazji Dnia Bibliotekarza - GBP i PiMBP w Zamo?ciu

MI?CZYN

stycze?
• "Najpi?kniejsza ba??" - konkurs pi?knego opowiadania
• "Za t? g??bi?.. - g?o?ne czytanie utworów Marii Konopnickiej" - zaj?cia

biblioteczne dla dzieci

• "Najpi?kniejsza laurka dla babci i dziadka" - konkurs plastyczny

luty
• "Jan Brzechwa -

poeta dzieci?cej rado?ci" - g?o?ne czytanie dzieciom

wierszy Jana Brzechwy
• .Poznajerny bibliotek?" - wycieczka do biblioteki dzieci z oddzia?u

przedszkolnego
marzec

• "Powitanie wiosny" - impreza plenerowa dla dzieci

kwiecie?

• .Pan Tuwim dzieciom" - inscenizacja wiersza J. Tuwima

• .Pisanka wielkanocna", "?wi?teczne wycinanki" - konkursy plastyczne

maj.
• Zorganizowano wycieczk? do biblioteki dla dzieci z klasy II szko?y

podstawowej, podczas której zapoznano je z zasadami korzystania
z biblioteki oraz ksi?gozbiorem dzieci?cym

• "Najpi?kniejsze, wiersze o mamie" - wieczorek poetycki

czerwiec

• "Katalogi biblioteczne. Praktyczne pos?ugiwanie si? katalogami" - lekcja
biblioteczna dla kI. IV szko?y podstawowej

• "Moje wakacyjne plany"
-

spotkanie dla dzieci przy ognisku

NIELISZ

stycze?
• Zorganizowano wycieczk? do biblioteki dla dzieci z kI. I szko?y podstawowej.

Celem jej by?o zapoznanie z zasadami korzystania z biblioteki - GBP

• Odby?y si? gminne eliminacje IV Dru?ynowego Turnieju w Tenisie
-

Stolowym - GBP
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marzec

• Odby?y si? gminne eliminacje Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. Boles?awa

Le?miana - GBP

• "Sobótka" - impreza plenerowa - GBP

RADECZNICA

luty
• "Zamo?? i Zamojszczyzna"

-

wystawa
- FB Gorajec

kwiecie?

• "Tradycje naszych dziadków ocalmy od zapomnienia" - konkurs oraz

wystawa pokonkursowa - GBP

• "?wiat przyrody" - lekcja biblioteczna dla kI. IV szko?y podstawowej -

FB Gorajec

maj
• Zorganizowano Gminny konkurs recytatorski poezji ch?opskiej - GBP

• Odby?y si? 2. wycieczki do biblioteki dla dzieci z kl. I-III szko?y podstawowej,

której celem by?o zapoznanie z bibliotek? i zasadami korzystania z niej - GBP

i FB Gorajec
czerwiec

• "Recytujemy poezj? o ksi??ce" -

zaj?cia biblioteczne dla dzieci

m?odszych - GBP

• Odby?y si? 2. wycieczki do biblioteki dla dzieci ze szko?y podstawowej,

których celem by?o zapoznanie z ksi?gozbiorem oraz warsztatem

informacyjnym - GBP i FB Gorajec

SITNO

stycze?
• "Gmina Silno, historia i zabytki" - konkurs na projekt folderu - GBP

kwiecie?

• "Kraje Europy. Hiszpania" -

wystawa
- GBP

maj
• "Kraje Europy. Finlandia" -

wystawa
- GBP

SKIERBIESZÓW

luty
• "Mój ulubiony bohater - konkurs rysunkowy

- GBP

kwiecie?

• "Wieczór bajek" - zaj?cia dla dzieci naj m?odszych; czytanie i opowiadanie

wybranych fragmentów ba?ni - GBP

maj
• "Ochrona przyrody" -lekcja biblioteczna dla uczniów kl. ID gimnazjum - GBP

• Zorganizowano wycieczk? do biblioteki dla dzieci z oddzia?u przedszkolnego,

której celem by?o zapoznanie z bibliotek? - GBP
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• "Przyj?cie wiosny" - konkurs rysunkowy - GBP

STARY ZAMO??

stycze? / luty
• "Ca?a Polska Czyta Dzieciom" - zaj?cia biblioteczne po?wi?cone g?o?nemu

czytaniu
- GBP

• .Pasowanie na czytelnika" - impreza biblioteczna - FB Udrycze
• "Ferie w bibliotece" - cykl imprez dla dzieci i m?odzie?y pozostaj?cych

wokresie ferii w miejscu zamieszkania; w programie: gry i zabawy,

konkursy i zaj?cia plastyczne, g?o?ne czytanie - FB Udrycze

marzec
.

• Odby? si? IV Mi?dzygminny Turniej Tenisa Stalowego - GBP

kwiecie?

• Zorganizowano gminne eliminacje Turnieju Sztuki Recytatorskiej im.

Boles?awa Le?miana - GBP

• "?wi?to lasu" - impreza po?wi?cona ochronie ?rodowiska naturalnego -

FB Udrycze

maj
• Zorganizowano S. spotka? z cyklu Cala Polska Czyta Dzieciom z udzia?em

osób znanych w ?rodowisku lokalnym - GBP

czerwiec

• "Krasne 2003" - impreza ?rodowiskowa z okazji Dnia Dziecka.

W programie m. in.:: konkursy, gry, zabawy sprawno?ciowe i zawody

sportowe z udzia?em dzieci i doros?ych - FB Udrycze
• "W krainie bajek"

-

wyst?p teatrzyku dzieci?cego
- FB Udrycze

• Odby?o si? rozstrzygni?cie i podsumowanie Konkursu na najaktywniejszego
: czytelnika - FB Udrycze

SU?ÓW

luty
• "Ferie z bibliotek?" - zaj?cia dla dzieci pozostaj?cych w okresie ferii

w miejscu zamieszkania. Odby?y si? m.in.: konkursy plastyczne, czytanie
i opowiadanie bajek, gry i zabawy sportowe

- GB P, FB Michalów

kwiecie?

• Zorganizowano gminne' eliminacje Turnieju Sztuki Recytatorskiej im.

Boles?awa Le?miana - GB?

maj
• "Odby?o si? spotkanie z Janin? G?siorowsk? - matk? chrzestn? statku mis

Ziemia Zamojska - GBP

• "Laurka dla mamy"
- konkurs plastyczny - GBP
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SZCZEBRZESZYN

stycze?
• Biblioteka wyposa?ona zosta?a w sprz?t komputerowy i program

biblioteczny MAK - MGBP

• "Zabawy z bajk?" - zaj?cia biblioteczne dla dzieci z kI. III szko?y

podstawowej
- MGBP

luty
• Zaj?cia biblioteczne z Kó?kiem Czytelniczym. Czytanie fragmentów ksi??ek,

dyskusje na temat przeczytanych tre?ci - MGBP

marzec

• Zaj?cia biblioteczne z Kó?kiem Czytelniczym. Czytanie wierszy
o wio?nie - MGBP

• "Unia bez tajemnic"
-

zaj?cia dla m?odzie?y licealnej (prelekcja o tematyce

unijnej) - MGBP

kwiecie?

• "Wielkanocne wierszowanie -

tradycje i zwyczaje"
- zaj?cia biblioteczne

dla uczniów kI. IV szko?y podstawowej - MG BP

czerwiec

• "Spotkania sobótkowe" - zaj?cia biblioteczne z Kó?kiem Czytelniczym;
rozmowa o tradycjach i zwyczajach sobótkowych, przygotowanie
wianków - MGBP

ZWIERZYNIEC

stycze?
• "Czy znasz twórczo?? Ma?gorzaty Musiarowicz - konkurs czytelniczy

luty
• "Dzieje Polski w podaniach i ba?niach" - konkurs

marzec

• "Korzystamy ze s?owników" - lekcja biblioteczna

maj
• Zorganizowano 2. wycieczki do biblioteki dla dzieci z przedszkola i szko?y

podstawowej
czerwiec

• "Zwiedzamy Roztocze" - konkurs o tematyce regionalnej

Halina Zieli?ska
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