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Z ?YCIA BIBLIOTEK



W spólne czytanie .. magiczna podró? ku doros?o?ci

Zamojski program kampanii Ca?a Polska czyta dzieciom

Po raz kolejny Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu

przyst?pi?a do realizacji kampanii spo?ecznej Cala Polska Czyta Dzieciom po

?wi?conej popularyzacji idei g?o?nego czytania dzieciom, a zainicjowanej przez

Fundacj? ABCXXI. W Zamo?ciu akcja przebiega?a pod has?em Wspólne czyta

nie -

magiczna podró? ku doros?o?ci.

W filiach bibliotecznych miasta oraz w wielu bibliotekach publicznych

powiatu zamojskiego odbywa si? g?o?ne czytanie warto?ciowej literatury dzie

ci?cej i m?odzie?owej. Oprócz czytania w bibliotekach bibliotekarze odwiedzaj?
w tym celu przedszkola, dzieci w Domu Dziecka, w dzieci?cym oddziale Szpi
tala Powiatowego oraz w o?rodkach dla niepe?nosprawnych. Do czytania dzie

ciom zapraszane s? równie? inne osoby, m.in. doro?li czytelnicy bibliotek, na

uczyciele, rodzice, a tak?e osoby znane w ?rodowiskach lokalnych. Spo?ród 735

ró?norodnych form zaplanowanych na 2004 r. przeprowadzono dotychczas
w mie?cie i powiecie 342 przedsi?wzi?cia.

W ramach III Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom trwaj?cego
w dniach 30 maja - 6 czerwca zorganizowano ogó?em 20 imprez. W?ród nich by?y

spotkania z pisarzami, a tak?e ze znanymi osobami. Ogó?em odby?o si? 7 spotka?,
m.in. z ilustratork? i autork? Joann? Olech oraz twórcami zamojskimi -

poet?, baj

kopisarzem i satyrykiem Zbigniewem Dmitroc?; poetk? Mari? Du?awsk?.
W czwartek, 3 czerwca 2004 r. w Zamojskim Domu Kultury odby?a si?

impreza fina?owa podsumowuj?ca dotychczasowe dzia?ania prowadzone
w ramach kolejnej edycji akcji spo?ecznej Cala Polska .... Z?o?y?y si? na ni?

prezentacje fragmentów ksi??ki Dynastia Miziolków autorstwa Joanny Olech.

Czytali znani zamo?cianie: Iwona Stopczy?ska - wiceprezydent Zamo?cia,

Andrzej Urba?ski - dyrektor Muzeum Zamojskiego, Magdalena Polak - redak

tor Kroniki Tygodnia, Irena Brzyska - Przewodnicz?ca Komisji O?wiaty, Kultu

ry i Sportu RM, Janina G?siorowska - matka chrzestna m/s Ziemia Zamojska,
Maria Du?awska -

poetka oraz Zofia Socha -

pracownik ZDK.

Kolejnym punktem programu by?o rozstrzygni?cie konkursu plastyczno

literackiego Mój dziadek opowiedzia? mi bajk?, czyli o tradycjach czytelniczych
w mojej rodzinie. Zadaniem konkursowym w naj m?odszej kategorii (k?. I-III)

by?o wykonanie pracy plastycznej, inspirowanej tre?ci? czytanych ksi??ek.

Uczniowie starszych klas szko?y podstawowej oraz gimnazjali?ci pisali fraszki

lub krótkie utwory wierszowane traktuj?ce o czytaniu ksi??ek i tradycjach czy

telniczych w rodzinie. Konkurs odbi? si? szerokim echem w?ród dzieci i m?o

dzie?y. Nap?yn??y 294 prace. Z wybranych prac powsta?o wydawnictwo pokon
kursowe zawieraj?ce naj ciekawsze ilustracje, fraszki i wiersze.
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Atrakcj? programu by? wyst?p teatrzyku Pod chmurk? ze Specjalnego
O?rodka Szkolno-Wychowawczego w Zamo?ciu, który zaprezentowa? publicz
no?ci bajk? pt. Kopciuszek.

Z entuzjazmem licznie zgromadzona publiczno?? przywita?a pisark?
i ilustratork? ksi??ek Joann? Olech. Spotkanie z twórczyni? Dynastii. .. mia?o

spontaniczny przebieg. Pani Joanna opowiada?a o swojej pracy, prowadzi?a

minikonkursy i zabawy. W trakcie dyskusji z autork? dzieci wykaza?y si? do

skona?? znajomo?ci? tre?ci ksi??ek oraz ogromnym zainteresowaniem jej twór

czo?ci?. Spotkanie zako?czy?o si? podpisywaniem ksi??ek.
Podczas imprezy dokonali?my podsumowania majowej akcji Podzielmy si?

ksi??kami, z których wyro?li?my, w ramach której zebrano 140 ksi??ek. Otrzy
mane dary przekazane zosta?y dzieci?cemu oddzia?owi zamojskiego szpitala.

Sporo miejsca po?wi?cili?my propagowaniu Ksi??kowego Maratonu Fun

datorów ph. I firma
- J ksi??ka. Biblioteka zwróci?a si? do w?a?cicieli zamoj

skich firm z apelem o ufundowanie ksi??ek dzieci?cych dla naszych placówek

bibliotecznych.

Imprezami towarzysz?cymi by?a pokonkursowa wystawa prac oraz kier

masz ksi??ek.
Podczas III OTCD lokalna rozg?o?nia radiowa FAN FM w dniach od 1.06

do 7.06 emitowa?a o sta?ej porze s?uchowisko radiowe dla dzieci m?odszych pt.

S?owa jak zakl?cia. Lektorzy - zamojscy bibliotekarze - prezentowali fragmenty
utworów polskich pisarzy wyró?nionych Nagrod? im. Kornela Makuszy?skiego.

W imprezie Wspólne czytanie
-

magiczna podró? ku doros?o?ci wzi??o
udzia? oko?o 300 osób, za? w dotychczasowych dzia?aniach realizowanych
w ramach programu ok. 3700 osób. By?y to dzieci z przedszkoli, szkó? podsta

wowych, gimnazjów, o?rodków dla niepe?nosprawnych. Przedsi?wzi?cie, maj?
ce integracyjny charakter odbywa?o si? pod patronatem honorowym prezydenta
miasta Zamo?cia Marcina Zamoyskiego. Patronat medialny obj??a Kronika

Tygodnia oraz Radio FAN FM.

PiMBP sk?ada podzi?kowania tym, którzy wsparli przedsi?wzi?cie: Staro

stwu Powiatowemu w Zamo?ciu, Kronice Tygodnia - fundatorowi drugich

nagród w konkursie, sponsorom s?odyczy - hurtowniom: Mars, Eldorado; skle

pom: Biedronka, Plus oraz Zak?adowi Poligraficznemu przy ul. B. Prusa 19

w Zamo?ciu.

Zorganizowana 3 czerwca impreza stanowi podsumowanie dotychczas

podj?tych dzia?a?. Nie ko?czy jednak akcji po?wi?conej czytaniu dzieciom.

Zadania przewidziane w programie Wspólne czytanie - magiczna podró? ku

doros?o?ci realizowane b?d? do ko?ca roku.

Dzia? Instrukcyjno-Metodyczny
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W egzotyczn? podró? bez biletu

"Za ciasno nam by?o w Europie. p?yniemy sobie do ?wiata.

Do ?wiata ca?ego z wizyt?, w srebrnym okr?cie jak ptak. (..)
"

(1. Iwaszkiewicz, Europa)

Trudno wyobrazi? sobie szcz??liwe dzieci?stwo bez podró?y w zaczaro

wany ?wiat bajek i ba?ni. W tak? podró? zwykle zabieraj? dzieci ich naj bli?si,

jednak nie wszyscy. Do tych, którzy tego nie robi? apeluje Fundacja "ABCXXI
- Program Zdrowia Emocjonalnego", która od trzech lat prowadzi kampani?

spo?eczn? "Ca?a Polska czyta dzieciom". Fundacja u?wiadamia rodzicom

i opiekunom dzieci, jak ogromn? rol? odgrywa g?o?ne czytanie nawet niemow

l?tom i jaki wp?yw ma ono na rozwój emocjonalny dziecka oraz jego pó?niej
sze, doros?e ?ycie. Fundacja tak?e u?atwia doros?ym poruszanie si? w ?wiecie

literatury dzieci?cej i m?odzie?owej polecaj?c odpowiednie lektury. W obliczu

spadku czytelnictwa w naszym zubo?a?ym i sfrustrowanym spo?ecze?stwie,
wobec dostrzeganego przez socjologów zagro?enia analfabetyzmem, dobrze, ?e

kto? ca?ej Polsce o czytaniu dzieciom przypomina i robi to w sposób profesjo

nalny.

Nam, bibliotekarzom, has?a g?oszone przez pomys?odawców akcji nie s?

obce. W Bibliotece dla Dzieci i M?odzie?y prowadz?c zaj?cia z dzie?mi cz?sto
si?gali?my po t? form? popularyzacji ksi??ki. Czytali?my dzieciom wiersze lub

fragmenty prozy dla zaakcentowania rocznic literackich, ?wi?t okoliczno?cie

wych. Propagowali?my poezj? regionaln?, wplataj?c j? w blok imprez po?wi?

conych tradycjom, kulturze i historii naszego regionu. Starali?my si? rozczyta?

naszych czytelników w prozie Tove Jansson, zach?caj?c ich do tego wakacyj

nym czytaniem fragmentów ksi??ki "W dolinie Muminków". Tym, którym nie

uda?o si? wypo?yczy? ksi??ki Joanne Rowling .Harry Potter i kamie? filozo

ficzny", zaproponowal i?my g?o?ne czytanie 'tej powie?ci w odcinkach. Bywa?o,
?e sami twórcy czytali dzieciom 'utwory podczas spotka? autorskich. Alicja

Patey-Grabowska zaznajamia?a naszych 'ma?ych czytelników ze swoj? poezj?,
Tomasz Trojanewski osobi?cie czyta? fragmenty "Kocich historii", a Wojciech
Próchniewie? swoje bajki.

Nasze dotychczasowe do?wiadczenia w zakresie g?o?nego czytania dzie

ciom wykorzystali?my 'do przygotowania programu na tegoroczne ferie zimowe,

które przebiega?y pod has?em' "Ferie z ba?ni?" i by?y po?wi?cone popularyzo
waniu ba?ni ró?nych narodów i kultur. Wiod?c czytelnika z Kraju Kwitn?cej
Wi?ni poprzez kraje Bliskiego. Wschodu, Afryk?, Ameryk? Pó?nocn? i Grenlan

di? a? do Skandynawii, starali?my si? przybli?y? mu utwory reprezentatywne
dla danego obszaru, odzwierciedlaj?ce kultur? i m?dro?? ludu, który je tworzy?.

Nasz? intencj? by?o nie tylko uwydatnienie ró?nic, ale uchwycenie podo-
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bie?stw. W ba?niach przekazywanych z pokolenia na pokolenie ludy, wyrazi?y

swoj? kulturow? odr?bno??, jak równie? wspólne dla wszystkich marzenie

o szcz??ciu.

Przeprowadzenie tego przedsi?wzi?cia wymaga?o sporo przygotowa?.

Utwory, które chcieli?my przybli?y? dzieciom wydane zosta?y w ró?nych zbio

rach, ponadto publikowane te? by?y na ?amach dzieci?cych czasopism. Po ze

braniu wszystkich posiadanych przez nas ba?ni i legend musieli?my dokona?

selekcji materia?u pod k?tem g?o?nego czytania. Ze wzgl?du na zró?nicowanie

wiekowe dzieci wybierali?my utwory niezbyt obszerne, aby nawet najm?odsi

mogli je zrozumie?. Utwory czytane by?y przez bibliotekarza oraz starsze dzieci.

Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników, po??czyli?my

g?o?ne czytanie z zaj?ciami plastycznymi. Wykorzystuj?c pastele, farby i pla

stelin?, dzieci ilustrowa?y czytane utwory. Form? wypowiedzi plastycznej by?o
tak?e wykonanie kukie?ki Eskimosa czy india?skiego pióropusza. Wiedz?c, ?e

zwie?czeniem imprezy b?dzie tworzenie pracy plastycznej, dzieci tym ch?tniej
i uwa?niej ws?uchiwa?y si? w czytany tekst. Po zako?czeniu spotkania ca?y

przygotowany zbiór ba?ni mo?na by?o wypo?ycza? do domu.

Zaproponowany przez nas pomys? na sp?dzenie ferii z ba?ni? okaza? si?

udany. Po kilku spotkaniach dzieci same ?ledzi?y kalendarz naszych imprez,

informuj?c si? nawzajem o tematyce kolejnych spotka?. Tak przygotowany

program zainteresowa? dzieci. Nie by?o konieczno?ci uczestniczenia w ka?dych

zaj?ciach, nie czytaii?my przecie? powie?ci w odcinkach, nie ?ledzili?my losów

jej bohaterów, a jednak ci sami uczestnicy przychodzili do biblioteki niemal

w komplecie, jakby w obawie, ?e je co? atrakcyjnego ominie.

Podczas czytania przygotowanego zestawu dokonywali?my zaskakuj?cych

odkry?. W ba?niach, pochodz?cych z ró?nych stron ?wiata, natrafiali?my na

utwory, wyja?niaj?ce te same zjawiska przyrodnicze. ?wiadczy to o tym, ?e

ludzie na ca?ej kuli ziemskiej starali si? wyja?nia? mechanizmy rz?dz?ce ?wia

tem przyrody na d?ugo wcze?niej nim zrobi?a to nauka. Z pewnym zdziwieniem

odnotowali?my obecno?? legendy o potopie w literaturze eskimoskiej. Motyw

potopu kojarzy si? raczej z Bibli? czy mitologiami staro?ytnych ludów Wscho

du. Wida? zatem, ?e ludy przekazywa?y sobie z pokolenia na pokolenie infor

macje o wydarzeniach, które by?y udzia?em ich praprzodków. Zdarzenia te

w ko?cu zapisane zosta?y w formie literackiej. Starali?my si? dzieciom tego

rodzaju spostrze?enia interpretowa?, by pomóc im ogarn?? tak bogaty i ró?no

rodny materia?. Zwrócili?my równie? uwag? na fakt pieczo?owitego piel?gno
wania przez niektóre rudy tradycji opowiadania dzieciom bajek i ba?ni. Dotyczy
to ?yj?cych z dala od cywilizacji Eskimosów, którzy nigdy nie stworzyli w?a

snego pisma, mimo to ich ba?nie, legendy, podania przetrwa?y wieki. Spisane

zosta?y dopiero przez podró?ników polarnych i etnografów.



Podczas zaj?? by?o sporo momentów wzruszaj?cych, bowiem w przygoto

wanym wyborze znalaz?y si? oprócz pogodnych, pe?nych niesamowitych przy

gód tak?e teksty smutne, nastrojowe, poruszaj?ce dzieci?c? wyobra?ni?. Wspól
ne czytanie sprawi?o, ?e prze?ycia te by?y udzia?em ca?ej grupy, a optymistycz
ne zako?czenia utworów napawa?y otuch? i wiar? w istniej?c? od niepami?t

nych czasów sprawiedliwo??.

Zdarza?y si? równie? momenty ogólnego rozpr??enia, np. gdy na g?owach
dzieci pojawi?y si? w?asnor?cznie wykonane india?skie pióropusze emocje

si?gn??y zenitu. Nasi czytelnicy wydawali z siebie okrzyki rodem z Dzikiego
Zachodu.

Z naszych zaj?? nikt nie wychodzi? znudzony. Mi?dzy dzie?mi nawi?za?a

si? ni? sympatii, wszyscy wspólnie opiekowali si? najm?odszymi. Momentami

by?o rodzinnie. Trudno nie zauwa?y?, ?e wspólne czytanie, oprócz wspomnia

nych ju? pozytywnych stron, ma jeszcze jeden aspekt - niew?tpliwie zbli?a.

-Po zako?czeniu ferii nasza wypo?yczalnia przypomina?a ma?? galeri?
sztuki. Z kartonów spoziera?y japo?skie ksi??niczki, Szeherezady, smoki, trolle

i inne ba?niowe postacie.
Mimo pewnego ?alu, ?e ferie trwa?y tak krótko, cieszy nas, ?e uda?o nam

si? przybli?y? naszym czytelnikom literatur? ró?nych kr?gów kulturowych
iukaza? jej bogactwo, b?d?ce dorobkiem wielu pokole?. Nie uda?o nam si?
odwiedzi? wszystkich zak?tków ?wiata, chocia?by Australii, Oceanii czy wysp

Pacyfiku, ale mamy nadziej?, ?e rozbudzona w m?odych ludziach ciekawo??

zaprowadzi je tak?e w te dalekie strony. Nam pozostaje satysfakcja, ?e zabrali

?my "nasze" dzieci w bardzo dalek?, pe?n? wra?e? podró? - za siódm? gór?, za

siódm? rzek?.

Joanna Ko?tun
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Tydzie? Bibliotek

Rok bie??cy, rok formalnego przyst?pienia do struktur Unii Europejskiej

jest dla Polski rokiem szczególnym.
Nie tylko ?ycie ekonomiczne czy gospodarcze ale równie? i kultura zosta

n? skonfrontowane ze spo?ecze?stwami bogatszymi. Sk?ania to do skupienia

uwagi równie? na bibliotekach, gdy? one tak?e stan? przed konieczno?ci? sku

teczniejszego zaprezentowania swoich zada? i swojej misji
- spo?ecznej, eduka

cyjnej, kulturalnej i informacyjnej.
Jest to nowe, zw?aszcza rozszerzone wyzwanie, które nak?ada si? na sys

tematycznie wzrastaj?ce potrzeby naszych u?ytkowników. Dynamiczny
w ostatnich latach wzrost liczby osób studiuj?cych i dokszta?caj?cych si? spra

wia, ?e systematycznie zwi?ksza si? liczba czytelników w bibliotekach oraz

wykorzystanie zasobów i us?ug bibliotecznych. Wzrastaj? równie? potrzeby

czytelnicze. na które biblioteki musz? reagowa?.
W bibliotekarstwie publicznym w Polsce na 7,5 mln czytelników, 73%

stanowi? osoby ucz?ce si? i w tym 20% studiuj?ce. Bardzo zbli?one relacje

wyst?puj? w bibliotece zamojskiej wraz z filiami. Sprostanie tym potrzebom

wymaga nak?adów na rozbudow? zbiorów oraz nowe technologie
w bibliotekach. Musimy sobie u?wiadomi? i tak postrzega? bibliotek? jako in

stytucj?, bez której poprawa gospodarki i nadzieja na wzrost dobrobytu spo?e
cze?stwa b?d? zubo?one. To nie s? górnolotne stwierdzenia lecz czysta prawda.
W?a?ciwie nie odst?pujemy od cywilizacyjno-kulturowych kanonów Zachodu,
nie mamy powodów do ?adnych kompleksów, cho? z drugiej strony na pewno

mamy zdecydowanie gorsz? baz?, mamy gorsze wyposa?enie techniczne czy

wreszcie gorsz? rozbudow? zbiorów. Dam taki przyk?ad - generalnie w krajach
Unii ksi??ka, która funkcjonuje 10 lat w bibliotece, automatycznie ulega selek

cji. Du?czycy poszli dalej - ksi??ka po 6 wypo?yczeniach idzie do selekcji ze

wzgl?dów estetycznych czy higienicznych. My natomiast podchodzimy do

ksi??ki z du?ym pietyzmem. Ksi??k? zniszczon? fizycznie, której tre?? zas?u

guje na to by j? wypo?ycza? i jest na ni? zapotrzebowanie ze strony czytelników

poddajemy renowacji czym przed?u?amy jej ?ywot biblioteczny. Takie dzia?anie

jest podyktowane brakiem ?rodków finansowych na uzupe?nianie i rozbudow?
zbiorów.

Bibliotekarzom naszym nie brak inwencji, wiedzy, znajomo?ci warsztatu

i najnowszych metod -pracy, dorobku zawodowego, lecz niestety biblioteki cz?

sto postrzegane s? jako ta pó?ka z ksi??kami i kartkowy katalog. Obraz taki

kreowany jest najcz??ciej przez ludzi, którzy traktuj? czytelnictwo i ksi??k?
niemal jako synonim wieków pary i elektryczno?ci.

Najwy?sza pora, by ten opaczny wizerunek zacz?? zmienia?.
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Temu ma s?u?y? og?oszony przez Zarz?d G?ówny Stowarzyszenia Biblio

tekarzy Polskich w dniach 8 - 15 maja br. Tydzie? Bibliotek pod has?em Biblio

teki w' Europie by?y zawsze. Wybór terminu nie jest przypadkowy
i podyktowany zosta? d?ugoletni? majow? tradycj? upowszechniania kultury

czytelniczej. Zasadniczym jego celem jest rozpropagowanie wiadomo?ci

o informacyjnej i kulturotwórczej roli bibliotek, ich ró?norodnej ofercie us?u

gowej, bogactwie zbiorów, wreszcie przybli?enie spo?ecze?stwu ich wizerunku

jako nowoczesnych, przyjaznych instytucji. Takie swoiste "doinformowanie"

znalaz?o wyraz w programie Tygodnia Bibliotek realizowanym przez zamojsk?
bibliotek?, a mianowicie:

- wszystkie placówki biblioteczne zapraszaj? w ramach Dni Otwartych do zwie

dzania: chcemy zaprezentowa? czytelnikom nieznane dzia?y i procedury wyko

nywane w bibliotece np. tworzenie elektronicznego katalogu
- zapewniamy bogat? ofert? kulturaln? i edukacyjn?: wystawy, konkursy, gry

i zabawy dla dzieci, lekcje biblioteczne

- spotkania autorskie, w maju odby?o si? spotkania z pani? Mari? Du?awsk?
- w ka?dej filii odbywaj? si? zaj?cia dla dzieci w ramach kampanii Ca?a Polska

czyta dzieciom
- na oddziale dzieci?cym szpitala prowadzimy zaj?cia cykliczne ph. Ksi??ka
w terapii dzieci
- na dzie? rozpocz?cia Tygodnia Bibliotek zako?czyli?my akcj? ph. Uwolnij

ksi??k? ,,) .

- drug? akcj? przeprowadzon? przez nas jest zbiórka ksi??ek ph. Podzielmy si?

ksi??kami, z których wyro?li?my. Zebrane ksi??ki przekazane zostan? najbar

dziej potrzebuj?cym - a wi?c dzieciom ze szpitalnych oddzia?ów.

- 15 maja up?yn?? termin nadsy?ania prac na konkursu literacko plastyczny og?o

szony ph. Mój dziadek opowiedzia? mi bajk?, czyli o 'tradycjach czytelniczych w

rodzinie.
- we wspó?pracy i dzi?ki Radiu FAN FM powsta?o s?uchowisko pt. S?owa jak

zakl?cia. Bibliotekarze jako lektorzy czytaj?c, zaproponowali warto?ciow? pod

wzgl?dem literackim i edukacyjnym literatur? dla dzieci i m?odzie?y.
Z ca?? pewno?ci? zyskiem Tygodnia Bibliotek obchodzonym w Zamo?ciu

powinien by? lepszy wizerunek biblioteki, a wi?c zapraszam bardzo serdecznie

do korzystania z naszych zbiorów, elektronicznych baz danych, internetu

i wreszcie z ro?nych form edukacji kulturalnej.

Krystyna Gruszka
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Biblioteka Publiczna w Sita?cu ma 40 lat

Pierwsz? bibliotek? publiczn? na terenie obecnej gminy Zamo?? za?o?on?
w 1949 roku by?a biblioteka w Wysokiem, wyposa?ona w 712 ksi??ek I. Swoim

zasi?giem obejmowa?a Wólk? Z?ojeck?, Zarudzie, Siedliska oraz Sitaniec

i Koloni? Sitaniec. W 1957 roku biblioteka prowadzi?a II punktów bibliotecz

nych, z biblioteki korzysta?o 775 czytelników a ksi?gozbiór liczy? 3359 ksi??ek.
W latach pi??dziesi?tych za?o?ono biblioteki w Mokrem, Zawadzie i Lip

sku. W nast?pnym dziesi?cioleciu powsta?y nowe, w Sita?cu i w Kalinowicach.

Biblioteka w Sita?cu rozpocz??a swoj? dzia?alno?? w 1963 roku. Pocz?t

kowo mie?ci?a si? w lokalu prywatnym, gdzie zgromadzono 568 ksi??ek, w tym

441 vol. wydzielonych z ksi?gozbioru Biblioteki Powiatowej w Zamo?ciu oraz

127 egzemplarzy ksi??ek zakupionych przez nowo powsta?? bibliotek? Na sta

nowisko kierownika Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Sita?cu powo?ano

Regin? Oryszczak'. W 1967 roku biblioteka przeniesiona zosta?a do budynku

pa?stwowego o powierzchni 18m2. Poprawa sytuacji lokalowej nast?pi?a dopie
ro w 1980 roku, kiedy to placówka otrzyma?a pomieszczenie o powierzchni
52m2. Biblioteka prowadzi?a 4 punkty biblioteczne w miejscowo?ciach: ?api

guz, Borowina Sitaniecka, Sitaniec Osiedle, Sitaniec Wolica. Osiem lat pó?niej

za?o?ony zosta? punkt biblioteczny w Sita?cu Kolonii.

W 1985 roku .sitaniecka" biblioteka otrzyma?a status placówki gminne/
i obj??a swym dzia?aniem teren gminy Zamo??. W sk?ad gminnej sieci bibliotek

wesz?y filie w miejscowo?ciach: Mokre, Kalinowice, Wysokie, Zawada i Lip
sko. Na stanowisko kierownika GBP powo?ano Teres? Welez dotychczasowego

pracownika tej instytucji. Tydzie? pó?niej nowo utworzona biblioteka gminna

otrzyma?a Statut, który okre?la? jej cele zadania, struktur? organizacyjn? i dzia

?alno?? gospodarcz?". 30 maja 1985 roku zosta?o wydane przez Naczelnika

Gminy w Zamo?ciu Zarz?dzenie o utworzeniu filii w P?oskiem, powsta?ej na

bazie punktu bibliotecznego prowadzonego przez FB w Zawadzie5. Zmiana

Statutu biblioteki nast?pi?a 25 wrze?nia 1992 roku z moc? od 1 stycznia 1993

I

Protokó? za?o?enia biblioteki w Wysokiem z dnia 20 grudnia 1949 roku.
2

Protokó? za?o?enia Gromadzkiej Biblioteki Publicznej wSita?cu.
)

Zarz?dzenie Nr l Naczelnika Gminy w Zamo?ciu z dnia 21 lutego 1985 roku.
4

Statut Biblioteki Publicznej Gminy Zamo?? z siedzib? wSita?cu.
5

Zarz?dzenie Nr 6 Naczelnika Gminy w Zamo?ciu z dnia 30 maja 1985 r.
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roku i dotyczy?a g?ównie reorganizacji i zmian w przepisach ogólnych okre?la

j?cych zasady jej funkcjonowania 6.

Wraz ze zmianami administracyjnymi struktury pa?stwa, zmienia?y si?
role i zadania bibliotek. Zacz??y one funkcjonowa? jako podstawowe placówki

kultury. Nie tylko gromadzi?y, opracowywa?y, udost?pnia?y ksi?gozbiór, ale

organizowa?y imprezy kulturalno-o?wiatowe i ?rodowiskowe. Zasadnicz? zmia

n? statusu biblioteki publicznej wprowadzi?a ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o

samorz?dzie terytorialnym, która stanowi, ?e prowadzenie biblioteki jest zada

niem w?asnym gminy? Przekazanie bibliotek samorz?dom poci?gn??o za sob?

likwidacj? wielu placówek, spadek liczby czytelników, zmniejszenie personelu.

Nak?ady na zakup ksi??ek by?y cz?sto minimalne, dlatego tempo zaczytywania i'

selekcji zbiorów przewy?sza?o przyrost zbiorów.

Decyzj? o reorganizacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Sita?cu, podj?li
Radni Gminy Zamo?? na sesji w dniu 25 wrze?nia 1992 roku" zmniejszaj?c
zatrudnienie w bibliotekach gminy z o?miu na pi?? etatów. W wyniku tej reor

ganizacji od I stycznia 1993 roku w bibliotece gminnej pozosta?a obsada ?}-VlI,
osobowa na I i Y2 etatu a w pi?ciu filiach obsada jednoosobowa na ? etatu.·

Tylko w jednej filii (Zawada) nie zmniejszono etatu, ze wzgl?du na wiek

przedemerytalny zatrudnionego pracownika. Pracuj?cy na tych warunkach bi

bliotekarze, to wspó?czesne "si?aczki", które za symboliczne wynagrodzenie

potrafi?y pokona? trudno?ci i rzetelnie wykonywa? prac?, przynosz?c? dobre i

widoczne wyniki, dopiero z pewnej perspektywy czasowej. Prac? bibliotekarzy,

potrafili doceni? radni gminy, podejmuj?c w 1996 roku uchwa??" ozwi?kszeniu
zatrudnienia w czterech filiach o lA etatu. Biblioteka publiczna sta?a si? g?ów,

nym miejscem dzia?alno?ci kulturalno-o?wiatowej i instytucj? integruj?c? ca??

spo?eczno?? lokaln?. Uchwa??'? Rady Gminy Zamo?? z 1997 roku zwi?kszono

wymiar zatrudnienia w bibliotekach, GB? w -Sita?cu otrzyma?a dwa etaty a od

marca 1999 roku
II

wszystkie filie pracuj? na pe?nych etatach.

Sytuacja lokalowa biblioteki przez d?ugi okres by?a trudnym problemem
do rozwi?zania. Wi?kszo?? placówek mie?ci?a si? w ma?ych, niedogrzanych,

cz?sto zawilgoconych pomieszczeniach starych budynków. Na sze?? filii dzia

?aj?cych w rejonie biblioteki gminnej, trzy mie?ci?y si? w lokalach prywatnych.

6

Za??cznik do Uchwa?y Nr XX(111)92 Rady Gminy Zamo?? z dnia 25 wrze?nia

1992 r.

7
Dziennik Ustaw 1990 nr 16, poz. 95.

s
Uchwa?a Nr XX( 111)92 Rady Gminy Zamo?? z dnia 25 wrze?nia 1992 r.

9
Uchwa?a Nr XVIII 06/96 Rady Gminy Zamo?? z dnia 08 lutego 1996 r.

10
Uchwa?a Nr XXXI/225/97 Rady Gminy Zamo?? z dnia 20 grudnia 1997 r.

II
Uchwa?a Nr VI/41 /99 Rady Gminy Zamo?? z dnia 12 marca 1999 r.
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W 1992 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Sita?cu, zajmuj?ca cz?sc

poddasza budynku spó?dzielczego, zosta?a przeniesiona do Szko?y Podstawo

wej. Od tego roku warunki lokalowe i wyposa?enie biblioteki systematycznie

ulegaj? poprawie. Modernizacja wyposa?enia, wymiana lub uzupe?nienie

sprz?tu bibliotecznego prowadzona jest sukcesywnie w ca?ej sieci. W 2000 roku

do biblioteki gminnej zakupiony zosta? sprz?t komputerowy. W najbli?szych
latach planowana jest komputeryzacja wszystkich placówek bibliotecznych na

terenie ca?ej gminy.

Dzi?ki przychylno?ci obecnych w?adz gminy, w?a?ciwemu rozumieniu

potrzeb spo?ecze?stwa i przeznaczaniu okre?lonych funduszy na dzia?alno??

biblioteki, mog? by? realizowane jej zadania statutowe, mo?e si? ona rozwija?
i spe?nia? oczekiwania spo?ecze?stwa.

Obchody Jubileuszu

6 grudnia 2003 roku w Zespole Szkó? im. Dzieci Zamojszczyzny odby?a

si? uroczysto?? jubileuszu czterdziestolecia Biblioteki Publicznej wSita?cu.

W uroczysto?ci uczestniczyli przedstawiciele Urz?du Marsza?kowskiego Woje
wództwa Lubelskiego, Zarz?du Powiatu Zamojskiego, Wojewódzkiej Biblioteki

Publicznej im. H. ?opaci?skiego, Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Zamo?ciu, w?adz gminnych. Nie zabrak?o te? radnych powiatu i gminy Za

mo??, dyrektorów szkó?, bibliotekarzy i innych ?yczliwych bibliotece ludzi.

Honorowym go?ciem by?a za?o?ycielka "sitanieckiej" biblioteki Regina Orysz
czak oraz Alfreda Magdziak, poetka ludowa, która debiutowa?a w tutejszej

placówce.

Imprez? zainaugurowa?a dyrektor GBP Teresa Welcz witaj?c wszystkich

przyby?ych na uroczysto?ci jubileuszu. Nast?pnie przedstawi?a dzieje biblioteki

oraz podzi?kowa?a w?adzom lokalnym za dotychczasowy patronat finansowy
i w?a?ciwe rozumienie potrzeb tej wa?nej w ?rodowisku placówki. Nast?pnie

wr?czono nagrody i wyró?nienia. Nagrod? Dyrektora otrzyma?y: Irena Ku?a

kowska, Regina Oryszczak i Aneta Wiater. Przewodnicz?cy Rady Gminy i Wójt

Gminy wr?czyli bibliotekarkom listy gratulacyjne, cenne albumy ksi??kowe
i kwiaty. Na r?ce dyrektor Teresy Welcz, z?o?one zosta?y listy gratulacyjne od

Marsza?ka Województwa Lubelskiego, Starosty Zamojskiego, Dyrektora WBP

w Lublinie, Dyrektora PiMBP w Zamo?ciu, które zawiera?y podzi?kowania dla

bibliotekarzy za upowszechnianie czytelnictwa, za? dla Rady Gminy i Wójta

Gminy za tworzenie dobrego klimatu wokó? biblioteki.

Po emocjach cz??ci oficjalnej go?cie wys?uchali koncertu skrzypcowego
w wykonaniu Wac?awa Swachy, który wprawi? wszystkich w uroczysty nastrój.

T? mi?? chwil? wykorzystano do wys?uchania prelekcji dr. hab. Romana Doktó

ra na temat "Obraz wspó?czesnego czytelnika a kultura obrazkowa".
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Jubileuszowi towarzyszy?a wystawa prac poetycko-plastycznych uczniów

szko?y podstawowej, ekspozycja ksi?g pami?tkowych bibliotek gminy Zamo??

oraz wystawka dorobku literackiego Alfredy Magdziak. Uroczysto?? zako?

czy?a cz??? artystyczna przygotowana przez laureatów Turnieju Recytatorskiego
im. B. Le?miana, Szkolnego Ko?a Historycznego oraz zespo?u ?piewaczego
KGW Sitanianki.

Podczas pocz?stunku wszyscy go?cie wznie?li toast za kolejne 40 lat po

my?lnej dzia?alno?ci naszej placówki.

Teresa Welcz
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Kalendarz rocznic literackich 2005

475 rocz. Uf. - JAN KOCHANOWSKI (1530-1584), poeta pol.
460 rocz. Uf. - SEBASTIAN FABIAN KLONOWIC (zw. Acemus) (1545-1602), poeta pol.
240 rocz. Uf. - CYPRIAN GODEBSKI (1765-1809), pol. poeta, prozaik

STYCZE?

2.0 l 20 rocz. Uf. - IGOR SIKIRYCKI (1920-1985), pol. poeta, prozaik, autor

utworów dla dzieci i m?odzie?y, satyryk (31.07 - 85 rocz. ur.)
4.01 45 rocz. ?mo - ALBERT CAMUS (1913-1960), franc. pisarz, eseista, publi

cysta; 1957 - Nagroda Nobla

40 rocz. ?mo - T. S. (THOMAS STEARNS) EL/OT (1888-1965), arner-ang.

poeta, krytyk lit., dramatopisarz; 1948 - Nagroda Nobla

4.01

4.01 220 rocz. Uf. - JACOB GRIMM (1785-1863), niem. filolog, zbieracz ba?ni

i poda? lud., wydawca ,

65 rocz. Uf. - GAO XINGJJAN (1940), chi?, pisarz, dramaturg, malarz,

t?umacz; 2000 - Nagroda Nobla

4.01

80 rocz. ur. - JERZY WITTL/N (1925- l 989), pol. satyryk, felietonista9.01

19.01 30 rocz. ?mo - KAZIMIERZ WYKA (1910-1975), pol. eseista, krytyk lit.,

historyk literatury, autor podr?czników (19.03 - 95 rocz. ur.)
55 rocz. ?mo - GEORGE ORWELL (1903-1950), ang. pisarz i publicysta21.01

23.01? 100 rocz. ur.
- KONSTANTY ILDEFONS GA?CZY?SKI (1905-1953),

poeta pol.
75 rocz. Uf. - DEREK ALTON WALCOTT (1930), poeta karaibski pisz?cy
w j?z. ang.; 1992 - Nagroda Nobla

23.01

40 rocz. ?mo - WINSTON CHURCHILL (1874-1965), ang. m?? stanu, pi
sarz; 1953 - literacka Nagroda Nobla

24.01

145 rocz. Uf. - ANTONI CZECHOW (1860-1904), ros. prozaik i dramaturg
85 rocz. Uf. - DANUTA BIE?KOWSKA (1920-1992), pol. pisarka, eseistka

I 10 rocz, Uf. - STANIS?AW M?ODO?ENIEC (1895-1959), poeta pol.

29.01

30.01

31.01

LUTY

2.02 35 rocz. ?mo - BERTRAND RUSSELL (1872-1970), ang. logik, matematyk,

filozof, my?liciel i eseista; 1950 - literacka Nagroda Nobla

270 rocz. Uf. -IGNACY KRASICKI (1735-1801), pol. poeta, pisarz
500 rocz. ur. - MIKO?AJ REJ (1505-1569), pisarz pol.

3.02

4.02

7.02 120 rocz. ur. - SINCLAIR LEWIS (1885-1951), pisarz amer.; 1930 - Nagro
da Nobla

65 rocz. Uf. - JOHN M. COETZEE (1940), pisarz poludniowoafryk. tworz?

cy w j?z. ang.; 2003 - Nagroda Nobla

9.02

115 rocz. Uf. - BORYS L. PASTERNAK (1890-1960), ros. poeta i prozaik;
1958 - Nagroda Nobla (nie przyj?ta) (30.05 - 45 rocz. ?m.)

10.02

140 rocz. UL - KAZIMIERZ PRZERWA-TETMAJER (1865-1940), pol.

poeta, nowelista, pisarz (18.01 - 65 rocz. ?m.)

12.02
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15.02 250 rocz. ?mo - CHARLES LOUIS DE MONTESQUIEU (1689-1755),
franc. prawnik, my?liciel spoI. i pisarz polit.

17.02 35 rocz. ?mo - SAMUEL JOSEPH AGNON (1888-1970), pisarz ?yd. tworz?

cy w j?z. hebr.; 1966 - Nagroda Nobla

24.02 120 rocz. Uf. - JULIUSZ KADEN-BANDROWSKI (1885-1944), pisarz pol.
24.02 120 rocz. Uf. - STANIS?AW IGNACY WITKIEWICZ (pseud. Witkacy)

( 1885-1939), pol. dramaturg, pisarz, malarz, filozof, teoretyk sztuki

MARZEC

2.03 25 rocz. ?m. - JAROS?A W IWASZKIEWICZ (1894-1980), pol. poeta, prozaik
7.03 20 rocz. ?m. - ARKADY FIEDLER (1894-1985), pol. pisarz, podró?nik

10.03 65 rocz. ?mo - MICHAI? A. BU?HAKOW (1891-1940), ros. pisarz. dramaturg
11.03 5 rocz. ?mo - KAZIMIERZ BRANDYS (1916-2000), pol. prozaik, eseista

13.03 30 rocz. ?mo -IVO ANDRIC (1892-1975), pisarz serb.: 1961 - Nagroda Nobla

13.03 105 rocz. ur. - JORGOS SEFERIS (w?a?c. J. Seferiadis) (1900-1971), poeta

gr.; 1963 - Nagroda Nobla

175 rocz. Uf. - PAUL VON HEYSE (1830-1914), niem. poeta, pisarz; 1910-

Nagroda Nobla

15.03

65 rocz. ?mo - SELMA LAGERLÓF (1858-1940), pisarka szwedz., autorka

utworów dla dzieci i m?odzie?y; 1909 - Nagroda Nobla

16.03

35 rocz. ?mo - JERZY SZANIAWSKI (1886-1970), pol. dramatopisarz, prozaik
20 rocz. ?mo - LEOPOLD TYRMAND (1920-1985), pol. prozaik, publicysta
(16.05 - 85 rocz. ur.)

16.03

19.03

100 rocz. ?mo - JULES VERNE (1828-1905), pisarz franc.24.03

30.03 20 rocz. ?mo - STEFAN KUCZY?SKI (1904-1985), pol. prozaik, autor

utworów dla m?odzie?y
150 rocz. ?mo - CHARLOTTE BRONTE (1816-1855), pisarka ang.31.03

KWIECIE?

1.04 255 rocz. ur. - HUGO KO?L? TAJ (1750-1812), pol. pisarz polityczny
2.04 200 rocz. Uf. - HANS CHRISTIAN ANDERSEN (1805-1875). pisarz du?.,

klasyk ?wiatowej literatury dzieci?cej (130 rocz. ?mo - 4.08)
3.04 90 rocz. ?mo - ICCHOK LEJBUSZ PEREC (1851-1915), pisarz ?yd. tworz?

cy w j?z. jidysz, dziennikarz. krytyk lit. i teatralny
4.04 25 rocz. ?mo - WlADYSlA W TATARKIEWICZ (1886-1980), pol. filozof,

historyk filozofii, estetyk
12.04 85 rocz. ur. - ANNA KAMIE?SKA (1920-1986), pol. poetka, autorka utwo

rów dla dzieci i m?odzie?y, krytyk lit.

15.04 25 rocz. ?mo - JEAN-PAUL SARTRE (1905-1980), franc. filozof, pisarz,

dramaturg; 1964 - Nagroda Nobla (nie przyj?ta) (21.06 - 100 rocz. ur.)
17.04 120 rocz. ur. - KAREN BLlXEN-FINECKE (1885-1962), pisarka du?.

19.04 60 rocz. ?mo - HALINA KRAHELSKA (1886-1945), pisarka pol.
20.04 95 rocz. Uf. - JAN DOBRACZY?SKI (1910-1994), pisarz pol.
20.04 100 rocz. Uf. - HANNA JANUSZEWSKA (1905-1980), pol. poetka, pisarka,

autorka utworów dla dzieci i m?odzie?y (18.07 - 25 rocz. ?rn.)
20.04 60 rocz. ?mo - WAClA W SIEROSZEWSKI (1858-1945), pisarz pol.
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24.04 25 rocz. ?mo - ALEJO CARPENTIER y V ALMONT (1904- I 980), kuba?ski

pisarz i muzykolog
26.04 95 rocz. ?mo - BJ0RNSTJERNE MARTINIUS BJ0RNSON (1832-1910),

norw. prozaik, dramatopisarz, poeta i publicysta; 1903 - Nagroda Nobla

26.04 10 rocz. ?mo - HANNA O?OGOWSKA (1904-1995), pisarka pol.
27.04 100 rocz. ur. - JULIAN STR y JKOWS KI 1905- I 996), pisarz pol.

MAJ

1.05 105 rocz. ur.
- ALEKSANDER WAT (w/a?c. A. Chwat) (1900-1967), pol.

poeta i prozaik
3.05 100 rocz. ur. - GEORGE BlDWELL (1905-1989), ang. pisarz, publicysta
4.05 75 rocz. ?mo - W?ADYS?AW ORKAN (1875-1930), pisarz pol. (27.11 -

130 rocz. ur.)

7.05 20 rocz. ?mo - ADAM BAH DAJ (19 I 8-1985), pol. autor utworów dla m?odzie?y
9.05 200 rocz. ?mo - FRIEDRICH SCHILLER (1759-1805), niem. poeta, drama

topisarz, estetyk, teoretyk teatru

8.05 125 rocz. ?mo - GUSTAVE FLAUBERT (1821-1880), pisarz franc.

11.05 110 rocz. ur. - JAN PARANDOWSKI (1895-1978), pol. pisarz, eseista

12.05 35 rocz. ?mo - NELLY (LEONI) SACHS (1891-1970), niem. dramatopisarka
i poetka pochodzenia ?yd.; 1966 - Nagroda Nobla

16.05 5 rocz. ?mo - ANDRZEJ SZCZYPIORSKI (1924-2000), pol. prozaik, publicysta
17.05 135 rocz. ur. - LUCJAN RYDEL (1870-1918), pol. poeta, prozaik
18.05 95 rocz. ?mo - EUZA ORZESZKOWA (1841-1910), pisarka pol.
19.05 40 rocz. ?mo - MARIA D?BROWSKA (1889-1965), pol. pisarka, publicystka
19.05 525 rocz. ?mo - JAN D?UGOSZ (1415-1480), pol. kronikarz, historyk (590

rocz. ur.)

20.05 65 rocz. ?mo - WERNER VON HElDENSTAM (1859- I 940), szwedz. poeta,

prozaik; 1916 - Nagroda Nobla

22.05 120 rocz. ?mo - VICTOR HUGO (1802-1885), pisarz franc.

21.05 25 rocz. Uf. - BEATA OBERTY?SKA (1898-1980), pol. poetka, pisarka
24.05 65 rocz. ur. - JOSIF A. BRODSKI (1940-1996), ros. poeta, eseista, drama

turg; 1987 - Nagroda Nobla

24.05 100 rocz. Uf. - MICHAI? A. SZO?OCHOW (1905-1984), pisarz ros.; 1965-

Nagroda Nobla

30.05 10 rocz. ?mo - MA?GORZATA HILLAR (1926-1995), poetka pol.

CZERWIEC

3.06 400 rocz. ?mo - JAN ZAMOYSKI (1542-1605), kanclerz i hetman wielki

koronny, za?o?yciel Zamo?cia., mecenas humanistów, fundator Akademii

Zamojskiej, fundator bibliotek, mówca

135 rocz. ?mo - CHARLES DICKENS (1812-1870), pisarz ang.9.06

12.06 100 rocz. ur. - MARIA K?DZIORZYNA (1905-1978), pol. pisarka, autorka

utworów dla dzieci i m?odzie?y
55 rocz. ?mo - KSA WERY PRUSZY?SKI (1907-1950), pisarz pol.13.06

13.06 140 rocz. Uf. WILLIAM BUTLER YEATS (1865-1939), irl. poeta, prozaik

i dramatopisarz tworz?cy w j?z. ang.; 1923 - Nagroda Nobla
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20.06 90 rocz. ur. - SAUL BELLOW (1915), powie?ciopisarz amer. pochodzenia

?yd.: 1976 - Nagroda Nobla

28.06

28.06

29.06

30.06

105 rocz. ur. - LEON KRUCZKOWSKI (1900-1962), pol. pisarz, dramaturg
5 rocz. ?mo - JÓZEF TISCHNER (1931-2000), pol. pisarz, publicysta, dramaturg
75 rocz. ?mo - JULIAN EJSMOND (1892-1930), pol. poeta, prozaik, bajkopisarz
25 rocz. ?mo - HALINA SNOPKIEWICZ (1934-1980), pol. pisarka, autorka

utworów dla m?odzie?y

LIPIEC

4.07 5 rocz. ?mo - GUSTAW HERLlNG-GRUDZI?SKI (1919-2000), pol. pisarz,

krytyk lit. publicysta
5.07 15 rocz. ?mo - KORNELIA DOBKIEWICZOWA (1912-1990), pol. pisarka,

autorka utworów dla m?odzie?y
75 rocz. ?mo - ARTHUR CONAN DOYLE (1859-1930), pisarz ang.7.07

9.07 60 rocz. ?mo - MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA (1891-1945),

poetka pol.
70 rocz. ur. - HALINA POSWIATOWSKA (1935-1967), poetka pol.9.07

16.07 20 rocz. ?mo - HEINRICH BOLL (1917-1985), pisarz niem.; 1972 - Nagroda
Nobla

55 rocz. ?mo - JAN GRABOWSKI (1882-1950), pol. pisarz, autor ksi??ek
dla dzieci

19.07

25 rocz. ?mo - W?ADIMIR S. WYSOCKI (1938-1980), ros. poeta, pie?niarz
100 rocz. ur. - ELIAS CANETTI (1905-1994), austr. pisarz, eseista, 1981 -

Nagroda Nobla

25.07

25.07

170 rocz. ur. - GlOSUJ:: CARDUCCI (1835-1907), wl. poeta, historyk lite

ratury i krytyk; 1906 - Nagroda Nobla

27.07

29.07 105 rocz. - EYVIND JOHNSON (1900-1976), pisarz szwedz.; 1974 - Na

groda Nobla

SIERPIE?
8.08 115 rocz. ur. - ZOFIA KOSSAK-SZCZUCKA (1890-1968), pisarka pol.
9.08 90 rocz. ?mo - JERZY ?U?AWSKI (1874-1915), pol. pisarz, poeta

12.08 50 rocz. ?mo - TOMASZ MANN (1875-1955), prozaik niem.; 1929 - Nagroda
Nobla (6.06 - 130 rocz. ur.)

15.08 105 rocz. ur. - JAN BRZECHWA (w?a?c. 1. Lesrnan) (1900-1966), pol.

poeta, satyryk, autor utworów dla dzieci

19.08 35 rocz. ?mo - PAWE? JASIENICA (w/ak Leon Lech Beynar) (1909-

1970), pol. pisarz, publicysta, historyk
26.08 5 rocz. ?mo - WOJCIECH ?UKROWSKI (1916-2000), pol. pisarz, autor

ksi??ek dla dzieci

28.08 10 rocz. ?rn, - MICHAEL ENDE (1929-1995), pisarz niem.

WRZESIE?
8.09 175 rocz. ur. - FREDERIC MISTRAL (1830-1914), poeta prowansalski,

1904 - Nagroda Nobla

12.09 35 rocz. ?rn. - JAN IZYDOR SZTAUDYNGER (1904-1970), pol. poeta, satyryk
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16.09 180 rocz. ?mo - FRANCISZEK KARPI?SKI (1741-1825), poeta pol.
19.09 105 rocz. ur.

- W?ODZIMIERZ S?OBODNIK (1900-1991), pol. poeta,

satyryk, autor utworów dla dzieci i m?odzie?y
20.09 30 rocz. ?mo - SAINT-JOHN PERSE (w?a?c. Alexis Saint-L?ger Leger)

(1887-1975), poeta franc.; 1960 - Nagroda Nobla

25.09 35 rocz. ?mo - ERICH MARIA REMARQUE (w?a?c. E. Paul Remark)

(1898-1970), pisarz niem.

26.09 15 rocz. ?mo - ALBERTO MORAVIA (w?a?c. A. Pinchcrle) (1907-1990),

pisarz w/.

30.09 15 rocz. ?mo - PATRICK WHITE (1912-1990), pisarz austral.; 1973 - Na

groda Nobla

PA?DZIERNIK

6.10 35 rocz. ?mo - JULIAN PRZYBO? (1901-1970), pol. poeta, eseista

8.10 95 rocz. ?mo - MARIA KONOPNICKA (1842-1910), pol. poetka, pisarka,
autorka utworów dla dzieci

1.1.10 120 rocz. Uf. - FRAN<;:OIS MAURIAC (1885-1970), pisarz franc.; 1952 -

Nagroda Nobla (1.09 - 35 rocz. ?m.)
18.10 50 rocz?m, - JOSE ORTEGA Y GASSET (1883-1955), hiszp. filozof, eseista

19.10 100 rocz. UT. - HANNA MORTKOWICZ-OLCZAKOWA (1905-1968), pol.

poetka, pisarka, autorka utworów dla dzieci i m?odzie?y
19.10 260 rocz. ?mo -JONATHAN SWIFT (1667-1745), pisarz ang. pochodzenia irl.

21.10 75 rocz. ?mo - W?ODZIMIERZ PERZY?SKI (1877-1930), pisarz pol.
22.10 135 rocz. UT. - IWAN A. BUNIN (1870-1953), ros. poeta, prozaik; 1933 -

Nagroda Nobla

LISTOPAD

250 rocz. ur.
- ST ANIS?A W STASZIC (1755-1826), pol. uczony, pisarz polit., t?umacz

1.11 115 rocz. Uf. - JAN WIKTOR (1890-1967), pol. prozaik, eseista

3.11 35 rocz. ?mo - W?ADYS?AW JAN GRABSKI (1901-1970), prozaik pol.
3.11 55 rocz. ?mo - GEORGE BERNARD SHAW (1856-1950), ang. dramatopisarz,

krytyk i publicysta pochodzenia irl., 1925 - Nagroda Nobla

Il.ll 75 rocz. Uf. - TADEUSZ NOWAK (1930-1991), pol. prozaik, poeta

14.11 15 rocz. ?mo - ADOLF RUDNICKI (1912-1990), pol. pisarz, eseista

15.11 100 rocz. UT. - LEOPOLD BUCZKOWSKI (1905-1989), pisarz pol.
15.l1 110 rocz. UT. - ANTONI S?ONIMSKI (1895-1976), pol. poeta, prozaik
17.11 100 rocz. ?mo - ADAM WA?YK (1905-1982), pol. poeta, eseista, t?umacz

20.11 95 rocz. ?mo - LEW N. TO?STOJ (1828-1910), pisarz ros.

20.11 80 rocz. ?mo - STEFAN ?EROMSKI (1864-1925), pol. pisarz, publicysta
23.11 15 rocz. ?mo - ROALD DAHL (1916-1990), pisarz ang., autor utworów dla

dzieci

25.11 55 rocz. ?mo - JOHANNES VILHELM JENSEN (1873-1950), pisarz du?.;

1944 - Nagroda Nobla

26.11 150 rocz. ?mo - ADAM MICKIEWICZ (1798-1855), poeta pol.
27.11 20 rocz. ?mo - STANIS?AW RYSZARD DOBROWOLSKI (1907-1985),

pol. pisarz i poeta
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27.11 110 rocz. ?mo - ALEKSANDER DUMAS syn (1824-1895), pisarz franc.

28.11 125 rocz. ur. - ALEKSANDER A. BLOK (1880-1921), ros. poeta, dramaturg
30. J 1 105 rocz. ?mo - OSCAR WILDE (1854-1900), ang. dramatopisarz, poeta,

prozaik pochodzenia irl.

30.11 J 70 rocz. ur. - MARK 1W AIN (w/ak Samuel Langhorn Clemens) (1835-

1910). pisarz amer. (21.04 - 95 rocz. ?m.)

GRUDZIE?

2.12 190 rocz. ?mo - JAN POTOCKI (1761-181 S), pisarz pol. tworz?cy w j?z. franc.

4.12 130 rocz. ur. - RAI NER MARIA RILKE (1875-1926), poeta austr.

5.12 135 rocz. ?mo - ALEXANDRE DUMAS ojciec (1802-1870), pisarz franc.

5.12 60 rocz. ?m - RAFAL WOJACZEK (1945-1971), poeta pol.
7.12 20 rocz. ?mo - ROBERT GRA VES (1895-1985), ang. prozaik, poeta, (24.07 -

I 10 rocz. ur.)

12.12 145 rocz. ur. - JAN KASPROWICZ (1860-1926), poeta pol.
12.12 15 rocz. ?mo - MARIAN ORLO? (1932-1990), pol. pisarz, autor utworów

dla dzieci im/odzie?y
14.12 I S rocz. ?mo - FRIEDRICH DURRENMATT (1921-1990), szwaje. dramato

pisarz. prozaik, re?yser i teoretyk teatru tworz?cy w j?z. niem.

28.12 80 rocz. ?mo - SIERGIEJ A. JESIENIN (1895-1925), poeta ros. (4.10 - 110

rocz. UL)

30.12 140 rocz. ur. - RUDY ARD KIPLING (1865-1936), ang. poeta, pisarz; 1907 -

Nagroda Nobla

31.12 100 rocz. ur. - TADEUSZ BREZA (1905-1970), pol. pisarz, eseista, krytyk

teatralny (19.05 - 35 rocz. ?m.)

Anna Kalniuk
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W zaczarowanym ?wiecie ba?ni

Hansa Christiana Andersena

Scenariusz zaj?? bibliotecznych

Przedstawiamy propozycj? cyklu zaj?? bibliotecznych dla dzieci po?wi?

conego H.Ch. Andersenowi. 2 kwietnia 2005 roku obchodzi? b?dziemy 200

rocznic? urodzin, za? 4 sierpnia 130 rocznic? jego ?mierci.

Wszystkie zaj?cia rozpoczynaj? si? od g?o?nego czytania ba?ni przez bi

bliotekarza lub zaproszonego go?cia (np. rodzica, wolontariusza, nauczyciela).
G?o?ne czytanie sprawia dzieciom przyjemno??, rozwija ich wyobra?ni?, wzbu

dza zaciekawienie, a tak?e motywuje do samodzielnego czytania. Przeczytane

utwory b?d? inspirowa?y dzieci do wykonania proponowanych ni?ej zada?.

Scenariusz mo?e by? wykorzystany podczas zaj?? bibliotecznych organi

zowanych w czasie ferii lub wakacji. Materia? mo?na wykorzystywa? w ca?o?ci

lub w cz??ciach.

Cele:

- edukacja czytelnicza dzieci

- rozwijanie wyobra?ni dzieci poprzez g?o?ne czytanie
- organizowanie dzieciom wolnego czasu

- rozwijanie umiej?tno?ci plastycznych, literackich i zr?czno?ciowych
- rozbudzanie motywacji czytania i rozwijanie umiej?tno?ci odbioru utworów

literackich

DZIEJE ?YCIA HANSA CHRISTIANA ANDERSENA

Przeczytanie dzieciom krótkiej biografii i pogadanka na ten temat umo?liwi

dzieciom rozwi?zanie poni?szego testu. Efektem tego b?dzie zapami?tanie faktów

z ?ycia autora ba?ni i zrozumienie jaki wp?yw na twórczo?? wywar?y jego ?yciowe
do?wiadczenia.

rrest!

l. Gdzie urodzi? si? H. Ch. Andersen?

a) w Odense b) w Odessie c) w Oslo

2. Kim by? jego ojciec?

a) szklarzem b) szewcem c) krawcem

3. Kto najcz??ciej opowiada? mu bajki?

a) mama b) babcia c) niania

4.Kim chcia? zosta??

a) naukowcem b) pilotem c) aktorem

5. Andersen ?y? w latach:

c)9.04.1750-9.?.17?a) 2.04. 1805 -4.08.1875 b) 4.02. 1905 -8.04.1945



6. W jakim celu wyjecha? do Kopenhagi?

a) na wycieczk? b) do szko?y c) do pracy w teatrze

7. Czego uczy? si? u Siboniego?
a) czytania b) ?piewu i ta?ca baletowego c) gry na fortepianie
8. Gdzie Andersen ucz?szcza? do szko?y?

a) w Slagelse b) w Edynburgu c) w Pary?u
9. Andersen oprócz ba?ni pisa?:

a) powie?ci b) libretta do operetek c) komedie i dramaty dla teatru

10. Ojczyzn? Andersena by?a:

a) Anglia b) Dania c) Szwecja
II. Co przynios?o s?aw? Andersenowi?

a) mi?o?? do teatru b) podró?e po Europie c) ba?nie

12. Czy podczas swych podró?y po Europie Andersen by? w Polsce?

a) tak b) nie

13. Czy jako doros?y, s?awny cz?owiek odwiedzi? rodzinne miasteczko?

a) tak b) nie

(Odp.: la,2b,3b,4c,5a,6c,7b,8a,9c, JOb, I Je, /2b,13a)

IG?A DO CEROWANIA g?o?ne czytanie ba?ni - Jzaj?cia praktycznej

Przygotowa?: resztki kolorowych tkanin, ozdobne sznury i wst??eczki, kolorowe

nici, ig?y, g?bki do wype?nienia, lub inne - wed?ug inwencji uczestników zabawy.

Zaj?cia, podczas których uczestnicy wykonywa? b?d? ozdobne poduszeczki
do igie? i szpilek. Wykonanie zadania rozwija? b?dzie umiej?tno?ci plastyczne
i zr?czno?? dzieci. Przygotowane poduszeczki mog? by? wykorzystane jako

prezenty okoliczno?ciowe np. na Dzie? Babci, Dzie? Matki.

KSI??NICZKA NA ZIARNKU GROCHU g?o?ne czytanie ba?ni - Jkrzy?ówka/

I. ? I I
2.

3. I I
4.

5.

6.

7.

8. I
9.

10.

I .1

I h

II

12
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Poziomo:

I. puchowa ...

2. by?o przyczyn? z?ego snu ksi??niczki
3. ka?da dziewczynka chcia?aby ni? by?
4. on szuka? ksi??niczki
5. mia?a ni? zosta? prawdziwa ksi??niczka
6. nosz?je na nogach skrzaty i królewny
7. deszcz leje jak z ...

8. u?o?ono je na ziarnku grochu
9. "Ksi??niczka na ziarnku grochu" to ?liczna ...

10. jaka by?a pogoda, gdy ksi??niczka zapuka?a do bram miasta?

11. jaka ksi??niczka mia?a by? ?on? ksi?cia?
12. ile pierzyn u?o?y?a królowa w ?o?u ksi??niczki?
Has?o g?ówne utworz? litery w pionowym zaznaczonym polu.

/odp. pierzyna, ziarnko, ksi??niczka, ksi???, ?on?, trzewiki, cebra.. materace; ba??,

okropna, prawdziwa, dwadzie?cia, has?o g?ówne: pi?kne ba?nie!

IMBRYK g?o?ne czytanie ba?ni - /zaj?cia plastyczne/

Zaj?cia plastyczne dla uczestników spotkania, podczas których dzieci wyko

nuj? dowoln? technik? imbryk lub inny flakon na kwiaty. Jako materia? plastyczny

mog? by? wykorzystane ró?ne materia?y (np. surowce wtórne: plastelina; masa

solna, modeli na, butelki, opakowania, papier, nici itp.)

Zaj?cia takie rozwijaj? wyobra?ni? dziecka, jego zdolno?ci plastyczne-a tak?e

przekonanie, ?e odpady te? mo?na wykorzystywa? jako materia? plastyczny.

DZIELNY O?OWIANY ?O?NIERZ g?o?ne czytanie ba?ni - /szyfrograrn/

o

I BI0?ó I I K?E? I I D?HY I
I WK?T I I p}S? I I ClJX I
I FO? I I R?:H I I M?PZ I
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Rozwi?zanie szyfru: W miejsce cyfr w poszczególnych kratkach nale?y wpisa?

odpowiedni? liter? z pola (powy?ej) oznaczonego t? sam? cyfr?, np. pisa? je H. Ch.

Andersen (ba?nie)

2. Kto

zachwri?
o?owianego ?o?nierza?

14 15 17 16 2 18 14 15 1

3. O pó?nocy wyskoczy? z tabakierki

13111511121812141

5. W

jer
wn?trzu znaleziono ?o?nierzyka

18 13 I 15 1

6. Co sta?o si? z tancerk??

15191817J71818151

7. ??da? od ?o?nierzyka paszportu

15 19 16 19 19 1 []

8. Zabawa w któr? bawi?y si? zabawki noc?

14141617151

9 Obudzi? si? i zacz?? mówi? wierszem ...

14 15 17 15 18 12 14 1

10. do

nier srada
woda z rynsztoka

141517581

(rozwi?zanie: l. pudelka, 2. tancerka, 3. diabe?ek, 4. ?ódka, 5. ryba, 6. sp/on?/a,
7. szczur, 8. wojna, 9. kanarek, 10. kanal)
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S?OWIK g?o?ne czytanie ba?ni - /konkurs plastyczny/

Poka?my chi?skiemu cesarzowi pi?kno ?rodowiska naturalnego. Stwórzmy

obrazy namalowane darami natury. Jako materia? plastyczny mog? by? wykorzy-
?

stane ró?norodne dary natury (np. nasiona, suszone ro?liny, ?uski, pióra, patyczki,

papier, sól, przyprawy i in.). Zadaniem uczestników zabawy b?dzie wykonanie
obrazów pe?nych naturalnych barw i zapachów. Prace mog? by? wykonywane na

kolorowym papierze ale' bez zastosowania farb. Tematyka prac konkursowych

zwi?zana z pi?knem ?rodowiska naturalnego cz?owieka. Wykonane obrazy mo?na

wyeksponowa? w bibliotece jako wystaw? pokonkursow? lub przy okazji ró?nych

?wi?t i akcji ekologicznych.

?WINIOPAS g?o?ne czytanie ba?ni

Konkurs plastyczny na projekt ok?adki do nowego wydania ba?ni Andersena.

Technika wykonania pracy' dowolna. Najwy?ej oceniane b?d? prace wyró?niaj?ce

si? walorami artystycznymi, pomys?owo?ci? i inwencj? twórcz? autora,

/Zgaduj-zgadula/
I. Kim by? ?winiopas? (ksi?ciem)

2. Jakie podarunki pos?a? ksi??? cesarzównie? (ró?? i s?owika)
3. Czy dary zosta?y przyj?te? (nie)
4. O co ksi??? poprosi? cesarza? (o s?u?b? na dworze)
5. Do jakiej s?u?by przyj?to ksi?cia? (do pilnowania ?wi?)
6. Czym ?winiopas zachwyci? ksi??niczk?? (czaodzejskim garnuszkiem)
7. Jakiej zap?aty za garnek za??da? ?winiopas? (JOJXXa?unkówksi?:?niclla)
8. Czy ?winiopas otrzyma? wymagan? zap?at?? (tak)
9. Co jeszcze, oprócz czarodziejskiego garnka skonstruowa? ?winiopas? (grzechotk?)
lO.Jaka mia?a by? zap?ata za grzechotk?? (IOO(XlQl?unkówksi?:?niclla) ,

ll.Jak zareagowa? cesarz na widok ca?uj?cej si? pary? (wyrza:i?ichzgranicrnicsa)

12.Dlaczego ksi??? wyrazi? pogard? dla ksi??niczki? (nieoka:zalasi?rr?lra)

BRZYDKIE KACZ?TKO g?o?ne czytanie ba?ni - /konkurs ruchowy, taniec/

Przygotowa?: magnetofon, kaset? z nagraniem Jeziora ?ab?dziego
P. Czajkowskiego, wizytówki dla grup, np. kolorowe szarfy, kartki samoprzylepne,

kotyliony lub inne znaki charakterystyczne dla ka?dego uczestnika poszczególnych

grup.

Dzieci zgromadzone na zaj?ciach dzielimy na kilkuosobowe grupy. Ka?da

grupa otrzymuje wizytówki. Nast?pnie wszyscy uczestnicy zabawy wys?uchuj?

nagrania Jeziora ?ab?dziego P. Czajkowskiego. Poszczególne grupy przygotowuj?
. konkursowy uk?ad taneczny do us?yszanej muzyki. Czas na przygotowanie uk?adu

powinien by? okre?lony (np. 20 min.). Po up?ywie tego czasu dru?yny prezentuj?

swoje uk?ady, które ocenia? b?dzie jury, powo?ane spo?ród dzieci nie bior?cych
udzia?u w konkursie lub doros?ych (bibliotekarzy, nauczycieli, rodziców ... ).
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Nagrody dla uczestników zaj?? - na miar? mo?liwo?ci biblioteki (s?odycze, drobne

upominki, ksi??ki, materia?y pi?miennicze, itp.) Najwa?niejsza mi?a atmosfera

i dobra zabawa.

BAL PRZEBIERA?CÓW (zako?czenie cyklu spotka?)

Przygotowa?: kolorowe bibu?y, papiery, resztki tkanin, sznury, w?óczki,

materia?y pi?miennicze, kredki, farby, itp., podk?ad muzyczny oraz s?odki po

cz?stunek i drobne upominki dla uczestników zaj??.
W takcie zabawy mo?emy przeprowadzi? krótk? zgaduj - zgadul?, która

poka?e jak dzieci zapami?ta?y przeczytane ba?nie.

Z jakiej to ba?ni?

"Na grobie ojca ksi?cia rós? krzak ró?y, cudny krzak ró?y. Zakwita? tylko raz na

pi?? lat i to jedn?jedyn? ró??."

/?winiopas/
.Ksi??? wzi?? j? za zon?, bo teraz by? pewien, ze to prawdziwa ksi??niczka

/Ksi??niczka na ziarnku grochu/

"W tym to g?szczu siedzia?a w swym gnie?dzie kaczka, wysiadywa?a piskl?ta,
nudzi?a si?, bo trwa?o to bardzo d?ugo, a rzadko kto j? odwiedza?, inne kaczki

wola?y p?ywa? po kana?ach, ni? wchodzi? pod li?cie ?opianu, aby z ni? pogada?."

/Brzydkie kacz?tko/

"By?em taki szcz??liwy, ze jemu jest dobrze. Pewnego dnia us?ysza?em, jak
mówiono, ze kwiat zas?uguje na lepsz? doniczk?. Rozbito mnie na dwoje: bola?o

okropnie."

/Imbrykl

"Zamek cesarza by? najpi?kniejszym zamkiem na ?wiecie, ca?y zrobiony
z delikatnej porcelany, niezwykle kosztownej, a tak kruchej, ze lada dotkni?cie

mog?o j? st?uc, wi?c trzeba by?o bardzo uwa?a?. W ogrodzie ros?y najdziwniejsze

kwiaty ...

/S?owik/

"Jestem taka delikatna, by? mo?e, ze urodzi? mnie s?oneczny promie?, wydaje mi

si?, ?e s?o?ce szuka mnie zawsze pod wod?. Ach! jestem taka delikatna, ?e w?asna

matka nie mo?e mnie znale?? ...

"

/Igla do cerowania!

"Dwunasta godzina wybi?a na zegarze i - trach! odskoczy?a pokrywka tabakierki,

ale w ?rodku nie by?o tabaki, tylko male?ki czarny diabe?ek; by?a to prawdziwie

czarodziejska sztuczka ...

"

/Dzielny olowiany ?o?nierz/

Danuta Zwoli?ska
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S?owa jak zakl?cia
Scenariusz s?uchowiska radiowego dla dzieci

/ czerwiec 2004

Prow?dz?cy
Powi?towa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu korzystaj?c z po

pularno?ci lokalnej rozg?o?ni Radio FAN FM w Zamo?ciu sk?ada s?uchaczom

propozycj? warto?ciowej pod wzgl?dem literackim i edukacyjnym ksi??ki dla

dzieci.

Wszyscy wiemy, jakim dobrodziejstwem jest ksi??ka i jak niepowtarzalne
znaczenie ma.w ?yciu cz?owieka, zw?aszcza m?odego. Rozwija bowiem wyobra?

ni?, uczy my?le?, dostarcza wielu wzrusze?, jest ?ród?em wiedzy i rozrywki.

My?l? przewodni? s?uchowiska "S?owa jak zakl?cia" jest przyci?gni?cie

jak najwi?kszej liczby radios?uchaczy i przybli?enie wszystkim, nie tylko dzie

ciom, wspó?czesnej, warto?ciowej literatury dla m?odych czytelników powsta?ej
w ostatnich 10 latach.

",,' ul'

Zaprezentujemy ksi??ki, które dzi?ki swym wyj?tkowym warto?ciom Fun

dacja Ksi??ka dla Dziecka oraz Redakcja czasopisma o literaturze dla: dzieci

"Guliwer" wyró?ni?a Nagrod? im. Kornela Makuszy?skiego. B?d? ,to: Bajki

?ó?tego psa Piotra Wojciechowskiego, Dynastia Miziolków Joanny Olech, Do

bry potwór nie jest z?y Anny Onichimowskiej, Kocie historie Tomasza Troja

nowskiego, Dorota Gellner dzieciom Doroty Gellner, Dziwne przypadki czarno

ksi??nika Zenona Anny Lewkowskiej, Tego lata w Burbelkowie Marty Toma

szewskiej, Kacperiada Grzegorza Kasdepke.
W role lektorów wciel? si? bibliotekarze z zamojskich bibliotek;

',,' .»:

Ksi??k? z literatury dla dzieci wysokiego obiegu kulturowego' pochodz?c?
z wyboru jury w Konkursie im, K. Makuszy?skiego w 1994 r.'s?"Bajki ?ó?tego

psa" pióra Piotra Wojciechowskiego. Bajki ?ó?tego psa to historyjki na opak:

w?drowny rycerz nie ma konia ni miecza, a smoka mo?na wypo?yczy? w wy

po?yczalni. [ ... j zapewne ba?niom Piotra Wojciechowskiego przydarzy si? to, co

niegdy? Kubusiowi Puchatkowi czy Muminkom: zaw?druj? nie tylko do dzie

ci?cego pokoju, ale stan? si? lektur? czytelników w ró?nym wieku?'.

A oto fragment ksi??ki Piotra Wojciechowskiego. Bajki ?ó?tego psa, który
:

przeczyta nam Anna Rychter - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

w Zamo?ciu.

Lektor I czyta fragment Bajek ?ó?tego psa Piotra Wojciechowskiego.

I
Ba?nie Piotra Wojciechowskiego. "Guliwer" 1994 nr 3 s. 26
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2 czerwiec 2004

Prowadz?cy

Kolejn? rekomendowan? przez nas ksi??k? jest wyró?niona Nagrod? im.

K. Makuszy?skiego w 1995 r. Dynastia Miziolków autorstwa Joanny Olech.

Lektura ma form? pami?tnika pisanego przez dwunastolatka - Mizio?ka. W cza

sopi?mie Guliwer czytamy: "Autorka [ ... ] prezentuje obraz rodziny pe?nej, tym

razem model dwa plus trzy. Utrzymane s? role przypadaj?ce rodzicom, tata

pracuje, a mama zajmuje si? domem, ale nie jest stawiana na niebotycznym

piedestale. Mizio?ek czasem ma w?tpliwo?ci, czy jego rodzicielka jest osob?

dojrza??, bo przecie? ?le gotuje, oszukuje w karty i zachowuje si? nieraz jak
nastolatka [ .. .]"I

Liczymy na to, ?e Mizio?ki przyczyni? si? do tego, ?e cho? kilkoro dzieci

po?knie "bakcyla" czytania. Fragment dziennika czyta Krystyna Gruszka - Po

wiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu. Zapraszam.
Lektor II czyta fragment Dynastii Miziolków Joanny Olech.

3 czerwiec 2004

Prowadz?cy
W 1998 r. Fundacja Ksi??ka dla Dziecka postanowi?a uhonorowa? Nagro

d? im. Kornela Makuszy?skiego - Tomasza Trojanowskiego za ksi??k? Kocie

historie. Ksi??k? autor prezentowa? naszym dzieciom osobi?cie w zamojskich
bibliotekach publicznych dwa lata temu (14 czerwca 2002 r.). Na temat Zofii,

Hermana, Gienia i przygód tej trójki kociaków tak wypowiada si? GuLiwer - cza

sopismo fachowe o literaturze, ksi??ce i czytelnictwie: "Ksi??k? czyta si? dosko

nale. Kociaki maj? niebywa?e pomys?y. Jednego dnia zamieniaj? wann? w samo

lot. Innego
-

organizuj? bal przebiera?ców z okazji specjalnie ustanowionego
przez nie Dnia Kota i nie daj? si? speszy?, gdy wszystkie baluj?ce kociaki zja

wiaj? si? w jednakowych strojach (jako koty w butach, oczywi?cie)":'.
Doskona?a zabawa dla czytelników. Zapraszam wi?c do wys?uchania

fragmentu ksi??ki. Czyta Edyta Wójcik
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Pu

bliczna w Zamo?ciu.

Lektor m czyta fragment Kocich historii Tomasza Trojanowskiego.

4 czerwiec 2004

Prowadz?cy
Utwór, który warto odnale?? w ksi?garni lub na pó?kach bibliotecznych

nosi tytu? Dziwne przypadki czarnoksi??nika Zenona autorstwa Anny Lewkow

skiej. Ksi??ce w 2000 r. przyznano Nagrod? im. Kornela Makuszy?skiego.

2
G. Lewandowicz: Ci wspaniali dwunastoletni. "Guliwer" 1998 nr 2 s. 41-42

J
D. ?wierczy?ska-Jelonek: Kilka kocich opowie?ci. "Guliwer" 1998 nr 5 s. 27
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Lektura otrzyma?a pozytywne oceny znawców literatury - redaktorów Gu

liwera: ,,[ ... ]czyta si? ?wietnie, pe?no w niej pogodnego b?aze?stwa, zaskakuj?

cych sytuacji, nieoczekiwanych katastrof, które jednak?e roz?adowane

s? filozoficznym humorem". Przeniesiemy si? do królestwa ,,[ ... ] w którym

w?adz? sprawuje król Gul, maj?cy do pomocy' czarnoksi??nika Zenona, a do

tego jeszcze komputer. Mimo tak doskona?ego wyposa?enia w instrumenty

w?adzy w krainie nie dzieje si? najlepiej. Prze?laduje j? dziwny pech, wszystkie

przedsi?wzi?cia obracaj? si? wniwecz, o czym donosi czytelnikowi s?dziwy

czarodziej, cierpi?cy na pot??n? skleroz? [ ... ]''''.
Zapraszam do królestwa króla Gula. Fragment ksi??ki czyta Jolanta Mik

sza-Kordulska - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu.

Lektor IV czyta fragment ksi??ki Dziwne przypadki czarnoksi??nika Ze

non.a Anny Lewkowskiej.

5 czerwiec 2004

Prowadz?cy

Jedn? z pere?ek rodzimej literatury dzieci?cej nagrodzonej w 1997 r. Na-

.. grod? im. ?. Makuszy?skiego jest zbiór opowiada? pod tytu?em Dobry potwór
nie jest z?y autorstwa Anny Onichimowskiej. W ?wiecie przedstawionym przez

pisark? wszystko mo?e si? zdarzy?. "Wystarczy tylko pu?ci? wodze fantazji lub

pogr??y? si? w sennych marzeniach. Mo?na wtedy np.' ?czarowa? wielb??da
z ró?owymi skrzyd?ami i nad pustyni? poszybowa? w stron? Z?otej Rzeki, mo?

na wprost z ma?ego miasteczka z Afryki, zaprzyja?ni? ze smokiem czy z noc

nym potworem o mi?kkich ?apach. Ba! Mo?na te? \;Vy?aj?? pokój hipopotamo
wi. A ile? mo?liwo?ci stwarzaj? gry komputerowe lup uk?adanie puzzli. Udaje

.
si? z nich wyczarowa? przedziwne historie."?

.

.

,
.

Na spotkanie z dobrytni potworami zaprasza El?bieta Szczurek - Powia

towai Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu.
..,.

Lektor V czyta fragment ksi??ki Dobry potwór nie jest z?y autorstwa Anny

Onichimowskiej.

6 czerwiec 2004

Prowadz?cy
Z chaosu, panuj?cego na obszarach ksi??ki i czytelnictwa wydobywamy

dzisiaj utwór Doroty Gellner pt. Dorota Gellner dzieciom. Jej twórczo?? jest
doceniana przez czytelników, krytyków i pedagogów. Warto przypomnie?, ?e

w 1999 r. Gellner za Dorota Gellner dzieciom otrzyma?a Nagrod? im. Kornela

4

Magia figlarna. "Guliwer" 1999 nr 6 s. 47
5

A. Horodecka: Wszystko mo?e si? zdarzy?. "Guliwer"1996 nr 5 s. 32-33
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Makuszy?skiego przyznawan? przez Fundacj? Ksi??ka dla Dziecka i Redakcj?

pisma Guliwer.

Ksi??k? poleca szczególnej uwadze rodziców i osób pracuj?cych z dzie?mi

Halina Biniek - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu.

Lektor VI czyta fragment ksi??ki Dorota Gellner dzieciom autorstwa Do

roty Gellner.

7 czerwiec 2004

Prowadz?cy
W polecanej dzisiaj ksi??ce przeczytacie ró?ne historie, które przydarzy?y

si? czteroletniemu bystremu ch?opczykowi o imieniu Kacper oraz jego tacie.

Razem prze?ywaj? wiele przygód i wszystkie zwi?zane z nimi problemy roz

wi?zuj? wspólnie. W?ród opowiada? o ich tarapatach znajdziecie te zwyczajne

jak brudzenie twarzy czekolad?, ale te? niesamowite: ucieczka na drzewo przed

psem
-

potworem. Opowiadania Grzegorza Kasdepke nosz?ce tytu? Kacperiada

otrzyma?y w 2002 r. Nagrod? im. Kornela Makuszy?skiego.
A oto fragment ksi??ki Grzegorza Kasdepke Kacperiada, który przeczyta

nam Danuta Wójcik
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu.

Lektor VII czyta fragment ksi??ki Grzegorza Kasdepke Kacperiada.

8 czerwiec 2004

Ostatni? rekomendowan? przez nas ksi??k? wyrozmon? Nagrod? im.

K. Makuszy?skiego w 200 l r. to Tego lata w Burbelkowie Marty Tomaszew

skiej. Najlepsz? recenzj? jest zawsze sama ksi??ka, która winna mówi? za sie

bie. Niech wi?c mówi.

W roli lektora Alina Kierepka - Biblioteka Pedagogiczna w Zamo?ciu.

Lektor VIII czyta fragment ksi??ki Tego lata w Burbelkowie Marty

Tomaszewskiej.

Jolanta Miksza-Kordulska

32



ZESTAWIENIA

BIBLIOGRAFICZNE
.. .' .

.

'; j,.'

"

// ..

" : ,'_'.'1

: '"
"

.
-

. ?
,

!. I
?

.' ,



Czytelnictwo dzieci?ce
Bibliografia w wyborze za lata 2000?2004

WYDA WNICTW A ZWARTE

I. Ksi??ka i biblioteka w ?rodowisku edukacyjnym: praca zbiorowa I pod red.

El?biety Barbary Zybert. - Warszawa: Wydaw. SBP, 2002. - 245 s.

2. Kultura literacka dzieci i m?odzie?y u progu XXI stulecia: praca zbiorowa I

pod red. Joanny Papuzi?skiej i Grzegorza Leszczy?skiego. - Warszawa: Centrum

Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2002. - 295 s.

3. Papuzi?ska Joanna: Drukowan? ?cie?k?. - ?ód?: "Literatura", 200 l. - 108 s.

4. W ?wiecie bibliotek dzieci?cych I wybór Maria Pietryka i El?bieta Pliszka.

- S?upsk: O?rodek Doskonalenia Nauczycieli, 2001. - 74 s.

5. Walory edukacyjne literatury dzieci?cej: Ogólnopolskie Seminarium Orga
nizatorów Czytelnictwa Dzieci?cego, Bia?ystok 11-l3 maja 1999 I [red. mery

tor. Jadwiga Chru?ci?ska, Ewa Kubisz]. - Warszawa: Centrum Ustawicznego
Kszta?cenia Bibliotekarzy, 2000. - 103 s.

6. Wyr?bek Krystyna: Scenariusze wystaw, lektur i turniejów znajomo?ci
lektur dla klas I-III szko?y podstawowej. - Warszawa: "Sukurs", 2000. - 44 s.

7. Zaj?c Micha?: Promocja ksi??ki dzieci?cej: podr?cznik akademicki. - War

szawa: Wydaw. SBP, 2000. - 187 s.

8. Zió?kowska- Sobecka Marta: Polubi? czytanie: utwory literackie i ich auto

rzy na lekcjach j?zyka polskiego w klasach I-III : poradnik metodyczny dla

nauczycieli. - Warszawa: Wydaw. WSPTWP [Wy?szej Szko?y Pedagogicznej

Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie], 2000. - 169 s.

9. ?ukowska Izabela: Praca z aktywem bibliotecznym: poradnik metodyczny
dla nauczycieli. - Warszawa: Wydaw. SB P, 2002. - 24 s.

ARTYKU?Y

I. (D.S.): Fina? akcji "Ca?a Polska czyta dzieciom"l (D.S.) II Por. Bibl, - 2003,

nr l, s. 21

2. [Gutowska Magdalena] (GUT): Wyczyta?y sukces II Dziennik Wschodni

Zamojski. - 2002, nr 298, s. 9

Nagroda dla Szko?y Szybkiego Czytania - koordynatora zamojskiej edycji

akcji "Ca?a Polska czyta dzieciom"

3. [Rudy Anna] (ar): Czytajcie dzieciom II Tygodnik Zamojski. - 2002. nr 23, s. 9

4. Fina? akcji "Ca?a Polska czyta dzieciom" w Zamo?ciu

5. [Rudy Anna] (ar): Czytajcie dzieciom ... II Tygodnik Zamojski. - 2002,

nr 20, s. 8

Akcja "Ca?a Polska czyta dzieciom" w Zamo?ciu organizowana m.in. przez

Powiatow? i Miejsk? Bibliotek? Publiczn?
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6. B.K.: Czyta? dzieciom i sobie II Rzeczpospolita. - 200 I, nr 218, s. A2

7. Bartosik Agnieszka: Zainteresowania czytelnicze uczniów klas III. szko?y

podstawowej w ?wietle bada? II Naucz. i Szk. - 2001, nr 1/2, s. 47-62

8. Bogacz Miros?awa: Manga w bibliotece szkolnej - k?opot z "niepohamowa
;

nymi obrazami" II Bibl. w Szk. - 2001, nr 2, s. 6

9. Ca?a Polska czyta dzieciom II Rzeczpospolita. - 2003, nr 127, s. AI2

10. Ca?a Polska czyta dzieciom: propozycje realizacji programu II Bibl. w Szk.

- 2002, nr 6, s. 6-9

11. Chamielec Ma?gorzata, Kustra Jolanta: "Z?ota Dwudziestka Bestsellerów

Nastolatków" : czyli co czytaj? uczniowie szkó? ?rednich II Por. Bibl. -

2003, nr 7-8, s. 335-36

12. Czytajmy naszym dzieciom II Kronika Tygodnia. - 2003, nr 21, s. 12

Zamojska inauguracja "Ogólnopolskiego Tygodnia G?o?nego Czytania"
\3. Dornarowicz Iwona: Ksi??ki s? stworzone po to, ?eby je czyta? II Wydaw

ca. - 2001, [nr] 9, s. 10-11

.14. Dymmel Anna, Krajka Jolanta: Co czytaj? liceali?ci? II Bibl. w Szk. - 2003,

nr 9, s. 5
.

15. Go??biewski ?ukasz: Harry Potter rozkr?ci? koniunktur? II Mag. Lit. Ksi??
ki. - 2002, nr 6, s. 20-22

16. Iwanicka-Daczewa Irena: Lektury nastolatków II Por. Bibl. - 200r, nr 7-8,

s.14-15
.

17. Kanon Ksi??ek dla Dzieci i M?odzie?y II Nowe Ksi??. - 2003, Tir 3,
s. [ok?adka]

18. Karwacki Wojciech: M?odociani analfabeci II Trybuna. - 2002, nr 220,!dod.
Aneks Trybuny, nr 221, s. D '.'

;

19. Korczy?ska Paula: Mi?dzy dzieckiem a ksi??k? II Por. Bibl. - 2003, nr 2,

s. 16-18

20. Kowalczuk Marzena: "Ca?a Polska czyta dzieciom" - kilka refleksji o g?o

?nym czytaniu /I Wychow. na co Dzie?. - 2003, nr 3, s. 9-10

21. Kowalczuk Marzena: Czytajmy dzieciom ksi??ki II Forum Hum. - 2001,

nr 4, s. 96-97

22. Kowalski Marek Arpad: Metoda rózeczki II Not. Wyd. - 2000, nr 9, s. 31-32

Stan czytelnictwa w?ród dzieci i m?odzie?y
23. Kowalski Marek Arpad: ?ó?kn?cy papier II Not. Wyd. - 2000, nr 5, s. 30-32

24. Kowolik Piotr: Ulubione czasopisma i komiksy oraz motywy ich czytania

przez uczniów szko?y podstawowej II Por. Bibl. - 2002, nr 10, s. 3-5

25 ..
, Kowolik Piotr: W poszukiwaniu form i metod umo?liwiaj?cych rozbudza

nie zainteresowa? czytelniczych uczniów klas l-III II Naucz, i Szk, - 2001,
. nr 1/2, s, 198-201

26. Kowolik Piotr: Wdra?anie uczniów klas l-III do czytelnictwa poprzez gry

i· zabawy II Z Do?w, Pedag. - 2000, nr l, s. 137-148
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27. Ko?mi?ska Irena: "Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!" ; rozm.

przepr. Micha? Zaj?c II Guliwer. - 2002, nr I, s. 23-29

, O akcji "Ca?a Polska czyta dzieciom"

28. Ko?mi?ska Irena: 20 [Dwadzie?cia] minut dziennie; rozm. Jagna Knittel II

Gaz. Wyboi'. - 2003, nr 131, s. 19

29. Kulik Maria: Czyta?, opowiada? czy zmy?la?? II Guliwer. - 2002, nr I,

s.71-73

G?o?ne czytanie literatury dzieci?cej
30. Kulik Maria: Czytamy z mamami II Guliwer. - 2002, nr I, s. 73-75

31. Kulik Maria: Moje do?wiadczenia z "booktalkingiern" II Guliwer. - 200 I,

nr 2, s. 69-70

32. Ku?akowska Joanna B.: Czyta? ka?dy mo?e II Trybuna. - 2002, nr 211, s. 6, 13

33. Lowczak Barbara: Z ksi??k? nie jest jeszcze tak ?le II Bib!. w Szk. - 2004,

nrl,s.IO

34. Maciejewska Agata: Co zrobi?, ?eby dzieci czyta?y? : Cykl oddzia?ywa?

wychowawczych dla uczniów klas pocz?tkowych i ich rodziców II Bibl.

w Szk. - 2003, nr I, s. 6-7

35. Macz.: Dobrze czylali II Tyg. Zamoj. - 2002, nr 52, s. 5

Nagrodzona zamojska edycja akcji "Ca?a Polska czyta dzieciom"

36. Malinowska Agata: Biblioteka sojusznikiem nauczyciela II ?ycie Szk. -

2003,nr5,s.293-295

37. Mbor: Czytajmy dzieciorrr/z Kron. Tyg. - 2002, nr 24, s. 2

Podsumowanie zamojskiej edycji akcji "Ca?a Polska czyta dzieciom"
,

38. MergIer Lech: Book crossing po polsku-z/ Mag. Lit. Ksi??ki. - 2004, nr 2, s. 24

Akcja "Uwalniania ksi??ek"

39. Miksza-Kordtilska Jolanta: Upowszechnianie czytelnictwa przez Powiatow?
i Miejsk? Bibliotek? Publiczn? w 2001 r. II Bib!. Zamoj. - 2002, nr I, s. 7-11

40. MP: Nagrody za'czytanie II Kron. Tyg.- 2003, nr 50, s. 5

M?odzie?owy Dom Kultury w Zamo?ciu nagrodzony za realizacj? "Tygo
dnia Czytania Dzieciom"

41. Niedziela Stanis?awa: "Czytelnicy Roku" : czyli o promocji czytelnictwa
dzieci i m?odzie?y II Por. Bibl, - 2003, nr 7-8, s. 32-34

42. Nowakowski Andrzej: Odeprze? ch?am; rozm. Marek Mikos II Gaz. Wy
bor. - 2003, nr 4, s. 15

Nowatkowska Iwona D.: Upodobania i potrzeby czytelnicze uczniów klas

ni?szych II Wychow. na co Dzie?. - 2003, nr 4/5, s. 22-23

43.

.,

,;,44. Qchremiak Anna: Dlaczego ma?o czytamy? IIProb!. Opieko - Wychow. -

2003, nr3, S. 17-23

Olech Joanna: Zatrzyma? pochód g?upoty II Gaz. Wybor. - 200 I, nr 137,

dod.s.17,20

45.
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46. Czytelnictwo dzieci i m?odzie?y
47. Papuzi?ska Joanna: Pójd? dzieci?, ja ci czyta? ka?? ... ; rozm. przepr. Joanna

Czarkowska II Wydawca. - 2001, [nr] 6/8, s. 5-9, II

48. Fundacja Ksi??ka dla Dziecka

49. Piechnik Agnieszka, Jasi?ska Joanna: Jak przybli?y? uczniom naj cenniejsze

pozycje literatury dzieci?cej w dobie kultury audiowizualnej II Por. Bib!. -

2002, nr 12, s. 28-29

50. pit: Tydzie? nagrodzony II Kron. Tyg. - 2002, nr 51, s. 5

51. Zamojska edycja akcji "Ca?a Polska czyta dzieciom"

52. Podlasi?ska Iwona: Rodzice inspiratorami czytelnictwa dzieci II Guliwer. -

2003, nr 1,5.73-77

53. Polak Cezary: Potter w cuglach II Gaz. Wybor. - 2003. nr 42, s. 14

54. Polak Cezary: ?eby ??czy? pokolenia II Gaz. Wybor. - 2003, dod. Du?y

Format, nr 8, s. 25

55. Potasiak Tamara: G?o?ne czytanie w gimnazjum II Bib!. w Szk. - 2003, nr

II, s. 4-5

56. Relidzy?ska Dorota: Marzenia ?ci?tej g?owy : dyskusja wydawców i pisa

rzy II Gutenberg. - 2001, nr 2. s. 26-29

57. Konferencja "Ksi??ka i czytelnictwo dzieci i m?odzie?y w Polsce na progu

XXI w."

58. Rogalski Piotr: "Ogólnopolski Tydzie? Czytania Dzieciom" 1 - 8 czerwca

2002 II Bib!. Zamoj. - 2002, nr 2, s. 10-12

59. Sasin Ma?gorzata, Ma?achowska-Ziemiann Ma?gorzata: Jak rozwija?y?my
zainteresowania czytelnicze w klasie IIIb? II Bib!. w Szk. - 2003, nr 10, s. II

60. S?pkowska Daria: Co czyta m?odzie? gimnazjum? II Por. Bib!. - 200 I, nr 4,

s. 7-8

61. Shutherland Zena: O g?o?nym czytaniu i jak to robi?; oprac. z ang. Mateusz

Lis II Guliwer. - 2002, nr I, s. 61-63

62. Straus Gra?yna: Jakie ksi??ki polecaj? maturzy?ci II Por. Bibl. - 2002, nr 5,

s.6-8

63. Strza?kowska Magdalena: Uszatek wiecznie ?ywy II Polityka. - 2001, nr 24,

s.88-90

64. Akcja "Ca?a Polska czyta dzieciom". Wybór ksi??ek dla dzieci

65. Suboti? Ma?gorzata: "Ma?y Ksi???" do poduszki II Rzeczpospolita. - 2004,

nr 2, s. A3

66. Szocki Józef: Czytelnictwo dzieci i m?odzie?y: (na przyk?adzie bibliotek

szkolnych) II Ann. APC, Stud. Bibliothec. [Annales Academiae Paedagogi
cae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia]. - Nr I. -

(200 l), s. 69-80

67. ?wierczy?ska- Jelonek Danuta: "Kultura literacka dzieci i m?odzie?y
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u progu XXI wieku" II Nowe Ksi??. - 200 I, nr I, s. 77

68. Konferencja w O?wi?cimiu

69. ?wierczy?ska-Jelonek Danuta: Wybory czytelnicze dzieci i m?odzie?y. -

[Cz. 1-2] II Por. Bibl. - 2002, nr 4, s. 3-5; nr 5, s. 3-5

70. ?wierkosz 'Anna: Program podnosz?cy stan czytelnictwa w klasach IV-yI"

Szko?y Podstawowej nr 18 w Nowym S?czu II Bib!. w Szk. - 2003, nr i,

s. lO-li
'

7 J, Tumidajewicz Stefania: Edukacja czytelnicza i medialna : (zestawienie

bibliograficzne w wyborze) II Nowa Szk. - 2001, nr 5, s. 56-57

72. Wasilewski Juliusz: Kanon ksi??ek dla dzieci i m?odzie?y II Bib!. w Szk. -

2003, nr 3, s, 29

73. Wawryków Maria Wróbel El?bieta: M?odzie? wybra?a "Bestsellery nasto

latków" II Bib!. w Szk, - 2002, nr 5, s. 23

74. Wieczorek Dorota: Edukacja czytelnicza i medialna II ?ycie Szk. - 2003,

nr 5, s. 275-281

75. Wo?niak Jadwiga: Stan ksi?gozbioru i jego wp?yw na poczytno?? ksi??ek II

BibJ. w Szk. - 2002, nr 9, s. l3

76. Wójcik Regina: Kontakty z bibliotek? II Wychow. w Przedszk. - 2002, nr 6,

s,358-360

77. Wyczytali laury II Dziennik Wschodni Zamojski. - 2003, nr 285, s. 9

78. M?odzie?owy Dom Kultury z Zamo?cia nagrodzony za realizacj? "Tygo

dnia Czytania Dzieciom"

79. Zwoli?ska Danuta: "Ca?a Polska czyta dzieciom" II Bib!. Zamoj. - 200 l,

nr 2; 's.' 60-61

Robert Urban
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Ca?a Polska czyta dzieciom
Zestawienie bibliograficzne (w cz??ci adnotowane) w wyborze

DZIE?A ZW ARTE

l. Hurlock E. B. : Rozwój dziecka. T. 2. / Elizabeth B. Hurlock. - Warszawa:

PWN, 1985, s. 36-37

2. Korolko Miros?aw: Sztuka retoryki / Miros?aw Korolko. - Warszawa: Wie

dza Powszechna, 1990

3. Kram Jerzy: Zarys kultury ?ywego s?owa / Jerzy Kram. - Warszawa: WSiP, 1995

4. Literatura dla dzieci i m?odzie?y w procesie wychowania. Praca zbiorowa pod
red. A. Przec?awskiej.

- Warszawa: WSiP, 1978

5. Papuzi?ska Janina: Inicjacje literackie / Janina Papuzi?ska. - Warszawa:

WSiP, 1988

6. Poppel Ernest: Granice ?wiadomo?ci I Ernest Poppel. - Warszawa: PIW, 1989

7. Rybotycka Lidia: Gry dramatyczne / Lidia Rybotycka. - Warszawa: WSiP, 1976

ARTYKU?Y Z CZASOPISM

1. Ca?a Polska czyta dzieciom I Danuta Mordak II ?ycie Szko?y. - 2003, nr 9, s. 562

Informacja o realizacji akcji przez nauczycielk? edukacji wczesnoszkolnej
formach pracy z dzie?mi i rodzicami.

2. Ca?a Polska czyta dzieciom I Danuta Zwoli?ska II Bibliotekarz Zamojski. -

2001, nr 2, s. 60-61

Krótka ale pe?na informacja o organizatorach akcji oraz gremiach wspieraj?cych

(media, organizacje, instytucje, wolontariusze). Znaczenie systematycznego(!!!)

g?o?nego czytania dla rozwoju intelektualnego i emocjonalnego oraz moralnego
dzieci i m?odzie?y.

Propozycja szeregu form pozwalaj?cych na przy??czenie si? do ogólnopolskiej akcji.
3. Ca?a Polska czyta dzieciom II Guliwer. - 2001, nr 4, s. 88-91

4. Ca?a Polska czyta dzieciom I Mira Prajsner II Remedium. - 2002, nr I, s. 4-5

Prezentacja za?o?e? i bada? ogólnopolskiej kampanii.
5. Ca?a Polska czyta dzieciom I Miros?awa Micha?ek II Poradnik Bibliotekarza. -

2001, nr J l, s. 22-23

Znaczenie i warto?? ksi??ki i czytania w opiniach Ignacego Krasickiego, Stani

s?awa Konarskiego, Stefana Wyszy?skiego i Marii D?browskiej. Wskazanie

stylu mówienia jako g?ównego ?ród?a trudno?ci w czytaniu. Porównanie i kon

frontacja sta?ych warto?ci humanistycznych niesionych przez warto?ciow? lite

ratur? i typowych dla wspó?czesno?ci zmiennych zjawisk spo?ecznych.
6. Ca?a Polska czyta dzieciom - II edycja I J. Ch. II Poradnik Bibliotekarza. -

2002, nr 7-8, s. 27

Przypomnienie znaczenia g?o?nego czytania dla ogólnego rozwoju dziecka oraz

wi?zi rodzinnych.
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Informacja o nowych formach jakie przybiera kampania (honorowy patronat,

promocja w mediach realizowana przez ludzi kultury i sztuki, sponsoring ban

ków i fundacji).
7. Ca?a szko?a czyta dzieciom II Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 3, s. 21

Realizacja akcji w realiach szko?y.

8. Czytania rodzinne i szkolne I Józef Szocki II Kultura i ?ycie. - 1981, nr I, s.

22-23

Inicjacje czytelnicze w rodzinie, wp?yw domu na zainteresowania czytelnicze dzieci.

9. Czytelnicza biesiada I Ewa Gruda, Lidia B?aszczyk II Poradnik Bibliotekarza.

- 2001, nr 2, s. 26-27

Formy pracy realizowane w ramach istniej?cego od 1997 roku Ko?a Polskiego

Towarzystwa Czytelniczego przy Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy.

lO. Dziennikarze czytaj? dzieciom I Stanis?awa Mazur II Poradnik Biblioteka

rza. - 2002, nr 7-8, s. 27

Relacja z ca?orocznej realizacji i rozwoju akcji w bibliotekach publicznych

Tarnobrzega.
II. W jaki sposób w??czy?am si? do akcji czytelniczej "Ca?a Polska czyta dzie

ciom"? I Anna Gorczowska II Nauczanie Pocz?tkowe. - 200312004, nr 4, s. 61-67

12. Obóz czytelniczy dla dzieci i m?odzie?y I Maria Wójcik II Poradnik Biblio

tekarza. - 1986, nr 3, s. 24 i IV str. ok?adki

Przes?anki, za?o?enia i organizacja obozu warsztatowo-rekreacyjnego w Nakle

nad Noteci? (2-15 VII 1985). Sposoby realizacj i programu w ró?nych grupach

zainteresowa?.

13. Poczytaj ze mn?! I Agnieszka Farganus II Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr

4, s. 25-27

Prezentacja wielu form i metod pracy realizowanych z ró?nymi grupami wie

kowymi (2-5 lat, 5-6 lat, 7-10 lat oraz 11-14 lat) w Bibliotece dla Dzieci im.

W. Chotomskiej w P?ocku.

Pe?niejsze omówienie uczestnictwa w akcji Ca?a Polska czyta dzieciom.

14. Powrót do rodzinnego czytania I Anna Radziejowska-Hilchen, Gra?yna

Lewandowicz II Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 7-8, s. 16-17

Relacja z mi?dzynarodowej konferencji która odby?a si? na Ukrainie. Szersza

prezentacja programu czyta? rodzinnych rozwijanego w Estonii, Rosji i na

Ukrainie.

15. Popularyzacja poezji w bibliotece szkolnej I Irena Iwanicka II Biblioteka

w Szkole. - 2003, nr l, s. 16

16. ?ywe s?owo w bibliotece szkolnej I Zdzis?awa Horoneskul II Biblioteka

w Szkole. - 1998, nr 6, s. 12

Spotkanie z ?ywym tekstem - sposobem budowania kompetencji j?zykowych

oraz odczu? estetycznych uczniów.
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CZYTANIE ESTETYCZNE

I. Akcent i intonacja w j?zyku polskim I Janina Osiowska-Kwiek II J?zyk Polski

w Szkole. - 1990/1991, nr 5, s. 48-59

Obszerna prezentacja wiedzy na temat akcentu i intonacji jako zjawisk j?zyko

wych. Omówienie cech i rodzajów akcentu (wyrazowy, zdaniowy, retoryczny)
oraz typów intonacji (oznajmuj?ca, pytajna, rozkazuj?ca). Liczne przyk?ady ilu

struj?ce rozwa?ania teoretyczne oraz seria proponowanych na zako?czenie arty
ku?u ?wicze? pomagaj? w praktycznym opanowaniu omawianych zagadnie?.
2. ?wiczenia w czytaniu I Anna Iwicka-Oko?ska II Wszystko dla Szko?y. -

2000, nr l, s. 1-5

Propozycja serii ?wicze? pomagaj?cych zdiagnozowa? odbiorcze kompetencje

czytelników. Bogata bibliografia.
3. ?wiczenia w estetycznym czytaniu i wyg?aszaniu tekstu jako forma podno
szenia kultury ortoepicznej w?ród m?odzie?y I Maria Wolan II J?zyk Polski

w Szkole ?redniej. - 1987/1988, z. 2, s. 248-255

Prezentacja elementów wp?ywaj?cych na kultur? ?ywego s?owa (prawid?owa

emisja g?osu, wielo?? ?rodków interpretacyjnych).

Szczegó?owa analiza zasad czytania g?o?nego z akcentem logicznym,
z akcentem uczuciowym i z podzia?em na role. Bogata bibliografia
4. Poprawne akcentowanie, intonacja i modulacja g?osu w czytaniu i recytacji
utworów I Urszula ?ydek-Bednarczuk II J?zyk Polski w Szkole. - 1985/1986,

z. 3, s. 32-42

Analiza wymienionych w tytule elementów (charakterystyka), zasady ich sto

sowania (oraz odst?pstwa), ?wiczenia.

5. Sztuka recytacji - uwagi praktyka I Zdzis?awa Mruga?a II Wychowanie na Co

Dzie?. - 200 I, nr 1-2

Wk?adka Metodyczna, s. VII - VHI

Omówienie podstawowych b??dów i wad wymowy ujawniaj?cych si? w czasie

recytacji i g?o?nego czytania. Analiza znaczenia prawid?owego oddechu, si?y
i barwy g?osu, tempa mówienia oraz akcentowania i innych aspektów wp?ywa

j?cych na jako?? prezentacji. ?wiczenia pomocne przy usuwaniu niedoskona?o

?ci i wypracowaniu najlepszych efektów.

ROZWÓJ PERCEPCJI CZYTELNICZEJ

I. Czy przeczyta mi pani ksi??eczk?? / Irena Wachecka II Warsztaty Bibliote

karskie. - 2002, nr l, Wk?adka: Edukacja ekologiczna s. 6-8

Znaczenie literatury o tematyce ekologicznej dla rozwoju wra?liwo?ci dzieci

przedszkolnych.
2. Czytelnictwo dzieci i m?odzie?y: progi i bariery rozwojowe I Daria Gajda II

Warsztaty Bibliotekarskie. - 2002, nr l, s. 6-12
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Proces budzenia zainteresowa? czytelniczych dzieci i m?odzie?y - rola rodzi

ców oraz szko?y i instytucji na kolejnych etapach rozwoju.
3. Dziesi?? (g?ównych) po?ytków z czytania (i sto nieco mniejszych, ale równie

wa?nychl) I Danuta ?wierczy?ska-Jelonek II Guliwer. - 2002, nr l, s. 15-17

Znaczenie dla rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz kszta?towania po

stawy patriotycznej.
2. Wczesnoszkolne bariery lekturowe I Jacek Wojciechowski II Biblioteka

w Szkole. - 2001, nr 9, s. 1-2

Dom, przedszkole, szko?a, biblioteka publiczna
- rola i powinno?ci ka?dego

elementu kszta?tuj?cego potrzeby i zainteresowania czytelnicze.
3. Wyznaczniki kultury czytelniczej ucznia I Jadwiga Andrzejewska II Ruch

Pedagogiczny. - 1974, nr 4, s. 545-549

Elementy kultury czytelniczej oraz metody i formy pracy nad jej kszta?towa

niem na w?ród uczniów rozumianej jako kontynuacj? zami?owa?

i zainteresowa? wywo?anych we wcze?niejszych okresach ?ycia dziecka.

4. Wzorzec kultury czytelniczej ucznia jako program edukacji czytelniczej I

Jadwiga Andrzejewska II Biblioteka w Szkole. - 1995, nr 6, s. 1-5

Zwi?zek etapów rozwojowych dzieci i m?odzie?y z wyborami i preferencjami

czytelniczymi. Warunki rozwoju kultury czytelniczej.

TERAPEUTYCZNA ROLA LITERATURY

l. Biblioterapia jako jedna z metod kszta?cenia osobowo?ci dziecka

z upo?ledzeniem umys?owym na lekcjach j?zyka polskiego I Maria Nied?wiecka

II Szko?a Specjalna. - 2000, nr 4, s. 211-214

2. Problemy czytelnictwa osób nies?ysz?cych I Urszula Eckert II Szko?a Spe

cjalna. - 1987, nr 2, s.130-134

Prezentacja i analiza funkcji spo?ecznych czytelnictwa: rozwój j?zyka, mo?li

wo?? poznawania dorobku kultury, uzyskiwania informacji bie??cych oraz po

g??biania i aktualizowania posiadanej wiedzy zawodowej i ogólnej.
3. Terapeutyczna funkcja literatury dla dzieci I Lidia Ippoldt II Poradnik Bi

bliotekarza. - 1998, nr 2, s. 1-5

Wskazówki do pracy z dzie?mi niepe?nosprawnymi, przewlekle chorymi, upo

?ledzonymi umys?owo i nieprzystosowanymi spo?ecznie.

Na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Zamo?ciu sporz?dzi?a

Alina Kierepka
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N abvtki regionalne PiMBP w Zamo?ciu

l. Archiwariusz Zamojski 2003 / Archiwum Pa?stwowe w Zamo?ciu; pod red.

Krzysztofa Czubary, Ewy Ku?my, Andrzeja K?dziory, Lucyny Wyszy?skiej. -

Zamo??: AP, 2003. - 87, [l] s. : faks., il.; 24 cm. - ISBN 83-918132-1-5

2. Archiwariusz Zamojski 2002 : w pi?tnast? rocznic? ?mierci Hipolita Kozio?a

organizatora i pierwszego kierownika zamojskiego archiwum / Archiwum Pa?

stwowe w Zamo?ciu; pod red. Krzysztofa Czubary, Andrzeja K?dziory, Lucyny

Wyszy?skiej. - Zamo??: AP, 2002. - 76 s. : faks., i?. ; 24 cm. - ISBN 83-

91811-32-01

3. Bataliony Ch?opskie: 60 lat temu na Zamojszczy?nie / oprac. Dorota Pasiak

W?sik, Stanis?aw Ozonek .; mapa Maria St?pniewska ; Ogólnopolski Zwi?zek

?o?nierzy Batalionów Ch?opskich. - Warszawa: Ogólnopolski Zwi?zek ?o?nie

rzy .Bellona", [2003]. - 30 cm; mapa; 21 cm. - ISBN 83-1109603-1

4. Bednarski Waldemar W. : Ziemia tomaszowska w powstaniach narodowych
1831 i 1863/ Waldemar W. Bednarski., Mariusz D. Bednarski; Tomaszowskie

Towarzystwo Regionalne. - Tomaszów Lubelski: TIR, 2001. - 79 s : faks.,

mapka. - 21 cm. - Bibliogr. przy rozdz.

5. Bednarski Waldemar Wojciech: Rozmowy z ojcem: wspomnienia z lat

1920-1983 d?ugoletniego pracownika samorz?du gminnego i dzia?acza spo?ecz

nego w powiecie tomaszowskim / Waldemar Wojciech Bednarski; Tomaszów

skie Towarzystwo Regionalne. - Tomaszów Lubelski: TIR, 2001. - 40 s. : fot.,

portr ..

- 21 cm

6. Borowski Winicjusz : Uk?adanki; Puzzle Compostions ; Zasammenlegungen
/ Winicjusz Borowski. - Zamo??: Agencja Reklamowa A-Z, [2002]. - 48 s. : i?.

kolor; 30 cm

7. Budowa geologiczna Roztocza: (IOO-lecie bada? polskich geologów): g?ów
ne problemy tektoniki, rozwój pokrywy osadowej i hydrogeologa Roztocza,

problemy przyrody nieo?ywionej na Roztoczu: LXIX Zjazd Naukowy Polskie

go Towarzystwa Geologicznego : sesja refetatowa i konferencje terenowe /

[kom. red. Zdzis?aw Krzowski et a?.] : Pa?stwowy Instytut Geologiczny; Pol

skie Towarzystwo Geologiczne.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie

Sk?odowskiej, 1998. - 265 s. : mapy, wykr. ; 24 cm. -Bibliogr. przy ref. - ISBN

83-227-1251-0

8. Buszewicz Ireneusz: Gmina ?abunie u progu tysi?clecia / Barbara Busze

wie?, Jacek Buszewicz ; Urz?d Gminy ?abunie. - ?abunie : [Urz?d Gminy],
2003. - 50 s. : mapa, rys; 21 cm. - ISBN 83-919970-0-8
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9. Cabaj Jerzy: Zamo?? i Roztocze / Jerzy Cabaj, Zdzis?aw Kazimierczuk. -

Zamo??: .Fotpress", 200 l. - 145 s. : il., faks., fot., mapy; 21 cm. - (Pi?kno
Ziemi Naszej). - ISBN 83-914455-1-8

10. Caban Ireneusz: Na dwa fronty: obwód AK Tomaszów Lubelski w walce z

Niemcami i ukrai?skimi nacjonalistami / Ireneusz Caban; Tomaszowskie To

warzystwo Regionalne. - Lublin: "Czas", 1999. - 381,[2] s., [16] s. tabl. : il. ;

21 cm. -

Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-85614-32-X

II. Caban Ireneusz: Oddzia?y partyzanckie i samoobrony obwodu AK Toma

szów Lubelski / Ireneusz Caban. - Warszawa: O.K. Tomasz Wiater, 2000. -

190,[2] s. : 4 s. fot. - Indeks. - ISBN 83-913771-1-3

12. Cis?o Boles?aw: Bo wolno?? krzy?ami si? mierzy: miejsca i pomniki pa

mi?ci narodowej w Tomaszowskiem 1931-1946 / Boles?aw Cis?o. - Tomaszów

Lubelski: Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 1999. - 89 s. : fol. ; 22 cm.

- Bibliogr. - ISBN 83-903465-5-9

13. Cis?o Boles?aw: Czartowiec i okolice: (historia -

wspomnienia - opinie) /

Cis?o Boles?aw - Tomaszów Lubelski : Tomaszowskie Towarzystwo Regional
ne, 2000. -75 s. : fot. ; 21 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-903465-8-3

14. Cis?o Boles?aw: Z ?ycia tomaszowskiej wsi pierwszej po?owy XX wieku /

Cis?o Boles?aw. - Tomaszów Lubelski: Tomaszowskie Towarzystwo Regional
ne, 200 l. - 100 s. : fot. ; 23 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-903465-9-1

15. Czarnecka Bo?enna Prze?omy rzeczne Roztocza jako modelowe obiekty w

edukacji ekologicznej = River breaks of Roztocze as model objects in environ

mental / Bo?ena Czarnecka, Bronis?aw Janiec ; Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii-Curie Sk?odowskiej. - Lublin: Wydaw. UMCS, 2002. - 231, [I] s., [60]
s. tabl. kolor. : i?., mapy; 24 cm. - Streszcz. ang.

- Bibliogr. - Indeksy

16. Czubara Krzysztof: Bezpieka: Urz?d Bezpiecze?stwa na Zamojszczy?nie
1944-1947/ Krzysztof Czubara. - Zamo??: "Atut" Biuro Promocji, 2003. - 319

s., [24] s. tabl. : faks., fot., pl., portr., tab. ; 25 cm. - Streszcz. ang., niem., ros. -

Bibliogr. s. 199-210 i przy biogramach. Indeks. - ISBN- 83-9 I 9793-0-X

?wiek Dorota: 40 [Czterdzie?ci] lat Szkó? Ekonomicznych w Tomaszowie

Lubelskim: monografia Zespo?u Szkó? nr 2 / Dorota i Leopold ?wiek. - Toma

szów Lubelski: Zespó? Szkó? Ekonomicznych, [2003].
- III s. : fot. ; 21 cm. -

ISBN 83-913678-3-5

17. Dolecki Leopold: Podstawowe profile lessów. Neoplejstoce?skich Grz?dy

Horodelskiej i ich interpretacj? litologiczno-stratygraficzna / Leopold Dolecki.

- Lublin: Wydaw. UMCS, 2002. - 263,[ I] s. [8] s. - Streszcz. ang.
- Bibliogr.

- ISBN 83-227-2027-0
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; 18. Du?awska Maria: Zamojskie ksi??yce
= Die Monde von Zamo?? = Le June

di Zamo?? = Zamo?? mon s / Maria Du?awska ; t?. Anna Maria Martinelli. Ma?

gorzata Linek, Teresa Zi?bkowska. - Zamo??: Nauczycielski Klub Literacki,

2003. - 24 s. : il. kolor. ; 14 cm. - ISBN 83-9 I 3 I 68-6-6

19. Dziedzic Wojciech: Monastyrski tryptyk i akcja "Wis?a" / Wojciech Dzie

dzic. - Tomaszów Lubelski: Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 2001. -

126,[IJ s. : fot. - 22 cm

20. Dyda Zofia: Przewodnik po gminie Werbkowice / Zofia Dyda. - Werokowi

ce ; Zamo??: [nak?. autora], 200 I. - 144 S. : fot. kolor. ; 21 cm. - ISBN 83-

910236-0-5

21. Euroregion Bug: mapa regionu: karta regiona : region map / Stowarzysze
nia Samorz?dów Euroregionu Bug.

- Che?m : "Stowarzyszenie Samorz?dów

Euroregion Bug:, [2002J. - I mapa; 46 x 66, z?o?. 23 x I I cm

22. Feduszka Jacek: Twierdze Modlin, Serock, Zamo?? w planach strategicz

nych powstania listopadowego 1830-1831 / Jacek Feduszka. - Lublin: TNKUL,

1999. - 166, [4) S., [14] S. tab I. : il., mapy; 24 cm. - (?ród?a i Monografie /

Towarzystwa Uniwersytetu Lubelskiego, ISSN 08603367 ; 194). - Streszcz.

niem. - Bibliogr. - ISBN 83-87703-81-8

23. Grabowski Tadeusz : Roztocza?ski Park Narodowy Tadeusz Grabowski,

Pawe? - Warszawa: "Multico", 2002. - 96 s, : il. kolor. ; 18 cm. - (Spotkanie z

Przyrod?) . -Indeks. - ISBN 83-7073-329-8

24. Jawor Marek: Zamo??: Miasto ?wiatowego Dziedzictwa Kultury / Marek

Jawor. - Zamo??: ,;Atut", 200 I. - 60 S. : il., pl. ; 19 cm. - ISBN 83-907194-9-8

25. Nied?wied? Anna: Dzieje miejscowo?ci gminy Komarów Osada pbwiat

zamojski / Anna Kupiec-Nied?wied?; Urz?d Gminy w Komarowie Osadzie;

Regionalny O?rodek Bada? i Dokumentacji Zabytków w Lublinie. - Komarów;
Zamo??: Urz?d Gminy:' A. Kupiec- Nied?wied?, 2003. - 118 S. : il. fot.kolor.,

mapy; 29 cm. - Indeks. - ISBN 83-908495-3-4
...'

26. Krasnobrodzki Park Krajobrazowy : der Krasnobroden Landschaftspark :

Krasnobrodzki Landscape Park / Krzysztof Kowalczuk, Ma?gorzata Ciury?o ;

fot. Leon Sapko. - Zamo??: Zespó? Zamojskich Parków Krajobrazowych, 2000.

- 15 S. : fot. (kolor.) ; 21 cm. - (Parki Krajobrazowe Zamojszczyzny). - Summ,
.

Zfassung. - ISBN 83-914-038-1-5

27. Lipiec Wies?aw: Zamo?? / zdj?cia Wies?aw Lipiec; tekst Adam Kulik. -

Zwierzyniec: Wydaw. Lipiec, 2003. - [16) S. , (112) S. tab I. kolor., faks., I

pórtr. ; 20 cm. - Tekst cz??? ang.
- ISBN 83-913-813-7-4
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28. Lublin. - dzieje miasta T. 2, XIX i XX wiek I Tadeusz Radzik [et al.], -

Lublin: Towarzystwo Mi?o?ników Lublina: "Multico", 2000. - 655 s. : il. ; 24

cm-o - Streszcz. ang.
- Bibliogr.

- ISBN 83-86660-44-9 ("Multico")

29. Mada?a Krystyna: Stowarzyszenie by?ych Wi??niów Politycznych Zamku

Lubelskiego i "pod Zegarem" 1969-2002 : dzia?alno??-wspomnienia I oprac. i

red. Krystyna Mada?a..« [Lublin]: Wydaw. .Multico", 2002. - 113 S. : fot. ; 21 cm

30. Mada?owa Krystyna: Stowarzyszenie by?ych Wi??niów Politycznych Zam

ku Lubelskiego i .Pod Zegarem" 1969-2002 : dzia?alno?? - wspomnienia I

oprac. i red, Krystyna Mada?owa. - [Lublin] : Wydaw. "MuItico", 2002, - 113

S. : fot. ; 2 l cm

31. Magdziakowa Alfreda: Rok obrz?dowy mojego regionu: gin?ce obrz?dy,

'zwyczaje, wierzenia i pie?ni kresowej wsi polskiej z, okolic Dubienki w po?u

dniowo-wschodniej Lubelszczy?nie I Alfreda Magdziakowa ; wybór; oprac. i

\ »,st?p Donat Niewiadomski. - Lublin : Stowarzyszenie Twórców Ludowych,
2003. - 178 S. : fot. ; 24 cm. - ISBN 83-89638-l0-X

'

32. Malec Ryszard : Ochrona przyrody nieo?ywionej na Roztoczu I Ryszard
Malec: fot. Leon Sapko ; Zespó? Zamojskich Parków Krajobrazowych. - Za

mo??: ZZPK, 2000.- [16] S. : fot kolor., mapka;-22cm. -ISBN 83-914038-0-7

33. Materia?y ?ród?owe do dziejów ?ydów w ksi?gach grodzkich lubelskich z

doby panowania Augusta II Sasa 1697-1733. [T. 1] I oprac. Henryk Gmiterek z

przedmow? AdaMA Tellera ; Thr Central, Archives for the History of the Jewish

People Jerusalem, Instytut Historii. Zak?ad Kultury i Historii ?ydów Uniwersy
tetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie: - Lublin': Wydaw. UMCS, 2001. -

495, [2] s., [4] k. tabl. (w tym 2 z?o?.) : il. ; 25 cm. - (Judaica Lublinensia ; vol.

"I), - Streszcz. ang.
- Indeksy. - ISBN 83-227-1816-0

',,34. Materia?y ?ród?owe do dziejów ?ydów w ksi?gach grodzkich lubelskich z

doby panowania Micha?a KorybutaWi?niowieckiego i Jana III Sobieskiego
1669-1697. [T. 2] I oprac. Henryk Gmiterek ; Thr Central Archives for the Hi

story of the Jewish People Jerusalem, Instytut Historii. Zak?ad Kultury i Historii

'?ydów Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie.- Lublin: Wydaw.
UMCS, 2003. - 478, [4] S. ; 25 cm. - (Judaica Lublinensia ; vol. 2). - Streszez.

ang.
- Indeksy. - ISBN 83-227-2053-X

35. Miazga Bogus?aw: Szachownica mi?o?? czas·1 Bogus?aw Miazga. - Hrubie

szów : Zwi?zek Literatów Polskich, 20Ó2. - 78 S. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-

9 1 4568.!2-X

36. Miejsca pami?ci tragedii Dzieci Zamojszczyzny : 1939-19444 I Zarz?d

Okr?gu Polskiego Zwi?zku b, Wi??niów Politycznych Hitlerowskich Wi??niów
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i Obozów Koncentracyjnych, Zarz?d Okr?gu w Zamo?ciu, ?rodowisko Dzieci

Zamojszczyzny.
- Zamo??: Zarz?d PZBWPO, 2000. - r 16] s. : fot. ; 21 cm

37. N ied?wied? Józef: Honiatycze : zarys dziejów historyczno-gospodarczych /

Józef Nied?wied?; Regionalny O?rodek Studiów i Ochrony ?rodowiska Kultu

ralnego w Lublinie. - Zamo??: [nak?. autora], 2002. - 95 s. : fot. kolor., mapy,

tab. ; 29 cm. - ISBN 83-908495-2-6

38. Nied?wied? Józef: Leksykon historyczny miejscowo?ci dawnego woje
wództwa zamojskiego / Józef Nied?wied?; red. Zdzis?aw Kazimierczuk ; Re

gionalny O?rodek Bada? i Dokumentacji Zabytków w Lublinie Pracownia w

Zamo?ciu. - Zamo??: Oficyna Wydawnicza "Kresy" , 2003. - 671 s. : mapa;

25 cm. - ISBN 83-90-6745-7-2. - (Biblioteka Lubelszczyzny; 2)

39. Oszajca Wac?aw: Reszta wi?ksza od ca?o?ci: wiersze 1974-2003 / Wac?aw

Oszajca ; wybór i oprac. Bogus?aw Wróblewski. - Warszawa: Iskry, 2003. -

210 s. ; 21 cm. - ISBN 83-207-1737-X

40. Oko? Maria Janina: Ksi??ka i ludzie: recenzje, szkice, wspomnienia / Ma

ria Janina Oko?; [wybór, red. oprac. Longin 1. Oko?]. - Lublin; Che?m : Zwi?
zek Literatów Polskich. Oddzia?, 2002. - 47 s. ; 17 cm. - (Biblioteka Pisarzy

Lubelszczyzny. Seria C). - ISBN 83-917365-0-4

41. Paw?owski Artur: Roztocze ?rodkowe: przewodnik nie tylko dla turystów /

Artur Paw?owski. - Mielec : Wydaw.Naukowe, Turystyczne i Edukacyjne,
2003. - 304 S., [I] k. tabl. z?o?. luz. : il. kolor., mapy kolor. ; 21 cm. - Bibliogr.
- Indeks. - ISBN 83-912139-6-X

42. Powiat zamojski: miasto Zamo?? / Starostwo Powiatowe w Zamo?ciu, Mia

sto Zamo??; t?. z ang. Grzegorz Iwanciw ; fot. Andrzej Oparkowski, Leon Sap
ko, Pawe? Marczakowski i in. - Bydgoszcz: "Serigraph", 2003. - 33 s. : fot. ;

31 cm. - ISBN 83-918611-0-4

43. Pó?nocna Lubelszczyzna od pradziejów po okres nowo?ytny pod. red. Ewy

Banasiewicz-Szyku?y ; Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lubli

nie.- Lublin : Wojewódzki Oddzia? S?u?by ,Ochrony Zabytków w Lublinie,
2003. - 147 s. : i?. (w tym kolor.),mapy ; 22x22 cm. - Bibliogr. - (Skarby z

Przesz?o?ci; t. 5). - ISBN 83-918084-1-6

44. Roztocze ?rodkowe i Wschodnie: mapa turystyczno-topograficzna / oprac.

Pawe? W?ad. - Mielec: Wydaw. Naukowe, Turystyczne i Edukacyjne, 2004. - I

mapa: mapy kolor. ; 65 x 83 cm z?oi. 13 x 23 cm. - ISBN 83-912139-6-X

45. Rudomicz Bazyli: Efemeros czyli Diariusz prywatny pisany w Zamo?ciu w

latach 1656-1672. Cz??? I : 1656-1664 / Bazyli Rudomicz ; t?. z j?z ?ac. i oprac.

filologiczne W?adys?aw Froch, oprac. historyczne i historycznoprawne Marian
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Lech Klementowski. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie

Sk?odowskiej, 2002. - 376, [2) s. : 37 s. i?. - ISBN 83-227-1834-9

46. Rudomicz Bazyli: Efemeros czyli Diariusz prywatny pisany w Zamo?ciu w

latach 1656-1672. Cz??? 2: 1665-1672 / Bazyli Rudomicz ; t?. z j?z. ?ac. i oprac.

filologiczne W?adys?aw Froch, oprac. historyczne i historycznoprawne Marian

Lech Klementowski. - Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej,
"2002. - 478, [3Js. :.319 s. il, I mapa.

- Indeksy. - ISBN 83-227-1834-9

47. Shmeruk Chone : ?wiat utracony: o twórczo?ci Isaaca Bashevisa Singera /

Chone Shmeruk ; pod red. Moniki Adamczyk-Grabowskiej. - Lublin: Wydaw.

Uniwersytetu Marii Curie Sk?odowskiej, 2003. - 211,[3) s., [15] s. tab?. : i?.
,

mapa; 25 cm. - Tekst t?. z ang., heb., jid. - Streszez ang.
-

Bibliogr. Indeks. -

"ISBN 83-227-1922-1

48. Skowron Ma?gorzata: Marzenia nie mieszcz?ce si? w tornistrze / Ma?go
rzata Skowron; [i?. Zdzis?awa Tracz). - Hrubieszów: [Ma?gorzata Skowron],
2003. - 68 s. : i?. ; 21 cm. - ISBN 83-919020-0-5

49. S?owa gorej?ce: antologia poezji metafizycznej i konfesyjnej / red. wydania
Maria Du?awska ; wybór wierszy Maria Du?awska, Krzysztof Guzowski, Ma

rian Janusz Kawa?ko. - Zamo?? : Nauczycielski Klub Literacki, [2002). - 167 s.

; 24 cm. - ISBN- 83- 913168-1-4

50. Stechnij Zdzis?awa: Oswajanie poetów: szkice o poezji autorów z roczników

60. biograficznie zwi?zanych z'Lubelszczyzn? / Zdzis?awa St?chnij, Andrzej

Stechnij ..

- Lublin: .Polihymnia", 2003. - 129 s. ; 21 cm. -ISBN 83-7270-148-2

51. Studia z dziejów ziemian lubelskich w XIX i XX wieku / pod red. Albina

Koprukowniaka. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej,
2002. -)91 s. ; 24. cm. - ISBN 83-227-1947c7

52. Skarbyna?zejprzyrody - województwo lubelskie / aut. Tekstów Tadeusz

Jan Chmieleski et al. ; red, Marek Kucharczyk, Wies?aw Lipiec]. - Zwierzyniec
: ,,"Lipiec", cop. 2002. - 80 s. : i?. "mapy kolor. ; 24 cm. - Streszcz. ang.

- Bi

bliogr. - ISBN 83-913813-4-X

53. Studia z dziejów Grabowca : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Spale?ca

; Towarzystwo Przyjació? Grabowca. - Lublin: Wojewódzki Dom Kultury;
Grabowiec : staraniem TPG, 2003. - 99 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. - ISBN

83-916714-2-9 (WDl,()

54. Szewc Piotr: Wolno?? i wspó?czucie: rozmowy z pisarzami
- Stanis?aw

Bara?czak ... Adriana Szyma?ska / Piotr Szewc. - Kraków: Wydaw. Literackie,

2002. - 211,[2] s. ; 20 cm. - ISBN 83-08-03229-X

48



55 Smalej Henryk: Zbrodnie ukrai?skie na terenie gminy Moniatycze pow.

Hrubieszów w i. 1939-1944/ Henryk Smalej. - Zamo??: nak?, autora, 2003. -

150 s. :fot. ; 21 cm. -

Bibliogr. - Indeks. - ISBN 83-919404-0-3

56. Teatr z w?asnego ?ycia, pami?ci, emocji: publikacja jubileuszowa z okazji
XX Ogólnopolskiego Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie / pod red.

Lecha ?liwonika. - Warszawa; Tarnogród : Towarzystwo Kultury Teatralnej,
2003. - 92 s. : fot. kolor. ; 21 cm. - ISBN 83-910525-0-8

57. Torój El?bieta: Inwentarze ksi??ek lubelskich introligatorów z pierwszej

po?owy XVII wieku / El?bieta Torój .

- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii

Curie Sk?odowskiej. - 2000. - 103,[1] s. ; 24 cm. - Tekst tak?e?ac. - Streszez.

ang.
- Bibliogr. - Indeks.- ISBN 83-227-1552-8

58. Trasa rowerowa Ziemi Józefowskiej na Roztoczu / Urz?d Miasta w Józefo

wie. - Lublin: .Kartpol", 2001 : ii. kolor., mapa; 46 x38 cm z?. 23 x 10 cm. -

ISBN 83-910676-9-6

59. Wierzchowiak Zygmunt: Humoreski zamojskie. Cz. 3 / Zygmunt Wierz

chowiak : nak?. autora, 2003. - 23 s. : rys ; 23 cm

60. Wierzchowi ak Zygmunt :Listy papieskie / Zygmunt Wierzchowiak. - Za

mo??: nak?, autora, 2003. - 30 s. : fot; 21 cm

61. Wi?niewska Halina : J?zyk polski na ziemiach ruskiej i lubelskiej w Rze

czypospolitej szlacheckiej XVI-XVIII wieku / Halina Wi?niewska. - Lublin:

Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej, 2001. - 313, [2] s. ; 24 cm.

ISBN 83-227-1719-9

62.Województwo lubelskie: mapa administracyjno-drogowa. - Katowice: "ma

py ?cienne" Beata Pi?tka, [2003]. - I mapa: kolor. ; 137 x 90 cm, z?o?, 25 x 12

cm. - ISBN 83-87728-71-3

63. Województwo lubelskie: mapa /oprac. P. Cebrykow i in.; Wydzia? Sportu i

Turystyki Woj. Lubelskiego.
- Stan administracyjny - I stycznia 1999 r. -

Lublin: .Kartpol", 2003. - l mapa: kolor; 97 x 68 cm, z?o?. 25 x 12 cm. -

ISBN 83- 915707-2-X

64. Wojtkowski Andrzej: Bibliografia historii województwa lubelskiego / An

drzej Wojtkowski ; wyda?y Maria Juda i Alicja Matczuk ; przy wspó?pracy
Artura Znajomskiego.

- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie

Sk?odowskiej, 2000. - 567 s., [I] k. tabi. : i?. ; 25 cm. - ISBN 83-227-1593-5

65. Zamo??: nowe opracowanie. - Katowice: "Mapy ?cienne" Beata Pi?tka,

[20021. - I mapa: kolor. ; 69 x 94 cm, z?o?., 24 x 14 cm. - ISBN 83-99611-68-2
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66. Zamo?? plan miasta / oprac. zespó? redakcyjny; fot. Marian Grabski, Pawe?

Mazurek. - Bydgoszcz: "Eureka" : .Pan Tadeusz", 2001 ; .Pan Tadeusz". - I

mapa kolor. : 44 x 65 cm, z?o?. 22 x II cm

67. Ziemia?stwo na Lubelszczy?nie: materia?y' II sesji .nauko.wej zorganizowa

nej w Muzeum Zamoyskich w Koz?owce, 22-24'.maja 2,00'2/ oprac. Ró?a Mali

szewska. Koz?ówka : Muzeum Zamoyskich, 2003. - 640,[2] s. : i?. (w tym ko

lor.), mapy; 24 cm. - Bibliogr, -vIndeksy. - ISBN 83-912588-8-2
f..'

68. Zych-Adamczuk Alicja: Rezonans znaczy odd?wi?k: 20 lat dzia?alno?ci

Chóru "Rezonans" / Alicja Zych-Adamczuk ; Wy?sza Szko?a Humanistyczno
Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego. - Zamo?? : Stowarzyszenie na Rzecz

.

Chóru "Rezonans", 2003. - 32 s. : fot. kolor; 31 cm. - ISBN 83-919883-0-9

69. ?ród?a Wy?yny Lubelskiej i Roztocza / pod red. Zdzis?awa Michalczyka. -

"0
Lublin: Wydaw, Uniwersytetu Marii Curie - Sk?odowskiej, 2001. - 298 s. :

mapy; 24 cm. - (Badania Hydrograficzne w Poznawaniu ?rodowiska; t. 6). -

Streszcz. ang."- Bibliogr. - ISBN 83-227-1 825-X
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KSI??KI, KTÓRE WARTO KUPI?



Ksi??ki, które warto kupi?

Beresewicz Pawel: Lalki Dorotki. - Kraków: Skrzat, 2004

Ksi??eczka zachwyca bajecznie kolorowymi ilustracjami Jolanty Adamus

Ludwikowskiej, które wprowadzaj? w weso?y nastrój, w ?wiat zabawek, lalek,

przytulanek. Rymowanki zapewne zachwyc? ma?e dziewczynki, bowiem mówi?

o ich najwierniejszych przyjació?kach - lalkach. Mog? by? inspiracj? do no

wych zabaw w domu i przedszkolu.

Bogdanowicz Marta (oprac.): Przytulanki czyli wierszyki na dzieci?ce ma-

sa?yki. -Gda?sk: Wydaw. Harmonia,2003.:
'

.
Przytulanki. to' .publikacja, w której zaprezentowano zabawy bazuj?ce na

naturalnej aktywno?ci dzieci, na dotyku i "masa?yku". Marta Bogdanowicz

nazywa je zabawami relacyjno-relaksuj?cymi. W jej za?o?eniu winny one s?u?y?

pog??bieniu kontaktu pomi?dzy dzieckiem i doros?ym oraz odpr??eniu i wspól
nemu prze?ywaniu rado?ci. Korzy?ci p?yn?cych z tych zabaw dla rozwoju emo

cjonalnego dzieci s? ogromne. Poprzez wspóln? lektur? i zabaw? uczymy dzieci

mi?o?ci i budujemy wi?zi uczuciowe. Wszystkie dzieci uwielbiaj? by? noszone,

g?askane, przytulane i im s? mniejsze, tym wi?cej pragn? by? dotykane. Jest to

pierwsza forma komunikowania si? dziecka z opiekunami. Autorka opracowa?a
zestaw zabaw do popularnych rymowanek. Ca?o?? dope?niaj? urocze ilustracje
Cezariusza Deli?skiego.

Fr?czek Janina, Fr?czek Ryszard: Moja pierwsza Biblia. - Warszawa: Bel

lona,2004

Opracowanie to zosta?o przygotowane w oparciu o tekst Biblii Tysi?clecia.

Ksi??ka przeznaczona jest do wspólnego czytania przez rodziców i dzieci. Au

torzy pos?uguj? si? prostym i przyst?pnym j?zykiem. Wydarzenia przedstawione

s? w sposób przejrzysty i zrozumia?y, co zach?ca do lektury. Publikacj? wzbo

gacaj? barwne i realistyczne ilustracje, nadaj?ce wydawnictwu refleksyjny kli

mat.

Galicka Agnieszka: O królewnie, która widzia?a tylko to, co chcia?a. - War

szawa: Nasza Ksi?garnia, 2004

Kolejna propozycja w serii "Moje Poczytaj ki" to bajka w broszurowej

oprawie, ilustrowana przez Monik? ?yli?sk?. Bohaterk? tej ksi??eczki jest pew

na ma?a królewna. Bajdurka, która ?y?a i.za górami, za lasami" i mia?a k?opoty ze

wzrokiem. Nie widzia?a porozrzucanych zabawek ani pi?ki, która zniszczy?a
kwiatowe rabatki, ani rozlanego kakao. Zatroskani rodzice uznali, ?e to powa?

na choroba. ?aden z doktorów sprowadzonych przez tat? króla nie potrafi? wy-

52



leczy? tej dziwnej dolegliwo?ci. Pewnego dnia zjawi? si? czarownik, który zna

laz? sposób na uzdrowienie ...

Glogowski Marek: Lis i czapla. - Warszawa: Nasza Ksi?garnia, 2003

Legendarna seria znakomitych ksi??eczek dla naj m?odszych, nie umiej?

cych jeszcze czyta?, dzieci .Poczyt?j mi mamo", po ponad dziesi?cioletniej

przerwie, zago?ci?a na naszym rynku wydawniczym. Proponuje utwory o ró?no

rodnej formie i tematyce: wierszyki, bajki i ba?nie, krótkie opowiadania. Seria

zosta?a wznowiona w nowym wi?kszym formacie: 240 x 210 mm oraz w bogat

szej szacie graficznej.
Lis Klemens ma bardzo wra?liwe uszy i nie lubi nadej?cia wietrznej

i ch?odnej jesieni, wtedy ma tylko same k?opoty. Nie lubi zimna, uszy mu marz

n?. l co wtedy przyda?oby si? lisowi? Oczywi?cie, czapa! Ale gdzie tak? zna

le??? Tekstowi towarzysz? bajecznie kolorowe ilustracje.

Grabowski Jan: Czarna Owieczka. -Warszawa: Nasza Ksi?garnia, 2004

Warto zapozna? dzieci z ulubionymi lekturami ich rodziców. Dlatego Nasza

Ksi?garnia proponuje znane wszystkim, zabawne opowiadanie o osieroconej
owieczce wychowanej przez suk? razem ze szczeniakiem. Owieczka Metka

zachowywa?a si? jak pies, ?pi w psiej budzie, obszczekiwa?a go?ci i lubi ko?ci.

"Moje Poczytajki" maj? bogat? szat? edytorsk? i du?? czcionk?, co jest

czynnikiem zach?caj?cym do samodzielnej lektury.

Janczarski Czeslaw : Miala babule?ka kozia rogatego.
- Warszawa: Nasza

Ksi?garnia, 2003

Ksi??eczka opublikowana w serii "Moje Poczytajki". Kolejne wydanie zna

nej od lat, wierszowanej opowie?ci o kozio?ku rogatym, wielkim rozrabiace,

który psoci? nieustannie. Przygody zwierzaczka barwnie zilustrowa? Miros?aw

Tokarczyk.

Janosch: Idziemy po skarb: opowie?? o tym, jak Mi? z Tygryskiem szukali

szcz??cia na ziemi. - Kraków: Znak, 2003

Janosch jest naj popularniejszym niemieckoj?zycznym pisarzem dla dzieci.

Jego pisarstwo jest ciep?e, czu?e i dowcipne. W proste historyjki wtyka powta

rzalne refreny, sentencje o przyja?ni i urodzie ?ycia.

Ksi??eczka niewielka, pisana j?zykiem przedszkolaka okaza?a si? mi?dzy

narodowym bestsellerem. Autor wymy?li? Misia i Tygryska, przyjaciele miesz

kaj? razem w przytulnym domku nad rzeczk?. Publikacja ta opowiada o ich

najnowszej przygodzie. Obaj marz? o "najwi?kszym szcz??ciu na ziemi",
o bogactwie. Bohaterowie ksi??ki wiod? skromne ?ycie na lonie przyrody. Mi?

i Tygrysek s? nieroz??czni. Pisarz pi?knie o tym opowiada, a s?owom towarzy

sz? kolorowe ilustracje.
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Kasdepke Grzegorz: Wakacje Potworaka. - Warszawa: Nasza Ksi?garnia,
2003

Autor w bardzo atrakcyjny sposób opowiada z pozoru normaln? przygod?
i histori? tajemniczej przesy?ki. ??czy elementy nowoczesno?ci (internet)
z fantastyk?. Tradycyjne ba?niowe postacie reprezentuje tuPotworak. Koncep

cja graficzna Agnieszki Sadurskiej sprawia, ?e lektura staje si? bardzo pasjonu

j?ca. Wszystko to zach?ca dziecko do wielokrotnego czytania i ogl?dania ksi?
?eczki. Publikacja wydana zosta?a w serii "Moje Poczytaj ki".

Kolorowe opowie?ci. - Pozna?: Podsied?ik - Raaiewski i Spó?ka, 2004

Kolorowe opowie?ci to wiersze i opowiadania znanych polskich autorów.

Wybrane zosta?y specjalnie dla dzieci najm?odszych.
Dziecko wprowadzane jest w bogaty ?wiat przyrody, którego cykliczne

zmiany zaakcentowano w ksi??ce. Weso?e, rytmiczne utwory pomog? malu

chom w nawi?zywaniu kontaktów z rówie?nikami poprzez zabawy ruchowe.

Zamieszczone w tomiku utwory mo?na wykorzysta? jako scenariusze zaj?? .

z przedszkolakami.
"

.
r

•

Legendy polskie: Od Tatr do Ba?tyku. ? Kraków!Ski'?at,2004
Na zbiór sk?ada si? trzydzie?ci .niepowtarzalnych opowie?ci w opracowaniu

Ewy Stadtmiiller. Nastrojowe ilustracje Kazimierza Wasilewskiego w pe?ni

oddaj? ba?niowy klimat opowiada?. Legendy si?gaj? pocz?tków pa?stwowo?ci

polskiej. Dzi?ki lekturze poznamy losy Lecha, Czecha i Rusa, Piasta Ko?odzie

ja. Popiela, Królowej Jadwigi, ?w. Kingi, Króla ?okietka. S? skarbnic? opowie- .

?ci o Smoku Wawelskim, Bazyliszku,' mówi? o historii krakowskiego hejna?u,
pozna?skich kozio?ków, gda?skich lwów, warszawskiej syreny, z?otej kaczki,
toru?skich pierników czy o w?drówkach rzeki Wis?y:

'

. ',,;·i,,': ,'. " :'",.

Musierowicz Ma?gorzata: J?zyk Trolli. ::.. ?ód?: Akapit Press, 2004

J?zyk Trolli to.ju? 15 tom cyklu .Je?ycjada". G?ówn? bohaterk? jest Stani

s?awa Trolla-kole?anka i wielka mi?o?? Józinka.Pa?ysa, syna Idy Borejko .. Jest to

ksi??ka jak zawsze wzruszaj?ca, ?mieszna i zabawna. re ?wietna lektura,
w której wreszcie poznajemy ?ycie Borejków z innej strony. Do tej pory byli
oni postaciami bez skazy, obecnie przedstawieni s? bardziej obiektywnie.
W ?wietle nowych problemów, kontrowersyjnych tematów rozmów, akcja na

biera dynamiki i staje si? bardziej absorbuj?ca,
"?wiat wed?ug Ma?gorzaty Musierowicz" przedstawiony w serii "Je?ycja

da" mo?emy ?mia?o uzna? za' klasyk? polskiej literatury m?odzie?owej. Od

wielu lat autorka fascynuje ciep?ym klimatem i ?yczliwo?ci?. Kolejna publika

cja z pewno?ci? zainteresuje czytelników w ró?nym wieku.
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Nesbit Edith: Poci?gi jad? do taty.
- Kraków: Skrzat, 2003

Wydawnictwo Skrzat w nowej serii Klasyka z Feniksem zaproponowa?o

ksi??k? Edith Nesbit, popularnej angielskiej autorki, porównywalnej z Astrid

Lindgren. Niezwyk?e przygody Petra i Bobbi wci?? bawi? m?odych czytelników.
?wietno?ci wydawnictwu dodaj? ilustracje Jolanty Adamus-Ludwikowskiej.

Podgórska Anna: Dlaczego trawa jest zielona? Odpowiedzi na k?opotliwe

pytania. - Kraków: Aksjomat, 2003

Podgórska Anna: Dlaczego niebo jest niebieskie? Odpowiedzi na k?opotliwe

pytania. - Kraków: "Aksjomat", 2003

Podgórska Anna: Dlaczego ?nieg jest bia?y? Odpowiedzi na k?opotliwe

pytania. - Kraków: "Aksjomat", 2003

Seria "Nauka Cieszy" niesie odpowiedzi na pytania naj m?odszych czytelni

ków, ciekawych otaczaj?cego ich ?wiata. Pe?ne humoru odpowiedzi pozwol?
dzieciom pozna? i wyt?umaczy? rzeczywisto??, rozwijaj?c równocze?nie wy

obra?ni? i zdolno?? krytycznego my?lenia. Barwne ilustracje kszta?tuj? wra?li

wo?? estetyczn? dziecka. Materia? podany jest w sposób przyst?pny, zadowoli

dociekliwe dzieci i b?dzie stanowi? pomoc dydaktyczn? dla rodziców odpowia

daj?cych ci?gle na nowe pytania.

Siesicka Krystyna: Trzynasty miesi?c poziomkowy. - ?ód?: Akapit Press,
2004

Literatura m?odzie?owa wzbogaci?a si? o kolejn? znakomita publikacj?

Krystyny Siesickiej. Poznajemy Toma, Petr?, Gustawa i Ja?min?. S? oni bywal
cami "Przydro?nego barku". .Poziomkowy miesi?c" trwa tu bez przerwy, jest tu

pogodnie, wokó? unosi si? zapach owocowych koktajli. Jednak ?wiat na ze

wn?trzjest mniej bezpieczny.

Stadmiiller Ewa: W Azji. - Kraków: "Skrzat", 2003

Stadmiiller Ewa: W Australii. - Kraków: "Skrzat", 2003

Stadmiiller Ewa: W Ameryce. - Kraków: "Skrzat", 2003

Stadmiiller Ewa: W Afryce. - Kraków: "Skrzat", 2003

Zabawne, pe?ne uroku ksi??eczki z serii "Zwierzaki- dzieciaki", rozbudza

j?ce w naj m?odszych czytelnikach ciekawo?? ?wiata. Opisuj? w sposób niezwy
k?e miejsca, co zach?ca do wspólnego prze?ywania przygód. Kolorowe ilustra

cje Kazimierza Wasilewskiego odtwarzaj? niepowtarzalny klimat poszczegól

nych kontynentów.

Stadmiiller Ewa: W Europie -las. - Kraków: "Skrzat", 2003

Stadmiiller Ewa: W Europie
-

??ka. - Kraków: "Skrzat", 2003

Stadmii?ler Ewa: W Europie - podwórko. - Kraków: "Skrzat", 2003
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Seria "Dzieciaki - zwierzaki" proponuje dla naszych maluchów cykl ksi?

?eczek "W Europie ... ". Ma?e zwierz?tka opowiadaj? o sobie i swoich rodzicach.

Przygody sarenki, wiewiórki, je?a czy zaj?czka nios? za sob? warto?ci eduka-
.

cyjne. Mali przyjaciele mówi? jak ?yj?, gdzie mieszkaj?, co jedz?.
"

Strza?kowska Ma?gorzata: Bajka o smoku Kruszynce. - Warszawa: Nasza

Ksi?garnia, 2003

Seria .Poczytaj mi mamo" ogromnie popularna i lubiana przez kolejne po

kolenia dzieci, rodziców i dziadków, proponuje opowie?? o przem?drza?ym
smoku Kruszynce. Bohater w?druje przez Czarny Las, pe?en Niewidzialnych

Gadaj?cych Strachów. Rysunki Marcina i Filipa Bruchnalskich nadaj? ksi??ecz
ce dowcipnycharakter i zach?caj? do wspólnego prze?ywania przygód.

Suwalska' Dorota: Znowb kr?cisz Zu?ka .
- Warszawa: Nasza Ksi?garnia,

2004

Do zabawnych ksi??eczek o Miko?ajku, Mateuszku i Julku do??cza kolejna,

tym razem z dziewczynk? jako g?ówn? bohaterk?. Zu?ka to uczennica klasy

trzeciej szko?y podstawowej, która wyró?nia si? ogromn? fantazj? i du?ym po

czuciem wra?liwo?ci. Jest ambitna, lecz troch? znerwicowana, ma sk?onno?ci do

wpadania w tarapaty. Rozstrzyga je w sposóbniebanalny, stosuje nawet waiid

wschodu. Zu?ka opowiada o swoim codziennym ?yciu, o sprawach zwi?zanym
z domem i szko??. Zwierza si? ze swoich marze?, pora?ek, sukcesów i planów
na przysz?o??. Autorka proponuje ?wietn? lektur?, zabawn? i pouczaj?ca .

.

".,.
. . .
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Sztuczy?ska Jolanta: Porwanie królewny F'irlejki. - Warszawa: Nasza

Ksi?garnia, 2003

Ksi??eczki .Poczytaj mi mamo" ciesz? si? powodzeniem od wielu lat.

Uniwersalno?? tekstu gwarantuje poczytno??, Autorka przenosi nas do króle

stwa Firlandii, gdzie rz?dzi król 'Firlon: Dzieci zachwyc? przygody królewny

Firlejki i smoka Hirka, który wcale niec?ice zje?? królewny ale si? z ni? za

przyja?ni?. Oboje sp?dzaj? czas na wspólnej weso?ej zabawie.
.

Wawi?ow Danuta, Usenko Olga: Bajka o stu królach Lulach. - Warszawa:

Nasza Ksi?garnia, 2003

Nasza Ksi?garnia proponuje, z my?l? o najm?odszych, .Poczyt?j mi mamo".

W serii publikowane s? najbardziej znane opowiadania wspó?czesne, tradycyjne

bajeczki i wierszyki; adresowane do dzieci sze?cio- i o?mioletnich oraz do ro-
.

dziców czytaj?cych ma?ym dzieciom.
..

':"
Samolubny, ?nudzony towarzystwem król Lul Doskona?y zamyka si?

w pa?acu, przegl?da si? sobie w lustrach, którymi wy?o?one s? ?ciany. Podziwia
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sam siebie. Po namy?le sam t?ucze wszystkie lustra, dochodzi do wniosku, ?e

samotne ?ycie, nawet w naj pi?kniejszym pa?acu, jest bez sensu.

Wawi?ow Danuta, Usenko Natalia: Wiersze dla mojej córeczki. Wiersze dla

mojego synka. - Warszawa: Nasza Ksi?garnia, 2004

Tomik zawiera wiersze skierowane do dzieci, dwóch lubianych polskich poetek.
Wiele ze swoich utworów Danuta Wawi?ow zadedykowa?a córce Natalii

Usenko. Ta za?, po latach dopisa?a cykl wierszy dedykowany jej synowi Kubie.

I tak powsta? ciekawy zbiór wierszy ".
.. dla mojejcóreczki, dla mojego synka".

Wierszyki s? ciep?e i dowcipne, dlatego stanowi? odpowiedni? lektur? dla

naj m?odszych pociech. Walory wydawnicze ksi??ki podnosz? ciekawe ilustracje
Paw?a G?odka.

Wid?ak Wojciech: Pan Kulka. - Pozna?: Media Rodzina, 2002

Ksi??eczka Pan Kuleczka jest efektem udanej wspó?pracy krakowskiej ilu

stratorki El?biety Wasiuczy?skiej i warszawskiego autora Wojciecha Wid?aka.

Stworzyli oni ksi??k? zabawn? i interesuj?c?. Postaci? pierwszoplanow? jest
Pan Kuleczka, który zajmuje si? trójk? dziwnych podopiecznych: kaczk?, która

nie kwacze, psem, który nie szczeka, i much?, która bzyczy. ?ycie pana Ku

leczki i mieszkaj?cych z nim zwierz?tek jest bardzo normalne i zwyczajne.

Wszyscy si? kochaj?, wspieraj?, i szanuj?. Pan Kuleczka zawsze jest elegancki,

grzeczny i u?miechni?ty, jest dobrze wychowany i mo?e by? wzorem do na?la

dowania. W pierwszym rozdziale pojawiaj? si? niewidzialne ró?owe okulary,

przez które bohaterowie patrz? na ?wiat i nie zdejmuj? ich przez ca?y czas czy

tania ksi??ki.
Autor opisuje rzadki w literaturze dla dzieci portret taty i jego harmonijnych

relacji z dzie?mi. Jego bohater jest dobry, niezawodny, wszystko wie i potrafi,
chodzi z dzie?mi na wycieczki, czyli odpowiada portretowi idealnego ojca.

Za ilustracje do Pana Kuleczki El?bieta Wasi uczy? ska otrzyma?a wyró?nie
nie w konkursie ProBolonia.

Wielka ksi?ga polskiej poezji dla dzieci. - Pozna?: Podsiedlik - Raniowski

i Spó?ka, 2004

W tomiku zamieszczono kilkadziesi?t lubianych i popularnych utworów dla

dzieci autorstwa polskich pisarzy. To kolekcja wierszy od wielu pokole? czyta

nych w naszych domach. S? w?ród nich utwory m.in. Jana Brzechwy, Juliana

Tuwima, Marii Konopnickiej, Aleksandra Fredry, Wandy Chotomskiej. Utwory

maj? uk?ad alfabetyczny- od: A,a, kotki dwa i Abecad?a do Zosi-Samosi. Zwie

rz?t i ?ab. Zalet? tego wydania jest tak?e twarda oprawa i pobudzaj?ce wy

obra?ni? kolorowe, bardzo interesuj?ce ilustracje. Znajdziemy tu równie? krót

kie informacje biograficzne o poetach.
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Wójkowski Marcin: Wielki bal. - Warszawa: Agencja Wydawnicza Liwo

na,2004

Wierszyk zaprasza na bal, na którym go?ci "tysi?c lal", misie, stonogi,

mrówki, bo?e krówki ... Zabawny tekst gwarantuje sukces przy wspólnym czy

taniu. Estetyczne ilustracje Igora Moniatowskiego zapewniaj? dobr? zabaw?.

Ksi??eczka ukaza?a si? w serii "Klasyka wierszyka" adresowanej do najm?od

szych. Kolorowe wydania najpi?kniejszych wierszyków uatrakcyjniaj? podró?

po cudownej krainie fantazji. W tej serii ukaza?y si? mi?dzy innymi wierszyki
Juliana Tuwima Bambo oraz Marii Konopnickiej Parasol i Pranie.

Wygonik-Barzyk Edyta: Wielkanocne zaj?czki. - Kraków "Zielona Sowa", 2004

Wygonik-Barzyk Edyta: Nadchodz? ?wi?ta wielkanocne. - Kraków "Zielo
na Sowa", 2004

Seria "Moja pierwsza ksi??eczka" proponuje dwie kolorowe bajeczki z ilu

stracjami Doroty i Marka Szalów. Zaj?czki towarzysz? dziecku w powitaniu

wiosny kiedy ze snu budz? si? zwierz?ta i ro?liny, i wszyscy maj? du?o pracy

a przy tym doskonale si? bawi?. Publikacje wprowadzaj? czytelników w klimat

?wi?tecznych przygotowa?, czas kiedy babcia piecze baby wielkanocne a malu

chy wraz z dziadkiem koloruj? pisanki Ksi??eczki w zabawny sposób oddaj?

rodzinn? atmosfer? ?wi?t. Doro?li powinni przeczyta? je aby zach?ci? dzieci do

wspólnej lektury i ?wi?towania.

Zwierz?ta le?ne. - Kraków: "Skrzat", 2003

Owoce. - Kraków: "Skrzat", 2003

Ptaki. - Kraków: "Skrzat", 2003

Warzywa. - Kraków: "Skrzat", 2003

Na spacerze.
- Kraków: "Skrzat", 2003

Zwierz?ta z podwórka - Kraków: "Skrzat", 2004

Pojazdy - Kraków: "Skrzat", 2003

Wydawnictwo "Skrzat" w trosce o potrzeby czytelnicze najm?odszych do

starczy?o na rynek wydawniczy seri? "?wiat Malucha". Kartonowe ksi??eczki
sk?adane w "harmonijk?", nios?c za sob? informacje edukacyjne, stanowi? do

br? zabaw?.
Ka?da ksi??eczka zawiera pogrupowane tematycznie obrazki z podpisami,

które z pewno?ci? zainteresuj? malucha, poznaj?cego ?wiat dzi?ki rysunkom.
Autorem ilustracji jest Andrzej Klapy ta. Korzystaj?c z tych publikacji, maluchy

rozwin? wyobra?ni?, naucz? si? prawid?owo nazywa? i opisywa? przedmioty
oraz poszerz? s?ownictwo.

Marzena Rosiak
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TO WARTO WIEDZIE?



Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen (1805-1875), du?ski ba?niopisarz i prozaik. Po

tomek ubogiej rodziny, od dziecka marzy? o karierze aktorskiej, jednak nie do??

atrakcyjne warunki fizyczne uniemo?liwi?y mu realizacj? planów.
Urodzi? si? 2 kwietnia 1875 roku w ma?ym miasteczku du?skim Odensee. Syn

ubogiego szewca i praczki, wcze?nie osierocony przez ojca, ju? w dzieci?stwie

zacz?? pracowa?. Najwi?ksz? rado?ci? przysz?ego ba?niopisarza by? teatr kukie?ek,

sporz?dzony dla niego przez dziadka, ulubion? lektur? - "Ba?nie z 1001 nocy" i

dzie?a Szekspira. Pisarz pozostawa? pod du?ym wp?ywem babki, która pierwsza

wprowadzi?a go w krain? ba?ni, odkry?a przed nim liczne tajemnice ?wiata ro?lin i

zwierz?t. Wiele motywów, z którymi Andersen si? zetkn? we wczesnym dzieci?

stwie, wykorzysta? pó?niej w swoich utworach, a zainteresowanie fizyk? i przyrod?

pozosta?o jego fascynacj? i pasj? do ko?ca ?ycia.
Pod wp?ywem -lektury i wra?e? wyniesionych z teatrów, go?cinnie wyst?puj?

cych w Odensee, po ?mierci ojca i powtórnym ma??e?stwie matki, Andersen w 15

roku ?ycia wyjecha? do Kopenhagi, pragn?c zosta? aktorem, a w?a?ciwie tancerzem i

?piewakiem. Nast?pne lata by?y dla Andersena okresem burzliwej i nietypowej eduka

cji: ucz?szcza? do szko?y baletowej, cho? nie mia? warunków fizycznych, pobiera?

lekcje ?piewu, cho? nie mia? talentu wokalnego. Po wielu niepowodzeniach znalaz?

opiekuna w dyrektorze Teatru Królewskiego, Januszu Collinie.

W roku 1822 otrzyma? stypendium od króla za swoje osi?gni?cia pisarskie.

Pewniejsza sytuacja materialna pozwoli?a pisarzowi na kontynuowanie pracy

twórczej i rozwijanie zainteresowa?. Odby? wiele podró?y, zwiedzi? m.in. Fran

cj?, Szwajcari?, Szwecj? W?ochy, Grecj?, Turcj?, Holandi?, Belgi?, Angli?,

Szkocj? Hiszpani?, Portugali?, Norwegi?. Ciekawo?? ?wiata i ludzi, ale tak?e

nieustanny niepokój ducha, poczucie osamotnienia oraz kompleksy i urazy

wyniesione z dzieci?stwa, skomplikowany charakter dziwaka, nadmierna wra?

liwo??, trudny do zaakceptowania przez otoczenie egocentryzm
- uniemo?li

wia?y temu niezwyk?emu tu?aczowi znalezienie dla siebie sta?ego miejsca
i prowadzenie ustabilizowanego ?ycia. Andersen w podró?ach i nawi?zywanych
bardzo licznych kontaktach z lud?mi -

cz?sto wybitnymi i s?awnymi - szuka?

potwierdzenia swej warto?ci, faktu, ?e jest znany i lubiany, potrzebny ludziom.

Do przyjació? i znajomych Andersena nale?eli m. in; B. Thorvaldsen, A.G.

Oehlenschlager, 1. L. Heiberg, J.Lind, B. Bjernson, Bracia Grimm J. i W, Ch.

Dickens, H.Ch. Oersted oraz S.A. Kierkegaard.

Jego powie?ci i dramaty budzi?y du?e zainteresowanie.

Debiutowa? w 1922 roku zbiorem utworów M?odzie?cze próby wydanym

pod pseudonimem William Christian Walter. Za wszelk? cen? stara? si? jednak

by? jak najbli?ej teatru, w którym zadebiutowa? jako autor w 1829 sztuk? Kja

erlighed paa Nico/aj Taarn (Mi?o?? na wie?y Miko?aja).
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Twórczo?? literack? zacz?? jako nastolatek, ale swoje pierwsze dojrza?e
dzie?o, Improwizator (1835), napisa? w wieku 30 lat. By?a to powie?? o karierze

biednego dziecka, które mimo osi?gni?tych sukcesów nie potrafi uwolni? si? od

kompleksu niskiego pochodzenia. Kolejne powie?ci, O. T. (1836) i Tylko grajek
(1837), podobnie jak pierwsza i pó?niejsze, zawiera?y w?tki autobiograficzne.

W 1835 ukaza? si? pierwszy zbiorek ba?ni Andersena, Ba?nie opowiedzia
ne dzieciom, po czym, sukcesywnie, w formie zeszytów, wychodzi?y kolejne
cz??ci -

zeszyt 1-6: Ba?nie opowiedziane d/a dzieci (1835-1842), zeszyt 1-5:

Nowe ba?nie (1843-1848), zeszyt 1-2: Opowie?ci (1852-1853) oraz zeszyt 1-10:

Nowe ba?nie i powieki (1858-1872); ??cznie oko?o 150 ba?ni.

?ród?em inspiracji by?y dla pisarza: folklor, jak w Krzesiwie (1835), Ksi??
niczce na ziarnku grochu (1835) i ?winiopasie (1841); Ba?nie tysi?ca ijednej
nocy, jak w Lataj?cym kufrze (1839); oraz tradycja hiszpa?ska - Nowe szaty cesa

rza (1837). Królowa ?niegu (1844) i Brzydkie kacz?tko (1843) zrodzi?y si? w

wyobra?ni autora. Ostatni z wymienionych utworów odczytano jako metafor?
losu samego pisarza, który podsumowa? ba?? w s?owach: "Niewa?ne, ?e urodzi

?em si? na kaczym podwórku, wa?ne, ?e wyklu?em si? z ?ab?dziego jajka". ??cz?c
tendencje romantyczne i realistyczne, ba?nie Andersena urzekaj? prostot? fabu?y i

stylu, a jednocze?nie g??bi? refleksji. Pe?ne ciep?a i sentymentalnego humoru,
nios? optymistyczne przes?anie. Ba?nie przynios?y Andersenowi wielki rozg?os i

zdoby?y mu gor?cych wielbicieli zarówno w?ród dzieci, dla których by?y przezna
czone jak i w?ród doros?ych czytelników, którzy dostrzegali pi?kno stylu oraz

zawarte w nich g??bokie warto?ci humanistyczno - filozoficzne.

Wyrazem uznania przez spo?ecze?stwo du?skie dla wiedzy i zas?ug Ander

sena dla nauki i kultury, by?o nadanie mu w 1851 tytu?u profesora, a w 1874 _

tytu?u radcy. Andersen by? pisarzem p?odnym. Wyda? kilka tomów wierszy,
wiele opowiada?, szkiców, napisa? dziennik· swojego ?ycia, powie?ci, przesz?o
30 sztuk teatralnych, wiele ba?ni. Z ca?ego twórczego dorobku jedynie ba?nie

pozosta?y niezmiennie wspania?e, zdumiewaj?ce bogactwem fantazji, aktualne

w tre?ci. Wiele motywów i w?tków pisarz zaczerpn?? z folkloru, który wzboga
ci? fantazj? i realistycznymi obserwacjami ze wspó?czesnego ?ycia. Zasadniczy
motyw ba?ni Andersena stanowi odwieczna walka dobra ze z?em i egoizmem,
rozumu z ograniczeniem, t?pot? i zak?amaniem.

Oprócz ba?ni na dorobek Andersena z?o?y?y si?: powie?? Ksi??ka z obrazkami

bez obrazków (1840), opis podró?y po Europie Bazar poety (1842), powie?? Dwie

baronówny (1848), libretto do opery narodowej Ma?a Kirsten (1846), autobiografia
Ba?? mojego ?ycia (1855) oraz powie?? Piotr Szcz??ciarz (1870).

Utwory Andersena t?umaczyli na j?zyk polski m.in.: S. Beylin, J. Iwasz

kiewicz, F. Mirandola i W. Syrokomla.
W roku 2003 na polskim rynku ukaza?a si? autobiografia Andersena Auto

biografia .. Ba?? mojego ?ycia. Czyta si? j? jak jedn? z jego ba?m . pi?kn? po-
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etyck? przypowie?? o ?yciu: .Historia mego ?ycia to pi?kna, pe?na wydarze?

szcz??liwa opowie??. Gdyby w dzieci?stwie spotka?a mnie, biednego, samotnego

ch?opca, dobra wró?ka i powiedzia?a: "Wybierz teraz swoj? ?yciow? drog? i cel,

do którego b?dziesz d??y?, a wtedy, wedle mo?liwo?ci twego umys?u i tego, co

podpowiada zdrowy rozs?dek, ochroni? ci? i wspomog? w twoich d??eniach",
moim losem nie mo?na by pokierowa? lepiej, bardziej szcz??liwie i roztropnie.
W roku 1805 mieszka?o w ma?ym, n?dznym pokoiku m?ode ma??e?stwo, darz?ce

si? wielkim uczuciem. On, niespe?na dwudziestodwuletni szewc, by? cz?owiekiem

o licznych talentach i prawdziwie poetyckim umy?le. Jego ?ona, kilka lat od

niego starsza, nie zna?a ?wiata ni ?ycia, ale serce mia?a pe?ne mi/o?ci. Miody
cz?owiek samodzielnie zbudowa? swój warsztat szewski oraz ram? ?ó?ka, od

której rozpocz?? urz?dzanie domu. Ram? t? sporz?dzi? z drewnianego katafalku,
na którym jeszcze niewiele wcze?niej spoczywa?a trumna zmar?ego hrabiego

Trampe ... Jednak zamiast otoczonych krep? i woskowymi ?wiecami zw?ok ary

stokraty, w kwietniu 1805 roku spocz??o na nim ?ywe, ?kaj?ce dziecko, czyli ja,
Hans Christian Andersen ."

Halina Biniek

Z?ota lista ksi??ek polecanych przez fundacj? ABCXXI do g?o?nego czytania
dzieciom

Wiek 0-4

I. Marta Bogdanowicz (opracowanie) - Rymowanki - przytulanki
2. Paulette Bourgeois, Brenda Clark - Seria o Franklinie

3. Jan Brzechwa - Wiersze i bajki
4. JosefCzapek - Opowie?ci o piesku i kotce

5. Karel Czapek - Dasze?ka

6. Gilbert Delahaye - Seria o Martynce
7. Dorota Gellner - Bajeczki
8. Czes?aw Janczarski - Mi? Uszatek, W?drówki Misia Uszatka

9. Janosch - Ach, jak cudowna jest Panama

10. Astrid Lindgren - Lotta z ulicy Awanturników; Ja te? chc? mie? rodze?stwo

II. Hanna ?ochocka - O wróbelku Elemelku

12. Sam McBratney - Nawet nie wiesz, jak bardzo Ci? kocham

13. Nele Most, Annet Rudolph - Wszystko moje; Co wolno, a czego nie wolno

14. Beata Ostrowieka - Lulaki, Pan Czekoladka i przedszkole
15.1ulian Tuwim - Wiersze dla dzieci

Wiek 4-6

I. Hans Christian Andersen - Brzydkie kacz?tko
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2. Florence and Richard Atwater - Pingwiny Pana Poppera
3. Wanda Chetomska - Wiersze, Pi?ciopsiaczki
4. Carlo Collodi - Pinokio

S. Vaclaw ?tvrtek - O gajowym Chrobotku; Bajki z mchu i paproci,
6. Dimiter Inkiow - Ja i moja siostra Klara

7. Astrid Lindgren - Seria o Pippi Po?ezoszanee, Emil ze Smolandii

8. Hugh Lofting - Seria o Doktorze Dolittle

9. Kornel Makuszy?ski - Przygody Kozio?ka Mato?ka

10. Ma?gorzata Musierowicz - Znajomi z zerówki

II. Alan A. Milne - Kubu? Puchatek, Chatka Puchatka

12. Zofia Rogoszówna - Dzieci Pana Majstra
13. Krystyna Sicsieka - Idzie Ja?

14. Ma?gorzata Strza?kowska - Le?ne g?upki; Wierszyki lami?cej?zyki
15. Danuta Wawi?ow - Wiersze

Wiek 6 - Slat

I. Marcin Brykczy?ski - Ni pies, ni wydra
2. Jan Brzechwa - Pch?a Szachrajka; Szelmostwa lisa Witalisa. Akademia Pana Kleksa

3. Frances Hodgson Bumett - Mala ksi??niczka
4. Tove Jansson - Seria o Muminkach

S. Astrid Lingren - Dzieci z Bullerbyn; Mio, mój Mio

6. Mira Lobe - Babcia na jab?oni
7. Anna Onichimowska - Najwy?sza góra ?wiata

8. Stanis?aw Pagaczewski - Porwanie Baltazara G?bki
9. Dr. Seuss • S?o?, który wysiedzia? jajo
lO. Anna Sójka - Czytam od A do Z

II. M. Strza?kowska • Rady nie od parady
12. Anna Catherina Vestly - Sekret taty i ci??arówka
13. Jan Whybrow - Ksi?ga straszliwej niegrzeczno?ci, Ma?ego Wilczka ksi?ga wilkoczynów
14. Piotr Wojciechowski - Z kufra pana Pompu?a
15. Wojciech ?ukrowski • Porwanie w Tiutiurlistanie

Wiek S· 10 Jat

l. Heather Amery: Mity greckie dla naj m?odszych
2. Edmund de Amicis· Serce

3. Marta Berówska - Polskie legendy i podania
4. Frances Hodgson Bumett - Tajemniczy ogród

5. J. Canfield, M. i P. Hansen, I. Dunlap - Balsam dla duszy dziecka

6. Rudyard Kipling- Ksi?ga d?ungli

7. Eric Knight- Lassie, wró?!
.

8. Boles?aw Le?mian- Klechdy sezamowe, Przygody Sindbada ?eglarza

9. Astrid Lindgren - Bracia Lwie Serce; Rasmus i w?ócz?ga

10. Clive Staples Lewis • Opowie?ci z Nami

II. Kornel Makuszy?ski. Szatan z siódmej klasy

12. Lucy M. Montgomery- Ania z Zielonego Wzgórza
13. Antoine de Saint- Exupery - Ma?y ksi???
14. Semp?, Goscinny - Seria o Mikolajku
15. Mark Twain- Przygody Tomka Sawyera, Królewicz i ?ebrak
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Wiek 10 - 12 lat

I. Daniel Defoe - Przypadki Robinsona Crusoe

2. Charles Dickens - Oliver Twist; Opowie?? wigilijna
3. Aleksander Dumas - Trzej muszkieterowie; Hrabia Monte Christo

4. Arkady Fiedler - Orinoko; Spotka?em szcz??liwych Indian

5. Astrid Lindgren - Ronja, córka zbójnika;
6. Ferenc Molnar - Ch?opcy z Placu Broni

7. Ma?gorzata Musierowica- Noelka i inne tomy Je?ycjady
8. Jerzy Niemczuk - Opowie?? pod strasznym tytu?em
9. Edmund Niziurski - Sposób na Alcybiadesa, Ksi?ga urwisów

10. Ferdynand A. Ossendowski - S?o? Birara

l I. Harriet Beecher-Stowe - Chata Wuja Toma

12. Dorota Terakowska - Córka czarownic

13. J.R.R. Tolkien - Hobbit

14. Jean Webster - Tajemniczy opiekun
15. Maciej Wojtyszko - Bromba i inni

Wiek: 12 -14

I. Peter Bichsel - Dziecinne historie

2. H. Jackson Brown, Jr. - Ma?y poradnik ?ycia"
3. J. Canfield, M. V. Hansen, K. Kirberger - Balsam dla duszy nastolatka

4. Paulo Coehlo - Alchemik

5. Arthur Conan Doyle - Pies Baskerville'ów

6. Harper Lee - Zabi? drozda

7. Grzegorz Leszczy?ski - Antologia - Po schodach wierszy
8. Margaret Mitchell - Przemin??o z wiatrem

9. Henryk Sienkiewicz - Quo vadis

10. Anika Thor - Prawda czy wyzwanie
II. J.R.R. Tolkien - W?adca pier?cieni
12. Juliusz Verne - Tajemnicza wyspa

ksi??ki popularnonaukowe
13. Edward de Bono - Naucz si? my?le? kreatywnie
14. Tony Buzan - Rusz glow?
15. Tadeusz Niwi?ski - Ja

Wiek: 14 -16 lat:

l. Ursula K. Le Guin - Czarnoksi??nik z archipelagu
2. Pierre Boulle - Most na rzece Kwai

3. Anna Frank - Dziennik

4. Francis Scott Fitzgerald -Wielki Gatsby
5. RudolfW. Guliani - Przywództwo"
6. Victor Hugo - N?dznicy
7. Spencer Johnson - Kt0 zabra? mój ser?

8. Leszek Ko?akowski - 13 bajek z królestwa Lailonii C .. ) i inne bajki
9. Yann Martel - ?ycie Pi

10. Boles?aw Prus - Faraon

II. Wiktor Woroszylski - Nastolatki nie lubi? wierszy

ksi??ki popularnonaukowe
12. V. B. Droesher - Regu?a przetrwania

64



13. Michael Gurian - Zrozumie? nastolatka'

14. M.R.Kopmeyer - Praktyczne sposoby osi?gania sukcesu.
15. Ron Potter-Efron - ?ycie ze z?o?ci?.

Powy?ej 16 lat:

I. Karen Blixen - Po?egnanie z Afryk?
2. Guareschi - Don Camillo i jego trzódka

3. Zbigniew Herbert - Martwa natura z w?dzid?em; Barbarzy?ca w ogrodzie
4. Ryszard Kapu?ci?ski - Busz po polsku, Cesarz
5. Gabriel Garela Marquez - Nie ma kto pisa? do pu?kownika
6. George Orwell - Folwark zwierz?cy
7. Jan Twardowski - Ja ksi?dz w?druj?cy jak grzyb po deszczu
8. Wis?awa Szymborska - Wiersze

ksi??ki popularnonaukowe
9. Nathaniel Branden - 6 filarów poczucia w?asnej warto?ci.
10. Sephen R. Covey -7 nawyków skutecznego dzia?ania'
II. Erich Frornm - Sztuka mi?o?ci, Mie? czy by?.
12. Daniel Goleman - Inteligencja emocjonalna*
13. John Gray - M??czy?ni s? z Marsa, kobiety z Wenus.
14. Leszek Ko?akowski - Mini wyk?ady o maxi sprawach
15. M. Scott Peck - Drog? mniej ucz?szczan?

*

fragmenty

Ksi??ki do g?o?nego czytania dzieciom. Lista uzupe?niaj?ca

Wiek od urodzenia do 4 lat

l.

2.

3.

4.

Zofia Beszczy?ska - Kot herbaciany
Michael Bond - Mi? Paddington
Jan Brzechwa - Bajki samograj ki

Wanda Chotomska dla najm?odszych. Wyliczanki, zgadywanki, wierszowanki Kubusia

Puchatka - Czerwony, Zielony, ?ó?ty, Niebieski
5.

6.

7.

Czes?aw Janczarski - Awantura w kinie

S?awomir Grabowski - Przygody kota Filemona

Maria Konopnicka - Co sionko widzia?o; Szkolne przygody Pimpusia Sade?ko; Na jago
dy

8.

9.

Astrid Lindgren - Dzieci z ulicy Awanturników

Hanna ?ochocka - Wróbelek Elemelek i jego przyjaciele; Psoty i k?opoty wróbelka

Elernelka

IO. Kornel Makuszy?ski - Awantury i wybryki ma?ej ma?pki Fiki Miki,
11. Polscy autorzy dla trzylatka
12. Polscy autorzy dla czterolatka

13. Ewa Szelburg - Zarembina - Idzie niebo ciemn? noc?
14. Anna ?wirszczynska - O Ma?gosi co si? niczego nie ba?a
15. Judy Waite - Stary rybak i foczka
16. Wojciech Widlak - Pan Kuleczka
17. Wiersze polskich poetów o psach i kotach
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Wiek 4-6 lat

l. Heather Amery - Opowie?ci z weso?ego podwórka
2. E. Beaumont, M.R. Pi mont - Ksi?ga muzyki
3. El?bieta Brzoza (wybór) - Kogel mogel - wybór ..

4. Wanda Chotomska - Pralnia pana Szopa, Kareta z piernika, Leonek i lew; Dlaczego ciel?

ogonem miel?, Gdyby tygrysy jad?y irysy
5. Vaclaw ?tvrtek - O zbójniku Rumcajsie
6. Jerzy D?browski - Bajki Naralki

7. Grzegorz Kasdepke - Kacpcriada
8. Ludwik Jerzy Kern· Bukiet z wierszy
9. Katarzyna Kotowska • Je?

10. Lucyna Krzemieniecka- Z przygód krasnala Halaba?y
II. Maria Kruger . Apolejka i jej osio?ek

12, Beata Krupska . Przygody Euzebiusza

13. Tadeusz Kubiak . Wiersze dla dzieci

14. Jan E. Kucharski- Piotru? szuka przyjaciela
15. Carol Lawson - Wakacje w Nied?wiadkowie

16. Laura ??cz - Bajki, których jeszcze nie znacie

17. Munro Leaf'- Fernando

18. Hanna Lochocka - Ptasie mleko

19. Joanna Papuzi?ska - Wiersze

Wiek 6 - S lat

l. James M. Barrie . Przygody Piotrusia Pana

2. Jan Brzechwa- Akademia Pana Kleksa

3. Lewis Carroll - Alicja w Krainie Czarów, Alicja po drugiej stronie lustra

4. Kamil Gi?ycki - Wielkie czyny szympansa Bajbuna M?drego
5. Mira Jaworczakowa • Co? ci powiem, Stokrotko

6. Anna Kamie?ska • Dom w domu

7. ,J(enneth Grahame - O czym szumi? wierzby
8. 'Erich Kastner . 35 maja
9. Ludwik Jerzy Kern - Prosz? s?onia, Ferdynand Wspania?y
10. Lech Konopi?ski - Ksi??? Lech i druhów trzech

11. Maria Kownacka, Zofia Malicka . Dzieci z Leszczynowej Górki

12. Maria Kruger . Karolela
.

13. Selma Lagerlof'- Cudowna podró?
14. Astrid Lindgren . Braciszek i Karlsson z Dachu; Karlsson z Dachu lata znów; Lataj?cy

szpieg czy Karlsson z Dachu
.

15. Kornel Makuszy?ski. Szale?stwa panny Ewy; Panna z mokr?glow?
16. Edith Nesbit· Historia rodu Po?yczalskich, Pi?cioro dzieci i "co?"; Historia amuletu;

Feniks i dywan
17. Joanna Papuzi?ska- Nasza mama czarodziejka
18. Pamela L. Travers- Mary Poppins
19. Janina Porazi?ska- Pami?tnik Czarnego Noska

20. Otfried Preussler • Malutka Czarownica

21. Zofia Rogoszówna . Dzieci Pana Majstra
22. Robert Louis Stevenson- Czarodziejski ogród wierszy
23. Micha? Sumi?ski - Gaw?dy o zwierz?tach
24. Jonathan Swifr- Podró?e Guliwera
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25. Jan Whybrow - Ma?ego Wilczka ksi?ga straszliwej niegrzeczno?ci; Ma?ego Wilczka

ksi?ga wilkoczynów. Ma?ego Wilczka ksi?ga strachów

26. Maciej Wojtyszko - Saga rodu Klaptun6w

Wiek 8-10 lat

I. Adam Bahdaj - Przygody Marka Picgusa; Wakacje z duchami; Stawiam na Tolka Banana

2. Arkady Gajdar - Timur i jego dru?yna
3. 1. C. Grund - Liczyrzepa duch Karkonoszy
4. Grzegorz Kasdepke - Mity dla dzieci

5. Erich Kastner - Mania czy Ania

6. Janusz Korczak - Kajtu? Czarodziej
7. Edmund Niziurski - Awantura w Nieklaju
8. Eleanor H. Porter - Pollyanna
9. L. Rinser - Troje dzieci i gwiazda
10. Dorota Terakowska - Lustro pana Gryrnsa
II. Wiktor Woroszylski - Cyryl, gdzie jeste?

Wiek 10 - 12 lat

I. James Oliver Curwood - Szara wilczyca; Bari, syn Szarej Wilczycy
2. Charles Dickens - David Copperfield
3. Gerald Durrei - Moja rodzina i inne zwierz?ta
4. Jerome Jerome - Trzech panów w ?ódce nie licz?c psa

5. Józef I. Kraszewski - Stara ba??

6. Karol May - Winnetou; Old Shatherhand; Skarb w Srebrnym Jeziorze

7. Varinia Oberto - Lato z duchami

8. Hanna O?ogówska - Ucho od ?ledzia, Tajemnica zielonej piecz?ci
9. Henryk Sienkiewicz - W pustyni i w puszczy

10. Robert Louis Stevenson - Wyspa skarbów

II. Alfred Szklarski - Seria o Tomku Wilmowskim

12. Mark Twain - Przygody Hucka Finna

13. Juliusz Verne - W 80 dni dooko?a ?wiata; 20 000 mil podmorskiej ?eglugi; Dzieci kapi
tana Granta

Wiek 12 -14

I. Paulo Coelho - Podr?cznik wojownika ?wiat?a

2. James o. Curwood - ?owcy wilków, ?owcy z?ota, W?ócz?gi pó?nocy
3. Jostein Gaarder - ?wiat Zofii

4. William Golding - W?adca much

5. Pawe? Huelle - Opowiadania na czas przeprowadzki
6. Victor Hugo - Katedra Marii Panny w Pary?u
7. Herman Melville - Moby Dick

8. Anna Onichimowska - Hera, moja mi?o??

9. Beata Ostrowieka - ?wiat do góry nogami
ksia?ki popularnonaukowe
10. Michael Gelb - My?le? jak Leonardo da Vinci

II. Wiek 14 - 16 lat

12. Karen Blixen - Opowie?ci o przeznaczeniu, Cienie na trawie

13. Ryszard Kapu?ci?ski - Cesarz, Imperium, Wojna futbolowa

14. De Mello - Modlitwa ?aby
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15. Dorota Terakowska - Samotno?? bogów

ksi??ki popularnonaukowe
16. Paul Herrmann - Poka?cie mi testament Adama

Powy?ej 16 lat:

1 . George Orwell - Rok 1984

2. Lew To?stoj - Wojna i pokój, Anna Karenina

3. ksi??ki popularnonaukowe
4. R. & L. Richardson - N?jstarsze, ?rednie, naj m?odsze

5. C.W. Cerame - Bogowie, groby i uczeni

6. Wojciech Eichelberger - Siedem grzechów g?ównych
7. Robert Cialdini - Wywieranie wp?ywu na ludzi

Ciekawe strony w sieci

http://www.calapolskaczytadzieciom/pl

hllp://www.bajki.com. Bajkowy portal multimedialny

http://republika.pl/dzieckoiliteratura/indeks Magazyn internetowy dla dzieci

i rodziców

http://republika.pl/republikadzieci

htp://junior.reporter.pl/ksi??ki Internetowy serwis dla dzieci

i m?odzie?y
.

http://www.rynek-ksiazki.pl Pierwszy polski profesjonalny ser-

wis orynku ksi??ki

Wydawnictwa

http:www.wilga.com.pl

http://www.akapit-press.com.pl

http://www.aksjomaLcom.pl

http://www.arkady.com.pl

http://www.bellona.pl

http://www.wydawnictwo-debiLpl

http://www.egmonLcom.pl

http://www.ezop.com.pl

http://www.wyd-Iiteratura.com.pl

Wydawnictwo Wilga

Akapit -Press

Wydawnictwo Aksjomat

Wydawnictwo Arkady Sp. z 0.0.

Dom Wydawniczy Bellona

Wydawnictwo Debit

Egmont Polska Sp. z 0.0.

Ezop Agencja Edytorska

Wydawnictwo Literatura

68



hup ://www.mediarodzina.com.pl Harbor Point Sp. Z 0.0. Media Ro-

dzina

http://www.muchomor.com.pl
http://www.nk.com.pl
http://www.gmp.poznan.pl
http://www.priska.com.pl

Muchomor

Nasza Ksi?garnia Sp. z 0.0.

Oficyna Wydawnicza G&P

Wydaw. Podsiedlik-Raniowski

Spó?ka
-

sp. z 0.0.

http://www.proszynski.pl
http://www.rebis.com.pl
http://www.siedmiorog.pl
http://www.skrzat.com.pl

Prószy?ski i S-ka

Dom Wydawniczy Rebis Sp. z 0.0.

Wydawnictwo Siedmioróg

Wydawnictwo Skrzat. Stanis?aw

Por?bski

http://www.swk.pl Stowarzyszenie Wydawców Kato-

lickich

http://www.bertelsman-media

http://www.swiatksiazki.pl
http://www.wc.pl

Bertelsman Media Sp. z 0.0.

Wydawnictwo ?wiat Ksi??ki

Wydawnictwo Edukacyjne Sp. z

0.0.

http://www.wsip.com.pl
giczne

http://www.gmp.poznan.pl

Wydawnictwo Szkolne i Pedago-

Oficyna Wydawnicza

KSi?garnie
http://portal.ksiazka.neLpll Portal Ksi?garski

Ksi?garnia internetowahttp://www. webton/sklepliksz

http://ksi?garnie.org.pl
http://www.ksi?garnia.poszukiwania.pl
http://fxLcom.pl

Baza ksi?gar? internetowych

Ksi?garnia internetowa m.in. dla

dzieci i m?odzie?y

Gra?yna Markiewicz
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KRONIKA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
POWIATU ZAMOJSKIEGO

(II PÓ?ROCZE 2003 ROKU)
- Wybór-

ZAMO??

lipiec / sierpie?
• "Szlakami zabytków Zamojszczyzny" -

wystawa
- PiMBP

•

Wakacje z ekonomi? na ty
- realizacja programu dotowanego przez Naro

dowy Bank Polski. Zadanie obejmowa?o zaj?cia edukacyjne dla m?odzie?y

(lekcje bankowe i wizyty warsztatowe w placówkach finansowych, poga

danki z udzia?em przedstawicieli banków, ekspozycje literatury z zakresu

ekonomii i finansów) oraz 2-etapowy Turniej wiedzy bankowej - PiMBP

• "Zdrowe wakacje 2003" -

realizacja programu na rzecz dzieci i m?odzie?y
z rodzin ubogich i wielodzietnych m. Zamo?cia. Celem akcji by?o zaintere

sowanie m?odych ludzi zdrowym stylem ?ycia, m. in. poprzez aktywno??

kulturaln? oraz u?wiadomienie im niebezpiecze?stw tkwi?cych
w za?ywaniu narkotyków, paleniu tytoniu i spo?ywaniu alkoholu. Akcja

obejmowa?a dzia?alno?? o?wiatow? - pogadanki, spotkania z nauczycielem

szko?y medycznej, wystawy literatury - organizowane w bibliotekach, pro

filaktyczne konkursy plastyczne: "Odrzu?my uzale?nienia - wchodzimy
trze?wi w XXI wiek", ,,Alkohol fa?szywym przyjacielem", "Kto u?ywa ten

przegrywa" oraz konkurs na recenzj? ksi??ki Jana Paw?a Krasnod?bskiego
"Stokrotka". Oprócz zaj?? o?wiatowych w bibliotekach zorganizowano do?y
wianie dzieci i m?odzie?y. W realizacj? programu "Zdrowe wakacje 2003" za

anga?owane by?y 4 filie miejskie PiMBP: FB nr 2, FB nr 8, FB nr 10 i FB nr 11

•
"Stare samochody", "Kolorowe motyle" - konkursy plastyczne - FB nr l

•

"Czy znasz ksi??ki Kornela Makuszy?skiego", "Moje wspomnienia z wakacji"
-

konkursy literackie - FB nr 2

•

"Wyklejanki z materia?ów przyrodniczych", "Z Kozio?kiem w ?wiat",

"Kolorowe serduszko", "Zak?adka do ksi??ki", "Brzechwa dzieciom" -

konkursy plastyczne
- FB nr 2

•
"Ko?o fortuny" - konkurs zabawowy

- FB nr 5

• .Lato po zamojsku" - wakacyjny cykl zaj?? dla dzieci i m?odzie?y - FB nr 8.

W programie, m. in.: wystawa Regionalia Biblioteki Dzieci?cej, zaj?cia
i konkursy plastyczne: Moje miasto, Portret pól, Ludowa ceramika

Z papieru, Zamojskie paj?ki, Zak?adka do ksi??ki z regionalnymi motywami,

Do?ynkowe wie?ce, Regionalna wycinanka, Hafty naszego regionu, Ludowe

zabawki z plasteliny, Herb Zamo?cia, konkursy czytelnicze: Folklor znany
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i nieznany oraz Moje miasto, jego historia, tradycja, kultura, konkursy lite
.

rackie: Zaproszenie do Zamo?cia, Historia naszego hejna?u, konkurs recy

tatorski Poranek poezji regionalnej, wspólne czytanie wierszy zamojskich

poetów oraz legend o Zamo?ciu, konkursy przyrodnicze: Osobliwo?ci Roz

tocza. Zwierz?ta Zamojskiego ZOO, Poznajemy faun? ijlor? Roztocza?

skiego Parku Narodowego oraz cykl zabaw Sia?a baba mak inspirowanych

tradycj? ludow? regionu zamojskiego.
• "Zgadnij kim jestem?" - zabawa edukacyjna przybli?aj?ca 'literackie por

trety bohaterów lektur szkolnych ?
FB nr 9

• "Wakacje 2003", "Lato w kolorze pomara?czy", "??ka na suficie", .Pia

skowe obrazki", "Po?egnanie wakacji", "Szkatu?ka pe?na wspomnie?" -

zaj?cia plastyczne tematycznie zwi?zane z latem - FB nr 10

• "Ba?nie z ró?nych stron ?wiata", .Harry Potter i jego ba?niowi przyjaciele",

"Ksi??ka dla przyjaciela", "Cudaki wy?miewaki", "Bajkowy collage", "Aka
demia Pana Kleksa", .Papierowy zamek Hogwart"

-

zaj?cia plastyczne inspi
rowane czytanymi fragmentami utworów literackich - FB nr 10

• "Kolorowe witra?e" - konkurs plastyczny - FB nr II

• "Zabawa w skojarzenia" - zaj?cia biblioteczne s?u??ce poznawaniu
i zapami?tywaniu znaczenia nowych terminów i poj?? - FB nr 11

• "Gigantyczna posta?" - konkurs plastyczny i wystawa pokonkursowa - FB nr 11

• "Nie dwa razy" -

wystawa w 80. rocznic? urodzin Wis?awy Szymborskiej-
FB nr 12

wrzesie?

• "Grafika ksi??ki - historia, dzie? dzisiejszy" - ekspozycja - PiMBP

• "Wizytówki mojej rodziny" - konkurs plastyczny - FB nr l

• "W rocznic? wrze?nia 1939 roku" - czytanie poezji o tematyce wojennej
i patriotycznej W?adys?awa Broniewskiego (w ramach. cotygodniowych spo

tka? czwartkowych) - FB nr 3

• ,,115. rocznica urodzin Janiny Porazi?skiej" - czytanie i recytowanie wierszy
autorki (w ramach cotygodniowych spotka? czwartkowych) - FB nr 3

• "Co wiem o Adamie Asnyku" - konkurs czytelniczy - FB nr 5

• ,,0 szkole z humorem" - zaj?cia biblioteczne - FB nr 10

• "Korale jesieni", "Kasztanki", "Jesienne ró?e" - zaj?cia plastyczno

przyrodnicze maj?ce na celu zwrócenie uwagi na zmiany zachodz?ce w

przyrodzie jesieni? - FB nr 10

pa?dziernik
• .Polska Orkiestra W?o?cia?ska. Stanis?aw Namys?owski (1879 -

1963)" -

ekspozycja
- PiMBP

• Zorganizowano 2 spotkania autorskie z warszawsk? poetk? Alicj? Patey -

Grabowsk?. Odby?y si? one w FB nr 8 i 11 PiMBP
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• "z bie??cych zjawisk w literaturze obcej" - szkolenie dla bibliotekarzy powiatu

zamojskiego. Wyk?ad wyg?osi? Stanis?aw ?ak z Wy?szej Szko?y Pedagogicznej
w Kielcach - PiMBP, SBP 0/ Zamo??. Przedsi?wzi?cie dotowane przez Staro

stwo Powiatowe w Zamo?ciu

• "Malowane w?glem" - konkurs plastyczny
- FB nr I

•

"Kompozycja z plasteliny" - konkurs plastyczny - FB nr 2

•

.Pontyfikat pokory i mi?o?ci" - monta? twórczo?ci literackiej z okazji 25-lecia

pos?ugi papieskiej Jana Paw?a 11- FB nr 3

• "W krainie przyrody i fantazji" - konkurs czytelniczy - FB nr 5

• "Deszczowe zagadki" - konkurs literacki oraz zaj?cia plastyczne inspirowa-
ne, m. in. ut worami Leopolda Staffa i Danuty Wawi?ow - FB nr 10

• "Jesienne witra?e" - zaj?cia plastyczne - FB nr 10

• "Jesienne li?cie" - konkurs plastyczny - FB nr II

• "Chro? swoje serce" -

wystawa
- FB nr 12

listopad
• .Polska wróci?a w listopadzie ...

"

-

wystawa zorganizowana w Urz?dzie
Miasta Zamo?? - PiMBP

• "K wiaty Roztocza" - realizacja jesiennej edycji konkursu plastyczno

literackiego o tematyce ekologicznej - PiMBP

• "Walka o niepodleg?o??" - konkurs historyczny - FB nr l

•

Czytanie poezji o tematyce patriotycznej, wspólne ?piewania pie?ni patrio

tycznych (w ramach cotygodniowych spotka? czwartkowych) - FB nr 3

• Konkurs na naj ciekawiej opowiedzian? bajk?, gaw?d? lub legend?

(w ramach cotygodniowych spotka? czwartkowych) - FB nr 3

• .Polska i ?wiat" - konkurs geograficzny - FB nr 5

•

"Czy znasz Akademi? Pana Kleksa" - konkurs czytelniczy
- FB nr 8

•

.Wierszykarnia czyli jesienne czytanie" - zaj?cia biblioteczne - FB nr 10

•

"Gwiazdkowy kotek", "?wiec?cy ba?wanek", "Choinkowy las" - zaj?cia

plastyczne - FB nr 10

•

"Czy wiesz, kto to napisa??" - konkurs krzy?ówkowy
- FB nr II

grudzie?
•

"Miniony czas - stroje ludowe, obyczaje, gin?ce zawody" -

wystawa PiMBP

•

.Biblioterapeutyczne funkcje bibliotek publicznych" - szkolenie dla biblio

tekarzy bibliotek publicznych powiatu zamojskiego. O potrzebach osób

niepelnosprawnych mówi?a Maria Król - Pe?nomocnik ds. Osób Niepe?no

sprawnych w Zamo?ciu, a o Roli bibliotek publicznych w pracy na rzecz

osób niepe/nosprawnych Magdalena Wójcikiewicz - instruktor WBP w

Lublinie - PiMBP
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• Zorganizowano podsumowanie powiatowego konkursu o tematyce regio-"

nalnej "Na wycieczk? do ...

-

poznajemy dziedzictwo kulturowe naszej

okolicy" - PiMBP ;

• Odby?o si? podsumowanie konkursu o tematyce ekologicznej ph. "Kwiaty
Roztocza" - PiMBi>

• "?wi?teczne dekoracje" - konkurs plastyczny - FB nr l

• "WokÓ? wigilijnego sto?u" - impreza czytelnicza po?wi?cona polskim tra

dycjom bo?onarodzeniowym - FB nr 8

• "?nie?ny ?wiat" -

wystawa prac plastycznych dzieci z Przedszkola nr 7

w Zamo?ciu - FB nr 8

• .Plakatowa choinka", ,,Anio?y prosto z chmury" - zaj?cia plastyczne - FB nr 10

• "Kochany ?wi?ty Miko?aju" - konkurs na wiersz- FB nr 10

ADAMÓW

lipiec I sierpie?
• "Wakacje w bibliotece" - zaj?cia dla dzieci pozostaj?cych w okresie waka-

.

cji w miejscu ·zamieszkania (gry, zabawy, konkursy, zaj?cia z ksi??k?) -

GBP, FB Suchowola, FB Bondyrz
• Zorganizowano gminny etap Turnieju wiedzy bankowej Wakacje

z ekonomi? na ty
- GBP

• Przeprowadzono remont bie??cy w bibliotece gminnej
wrzesie? I pa?dziernik
• Zakupiono sprz?t komputerowy do FB w Bondyrzu
• "Nauczyciel w ?rodowisku i szkole" -

pogadanka
- GBP, FB Bondyrz

listopad
• "Herb gminy Adamów" - konkurs - FB Suchowola

• "Leopold Staff'·- konkurs wiedzy - GBP
.

grudzie?
• Zaj?cia biblioteczne (przygotowywanie ozdób choinkowych, strojenie

choinki, wspólne ?piewanie kol?d) - GBP, FB Bondyrz, FB Suchowola

GRABOWIEC

lipiec
• Zorganizowano zaj?cia dla m?odzie?y uczestnicz?cej w Turnieju wiedzy

bankowej Wakacje z ekonomi? na ty. By?y to 2 pogadanki z udzia?em ksi?

gowej Gminnego O?rodka Kultury oraz dyrektora banku spó?dzielczego -

GBPiGOK

• Biblioteka otrzyma?a sprz?t komputerowy oraz pod??czenie do internetu - GBP

sierpie?
• Odby? si? I etap Turnieju wiedzy bankowej Wakacje z ekonomi? na ty

-

GBPiGOK
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wrzesie?

• "Jak interesuj?co mo?na sp?dzi? wakacje?" - otwarcie wystawy prac pla-

stycznych wykonanych na zaj?ciach bibliotecznych - GBP, GOK

• Odby?a si? promocja ksi??ki Studia Z dziejów Grabowca - GBP i GOK

• Rozpocz?? si? remont pomieszcze? bibliotecznych - GBP

pa?dziernik
• .Poznajerny zawód bibliotekarza" - lekcja biblioteczna dla uczniów kI. II

gimnazjum

listopad
• ,,0 niepodleg??" - rocznicowy monta? s?owno-muzyczny - GBP, GOK

• Odby?a si? promocja ksi??ki "Zapach wiosennych my?li" - zbioru wierszy

napisanych przez m?odzie? gimnazjaln? i licealn? - GBP, GOK

• "Tradycje andrzejkowe"
- wieczór wró?b i zabaw andrzejkowych - GBP, GOK

KOMARÓW

lipiec
• "Dni Komarowa" - festyn sportowo

- rekreacyjny - GBP, SOKiS

• Odby?a si? promocja ksi??ki Komarów i okolice - GBP, SOKiS

sierpie?
• ,,83. rocznica Bitwy pod Komarowem" - patriotyczna impreza ?rodowiskowa

GBP,SOKiS

grudzie?
• Odby? si? "Regionalny Konkurs Pie?ni Religijnej Osób Niepe?nosprawnych"

-

GBP,SOKiS
• Zorganizowano j.Ill Gminny Przegl?d Kol?d Ró?nych Narodów" - GBP,

SOKiS

KRASNOBRÓD

lipiec
• Biblioteka w??czy?a si? w obchody Dni Krasnobrodu. Zorganizowano

kiermasz ksi??ek - MGBP

• Odby?o si? spotkanie uczestników konkursu Wakacje z ekonomi? na ty

z przedstawicielami banku spó?dzielczego
- MGBP

• G?o?ne czytanie dzieciom ksi??ki pt. Mam trzy lata - zaj?cia biblioteczne -

FB Hutki

sierpie?
•

Wakacje z ekonomi? na ty
- eliminacje gminne Turnieju wiedzy bankowej

-MGBP

wrzesie?

•

"Najwi?cej przeczytanych ksi??ek w roku szkolnym 2003/2004" -

og?osze
nie konkursu - MGBP, FB HUlki
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• "z ba?ni? przez ?wiat" - przegl?d ksi??ek dla dzieci - FB Hutki

• "Unia Europejska" -

wystawa
- MGBP

pa?dziernik
• "Jesienne pejza?e" - zaj?cia plastyczne

- MG BP

listopad
• Zapoznanie z bibliotek? dzieci z klas I i II szko?y podstawowej

- MGBP

?ABUNIE

sierpie? / wrzesie?

• W??czono si? w przygotowania i obchody gminno-parafialnego ?wi?ta

plonów. Biblioteka przygotowa?a cz??? artystyczn?
- GBP

grudzie?
• ?abunie u progu nowego tysi?clecia - wspó?wydanie ksi??ki Barbary

i Jacka Buszewiczów - GBP

MI?CZYN

lipiec
• "G?o?ne czytanie dzieciom" -

zaj?cia biblioteczne (czytanie utworów ze

zbioru Idzie niebo ciemn? noc?)
• "Mówimy wiersze Jana Brzechwy" - konkurs recytatorski

sierpie?
• "W Krainie U?miechni?tej Ksi??ki" - konkurs zagadek literackich

• "?amig?ówki literackie" - konkurs czytelniczy
• "G?o?ne czytanie dzieciom" - zaj?cia biblioteczne (czytanie utworów ze

zbioru Ba?nie fi?skie)
wrzesie?

• "Kasztanowe figurki" - konkurs plastyczny
• "G?o?ne czytanie dzieciom" - zaj?cia biblioteczne (czytanie utworów ze

zbioru U z?otego ?ród?a)

pa?dziernik
• Zorganizowano wycieczk? do biblioteki dla dzieci z kI. III szko?y podsta

wowej, podczas której zapoznano dzieci z bibliotek?, zaprezentowano im

literatur? popularnonaukow? dla dzieci i m?odzie?y
• "G?o?ne czytanie dzieciom" - zaj?cia biblioteczne (czytanie utworu 120

przygód Kozio/ka Mato/ka)
• "Rocznica pontyfikatu Jana Paw?a II" -

wystawa

listopad
• "G?o?ne czytanie dzieciom" - zaj?cia biblioteczne (czytanie utworów Marii

Konopnickiej i Ewy Szelburg-Zarembiny)

grudzie?
• "Krajobraz zim?" - konkurs plastyczny
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"G?o?ne czytanie dzieciom" - zaj?cia biblioteczne (czytanie utworów Do

roty Gellner)

•

"Weso?ych ?wi?t" - spotkanie czytelnicze, pogadanka o zwyczajach bo?o

narodzeniowych

•

Zorganizowano wigilijne spotkanie op?atkowe dla czytelników Biblioteki
•

NIELISZ

sierpie?
•

Zorganizowano gminny etap Turnieju wiedzy bankowej Wakacje
Z ekonomi? na ty

- GBP

wrzesie?

•

"Katalogi biblioteczne i uk?ad ksi?gozbioru na pó?kach" -

lekcja biblio

teczna dla kl. IV szko?y podstawowej

listopad
•

Zorganizowano gminny etap powiatowego konkursu o tematyce ekologicz

nej "Kwiaty Roztocza"

RADECZNICA

lipiec / sierpie?
•

Wakacyjne zaj?cia dla dzieci, podczas których odby?y si?, m. in. konkursy

plastyczne oraz konkursy wiedzy - GBP

•

Gminny etap Turnieju wiedzy bankowej Wakacje z ekonomi? n a ty
- GBP

•

"Wakacje moich marze?" - konkurs plastyczny - FB Gorajec
•

Przeprowadzono remont bie??cy pomieszcze? bibliotecznych - FB Gorajec
Wrzesie?

•

Konstanty Ildefona Ga?czy?ski - konkurs wiedzy - GBP

pa?dziernik

•

Odby?y si? jubileuszowe obchody SS-lecia Biblioteki Publicznej Gminy
Radecznica - GBP

listopad / grudzie?
•

"Kwiaty Roztocza" - gminny etap konkursu o tematyce ekologicznej -

GBP, FB Gorajec
•

"Czytanie bajek" - zaj?cia biblioteczne dla dzieci m?odszych - FB Gorajec

SIT ANIEC (GBP ZAMO??)
lipiec / sierpie?
•

Odby? si? gminny etap Turnieju wiedzy bankowej Wakacje z ekonomi? na

ty
- GBP i filie

•

"Na wycieczk? do ...

"
- pogadanka o zabytkach i ciekawych miejscach

wSita?cu - GBP

•

Do nowego, wi?kszego lokalu przeniesiono Fili? Biblioteczn? w Kalinowicach
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• .Posta? z bajki", "Kozio?ek Mato?ek", "Moje wakacje" -

wakacyjne kon

kursy plastyczne. - FB w Mokrem

• "Stefek Burczymucha", "Czarownice i czarodzieje na wakacjach", "Mój mi?",

.

.Pocztówka z wakacji" - wakacyjne konkursy plastyczne -,FB w P?oskiem

• "Wakacje z Kubusiem Puchatkiem" - konkurs plastyczny oraz test

z wiedzy o ksi??ce. A. A. Milne "Kubu? Puchatek"- FB w Zawadzie

wrzesie?

• "Odkrywamy cuda natury" - konkurs plastyczny
• "Zatrzyma? lato" - konkurs plastyczny i wystawa prac

- FB Wysokie

pa?dziernik
• "Kompozycje jesienne" - konkurs - GBP, FB Kalinowice

• "Kwiaty Roztocza"· - pierwszy etap konkursu ekologicznego -

FB Kalinowice, FB P?oskie

• ,,0 ksi??ce i bibliotece" - konkurs poetycko-plastyczny og?oszony z okazji

jubileuszu BPG Zamo??

• Przeprowadzono remont bie??cy w pomieszczeniach bibliotecznych
FB w Lipsku i FB w Zawadzie

listopad
• "Ca?a Polska Czyta Dzieciom" - cykl spotka?, podczas których odbywa?o

si? g?o?ne czytanie dzieciom. Do czytania zaproszono znanych
w ?rodowisku ludzi - FB Kalinowice

: grudzie?
.': • Odby?y si? jubileuszowe obchody 40-lecia Biblioteki Publicznej Gminy Za

mo??. W programie uroczysto?ci - oprócz przemówie? okoliczno?ciowych,

nagród i gratulacji dla jubilatów - znalaz? si? wyk?ad Obraz wspó?czesnego

czytelnika a kultura obrazkowa Romana Doktóra z Katolickiego Uniwersy
tetu Lubelskiego, koncert skrzypcowy Wac?awa Swachy - muzyka Polskiej

Orkiestry W?o?cia?skiej oraz cz???. artystyczna w wykonaniu m?odzie?y
szkolnej. Histori? Biblioteki przedstawi?a Teresa Welcz - dyrektor tej pla
cówki. Imprezami towarzysz?cymi by?y wystawy: nagrodzonych prac kon

kursowych ,,0 ksi??ce i bibliotece", ksi?g pami?tkowych filii bibliotecznych
oraz wystawa dorobku poetyckiego Alfredy Magdziak, poetki ludowej - GBP

SITNO

listopad
• "Godzina bajek" -

cykliczne zaj?cia.dla dzieci, podczas których odby?o si?

g?o?ne czytanie ba?ni Czerwony Kapturek, Ja? i Ma?gosia, Dzikie ?ab?dzie
- FB Horyszów Polski

grudzie?
• "Godzina bajek" - cykliczne zaj?cia dla dzieci, podczas których odby?o si?

g?o?ne czytanie Ba?ni Hansa Christiana Andersena - FB Horyszów Polski
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SKIERBIESZÓW
lipiec / sierpie?
•

Biblioteka w??czy?a si? w obchody Dni miejscowo?ci - GBP
•

Przeprowadzono gminny etap Turnieju wiedzy bankowej Wakacje
z ekonomi? na ty

- GBP

wrzesie?

Zorganizowano wycieczk? do biblioteki dla dzieci z oddzia?u przedszkol
nego

- GBP

•

.Poznejemy nasz? bibliotek?" -

lekcja biblioteczna dla kl. " szko?y pod
stawowej - GBP

•

"?yjemy w zgodzie z natur?" -

lekcja biblioteczna dla kl. I gimnazjalnej _

•

GBP

STARY ZAMO??

lipiec / sierpie?
•

Przeprowadzono remont bie??cy pomieszcze? bibliotecznych - GBP
•

Organizacja akcji Lato 2003 -

zaj?? dla dzieci i m?odzie?y pozostaj?cej
w okresie wakacji w miejscu zamieszkania. Program obejmowa?: konkursy, za

bawy i gry sportowe, jazd? na kucykach, wyjazd na p?ywalni? - FB Udrycze
•

Zorganizowano gminny etap Turnieju wiedzy bankowej Wakacje z ekonomi?
na ty

- GBP

grudzie?
•

Zorganizowano wyjazd do kina na projekcj? filmu "Gdzie jest Nemo?" _

GBP

•

"Mój prezent od ?w. Miko?aja" - biblioteczne zaj?cia plastyczne - FB Udrycze
•

"Ta noc gdy ksi??yc ?wieci bochnem chleba" -

spotkanie wigilijne.
W programie, m.in. ?piewanie kol?d i pastora?ek, recytacja wierszy, przed
stawienie dawnych zwyczajów i obrz?dów ?wi?tecznych, wyst?py kol?dni
ków - FB Udrycze

SU?ÓW

lipiec / sierpie?
•

Zorganizowano zaj?cia dla dzieci pozostaj?cych w okresie wakacji
w miejscu zamieszkania. Sk?ada?y si? na nie gry i zabawy ?wietlicowe, za

j?cia sportowe, wycieczki, konkursy rysunkowe
- GBP

•

Zorganizowano wycieczk? dla dzieci do ?a?cuta - GBP

Przeprowadzono gminny etap Turnieju wiedzy bankowej Wakacje
z ekonomia na ty

- GBP

wrzesie? / grudzie?
•

Wspólnie z KGW zorganizowano wycieczk? do Lichenia - GBP
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SZCZEBRZESZYN

lipiec
• Przeprowadzono remont bie??cy pomieszcze? bibliotecznych - MGBP

sierpie?
• "Zorganizowano gminny etap Turnieju wiedzy bankowej Wakacje

z ekonomiq na ty
- MGBP

wrzesie?

• .Pasowanie na czytelnika" - impreza biblioteczna - MGBP

pa?dziernik
• "Najpi?kniejsze bajki ?wiata" -lekcja biblioteczna - MG BP

listopad
• "Korzystanie z katalogu tytu?owego" - lekcja biblioteczna - MGBP

grudzie?
• "Krajobraz zimowy" - konkurs plastyczny

- MGBP

• "Zimowi przyjaciele" -

wystawa prac plastycznych przedszkolaków -

MGBP

ZWIERZYNIEC

lipiec / sierpie?
• Akcja Lato 2003 - zaj?cia dla dzieci sp?dzaj?cych wakacje w miejscu za-

mieszkania

• "Czy znasz zabytki Zwierzy?ca" - konkurs o tematyce regionalnej
• "Wakacje z ulubion? ksi??k?" - konkurs plastyczny
• "Z jakiej to ksi??ki" - zagadki literackie

wrzesie?

• "Budowa ksi??ki" - lekcja biblioteczna

pa?dziernik
• "Ksi?gozbiór podr?czny - zasady korzystania" - lekcja biblioteczna

grudzie?
• "Tradycje i zwyczaje bo?onarodzeniowe" - pogadanka

Halina Zieli?ska
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