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Z ?YCIA BIBLIOTEK





Biblioteka integracji

20 pa?dziernika 2004 roku pracownicy
f

bibliotek publicznych i pedago

gicznych powiatu zamojskiego, tomaszowskiego, hrubi?szowskiego, krasno

stawskiego i bi?gorajskiego mieli okazj? uczestniczy? w seminarium Biblioteka

integracji zorganizowanym przez Zamojski Oddzia? Stowarzyszenia Biblioteka

rzy Polskich oraz Powiatow? i Miejsk? Bibliotek? Publiczn? w Zamo?ciu. Se

minarium po?wi?cone pracy biblioteki na rzecz czytelników z ró?nymi dysfunk

cjami odby?o si? dzi?ki pomocy finansowej Województwa Lubelskiego.
W programie znalaz?y si? nast?puj?ce wyk?ady:

I

_ Wp?yw czytania na rozwój emocjonalny dziecka - Jolanta Juszczak - Poradnia

Pedagogiczno
- Psychologiczna w Zamo?ciu

- Metody pedagogiki specjalnej - krótki rys w kontek?cie edukacji, rozwijania

potrzeb i zainteresowa? dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnej intelektualnie - Maria

Anna Kasiura - O?rodek Szkolno - Wychowawczy w Zamo?ciu

- Biblioterapiajakoforma rewalidacji dzieci niepe?nosprawnych umys?owo
- Maria Anna Kasiura

- Biblioterapia w bibliotekach publicznych - Danuta Zwoli?ska - Powia-

towa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu.
'I)'

- Bibliotekajako miejsce integracji ludzi z dysfunkcj? wzroku -

Damll,ta ,WQjcik
- Filia nr 3 dla Niewidomych PiMBP

- Prezentacja medialna i zwiedzanie O?rodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego
dla Dzieci Niepe?nosprawnych w Zamo?ciu - Dyrektor ds. Edukacji Ma?gorzata

Jagoda - Korduiska.
.

Tematyka seminarium zainteresowa?a bibliotekarzy, którzy nie zawsze s?

w?a?ciwie przygotowani do pracy z czytelnikami specjalnych kategorii. Wiedza

dotycz?ca metodyki pracy z dzie?mi niepe?nosprawnymi oraz terapii poprzez

czytanie odpowiednio dobranej literatury jest niezb?dna, aby mo?liwe by?o

wype?nianie biblioterapeutycznej i integracyjnej roli bibljoteki. Do?wiadczenie

osób pracuj?cych z osobami niepe?nosprawnymi oraz bezpo?redni kontakt

z dzie?mi specjalnej troski podczas ich codziennych zaj?? szkolnych wp?yn??o
na rozszerzenie wiedzy bibliotekarzy oraz u?wiadomienie im potrzeby perma

nentnego dokszta?cania. Wskazane zosta?y mo?liwo?ci uzupe?niania wiedzy
w zakresie biblioterapii na ró?nych poziomach.

Danuta Zwoli?ska
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Biblioterapia w bibliotece publicznej

Biblioterapia jest dzia?aniem terapeutycznym opieraj?cym si? o zastoso

wanie materia?ów czytelniczych. Jest rodzajem psychicznego wsparcia w roz-:

wi?zywaniu osobistych problemów danej osoby przez ukierunkowane czytanie.

Czytanie jako jeden z podstawowych elementów procesu biblioterapeutycznego,

prowadzi do istotnych zmian w procesie leczniczym i wychowawczym. Przy

czynia si? do wzbogacania wyobra?ni, rozszerza' zakres spostrze?e? i poj??'.
Dostarcza równie? bod?ców do rozwoju emocjonalnego. Czytanie przyczynia
si? do kszta?towania postaw, wzbogacania s?ownictwa oraz wzrostu wiedzy.

Bywa cz?sto inspiracj? do ró?nych form aktywno?ci intelektualnej. Bibliotera

pia nie jest nastawiona na usuwanie objawów chorobowych, lecz dzi?ki jej
zastosowaniu mo?e pomóc radzi? sobie z w?asnym niedomaganiem lub niepe?

nosprawno?ci?. Mo?e w wyra?ny sposób przyczyni? si? u osoby obj?tej takim

dzia?aniem do zmiany samopoczucia, postaw i sposobu akceptacji samego. sie

bie oraz innych osób, W zale?no?ci od sytuacji w jakiej dana osoba si? zo'ajduje
konieczne' jest zastosowanie odpowiedniego rodzaju biblioterapii. Punktem

wyj?cia do zaj?? biblioterapeutycznych powinno by? przekonanie, ?e ka?dy

cz?owiek, mimo swej niepe?nosprawno?ci fizycznej czy umys?owej, wynikaj?cej'
z wad wrodzonych, schorze? lub urazów doznanych w wyniku wypadków,

zachowuje okre?lone sprawno?ci i funkcje tak fizyczne jak i psychiczne, które

mo?na uaktywni? i rozwija?.
Celem biblioterapii jest niesienie pomocy w:

- odnalezieniu si? w nowej, trudnej sytuacji (choroba, niesprawno??, sta

ro??, osamotnienie, odizolowanie od spo?ecze?stwa z ró?nych przyczyn, bezro

bocie),
- u?wiadomieniu poprzez informowanie w przyst?pny sposób o rodzaju

problemu, z którym si? borykaj?,
- uaktywnianiu osoby chorej, niepe?nosprawnej. b?d?cej w depresji, do

znaj?cej destrukcyjnych emocji,
- stwarzaniu odpowiedniej atmosfery terapeutycznej,
-

pozytywnym wp?ywaniu na stany emocjonalne osób b?d?cych w nieko-

rzystnej sytuacji emocjonalnej poprzez dostarczanie lektur i rozmowy o nich.

Proces post?powania biblioterapeutycznego sk?ada si? z kilku etapów:

a) samodzielne czytanie, s?uchanie lub ogl?danie odpowiednio dobranych
?rodków terapeutycznych (ksi??ek i czasopism czarnodrukowych i tzw. mate

ria?ów alternatywnych, tj.: ksi??ki brajlowskie, drukowane powi?kszon?

czcionk?, nagrane na kasety lub p?yty, materia?y ?atwe w czytaniu, programy

komputerowe dostosowane do potrzeb i mo?liwo?ci osób niepe?nosprawnych)
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b) identyfikacja z bohaterami literackimi i prze?ycia doznawane podczas
. kontaktu z zalecanymi dzie?ami, maj?cymi na celu uaktywnienie lub wyciszenie

uczestnika biblioterapii,

c) katharsis - stan psychiczny, w trakcie czytania lub po jego zako?czeniu,

charakteryzuj?cy si? odczuciem ulgi, odreagowaniem blokad i napi?? psychicz

nych,

d) wgl?d w siebie samego; przepracowanie samodzielnie lub przy pomocy

biblioterapeuty wa?nych, osobistych problemów,
.

e) zmiana w postawach lub zachowaniu uczestnika procesu biblioterapeu

tycznego.

Czas trwania post?powania biblioterapeutycznego uzale?niony jest od w?a

?ciwej diagnozy, celu terapii, jej przebiegu oraz osi?ganych efektów. Mo?e

trwa? od kilku dni do kilku, kilkunastu tygodni.

Prowadz?c zaj?cia biblioterapeutyczne nale?y przestrzega? kilku zasad tj.:
- swoboda i dobrowolno?? uczestnictwa w zaj?ciach
- uwzgl?dnianie potrzeb, problemów i preferencji uczestników zaj??
- dostosowanie materia?ów bibliotecznych (czytelniczych do ewentualnych

upo?ledze? i zdolno?ci czytelniczych)
- odwo?ywanie si? do gotowo?ci biblioterapeutycznej czytelnika lub grupy
- dostosowania poziomu i tempa pracy do psychicznych i fizycznych mo?-

liwo?ci uczestników
.

- w??czenie do programów biblioterapeutycznych zaj?? muzyko i artetera

peutycznych oraz innych terapii wspomagaj?cych proces powrotu do zdrowia

- korzystanie z do?wiadcze? innych biblioterapeutów.

Statutowym obowi?zkiem biblioteki publicznej jest rozbudzanie zaintere

sowa?, kszta?towanie gustów i zaspakajanie potrzeb czytelniczych wszystkich

grup u?ytkowników. Poprzez dostarczanie ksi??ek, organizowanie ró?norod

nych dzia?a? kulturalno - o?wiatowych biblioteki te odgrywaj? istotn? rol?
w powszechnej edukacji i ukulturalnianiu spo?ecze?stwa. Znaczenie biblioteki

i ksi??ki jest szczególnie istotne dla osób o ograniczonych mo?liwo?ciach

w dost?pie do o?wiaty, rozrywki, dóbr kultury. T? grup? stanowi? osoby niepe?

nosprawne ruchowo, z ró?nymi dysfunkcjami (np. wzroku, s?uchu), upo?ledzo
ne umys?owo i psychicznie, opó?nione w rozwoju, starsze, odizolowane od

codziennego ?ycia, uzale?nione, nie potrafi?ce poradzi? sobie z problemami.

Cz?sto ksi??ka i biblioteka s? dla nich jedynym kontaktem ze ?wiatem, a bi

bliotekarz bezinteresownym rozmówc?, powiernikiem czy doradc?. Dzi?ki
takim dzia?aniom bibliotecznym ludzie ci nie odczuwaj? tak bardzo swojej "in

no?ci", nie czuj? si? wyobcowani ze ?rodowiska. W naszym spo?ecze?stwie ?yje
wiele ludzi niepe?nosprawnych (wg danych statystycznych ok. 10% Polaków to

niepe?nosprawni). Najwi?kszym i najbardziej bolesnym problemem tych ludzi

jest samotno?? i izolacja od ludzi zdrowych. Wymagaj? oni opieki, w?a?ciwego
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uznania, szacunku i mi?o?ci. Wszyscy powinni?my pami?ta? o tym, ?e to czy

zaakceptuj? oni swoje kalectwo lub chorob? zale?y nie tylko od najbli?szych ale

tak?e od ka?dego z nas.

Uczestnictwo w kulturze ludzi chorych i niepe?nosprawnych nie ró?ni si?
w istotny sposób od uczestnictwa ludzi w pe?ni sprawnych. Istotn? ró?nic? sta

nowi jedynie cz?stotliwo?? kontaktu ze sztuk?. Osoby niepe?nosprawne, aby

skorzysta? z us?ug placówek kulturalno - o?wiatowych musz? pokona? ró?ne

bariery (architektoniczne, psychologiczne). Placówki biblioteczne zapewniaj?

niepe?nosprawnym aktywne uczestnictwo w ?yciu biblioteki i ?rodowiska. Za

daniem ich jest równie? u?wiadomienie tej grupie u?ytkowników, ?e mog?

funkcjonowa? w spo?ecze?stwie zupe?nie normalnie oraz przekonanie ich, ?e

czytelnictwo i udzia? 'IV ró?norodnych imprezach kulturalnych jest jedn? z form

aktywno?ci ?yciowej, pozwalaj?cej na harmonijny rozwój psychiki, przywraca

j?cej wiar? w siebie, budz?cej ch?? do twórczego wysi?ku, Przygotowuj?c si? do

tych zada? nale?y zadba? o odpowiedni? baz? informacyjn?, dotycz?c? osób

potrzebuj?cych tego typu pomocy, rozszerzy? formy wspó?pracy ze ?rodowi-

. skiem, wychodz?c naprzeciw tym spo?ecznym potrzebom, dostosowa? warsztat

pracy biblioterapeutycznej.

,I'
Zaj?cia takie powinien prowadzi? bibliotekarz (lub biblioterapeuta) odpo-

wiednio przygotowany, posiadaj?cy wiedz? z zakresu psychologii, pedagogiki,
literaturoznawstwa oraz elementarn? wiedz? z na temat opieki nad chorym i

niepe?nosprawnym. Najwi?ksz? trudno?? dla bibliotekarza biblioteki publicznej
stanowi dobór uczestników zaj?? i pozyskanie. ich zaufania. Dlatego bibliote

karz musi posiada? wielki dar pozyskiwania ludzkiego zaufania, doskonale

opanowane umiej?tno?ci diagnozy, wielk? cierpliwo?? oraz ogromne znawstwo

ludzkich problemów. Zdobycie zaufania osób do?wiadczonych przez ?ycie jest
zadaniem bardzo trudnym. Znacznie trudniej pracuje si? z doros?ymi ni?

.
z dzie?mi. Maj? wiele blokad, zbyt wiele niedobrych do?wiadcze? i wspomnie?

zepchni?tych do pod?wiadomo?ci. Dlatego, nale?y zapewni? im poczucie bez

piecze?stwa i poszuka? w przesz?o?ci mi?ych wspomnie? lub pomóc odnale??

przyczyny obecnej sytuacji. Du?ego znaczenia tu te? nabiera umiej?tno?? na

wi?zywania wspó?pracy z ró?nymi instytucjami. i organizacjami zajmuj?cymi
si? osobami z ró?nymi dysfunkcjami i niedostosowanymi spo?ecznie.

Zanim bibliotekarze zostan? przygotowani do prowadzenia tzw. czystej bi

blioterapii zawsze mog? w typow? obs?ug? osób niepe?nosprawnych wprowa

dzi? pewne elementy procesu biblioterapeutycznego. Odwo?ywa? si? mog? do

technik g?o?nego i cichego czytania, odpowiednio dobranych materia?ów tera

peutycznych, rozmów i dyskusji o przeczytanych utworach, tak aby ka?dy
uczestnik zaj?? móg? literack? sytuacj? odnie?? do samego siebie. Odpowiednio
dobrane zaj?cia mog? bazowa? na gotowych tekstach biblioterapeutycznych lub

na ró?nego rodzaju literackich kompilacjach o charakterze wyciszaj?cym lub
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aktywizuj?cym, w zale?no?ci od potrzeb. W??ne jest.?e?, aby zac??ca? ?czest
ników zaj?? do zapisywania w?asnych my?li, refleksji w dowolnej forml? w.?

powiedzi. Napisanie podczas takich zaj?? wiersza, listu czy innej formy zamsp?

rowanej utworem literackim i publiczne jej odczytanie w grupie mo?e s?a?. SI?

prze?omowym momentem w ?yciu danej osoby. O?mielona dobrym przyj?ciem

grupy mo?e podejmowa? dalsze próby pisarskie. Takie zaj?cia pe?ni? zarówno

funkcj? terapeutyczn? jak te? doskonal?c?. Pomagaj? w dystansowaniu si? osób

niepe?nosprawnych do w?asnych emocji i podejmowaniu nowych wyzwa?,

szukaniu lepszych rozwi?za? zarówno w ?yciu osobistym, spo?ecznym jak

i zawodowym.

Zach?canie i inspirowanie do pisania ró?nych form na podstawie czyta

nych, czy s?uchanych tekstów nie jest jedyn? form? aktywizowania i integrowa

nia osób niepe?nosprawnych w bibliotekach publicznych. W?ród innych form,

spe?niaj?cych zadania terapeutyczne i integracyjne, mo?liwych do zastosowania

w naszych bibliotekach zaproponowa? nale?y m.in.:

- wycieczki do biblioteki dla osób z ró?nymi dysfunkcjami, zapoznaj?ce

z jej prac? i ofert? dla ró?nych kategorii u?ytkowników,
- zaj?cia dydaktyczne, integracyjne i okoliczno?ciowe ró?nych grup czy

telniczych (np. wspólne sp?dzanie ferii w bibliotece dzieci zdrowych i niepe?no

sprawnych, obchody ró?nych ?wi?t),
- indywidualne lub grupowe zaj?cia z psychologiem lub pedagogiem dla potrze

buj?cych takiej pomocy,
- spotkania z interesuj?cymi lud?mi,
- zaj?cia promuj?ce twórczo?? artystyczn? osób niepe?nosprawnych (konkursy

plastyczne, literackie, recytatorskie, r?kodzielnicze a tak?e prezentacja
w ?rodowisku),

.r .

.

- organizowanie zaj?? muzykoterapeutycznych i arteterapeutycznych wp?ywaj?

cych na wyciszanie, odpr??anie lub aktywizowanie uczestników terapii.
Nie b?dzie to biblioterapia w takim rozumieniu jak biblioterapia prowa

dzona w placówkach leczniczych, ale niew?tpliwie mo?na mówi? o niej jako
o rodzaju wsparcia psychicznego.

Praca biblioterapeutyczna wymaga ogromnej aktywno?ci, pomys?owo?ci
i mi?o?ci do drugiego cz?owieka i nie zawsze przynosi szybkie efekty. Niekiedy

potrzebne s? do osi?gni?cia za?o?onych sobie celów lata systematycznej, zorga

nizowanej oraz fachowo prowadzonej pracy biblioterapeutycznej. ale na pewno

s? one konieczne, aby zapewni? dost?p do ksi??ki wszystkim, którzy tego po

trzebuj?,
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"

Danuta Zwoli?ska

Zasady pracy pedagogicznej z niepe?nospraw ..

nymi intelektualnie

W Polsce stosuje si? nast?puj?ce terminy okre?laj?ce niepe?nosprawno??
-intelektualn?: upo?ledzenie umys?owe, niedorozwój umys?owy, oligofrenia,
opó?nienie w rozwoju umys?owym lub obni?ona sprawno?? umys?owa.

Jednak jak mówi? teoretycy nie wszystkie terminy mo?na u?ywa? zamien-

nie.

Definicja niepe?nosprawno?ci intelektualnej przyj?ta przez Ameryka?skie

Towarzystwo ds. Niedorozwoju Umys?owego uznawana jest na ?wiecie do dzi?

i mówi i?: "niepe?nosprawno?? intelektualna charakteryzuje si? istotnie ni?szym
ni? przeci?tnym funkcjonowaniem intelektualnym z jednoczesnym wspó?wyst?

puj?cym ograniczeniem w zakresie dwóch lub wi?cej spo?ród nast?puj?cych
umiej?tno?ci przystosowawczych: porozumiewania si?, samoobs?ugi, trybu
?ycia domowego, kontaktów spo?ecznych, .korzystania z dóbr spo?eczno

kulturowych, kierowania sob?, troski o zdrowie i bezpiecze?stwo, umiej?tno?ci
szkolnych, organizowania czasu wolnego" .. Niepe?nosprawno?? intelektualna

ujawnia si? przed 18 rokiem ?ycia.

Definicja podkre?la, ?e niepe?nosprawno?? intelektualna dotyczy istotnego

ograniczenia w aktualnym, obserwowalnym funkcjonowaniu jednostki i przeja
wia si? w trudno?ci uczenia si?, nabywania okre?lonych umiej?tno?ci, wykony
wania codziennych zada?. Zdolno?ci, .w zakresie których musz? wyst?pi? istot

ne ograniczenia to inteligencja teoretyczna, praktyczna i spo?eczna.
W 1968 r. ?wiatowa Organizacja Zdrowia ustali?a klasyfikacj? stopni roz

woju i niedorozwoju umys?owego opart? na odchyleniach standardowych.
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Klasyfikacja ta wprowadza cztery poziomy niepe?nosprawno?ci intelektu

alnej: stopie? lekki, umiarkowany, znaczny i g??boki.
W?ród populacji dzieci z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? naj liczniejsz?

grup? stanowi? dzieci z lekkim upo?ledzeniem umys?owym. Upo?ledzenie cz?

?ciej dotyczy osobników p?ci m?skiej. U osób niepe?nosprawnych intelektualnie

w tym stopniu uwidacznia si? ni?szy iloraz rozwoju poszczególnych sprawno?ci

intelektualnych: odchylenie od normy w odbieraniu wra?e?, zaw??onym proce

sie spostrzegania, nietrwa?o?ci uwagi, trudno?ci w zapami?tywaniu i tworzeniu

poj??.

Osoby niepe?nosprawne intelektualnie w stopniu lekkim s? fizycznie s?ab

sze, cechuje je ni?szy poziom motoryczny (ruchowy), upo?ledzenie czynno?ci

manipulacyjnych, s?absza budowa cia?a i ni?szy wzrost. W populacji tych osób

wyst?puj? niedow?ady, pora?enia, ruchy mimowolne. Cz??ciej ni? u osób

z norm? intelektualn? pojawiaj? si? zaburzenia wzroku i s?uchu spowodowane
uszkodzeniami organicznymi w CUN (centralnym uk?adzie nerwowym).

Spostrzeganie dzieci z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? jest spowolnia?e i

niedok?adne, zaw??ony jest równie? jego zakres. Podczas ogl?dania wycinka

rzeczywisto?ci dziecko zawsze spostrzega w danym momencie pewn? jego cz???.

Przedmioty spostrzegane s? niewyra?nie i niedok?adnie. Wi??e si? to zes?abo

rozwini?tymi umiej?tno?ciami syntezy i analizy, Szczególn? trudno?? sprawia
dzieciom lokalizacja przedmiotów w przestrzeni i ukszta?towanie poj?cia prze

strzeni. Uwaga dziecka niepe?nosprawnego intelektualnie W stopniu lekkim od

znacza si? ma?? trwa?o?ci?, zuboieniem oraz bardzo s?ab? zdolno?ci? skupienia.
Koncentrowana jest na materiale konkretnym, a zapami?tywane najlepiej wiado

mo?ci, uzyskane s? w drodze praktycznego poznania, pami?? zasadniczo, s?aba,
lecz w niektórych przypadkach jednak wybitna w pewnym kierunku. My?lenie
dziecka lekko upo?ledzonego ma charakter konkretno-obrazowy, dlatego utrud

nione jest tworzenie poj??, wniosków, uogólnie?, abstrahowania, ró?nicowania i

wykrywania zale?no?ci stosunkowych oraz powi?za?.

Osoby niesprawne intelektualnie nie osi?gaj? stadium my?lenia abstrak

cyjnego, pozostaj? w fazie operacji konkretnych. Zwolniony rytm procesów

my?lowych wp?ywa na ma?? plastyczno?? my?lenia, co ??czy si? tak?e z trudno

?ci? w zastosowaniu zdobytych wiadomo?ci i orientacji w nowej sytuacji. Pod

stawow? cech? niepe?nosprawno?ci intelektualnej w stopniu lekkim jest brak

samodzielno?ci i inicjatywy. Prace ich cechuje zwolnione tempo, s?aby poziom

pomys?owo?ci i przemy?lanego dzia?ania.

Liczne zaburzenia mowy i porozumiewania si? dzieci z lekkim niedoro

zwojem umys?owym przejawiaj? si? w opó?nionym rozwoju mowy i wyst?puj?
w postaci ró?nych wad wymowy. S?ownictwo ich jest ubogie i nie zawsze ade

kwatne do sytuacji. Wp?ywa to niekorzystnie na mo?liwo?? komunikowania si?
z drug? osob?.
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'Dzieci te charakteryzuje cz?sto du?a nie?mia?o??, zaburzenia w sferze

emocjonalnej. Niedorozwój uczu? wy?szych zmniejsza wra?liwo?? na otoczenie

i moralne postawy. S?aba kontrola emocji powoduje cz?sto niew?a?ciwe zacho

wania, destrukcj? i brak umiej?tno?ci wspó??ycia w zespole. Ich relacje s? cz?

sto nie adekwatne do bod?ców i sytuacji.

Reasumuj?c wi?kszo?? dzieci z niepe?nosprawno?ci?: intelektualn? w stop
niu lekkim jest zdolna osi?gn?? odpowiedni? dojrza?o?? spo?eczn? i prawid?owo

przystosowa? si? do otoczenia. Osoby takie mog? po odpowiednim przygoto
waniu by? u?yteczne pod wzgl?dem spo?ecznym i zawodowym.

Ze wzgl?du na specyfik? funkcjonowania osób z niepe?nosprawno?ci? in

telektualn? wykorzystywane s? tak?e specjalne zasady przydatne w pracy peda

gogicznej z takimi osobami.

K. Kirejczyk proponuje nast?puj?ce zasady, które s? stosowane w pracy

z dzieckiem niepe?nosprawnym intelektualnie:

- Zasada racjonalnej pomocy dzieciom upo?ledzonym umys?owo
- Zasada gruntownej znajomo?ci dziecka i jego warunków ?ycia
- Zasada indywidualnego dostosowywania poczyna? pedagogicznych do

mo?liwo?ci i potrzeb dziecka

- Zasada rehabilituj?cego nauczania i wychowania
.,? Zasada aktywnego i ?wiadomego udzia?u wychowanka w procesie reha

bilitacji, nauczania iwychowania
- Zasada' wszechstronnej pogl?dowo?ci i przyk?adu w pracy z niepe?no

sprawnymi intelektualnie

J'
- Zasada trwa?o?ci osi?gni??, umiej?tno?ci korzystania z nich i dalszego

doskonalenia

Zasada gruntownej znajomo?ci dziecka j warunków jego ?ycla
Jest szczególnie wa?na ze wzgl?du na du?e zró?nicowanie osób niepe?no

sprawnych intelektualnie, nawet w?ród zakwalifikowanych do tej samej klasy,
grupy. Wynika to cz?sto z dodatkowego upo?ledzenia, Dok?adna znajomo??

, zmian dokonuj?cych si? w procesie wychowania rodzi potrzeb? ci?g?ego dosto

sowywania do nich oddzia?ywa? pedagogiczno-rehabilitacyjnych. Poznanie

dziecka wymaga znajomo?ci:
- teoretycznych problemów rozwoju dzieci niepe?nosprawnych intelektualnie
- wyników bada? psychologicznych i lekarskich

- przebiegu rozwoju dziecka od urodzenia do .chwili obecnej oraz ?rodowi-

ska rodzinnego drog? wywiadów i rozmów

Zasada racjonalnej pomocy. dzieciom niepe?nosprawnych intelektualnie

Dziecko niepe?nosprawne intelektualnie -napotyka w swoim ?yciu du?e

trudno?ci (w domu, w szkole, w?rodowisku). Racjonalna pomoc jest nieodzow-
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nym warunkiem jego rozwoju i przygotowania do ?ycia. Doprowadzi? ma ona

do rehabilitacji spo?ecznej. Podstawowym zadaniem b?dzie pomoc w pokony
waniu trudno?ci w uczeniu si? i dostosowywaniu do wymaga? szko?y. Wa?na

jest przyjazna atmosfera w szkole, budz?ca wiar? dziecka we w?asnesi?y.'
Pomoc nauczyciela dotyczy równie? rodziny i ?rodowiska w jakim ono

?yje. Chodzi o ukszta?towanie w?a?ciwego stosunku do dziecka, odpowiedniego
do jego mo?liwo?ci. Nale?y wskaza? rodzicom jak udziela? mu pomocy i jak
z nim post?powa?.

Zasada indywidualnego dostosowywania poczyna? pedagogicznych do mo?li

wosci i potrzeb dziecka

Prawid?owe stosowanie tej zasady wymaga spe?nienia kilku warunków:

I. Powinna by? szeroko uwzgl?dniona zasada indywidualizacji' pr?y
.

pracy

w zespole. Nale?y pami?ta?, ?e dzieci ró?ni? si? znacznie mi?dzy-sob?: np.

intensywno?ci? i d?ugotrwa?o?ci? wysi?ku, tempem pracy, sposobem reakcji na

polecenia i uwagi nauczyciela, na stosowane przez niego nagrody i kary.
2. Zasada indywidualizacji dotyczy nie tylko konieczno?ci zró?nicowania dzieci

pod wzgl?dem ró?nych braków, zaburze?, ale równie? zami?owa? i uzdolnie?.

3. Wymaga ona dok?adnego stosowania "zasady przyst?pno?ci nauczania" czyli

post?powania od rzeczy znanych do nieznanych, od bliskich do dalekich, od

?atwych do trudnych, oraz stopniowania trudno?ci.

4. Istnieje potrzeba dostosowywania sposobu podawania nowego materia?u oraz

wytwarzania umiej?tno?ci i nawyków potrzebnych w ?yciu, które umo?liwia ich

opanowanie. Oznacza to rozk?adanie i dzielenie trudno?ci na mniejsze elementy
sk?adowe czyli "stopniowanie trudno?ci" .

.

Zasada rehabilitacyjnego nauczania i wychowania

Wynika ona z g?ównych za?o?e? pracy w szkole specjalnej. Wszelkie

dzia?ania podejmowane mog? prowadzi? do zrehabilitowania lub zrewalidowa

nia dzieci. Chodzi tutaj o dzia?anie kompleksowe i jednolite zak?adaj?ce jako cel

- powrót w mo?liwie maksymalnym stopniu jednostki poszkodowanej na zdro

wiu do normalnego ?ycia.

Zasada aktywnego i ?wiadomego udzia?u wychowanka w procesie rehabilitacji
nauczania i wychowania

W procesie rehabilitacji bardzo wa?ny jest aktywny i ?wiadomy udzia? sa

mych wychowanków. Motywy dzia?ania i ?wiadomy udzia? wychowanków
w procesie rehabilitacji nauczania i wychowania mog? wyp?ywa? :'

'.

"

z polece? nauczyciela
z zainteresowa? dziecka dan? czynno?ci?

..

ze ?wiadomej decyzji podj?cie dzia?ania i wewn?trznej dyscypliny
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Najbardziej korzystne jest oczywi?cie dzia?anie oparte na zainteresowaniu

i na ?wiadomej decyzji ucznia.

Zusada trwa?o?ci osi?gni??, umiej?tno?ci korzystania Z nic" i dalszego dosko

nalenia

Ogólnie przyjmujemy, i? zasada ta obejmuje i ??czy nast?puj?ce zasady:

systematyczno?ci nauczania i wychowania
trwa?o?ci wiedzy uczniów

powi?zania teorii z praktyk?
Zasada systematyczno?ci w wychowaniu niepe?nosprawnych intelektualnie

oznacza nie tylko odpowiedni uk?ad materia?u nauczania, ale poznawanie jasno

przedstawionych zjawisk w naturalnym ?rodowiskowym uk?adzie, logiczny
porz?dek i powi?zanie, unikanie luk, systematyczn? i rytmiczn? prac?, dok?adne

wykonanie polece?.
Zasada trwa?o?ci wiedzy uwzgl?dnia: utrwalenie materia?u, dok?adne po

znanie danego zjawiska przez obserwacj?, stosowanie urozmaiconych form

powtarzania, kontrol? i ocen?.

Zasada powi?zania teorii z praktyk? jest realizowana przez ??czenie wia

domo?ci z codziennymi czynno?ciami i pracami, ekspresj? w ramach ró?nych

zaj??, zaj?cia praktyczno-techniczne, przysposobienie do pracy i nauk? zawodu.

Omówione. zasady zawieraj? wskazania do pracy z dzieckiem niepe?no

sprawnym umys?owo w toku post?powania rehabilitacyjnego obejmuj?cego
szeroki obszar dzia?a?, maj?cych na celu osi?gni?cie mo?liwie najkorzystniej

szego poziomu rozwoju dziecka. Poziom ten decyduje o funkcjonowaniu
w ?rodowisku spo?ecznym.

, , Maria Anna Kasiura

O?rodek Szkolno--Wychowawczy w Zamo?ciu

Biblioterapia jako forma rewalidacji dzieci

niepe?nosprawnych umys?owo

Biblioterapia opiera.si? g?ównie na wykorzystaniu terapeutycznych warto

?ci literatury.
Literatura daje szans? oderwania si? od smutnej rzeczywisto?ci, Pomaga

zrozumie? siebie i innych, Mo?e sta? si? punktem wyj?cia do rozwa?a? nad

w?asn? sytuacj? ?yciow?, nad sposobem pomocy samemu sobie,

Czytanie jako jeden z podstawowych elementów procesu biblioterapeu
tycznego, prowadzi do istotnych zmian w procesie leczniczym i wychowaw-
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czym. Nie mo?na jednak zapomina?, ?e choroba lub ró?nego typu niesprawno??
znacznie mo?e ograniczy? czytelnicze mo?liwo?ci dziecka. Wiemy, ?e czytanie

jest istotnym elementem psychicznego dojrzewania.
'

Cel i zadania biblio terapii
'

Biblioterapia przyczynia si? do wzbogacenia wyobra?ni i rozszerza zakres

spostrze?e? i poj?? oraz dostarcza dozna? zast?pczych, istotnych zarówno dla

dzieci zdrowych jak i chorych. Dostarcza równie? bod?ców do rozwoju emo

cjonalnego.

Czytanie przyczynia si? do kszta?towania postaw, wzbogacania s?ownic

twa, przyrostu wiedzy.

Bywa cz?sto inspiracj? dla ró?nych form aktywno?ci intelektualnej np.

dyskusj i, recytacj i, dzia?alno?ci plastycznej.
Prawid?owo przebiegaj?cy proces terapii ksi??k? ma na celu wykrywanie

i diagnozowanie oraz stymulowanie potrzeb i uzdolnie?, a tak?e mo?liwo?ci

kompensacyjnych osób chorych i niepe?nosprawnych, równie? osób zdrowych,
które nie mog? sobie poradzi? z problemami ?yciowymi. Celem nadrz?dnym

takiej terapii jest niesienie pomocy w odnalezieniu si? w nowej trudnej sytuacji.
Zadaniem biblioterapeuty jest prowadzenie zaj?? w taki sposób, aby zain

teresowany by? w stanie zaakceptowa? swoj? niepe?nosprawno?? i aby nauczy?
si? z ni? prawid?owo funkcjonowa?.

Prawid?owo przebiegaj?cy proces post?powania biblioterapeutycznego
sk?ada si? z kilku etapów:

samodzielnego czytania, s?uchania lub ogl?dania odpowiednio dobra

nych ?rodków terapeutycznych /ksi??ki, materia?y czytelnicze, fragmenty utwo-

rów, adaptacje utworów literackich/
. .

identyfikacja z bohaterami literackimi i prze?ycia doznawane podczas
kontaktów z zalecanym dzie?em

stan psychiczny w trakcie czytania i po jego zako?czeniu charaktery-

zuj?cy si? odczuciem ulgi, odreagowania psychicznych blokad i napi??

wgl?d w samego siebie: praca nad wa?nymi problemami czytaj?cego
zmiana w postawach lub zachowaniu uczestnika procesu

wa?ne te? jest, ?eby biblioterapeuta posiada? odpowiednie cechy, pre

dyspozycje do swojej pracy. Powinna to by? osoba: charakteryzuj?ca si? ?atwo

?ci? nawi?zywania kontaktów, umiej?tno?ci? wczuwania si? w sytuacje osoby

potrzebuj?cej pomocy, umiej?tno?ci? prowadzenia taktownych rozmów, umie

j?c? dobrze zdiagnozowa? problemy i potrzeby uczestnika biblioterapii, w opar

ciu o swoj? wiedz? psychologiczno-pedagogiczn?, w?asne do?wiadczenie i in

tuicj?, znaj?c? bardzo dobrze literatur? i mo?liwo?ci jej oddzia?ywania na

uczestnika biblioterapii, pos?uguj?ca si? bogatym warsztatem terepeutycznym.

19



Bibliotekarz szkolny, nauczyciel który chcia?by by? biblioterapeut? posia

daj?c ogóln? wiedz? psychologiczno-pedagogiczn? musi:

wnikliwie i dyskretnie obserwowa? i poznawa? swoich uczniów, aby
móc postawi? w?a?ciw? diagnoz? i zastosowa? odpowiedni? terapi? czytelnicz?,

organizuj?c dyskusje da? szans? wypowiedzi wszystkim uczniom,

zach?ci? przede wszystkim tych, którzy maj? s?abe wyniki w nauce,

tak prowadzi? dyskusj?, aby dyskutanci nabierali wiary i zaufania we

w?asne si?y,

stymulowa? zainteresowania ucznia, wspiera? jego osi?gni?cia eduka

cyjne i umiej?tno?ci radzenia sobie z ró?nymi problemami,
zwraca? uwag? na sposób czytania,

wykorzystywa? ka?d? okazj? do nawi?zywania rozmów o charakterze

wspieraj?cym.

Jednym z podstawowych elementów w?a?ciwie rozumianej atmosfery tera

peutycznej jest ca?kowita dobrowolno?? uczestnictwa w zaj?ciach. Bardzo wa?

nym elementem jest osoba prowadz?ca terapi?, która uczniom nie kojarzy si? ze

szkolnym systemem oceniania. Z regu?y dzieci inaczej postrzegaj? nauczyciela
bibliotekarza. Darz? go wi?kszym zaufaniem ni? innych nauczycieli i do?? cz?

sto powierzaj? mu swoje troski i tajemnice.

Nauczycielem-biblioterapeut? powinien zosta? tylko ten, kto potrafi wzbu

dzi? sympati?, zaufanie i autentycznie rozumie? troski i k?opoty swoich uczniów

oraz stara? si? im pomóc zgodnie ze swoj? wiedz? i umiej?tno?ciami w pracy
z grup?.

Cz?sto biblioterapeuta jest te? negocjatorem w grupie. On lepiej ni? kto

kolwiek zna problemy uczniów. B?dzie wi?c mediatorem i o ... ?downikiem spra

wy tych wszystkich uczniów - zgubionych, zrozpaczonych i potrzebuj?cych
psychicznego i moralnego wsparcia. Jego te? spraw? jest '?dbanie o w?asne

-relacje pomi?dzy uczestnikami biblioterapii. Dlatego musi nauczy? si? cierpli
wo?ci i tolerancji. Powinien uczniów akceptowa? takimi, jakimi s?. Swoim

w?asnym przyk?adem uczy zachowa? zdrowych moralnie.

W procesie biblioterapi i wa?ne jest wzajemne' zaufanie. Im szybciej uda

si? grupie ze sob? zaprzyja?ni? i zawi?za? wi?zi/emocjonalne, tym szybciej

b?dzie szansa na zmian?.

Droga dziecka o obni?onej sprawno?ci intelektualnej do ksi??ek jest
znacznie d?u?sza ni? u dzieci normalnych. Istotne jest w tym przypadku zwra

canie wi?kszej uwagi na ogólny stan samopoczucia dziecka, na jego potrzeby,
na stopie? opanowania umiej?tno?ci czytania. Ró?norodne formy pracy z ksi??

k? mo?na prowadzi? w bibliotece. w klasie szkolnej. w ?wietlicy i w innych
salach.

Biblioterapia w procesie dydaktyczno-wychowawczym w szkole specjal

nej dla dzieci upo?ledzonych umys?owo skierowana jest 'g?ównie na zaburzon?

20



sfer? emocjonalno-motoryczn? i moralno-spo?eczn?. Jej celem jest hamowanie

pobudliwo?ci nerwowej, eliminowanie stresów, wyciszanie l?ków lub ich

znaczne ?agodzenie. Ma te? istotne znaczenie przy pokonywaniu barier wyni

kaj?cych z trudno?ci przystosowawczych dziecka upo?ledzonego umys?owo.
Mo?e tak?e pomóc w kszta?towaniu i wzmacnianiu po??danych postaw wobec

samego siebie i innych osób.

Biblioterapia znajduje si? w kr?gu zainteresowania pedagogiki specjalnej,
która stara si? "Yypracowa? metody biblioterapeutyczne w?a?ciwe pracy

z dzie?mi upo?ledzonymi umys?owo. Nie zawsze formy biblioterapii dzieci

.

upo?ledzonych umys?owo przypominaj? klasyczne modele post?powania bi

blioterapeutycznego.
Ten rodzaj biblioterapii. szukaj?cej odpowiednich technik terapeutycz

nych, form i ?rodków oddzia?ywania na dziecko o obni?onej normie intelektual

nej, maj?cej k?opoty z uczeniem si?, mo?na nazwa? biblioterapi? edukacyjn?,

rozumian?jako cz??? biblioterapii wychowawczej.

Do najbardziej przydatnych w rewalidacji nale?y zaliczy?:

ogl?danie ksi??ek
J

•

zabaw? ksi??kami i zabawkami

g?o?ne czytanie wybranych tekstów przez biblioterapeut?

wspólne odczytywanie podpisów pod obrazkami, samodzielne czytanie

zabawy i gry czytelnicze

gry i zabawy edukacyjne oparte o ba?nie i bajki

inscenizacja utworów literackich

redagowanie gazetki szkolnej technikami Freineta, opartej na swobod

nych tekstach dzieci. Tre?? tekstów jest uwarunkowana prze?yciami dziecka.

Najcz??ciej dzieci pisz? swoje utwory na kartkach, odczytuj?je, a klasa wybiera

naj lepsze, uzasadniaj?c wybór. Nast?pnie tekst mo?e by? zilustrowany i

umieszczony na gazetce.

Jedn? z form oddzia?ywania psychoterapeutycznego jest pobyt dziecka

w bibliotece. Chwile sp?dzone w jej zaciszu w?ród kolorowych ksi??ek, zaba

wek i dekoracji wp?ywaj? uspokajaj?co. Tutaj pozbywa si? ono stresów, uczucia

zagro?enia. Izolowane jest od ha?asu, odreagowuje swoje napi?cia.
Kontakt dziecka z ksi??k? nast?puje w ró?nym czasie i za pomoc? ró?nych

form pracy- z czytelnikiem. Z do?wiadcze? nauczycieli pracuj?cych w szko?ach

specjalnych wynika, ?e najlepiej sprawdzaj? si? zabawy czytelnicze, które spe?

niaj? funkcje rewalidacyjne, psychoterapeutyczne i biblioterapeutyczne. Do

najbardziej lubianych przez dzieci zabaw czytelniczych nale?y zaliczy?:

inscenizacj?, która pog??bia znajomo?? bajki, lektury, wiersza i daje okazj?
do prze?y?. Dziecko przygotowuj?c inscenizacj? wczuwa si? w swoj? rol?,
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odmian? inscenizacji jest teatrzyk wycinanek, który rozpoczyna si? od

zaprojektowania lalek i dekoracji, postaci i cz?sto nagrywania tekstu mówione

go przez dziecko,

bardzo lubian? przez dzieci zabaw? jest czytanie z podzia?em na role oraz

ró?nego rodzaju konkursy, zgaduj-zgadula oraz zagadki literackie, ogl?danie

ilustracj i, historyjek obrazkowych, opowiadanie tre?ci ksi??ek oraz s?uchanie

bajek terapeutycznych, ogl?danie przezroczy: bajek, ba?ni i legend,
du?o rado?ci dzieciom dostarcza równie? rozwi?zywanie rebusów

i krzy?ówek dotycz?cych' lektury lub bajek. Zabawy w odgadywanie z jakiej

lektury ,i bajki pochodz? odczytywane fragmenty lub odgadywanie postaci
z bajek i lektur,

Ogl?danie ksi??ek pe?ni terapeutyczn? funkcj?, Sprawia bowiem dziecku

przyjemno?? i daje zadowolenie z samodzielnie wykonanego zadania, wyzwala
uczucie rado?ci. Wykonywanie wspólnie tej czynno?ci z bibliotekark? umacnia

wi?zi emocjonalne dziecka z osob? wa?n? dla jego rewalidacji. Dziecko nabywa

umiej?tno?ci kierowania swoimi emocjami.
Badania prowadzone przez A. Morawsk? oraz S. Wontorowsk?-Jó?wiak

dowiod?y, ?e nale?y wprowadzi? w proces dydaktyczno-wychowawczy szko?y

specjalnej zaj?cia biblioterapeutyczne.

Literatura:

I. 'Irena' Borecka, Sylwia Wonorowska-Roter: 'Biblioterapia w edukacji
dziecka niepe?nosprawnego intelektualnie. Wa?brzych 2003

2. Irena Borecka: Terapia czytelnicza w szko?ach masowych i specjalnych.

Wa?brzych 1993,

.

,.

Maria Anna Kasiura

O?rodek Szkolno-Wychowawczy w Zamo?ciu

W obronie sus?a pere?kowanego

pod takim tytu?em przebiega?a V ju? edycja konkursu plastycznego o te

matyce ekologicznej ..

Konkurs zaadresowano do dzieci i m?odzie?y szkó? podstawowych z po

wiatu zamojskiego. I tym razem naszei.mole ksi??kowe" ch?tnie przyst?pi?y do

rywalizacji artystycznej, Dzi?ki ogromnemu zainteresowaniu tematyk? jak
i charakterem konkursu Komisja Konkursowa przyj??a 315 prac plastycznych.

Prace Komisja oceni?a w II kategoriach wiekowych. W kategorii I roz

patrywano prace dzieci klas l-III szko?y podstawowej. W kategorii II oceniano
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prace uczniów klas IV-V!. Nagrodzono i wyró?niono 52 uczestników konkur

sowych zmaga?. S? to uczniowie ze szkó? w Szewni Górnej, Nieliszu, Kalino

wicach, Labu?kach, Zawadzie, Jaros?awcu, P?oskiem, Sitnie, Wierzbie, Szcze

brzeszynie. Komarowie. Skierbieszowie oraz zamojskich szkó? podstawowych
numer 3, 4, 7, 8, 9.

W I kategorii jury przyzna?o 3 nagrody g?ówne oraz 25 wyró?nie?. Szcz?

?liwymi posiadaczami nagród g?ównych byli: Marcelina Margu?a kI. II - Zespó?
Szkó? w Szewni Górnej - I nagroda; Dawid Florek kI. II -

Zespó? Szkó? w

Szewni Górnej - II nagroda: Edyta Pa?czyk kI. III - Szko?a Podstawowa w Nie

liszu - III nagroda.
W kategorii II nagrodzono 4 prace za? wyró?niono 20. Nagrody otrzymali:

I nagroda Amanda Lupa kI. Va - Zespó? Szko?y Podstawowej i Przedszkola

w Kalinowicach; II nagroda El?bieta Gil kI. V - Szko?a Podstawowa w ?abu?

kach; III nagroda Elwira Paczkowska kI. VI - Szko?a Podstawowa nr 3 w Zamo

?ciu; IV nagroda Katarzyna Kusiak kI. IV - Szko?a Podstawowa nr 3 w Zamo

?ciu.

Tematem prac by?y zwierz?ta chronione w Polsce znajduj?ce si? na tzw.

"czerwonej li?cie". Z nades?anych prac powsta?a barwna mozaika, na któr?

sk?ada?y si?: ?osie. ?ubry, je?e, rzekotki, bobry, motyle, tarpany, bociany, w??e,

sus?y itd.

Zwierz?ta na kartonach zdobi?y wn?trze Filii Bibliotecznej dla Dzieci

i M?odzie?y na zorganizowanej tam wystawie pokonkursowej.

Jury orzek?o, i? najciekawsze - nagrodzone prace cechuje: nastrojowo??
budowana oszcz?dnymi ?rodkami, umiej?tne zakomponowanie przestrzeni,
odwa?na faktura, oryginalno?? w doborze techniki, interesuj?cy uk?ad przed

stawionych obiektów plastycznych, ekspresja, kolorystyka.

Oceny prac dokonali nauczyciele z Pa?stwowego Liceum Sztuk Plastycz

nych im. B. Morando w Zamo?ciu pan Maciej S?czawa oraz pan Tomasz Be

?ech.

W efekcie realizacji przedsi?wzi?cia powsta?o wydawnictwo pokonkurso
we dokumentuj?ce zadanie pod tytu?em W obronie sus?a pere?kowanego. Za

wiera ono prace 7 nagrodzonych laureatów opatrzone wierszami s?awnych po

etów.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu zorganizowa?a

przedsi?wzi?cie dzi?ki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Dofinansowanie zada? edukacyjnych pozwala na pe?niejsze zaanga?owa

nie si? w sprawy informacji i edukacji ekologicznej, wp?ywa na ?wiadomo??

spo?eczn? w wi?kszej skali. akcentuj?c sprawy przyrody, ?rodowiska i zrówno-

wa?onego rozwoju.
Jolanta Miksza-Kordulska
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"W poszukiwaniu kapitana Granta"
,

scenariusz konkursu czytelniczego po?wi?conego
Juliuszowi Verneowi (1828-1905)

Konkurs adresowany jest do dzieci i m?odzie?y starszych klas szkó? podsta

wowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest uczczenie 100. rocznicy ?mierci

Juliusza Verne'a, przybli?enie sylwetki i popularyzacja twórczo?ci tego pisarza
oraz rozbudzanie zainteresowa? czytelniczych i literackich dzieci i m?odzie?y.

Wszyscy uczestnicy odpowiadaj? pisemnie na pytania dotycz?ce ?ycia
i twórczo?ci 1. Verne'a oraz sprawdzaj?ce znajomo?? powie?ci "Dzieci kapitana
Granta". Zwyci??aj? osoby, które zdob?d? najwy?sz? liczb? punktów. Maksy
malnie mo?na zdoby? 90 punktów.

Zadanie l

Dopasuj do podanych ni?ej tytu?ów ksi??ek nazwiska wyst?puj?cych W ,nich

postaci (za ka?d? prawid?ow? odpowied? - 1 punkt).
1. "W 80 dni dooko?a ?wiata" 2. "Tajemnicza wyspa" 3. "Wulkan,z?ota"
4. "W?ród lodów polarnych" . 5. "Rozbitkowie z Chancellora" 6. "W'qJ.
morski" 7. "Straszny wynalazca" 8. "?owcy meteorów" 9. "Napowietrz
na wioska" 10. "Przypadki pewnego Chi?czyka" 11. "Robur Zdobywca"
12. ,,20000 mil podmorskiej ?eglugi" 13. .Pi?tnastoletni kapitan"

A. Dick Sand B. Kapitan Nemo C. kapitan Hatteras

D. Simon Hart E. Fileas Fogg F. Ben Raddle G. John Proth

H. Kin Fo I. Kapitan Bourcart J. Cyrus Smith K. Maks Huber

L. Uncle Prudent L. J.R. Kazallon

(Odp.: t-e. 2-J; 3-F; 4-C, 5-L; 6-1; 7-D; 8-G; 9-K; lO-H; II-L; 12-B; /3-A)

Zadanie 2

Odpowiedz na pytania (I punkt za ka?d? prawid?ow? odpowied?).

l. Gdzie urodzi? si? Juliusz Verne ?

(w Nantes)

2. Kiedy urodzi? si? 1. Verne?

(8/1 1828 r.)

3. Co studiowa? pisarz?

(prawo)
4. Który ze znanych klasyków dopomóg? Verne'owi w rozpocz?ciu kariery

literackiej?

(Aleksander Dumas - ojciec)
5. W którym roku .J. Verne debiutowa??

(w 1850 r.)
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6. Która ksi??ka jest pierwsz? powie?ci? fantastycznonaukow? powie?ci?
Vernea?

(; Pi?? tygodni w balonie ")

7. W którym roku wydano.Pi?? tygodni w balonie"?

(w/8ó3r.)

8. Ile ksi??ek rocznie musia? pisa? 1. Verne po zawarciu kontraktu z wydawc?
Pierre-Jules Hetzelem?

(2)

9. Jak nazywa? si? cykl ponad 50. fantastycznonaukowych powie?ci autora?

(; Niezwyk?e podró?e ")
.

I O. W którym roku Verne zosta? nagrodzony przez Akademi? Francusk??

(w /872 r.)

II. Gdzie autor osiedli? si? po 1870 r.?

(w Amiens)

12. W którym roku zmar? Julisz Verne?

(w /905 r.)

Zadanie 3

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

I. Z jakiego powodu wyruszy? lord Glenarvan w podró??

a) aby op?yn?? Ziemi? w 80 dni

b) odnale?? skarb kapitana Grama'

c) odnale?? kapitana Granta

2. Juliusz Verne pracowa? jako .;

a) astronom

b) sekretarz teatru

c) sprzedawca samochodów

3. Uczestnicy wyprawy zwiedzili kopalnie z?ota w

a) Klondike

b) Afryce Poludniowej
e) Australii

4. Bumerang to

a) górna kraw?d? kad?uba statku

b) d?ugie obszerne okrycie z kapturem
c) bro? rzutna u?ywana przez aborygenów w Australii

5. Robert Grant mia? lat

a) 8

b) /0

c) /2

6. Kazuar to

a) ?oso? splywaj?cy z rzeki do morza
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b) drzewo z. rodziny kazuarynowatych. ro?nie m.in. w Australii

c) nie Lataj?cy ptak podobny do strusi

7. Mate to

a) p?at grubej plecionki ze s?omy, trzciny u?ywany przez Indian po?udnio

woameryka?skich
b) napój Indian poludniowoameryka?skich

ej ?ywica naturalna z drzewa mastyksowego
8. Przez jakie góry przeprawiali si? bohaterowie ksi??ki "Dzieci kapitana

Granta"?

aj Andy

b) Alpy

c) Himalaje
9. Guanako to?

aj pn?cze

b) zwierz?

c) instrument

10. Jakub Paganel by?

a) Francuzem

b) Szkotem

c) Holendrem
:: ;

1
?

(Odpowiedzi: I c, Zb. 3e. 4c, Sc. 6c, 7b, 8a, 9b, 10a)

Zadanie 4

Odpowiedz kogo przedstawiaj? poni?sze opisy (J punkt za ka?d? prawid?ow?

odpowied?).

I. "Nieznajomy wygl?da? na lat czterdzie?ci. Chudy, suchy i bardzo wysoki,

przypomina? d?ugi gwó?d? o wielkim ?ebku, bo jego g?owa o szerokiej twarzy,

wysokim czole, d?ugim nosie, du?ych ustach i silnie zarysowanym podbródku

by?a istotnie poka?nych rozmiarów'. Oczy kry?y si? za olbrzymimi okularami;
ich spojrzenie zdradza?o niezdecydowanie w?a?ciwe nyktalopom. Robi? wra?e

nie cz?owieka inteligentnego 'j' weso?ego, [ ... ] mo?na by?o odgadn?? w nim ga

du??, ale przede wszystkim cz?owieka roztargnionego"
(Jakuba Paganela)

2. "Nie mog?o by? w?tpliwo?ci, ?e kieruj?cy ?odzi? wódz jest znakomit? oso

bisto?ci?. [ ... ] Wysok? jego posta? drapowa?a mata upleciona z "phormium" i

ozdobiona psimi skórami. Zakrwawiona w ostatnich bojach przepaska otacza?a

mu biodra. U wyd?u?onych p?atów uszu zwisa?y kolczyki sporz?dzone z zielo

nego jadeitu, naoko?o szyi pobrz?kiwa?y sznury "punamu", ?wi?tych kamieni"

(maoryskiego wodza Kai-Kumu)

3. "mia? lat trzydzie?ci dwa, by? wysokim m??czyzn? o rysach nieco suro

wych. ale o niezmiernie ?agodnym spojrzeniu; ca?? jego posta? otacza? nimb
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szkockiej poezji. S?yn?? jako cz?owiek odwa?ny, przedsi?biorczy, rycerski -

istny Fergus XIX wieku - lecz ponad wszystko dobry"
(lorda Edwarda Glenarvana)

1. "u stóp zbocza sta? nieruchomo wysoki m??czyzna. D?uga fuzja le?a?a

ujego nóg. Mia? szerokie ramiona, d?ugie zwi?zane rzemykiem w?osy, a wzrost

jego przekracza? na pewno sze?? stóp. ?niad? twarz nieznajomego pokrywa?a
czerwona farba na policzkach. czarna na powiekach, bia?a za? na czole"

(Patago?czyka Thalcave 'a)

5. "By? to m??czyzna lat oko?o czterdziestu pi?ciu, o surowych rysach twarzy
i silnie b?yszcz?cych, g??boko osadzonych oczach. Cho? szczup?y, musia? by?
cz?owiekiem niepospolitej si?y. By? ko?cisty, a zarazem muskularny i - jak po

wiadaj? Szkoci - "nie traci? czasu na tuczenie si?". ?redni wzrost, szerokie

ramiona, zdecydowana postawa, twarz inteligentna, a zarazem pe?na energii"
(Toma Ayrrona)

Zadanie 5

Po??cz przedstawicieli flory i fauny z miejscami gdzie wyst?puj? (l punkt za

ka?d? prawid?ow? odpowied?).

1 Ameryka Po?udniowa 2. Australia 3. Nowa Zelandia

aj dingo b) guanako ej nandu d) kiwi e) kondor

j) dziobakf) eukaliptus g) kazuar h) lama i) kolczatka

(Odpowiedzi: l-b. c. e. 11: 2 - a.]. g, i. j; 3 - d)

Zadanie 6

Odpowiedz na pytania (I punkt za ka?d? prawid?ow? odpowied?).

l. Jaki by? cel wyprawy kapitana Granta?

(za?o?enie kolonii szkockiej - Nowej Szkocji)
2. Jak nazywa? si? jacht, którym wyruszy?a wyprawa poszukuj?ca Granta?

( .. Duncan")
.

3. Jakiego j?zyka zamierza? nauczy? si? Jakub Paganel, w trakcie rejsu do
?

-

- .

Ameryki Po?udniowej?

(hiszpa?skiego)
4. Co znaleziono w brzuchu ryby-m?ota?

(butelk? z listami kapitana Grantai

5. Wzd?u? którego równole?nika porusza?a si? wyprawa poszukuj?ca kapitana?
(37' szeroko?ci po?udniowej)'

.

6. Jak nazywa? si? wódz, który pochwyci? w niewol? podró?nych w Nowej
Zelandii')

(Kai-Kumu)

7. W jaki sposób uspokojono wzburzone fale u wybrze?y Australii?
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(wylano oliw? na wod?)
8. Jak nazywa? si? przewodnik wyprawy przez pampasy?

(Thalcave)

9. Najakim statku p?ywa? kapitan Grant?

( .. Britannia")

10. Jaki ptak uniós? Roberta po trz?sieniu ziemi w Andach?

(kondor)
II. Czego dotyczy? zak?ad pomi?dzy J. Paganelem a majorem Mac Nabbsem?

(geografmia? wymieni? nie mniej ni? 50. badaczy Australii)
12. Kim byli Robert i Mary?

(dzie?mi kapitana Granta)

13. Jak uczczono dzie?
?ó

grudnia (Bo?e Narodzenie)?

(uroczyst? kolacj?)
14. Jaki znak mia?a podkowa. któr? podkuto konia lorda Glenarvana w Australii?

(czterolistn? koniczyn?)
15. Co wydarzy?o si? w Camden Bridge?

(katastrofa kolejowa)
16. Kim by? Toline?

(B-letnim Australijczykiem)
17. Kto by? kapitanem jachtu "Duncan"?

(John Mangles) "

18. Dok?d udali si? podró?nicy z Australii?

(do Auckland w Nowej Zelandii)

19. Jak nazywaj? si? rdzenni mieszka?cy Nowej Zelandii?

(Maorysi)
20. Zjakiego przedmiotu Toline otrzyma? nagrod??

(z geografii)
21. Kto umo?liwi/je?com ucieczk? z twierdzy nadjez. Taupo?

(Robert)

22.' Kto by? w?a?cicielem jachtu .Duncan"?

(lord Glenarvan)

23. Kto dowodzi? band? zes?a?ców w Australii?

(Ben JOJce)
24. Gdzie znajdowa?o si? opisane miejsce:

"Spo?ród krzewów herbacianych wyp?ywa?y s?one strumienie o przedziwnej

przejrzysto?ci. Woda tych potoków wydziela?a ostry zapach spalonego prochu
i pozostawia?a na ziemi bia?y jak ?nieg osad. Jasne wody niektórych ?róde? by?y

wrz?ce, w pobli?u wytryskiwa?y inne, lodowato zimne, rozlewaj?c si? szerokim

strumieniem. Na brzegach ros?y olbrzymie paprocie, rozwijaj?ce si? w warun

kach klimatycznych przypominaj?cych okres sylurski. Jak okiem si?gn??, pro

sto z ziemi tryska?y strumienie wody spowite w opary, niby fontanny w parku."
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(w Nowej Zelandii)

25. Wymie? przynajmniej 3 pomy?ki Paganela, wynikaj?ce zjego roztargnienia
(wszed? na jacht .,

Duncan" zamiast na "Glori? '': umie?ci? Japoni? na mapie

Europy: nauczyl si? j. portugalskiego zamiast hiszpa?skiego: wys?a? .Dun

cana" do wybrze?y Nowej Zelandii; zapomnia? o podwójnej nazwie Wyspy
Marii Teresy - Tabor)

26. Co by?o przy??>,n? wstydliwo?ci Paganela?

(wytatuowanie przez Maorysowi
27. Kim by? Ayrton?

(bosmanem na .. Britannii" wysadzonym w Australii za prób? buntu)
28. Co by?o stawk? w zak?adzie pomi?dzy J. Paganelem a Mac Nabbsern?

(luneta i sztucer)

29. Za co zostali skazani na ?mier? lord Glenarvan i jego przyjaciele przez

wodza Kai-Kurnu?

(za zastrzelenie wodza Kara- Tete)
.

'

30. Najakim kontynencie le?? pampasy?
(w Ameryce Poludniowej)

31. Czy lady Glenarvan i Mary Grant uczestniczy?y w przeprawie przez pampasy?

(nie)

32. W jaki sposób podró?nicy opu?cili grobowiec Kara-Tete?

(wywo?uj?c wybuch wulkanu i pozoruj?c wlasn? ?mier?)
.

33. Czy kowal z Black Point, który naprawia? wóz, by? gadu???
(nie)

34. Jak? nagrod? wyznaczono za schwytanie Ben Joycea?

(l 00 funtów)
35. Wymie? przynajmniej 2 przygody podró?ników w Ameryce Po?udniowej.

(trz?sienie ziemitznikni?cie Roberta, porwanie go przez kondora i uratowa

nie przez Thalcave'a: atak czerwonych wilków; powód?, uderzenie pioruna
i po?ar drzewa, na które schronili si? podró?nicy; walka z kajmanami; tr?ba

powietrzna)
36. O czyich wyprawach opowiada? Paganel w czasie postoju nad Wimerr??

(Burke 'a i Stuarta)

37. Kto zdemaskowa? Ayrtona?

(major Mac Nabbs)

38. W jakich j?zykach by?y napisane listy kapitana Granta?
,

(w j. angielskim . francuskim. niemieckim)

39. Jakiej broni u?y? Thalcave poluj?c; na nandu?

(bolas)

40. Jakie nazwisko przybra? Ayrton po przy??czeniu si? do bandy zes?a?ców?

(Ben Joyce)

. r. Anna Kalniuk
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Regulamin konkursu wiedzy bibliotecznej

Celem konkursu jest promocja ksi??ki i biblioteki w?ród uczniów star

szych klas gimnazjum i szkó? ponad gimnazjalnych. Uczestników konkursu

obowi?zuj? wiadomo?ci i umiej?tno?ci obj?te programem przysposobienia czy

telniczego ze szczególnym uwzgl?dnieniem:

,;

pos?ugiwania si? katalogiem alfabetycznym i rzeczowym;

wyszukiwania informacji w s?ownikach, encyklopediach ksi??kach

popularnonaukowych;

•

•

wykorzystania ró?nych ?róde? informacji;•

wyszukiwania informacji na okre?lony temat z wykorzystaniem ksi?

gozbioru podr?cznego, katalogów, kartotek;

•

zagadnie? zwi?zanych z histori? ksi??ki i bibliofilstwem.•

Zadaniem uczniów bior?cych udzia? w konkursie b?dzie rozwi?zanie testu

'IV czasie okre?lonym przez organizatora. Czas rozwi?zania testu zostanie poda

ny do wiadomo?ci wraz z rozdaniem kart testowych i od tego momentu zacznie

by? liczony.

Wyniki konkursu zostan? og?oszone po sprawdzeniu przez komisj?

. wJzystkich kart testowych. Zwyci?zca zostanie nagrodzony w sposób, który
okre?li komisja konkursowa w porozumieniu z organizatorem konkursu ..

Karta testowa konkursu wiedzy bibliotecznej
Masz przed sob? kart? testow? konkursu. Przeczytaj uwa?nie polecenia,

nie spiesz si?, zastanów i zaznacz lub napisz poprawn? wed?ug Ciebie odpo
wied?.

I. Karta katalogowa zawiera okre?lone informacje umieszczone w ?ci?le okre

?lonych miejscach. Przyporz?dkuj elementy opisu odpowiednim polom.

l 2
'

·1

I'
3

,'II

I 4 5 ,I
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a) nr inwentarzowy , ,.,.,." " " ..

b) sygnatura , " , " , " ..

cl has?o.. " ,." .. : , , , "
.

dl znak klasyfikacji, .. , " : """" ..

e) opis bibliograficzny. " "., " " " " ..

2, Sygnatura to:

a) kolejny nr nadawany ksi??ce podczas wpisywania jej do ksi?gi inwenta-

rzowej;

b) znak miejsca ksi??ki na pó?ce;
c) dedykacja umieszczona na pierwszej stronie ksi??ki;

d) okre?lenie rodzaju ok?adki (w twardej, mi?kkiej oprawie);

3. Napisz, czym jest katalog biblioteczny.

4. Przyporz?dkuj rodzaj katalogu do jego opisu:

Katalog alfabetyczny .. , , , " .

Katalog rzeczowy , .. "." ,., , .

Katalog tytu?owy .. , , , .. , : "" "

al karty u?o?one s? alfabetycznie wed?ug tytu?ów dzie?;

b) karty u?o?one s? wed?ug uporz?dkowanych alfabetycznie nazwisk auto

rów dzie?;

c) karty u?o?one s? wed?ug dzia?ów g?ównych oznaczonych symbolami cy

frowymi, a nast?pnie wed?ug' poddzia?ów;

5. Do dokumentów pi?miennych zalicza si? m.in. ksi??ki i wydawnictwa pe

riodyczne. Napisz, czym ró?ni? si? te formy wydawnicze.
,·.l ...................................................................•...............•....•...•••.•••...•••.••..••...••...

6. Cymelia to:

a) "bia?e kruki", ksi??ki niezwykle rzadkie, unikaty;
b) starodruki;

c) ksi??ki r?cznie pisane:
d) ksi??ki w j?zyku jidysz lub dotycz?ce judaizmu;
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7. Wymie? znane Ci rodzaje s?owników.

8. Czy bibliofil to:

a) mi?o?nik, kolekcjoner i znawca ksi?g?
b) badacz, rejestrator, osoba tworz?ca spisy ksi?g?
c) osoba zajmuj?ca si? starodrukami?

d) bibliotekarz w dziale filologicznym?

9. Osob?, która u?o?y?a pierwszy s?ownik j?zyka polskiego by?:
a) Jan M?czy?ski;

b) W?adys?aw Kopali?ski:

c) Samuel Bogumi? Linde;

d) Jan Kartowicz:

lO. Pierwsz? w Polsce bibliotek? publiczn? za?o?y?:
a) Józef Maksymilian Ossoli?ski;

b)_Józef Andrzej Za?uski;

c)::Jan Zamoyski;

d) Adam Tytus Dzia?y?ski;

Klucz do pyta? i tabela punktacji

numer poprawna odpowied? liczba punktów

pytania

I A-4 za ka?d?

8-2
poprawn?

odpowied? I

C-l punkt
i

D-S

I I
l

E-3

2 8 2 punkty
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3 Katalog biblioteczn):: to spis ksi??ek. 0-5 punktów

czasopism i innych dokumentów

znajduj?cych si? w danej bibliotece i

opisanych wed?ug okre?lonych zasad,

u?o?onych wed?ug okre?lonego porz?dku.

4 Katalog alfabetyczny
- B za ka?d?

I

I
I Katalog rzeczowy

- C
poprawn?

i I odpowied? l

! Katalog tytu?owy - A
I punkt

I

I

I 5. I Ksi??ka _. dokument pi?mienniczy, I maksymalnie 6

I i samoistny pod wzgl?dem tre?ciowym i I
.

punktów

I !wydawniczym opracowany przez jednego

I
! autora, kilku autorów oraz wielu (praca
,

zbiorowa).i

W)::dawnictwo 12eriod)::czne, czyli ci?g?e,

ukazuje si? pod tym samym tytu?em w

okre?lonych odst?pach czasu z bie??c?

numeracj?, np. gazeta (periodyk

wychodz?cy codziennie, dziennik),

czasopismo (ze wzgl?du na cz?stotliwo??

ukazywania si? mo?e by?, np.

tygodnikiem, miesi?cznikiem, -,

..

kwarial nikiern, itp.)

6. A 3 punkty

7. S?owniki ogólne (obejmuj?ce ca?e

s?ownictwo);

S?owniki s12ecjalne - jedno- lub

wieloj?zyczne dotycz?ce wybranej

dziedziny wiedzy; po Y2 punktu za

?

ka?dy poprawnie
i

S?owniki jednego j?z)::ka, np.
wymieniony

I
ortograficzne, poprawnej pisowni,

wyrazów obcych, wyrazów
rodzaj s?ownika

bliskoznacznych, etymologiczne,

frazeologiczne, terminologiczne,

obejmuj?ce s?ownictwo jakiej? epoki lub

pisarza( np. Slownik staropolski)
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S?owniki dwuj?zyczne przek?adowe;

S?owniki biograficzne, podaj?ce

i
?yciorysy wybitnych osób.

8 I A I

9 C. - Samuel Bogum i? Linde jest uwa?any 3

za autora pierwszego wielkiego
"S?ownika j?zyka polskiego". którego 6

tomów ukaza?o si? w latach 1807-1814.

10 B - Józef Andrzej Za?uski (1702-1774) 3

by? twórc? biblioteki w Warszawie, któr?
w J747r. udost?pni? do u?ytku

publicznego. a w 177 I r. przekaza?

pa?stwu z zastrze?eniem, ?e ma by? dalej

wzbogacana i s?u?y? ogó?owi. By?a to

pierwsza w Polsce i w ?wiecie biblioteka

publiczna.

Bibliografia:
I. Bibliotekarstwo: praca zbiorowa pod red. Z. ?migrodzkiego. Warszawa:

Wydawn. Stowarzyszenia Bibliotekarzy polskich, 1998.

2. 2.Chaciewicz K. : "Przysposobienie czytelnicze i informacyjne w szkole

?redniej. Materia?y pomocnicze dla nauczycieli". Warszawa: WSiP 1989.

3. Czachowska 1. Loth R. : Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty. Wro

c?aw: Zak?. Narod. im. Ossoli?skich, 1977.

4. Encyklopedia wspó?czesnego bibliotekarstwa polskiego. Kom. Red. K.

G?ombiowski, B. ?widerski. H. Wi?ckowska. Wroc?aw: Ossolineum 1976.

5. KopczewskiJ.S.: Pi??set zagadek dla mi?o?ników ksi??ek. Warszawa: Wie

dza Powszechna, 1969.

6. Kwiecie? c.: Od papirusu do bibliobusu: ksi??ka o ksi??ce. Katowice: Wy
dawno ?l?sk. 1960.

7. Ratajewski 1.: Wprowadzenie do bibliotekoznawstwa czyli wiedza o biblio

tece w ró?nych dawkach. Warszawa: Wydawn. Stowarzyszenia Biblioteka

rzy polskich. 2002.

Urszula Bojkowska
Biblioteka Pedagogiczna w Zamo?ciu
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ZESTA WIENIA

BIBLIOGRAFICZNE





Zycie i twórczo?? Witolda Gombrowicza
- bibliografia w wyborze -

Wydawnictwa zwarte

I. Adamczyk K.: Dziennikjako wyzwanie.-Kraków: "Parol", 1994.-154 s.

2. B?o?ski J.: Forma, ?miech i rzeczy ostateczne-Kraków : "Universitas",

2003.-286 s.

3. FalkiewiczA.: Polski Kosmos: 10 esejów przy Gombrowiczu.-Wroc?aw:

"A", 1996.-231 s.

4. Fia?a E.: Homo transcendens w ?wiecie Gombrowicza-Lublin : Wydaw.

KUL, 2004.-279 s.

5. Franczak 1.: Rzecz o nierzeczywisto?ci-Kraków : "Universitas", 2002.-139 s.

6. G?owi?ski M.: "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza.-Warszawa: WSiP,

1995.-[ 19 s.

7. G?owi?ski M.: Gombrowicz i nadliteratura.-Kraków: Wydaw. Literackie.

2002.-284 s.

8. Gombrowicz tilozof! oprac. F. M. Cataluccio. 1. Illg.-Kraków : "Znak".

1991.-254 s.

9. Gombrowicz i krytycy / oprac. Z. ?apinski-Kraków : Wydaw. Literackie,

1984.-847 s.

10. Gombrowicz i t?umacze / pod red. E. Skibi?skiej-?ask : "Leksem", 2004.-

236 s.

II. Gombrowicz Rita.: Gombrowicz w Argentynie: ?wiadectwa i dokumenty

1939-1963.-Wroclaw: Zak?. Nar. im. Ossoli?skich, 1991.-255 s.

12. Gombrowicz Rita: Gombrowicz w Europie: ?wiadectwa i dokumenty

1963-1969.-Kraków: Wydaw. Literackie. 2002.-423 s.

13. Grymasy Gombrowicza.-Kraków: "Universitas", 2001.-362 s.
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14. Janion M.: Gor?czka romantyczna.-Warszawa: PIW, 1975.-585 s.

I.

15. Jarz?bski J.: Gra w Gombrowicza.-Warszawa: PIW, 1982.-514 s.

16. Jarz?bski J.: Podgl?danie Gombrowicza-Kraków : Wydaw. Literackie,

2001.-246 s.

, ,: :.: I .'
I. ?

! :., !

17. Kaszy?ski S.: Nieznanym ?ladem Gombrowicza: wizyty u Zdziechow

skich.-Kraków: Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza. 1991.-85 s.

18. K?pi?ski T.: Witold Gombrowicz.vwarszawa : "Alfa", 1994.-302 s.

19. K?pi?ski T.: Witold Gombrowicz i ?wiat jego m?odo?ci.-Kraków: Wydaw.
Literackie, 1987.-405 s.

20. Kowalska A.: Conrad i Gombrowicz w walce o swoj? wybitno??.
Warszawa: PIW, 1986.-222 s.

21. Legierski M.: Modernizm Witolda Gombrowicza.-Warszawa: IBL. Wy
daw., 1999.-280 s.

22. ?apinski Z.: Ja. Ferdydurke-Kraków : Wydaw. Literackie, 1997.-162 s.

23. Marga?ski J.:, Gombrowicz ? wieczny debiutant-Kraków : Wydaw. Lite

rackie, 2001.-224 s.

24. MiklaszewskiK: Distancia, WitoIdo! czyli Gombrowicz oczyma argenty?
skich przyjació?.-Warszawa : "Twój Styl", 2004.-243 s.

25. Millati ,P.; Gombrowicz wobec; sztuki-Gda?sk: "S?owo/Obraz Terytoria",
2002.-372 s.

26. N?ug?r ?.; Pomys?y do interpretacji: studia i szkice o literaturze polskiej
Kraków: Oficyna Literacka, 1997.-245 s.

27. Nowak ?':.9()mbrowicz; cz?owiek wobec ludzi.-Warszawa: Prószy?ski i

S-ka, 2000.-326 s.

28. Witoldzie Gombrowiczu-Kielce : Wojewódzka Biblioteka Publiczna,

2000.-122 s.
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29. Olejniczak 1.: K?amstwo nieprzerwane nas dr??y: cztery szkice o Gom

browiozu-Katowice : Wydaw. U?, 2003.-160 s.

30. Paszek J.: Przeczytacie "Ferdydurke".-Katowice:"Ksi??nica", 1998.-154 s.

",31. "Patago?czyk w Berlinie" : Witold Goinbrowicz w oczach krytyki niemiec

kiej.-Kraków : "Universitas'', 2004.-643 s.

32. Ruszkowski M.: Sk?adnia prozy Witolda Gombrowicza-Kielce : Wy?sza
Szko?a Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1993.-113 s,

. 33. SalamonL: LatarkaGombrowicza albo ?urawie i kolibry.-Wroc?aw: "Ru

bikon". 1991.-252s.

34. Siedlecka 1:: Ja?nie Panicz.-Warszawa : "?wiat Ksi??ki", 2004,-283 s.

,35. S?awkowa E.: Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza-Katowice : US,
1981.-167 s.

36. Stawiarska A.: Gombrowicz w przedwojennej Polsce.-Kraków : Wydaw.
..

Literackie, 2002.?312 s.

.

·37. Szukanieg?osu Gombrowicza: wybór referatów i wypowiedzi z czterech

edycji Mi?dzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego (1993-1999).

Radom: TP. 2002.-16X s.

,

_.,:L
I

. }.

38. Tango Gombrowicz.-Kraków.-Wroc?aw: Wydaw. Literackie, 1984.-389 s.

39. Thornpson E.: Witold Gombrowicz.-Katowice : Wydaw. Uniw. ?l?skiego,
,; 2002.-187s. .

40. ?ó?ko? M.: Cia?o mówi?ce: Iwona. ksi??niczka Burgunda Witolda Gom

browicza.-Gda?sk' : "S?owo/Obraz Terytoria", 2001.-197 s.

Artyku?y
l. Chojka 1.: Dotyk diab?a II Dialog.-1999, nr 11, s. 139-150

2. ChwinScGombrowicz, my i Niemcy II Gaz. Wybor.-2004, nr 190, s, 12-13

3. Fia?a E.: Homo transcendeus w "Kosmosie" Gombrowicza 1/ Prz. Hum.-
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2001, nr 3, s. 59-78

4. Fia?a E.: Ksi?ga l?ków polskich, czyli "Trans-Atlantyk" Gombrowicza II

Ruch Lil.-1999, z. 5, s. 569-580

5. Fiut A.: Przyp?ywy i odp?ywy chaosu II Dialog.-2000, nr I, s. 95-IO?

Kultura europejska w twórczo?ci Czes?awa Mi?osza i Witolda Gombro

wicza

6. Franczak J.: Mezalians II Twórczo??.-2003, nr 7/8, s. 257-258

Powie?? "Op?tani"

7. Go?aczy?ska M.: Iwona ksi??niczk? Burgunda
- bohaterka dramatu Gom

browicza - jako kozio? ofiarny II Warszt. Polonist.-1999, nr 1, s. 74-77

8. G?ba i twarz II Gaz. Wybor.-2004, nr 32, s. 14-15

9. Gombrowicz: alfabet subiektywny II Tyg. Powsz.-2004, nr 19, s .. -l2-13

10. Janowska K.: G?ba i twarz II Polityk?.-2004, nr 16, s. 74-76: ,;,i.:

II. Jarz?bski J.: "Operetka" jako garderoba duszy II Odra.-1996, nr 9, s. 58-66

-
;'

12. Kacik M.: Mit faustyczny w,"Pornografii" Witolda Gombrowicza II Pam.

Lit.-2003, z. 4, s. 99-115

13. Kacik M.: Samotno?? zwyci?zcy II Twórczo??.-2002, nr 7/8, s. 105-120

14. ?alicki.R.: Dowód II Twórczo??.-2001, nr II, s. 114-116

15. Kalicki R.: Nic do gadania II Twórczo??.-2000, nr l, s. 123-128

16. Kanabrodzki M.: Cyrulik z Ma?oszycll DiaJog.-1999, nr 9, s. 130-148

Psychoanal ityczna interpretacja "?lubu"

17. Kaniewska B.: OswajanieGombrowicza II Polonistyka.-2002, nr 6, s. 347-

352

18. ?opata A.: Któr?dy do Gombrowicza? II Polonistyka.-1999, nr 9, s. 537-

540
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19. Narbutt J.: Dywagacje gombrowiczowskie II Arcana.-1999, nr l, s. 124-127

20. Próchniewicz D.: Witold Gombrowicz II Cogito.-1999, nr 17, s. 78-80

21. Russovich A.: O "Pornografii" II Odra.-1999, nr II, s.74-76

22. Stabro S.: Witold Gombrowicz - biografia romantyczna? II Twórczo??.-

200 l. nr 3. s. 55-70

23. Stabro S.: Witold Gombrowicz - nieprzyswojona lekcja II Odra.-2004. nr 7-

8 s. 53-5R

24. Stawiarska A.: Chory na polsko?? II Gaz. Wybor.-1999, nr 171, s. 18-20

25. Srawiarska A.: Iwona i dwór II Dialog.-1999, nr II, s. 125-135
I;'

26. Suchanow K.: Gombrowicz pisarzem argenty?skim? II Odra.-2002, nr 3,

s.52-58

27. Vila-Matas E.: Gombrowicziana II Twórczo??.-2001, nr 7 s. 144-146

28. Ward?ga M.: Mi?dzy form? a nico?ci?, czyli z Gombrowiczem ku wolno?ci

II Polonislyka.-200 I. nr 10, s. 613-618

29.' W?grzyniak R.: "Filip", czyli "Iwona" II Dialog.-1999, nr II, s. 184-185

30. Zagajewski A.: Dlaczego Gombrowicz? : w stulecie urodzin II Rzeczpo

spolila.-2004 nr 184. s. AS. 10-11

Robert Urban
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6. Feduszka Jacek: Ewolucja techniki

obl??eniowej X-XVII w. / Jacek Fe

duszka; Wy?sza Szko?a Zarz?dzania i

Administracji w Zamo?ciu. - Za-

I. Buszewicz Barbara: Gmina ?abu

nie u progu nowego tysi?clecia /

Barbara Buszewicz. Jacek Busze

wicz; Urz?d Gminy ?abunie; Bi

blioteka Publiczna Gminy ?abunie.

?abunie: rUG], [2003]. - 50 s.: ma

pa, rys. ; 21 cm. -

Bibliogr. 49-50. -

ISBN 83-919973-0-8

mosc: Centrum Badawczo-

Szkoleniowe WSZiA, 2003. - 27 s. :

fot. kolor., 1 portr., rys., pl. ; 21 cm.

(Wyk?ady Otwarte Wy?szej Szko?y

Zarz?dzania i Administracji w Zamo

?ciu; 24).- ISBN 83-88367-66-82, ?wikówna-Papierska Wies?awa:

Powroty / Wies?awa ?wikówna

Papierska. - Warszawa: Oficyna

Wydawniczo-Poligraficzna "Adam",

2004. - 67 s, : 21 cm.
- ISBN 83-

7232-538-3

7. Frykowski Janusz, Nied?wied?

Ewa, Nied?wied? Józef: Dzieje miej
scowo?ci gminy ?aszczów powiat
tomaszowski / Janusz Frykowski,
Ewa Nied?wied?, Józef Nied?wied?;

Urz?d Gminy ?aszczów; Regionalny
O?rodek Bada? i Dokumentacji Za

bytków w Lublinie, Oddzia? Krajo

wego O?rodka Bada?i Dokumentacji

Zabytków w Warszawie. - ?asz

czów; Zamo??: Urz?d Gminy ?asz

czów, 2004. - 131 s. : mapy, fot.

kolor., ryc.; 31 cm -(Dzieje Gmin

Zamojszczyzny; t. 2). - Bibliogr. s.

82-86. Indeks.- ISBN 83-908495-4-5

3. Dmitroca Zbigniew: Bal dla recy

tatorów: wybór wierszy dla uczni?

szkó? podstawowych l
:

Zbigniew
Dmitroca; red. Katarzyna Zaj?c. -

Lublin: Wojewódzki O?rodek Kultu

ry, 2004, - 72 s, : il. : 24 cm, - ISBN

83-89464-30-6

4. Dyda Zofia: Nie gasz? ?wiat?a

nadziei / Zofia Dyda.
- Zamo??:

nak?. autora, 2003. - 80 s, ; 21 cm. -

ISBN 83-910236-2-1 8. Gmina Zamo?? = The Commune

of Zarno??=Gemeinde Zamo?? /

zdj?cia i oprac. graficzne Jerzy Ca

baj; t?. ang. Ma?gorzata Linek, niem.

Teresa Zi?bkowska; Urz?d Gminy
Zamo??. - Zamo??: Wydaw. FOT

PRESS, [2004]. - 32 s. : fot. kolor.,

mapa; 29 cm. -ISBN 83-914455-3-4

5. Dylewski Adam: ?ladami ?ydów

polskich: przewodnik ilustrowany /

Adam Dylewski.> Bielsko

Bia?ar.Pascal", 2002, - 328 s.: i?.

kolor., mapy ; 21 cm, - Indeks, -

ISBN 83-7304-029-3
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9. Jawor Anna: Po pierwsze I Anna

Jawor. - Zamo??: Atut B iuro Promo

cji, 2003. - 24 s. : 19 cm.
- ISBN

83-915856-9-7

Zamo??: Atut, 2004
..

- 60 S. 17

cm. - ISBN 83-919793-5-9

16. Kokowski Andrzej: Zamojska
archeologia jako element europej
skiego dziedzictwa kulturowego /

Andrzej Kokowski; Wy?sza' Szko?a

Zarz?dzania i Administracji w Zamo

?ciu. - Zamo??: Centrum Badawczo

Szkoleniowe WSZiA, 2003. - 36 s. :

i?. ; 21 cm. -

(Wyk?ady Otwarte

Wy?szej Szko?y Zarz?dzania' i Ad

ministracji w Zamo?ciu; 20). -

ISBN 83-88367-52-8 r." .'

10. Karczmarczyk Marian: Promieli

u?miechu I Marian Karczmarczyk -

Lublin: .Polihymnia", 2002. - 101 s.

; 21 cm. -ISBN 83-7270-113-X

I I. Katyla Barbara: I kropla te? I

Barbara Katyla. - Zamo??: nak?.

autora, 2004. - 119 S. : 21 cm

12. Karpi?ski Krzysztof: Tylko
smutek jest pi?kny: opowie?? o Mie

czys?awie Koszu.- Lublin: "Uni

press", 1990. -

150,12J S., faks., fot.,

portr.: 20 cm. -

Kompozycje M.

Kosza S. 149. - Indeks

17. Ko?ci?ski Mieczys?aw: Przy
dro?ne pomniki wiary: Krasnobród i

okolice I Mieczys?aw Ko?ci?ski. -

Lublin: "Polihyrnnia", 2001, 135 s. :

i?. (w tym kolor.), mapa kolor.; 21

cm. - ISBN 83-7270-085-0
13. Kawa?ko Danuta R.: Jubileusz

25-lecia Parafii ?wi?tego Micha?a

Archanio?a w Zamo?ciu I Danuta R.

Kawa?ko; [wspó?p. Eugeniusz Der

dziuk].- 'Zamo??: Parafia ?wi?tego
Micha?a-Archaniola, 2004. - 245 s.:

faks., fot. (w tym kolor.), portr ; 24

cm. -

Bibliogr. S. 183-185 - ISBN

83-920471-0-9

18. Ko?ci?ski Mieczys?aw: Z gliny
ulepione: dzieje krasnobrodzkiego
garncarstwa / Mieczys?aw Ko?ci?

ski.- Lublin: Polihymnia, ,2004. -

115 s. : fot. (w tym kolor) ; 21 cm. -

ISBN 83-7270-238-1

19. Kozaczka Marian: Poczet ordy
natów Zamoyskich / Marian Kozacz

ka. -

Wyd. 2.- Lublin: "Norberti

num", 2004. - 137 s. : i?. kolor. ; 21

cm.
- ISBN 83-7222-187- I

14. Kazimierczuk Zdzis?aw: Zamo??:

zabytki starego' miasta i twierdzy :

przewodnik kieszonkowy / Zdzislaw

Kazimierczuk.- Zamo??: Oficyna
Wydawnicza .Krcsy", 2004. - 60 S. :

i?. kolor.. 2 mapy: 17 cm. - ISBN

83-906745-4-8

20. Kubica Helena: Zag?ada w KL

Auschitz Polaków wysiedlonych z

Zamojszczyny w latach 1942- 1943 /

Helena Kubica.s-O?wi?cim: Pa?

stwowe Muzeum Auschwitz

Birkenau; Warszawa: Instytut Parni?-

15. K?dziora Andrzej: Jan Zamoyski:
1542- I 605 / Andrzej K?dziora>-
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25. Katalog czasopism lubelskich A

F / oprac. Pazura Wies?awa; Woje
wódzka Biblioteka Publiczna im. H.

?opaci?skiego. Lublin: WBP;

Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie

Sk?odowskiej, 2004. - 145 s. : i?. ; 25

cm. - Indeksy.
- ISBN 83-86361-50-

6. - ISBN 83-227-2256-7

ci Narodowej, 2004.- 272 s. : fot.,

mapa; 24 cm. - ISBN83-88526-57-X

21. Lubelskie: to co najpi?kniejsze /

fot. Lucjan Demidowski i in. - Lu

blin; Lubelski Klub Ksi??ki, cop,

2003. -·27.9 s. : i?. kolor.; 31 cm. -

Tekst równol., pol.. ang. -ISBN 83-

916515-3-3

26. Pastuszka Stefan Józef: Jan Za

moyski 1912-2002 jako parlementa

rzysta / Stefan Józef Pastuszka, Bog
dan Kawa?ko; Wy?S"lil Szko?a Zarz?
dzania i Administracji. Centrum

Badawczo-Szkoleniowe>- Zamo??:

22. Na ludow? nut?: gin?ce pi?kno:
informator o ludowych kapelach

zespo?ach ?piewaczych, obrz?do

wych i teatralnych oraz pie?ni i ta?ca

/ red. prowadz?cy Alfred Gauda;

oprac. Bo?ena G?owacz, El?bieta

Sadowska- Kasiborska. Lubl in:

WSZiA, 2004. - 64 s. : fot., faks. ; 25

cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN

83-88367 -71-4Zarz?d G?ówny Stowarzyszenia
Twórców Ludowych: Krajowy Dom

Twórczo?ci Ludowej, 2003. - 115 s.

: fot., tab.; 24 cm.
T

ISBN 83-7270-

164-4

27. Paw?owski Artur: Roztocze ?rod

kowe: przewodnik nie tylko dla tury
stów / Artur Paw?owski. - Mielec:

Wydaw. Naukowe, Turystyczne i

Edukacyjne, 2003. - 304 s., [1] k.

tabl. z?o?. luz. : i?. kolor., mapy ko

lor.; 21 cm. -

Bibliogr. Indeks. -

ISBN 83-912139-6-X

23. Okolice Krasnobrodu: mapa

turystyczno-krajoznawcza / oprac.

Stanis?aw Kryci?ski. - Warszawa:

Wydaw. Stanis?aw Kryciuski. 2004.

- I mapa; 47 x 65 z?o?. 16 xii cm.

- ISBN 83-85531-17-3 28. Perspektywy przygranicznej
wspó?pracy polsko-ukrai?skiej w

?wietle cz?onkowstwa Polski w Unii

Europejskiej / Jan Andreasik [et al.];
red. El?bieta Kawecka Wyrzykow

ska].- Zamo??: Wy?S"lil Szko?a Za

rz?dzania i Administracji. Centrum

Badawczo Szkoleniowe, 2003 - 210

s.: il., mapy (w tym kolor.); 24 cm.

Streszcz. ang.
- ISBN 83-88367-54-4

24. Or?owski Ryszard: Echa insurek

cji ko?ciuszkowskiej w Ordynacji

Zamojskiej / Ryszard Or?owski;

Wy?sza Szko?a Zarz?dzania i Admi

nistracji w Zamo?ciu. - Zamo??:

Centrum Badawczo-Szkoleniowe

WSZiA, 2004. - 19 s. : I portr. ko

lor.; 21 cm.
-

(Wyk?ady Otwarte

Wy?szej Szko?y Zarz?dzania i Ad-
;

ministracji w Zamo?ciu; 23). - ISBN

83-883678-63-3

29. Reder Rudolf: Be??ec / Rudolf

Reder, [t?. ang. William Brand, Mi-
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Rychel; Urz?d Gminy ?abunie, Ko?o

Rejonowe ?ZZAK w ?abuniach;

Biblioteka Publiczna Gminy ?abu

nie.- ?abunie: BP G?, 2003. - 332

s.: faks., fot. (w tym kolor.), portr.:

21 cm.
- Bibliogr. s. 263-266. Indek

sy.
- ISBN 83-919973-2-4

chael Jacobs] .

- Wyd. 2. - Kraków:

Fundacja Judaica: O?wi?cim-
Brzezinka: Pa?stwowe Muzeum,

1999.- 143.12J s.: 2 il. : 21 cm. -

Tekst. równo!. ·po!.. ang.
- ISBN 83-

907115-3-5

30. Raport o sanie ?rodowiska woje
wództwa lubelskiego w 2003 roku /

red. Mieczys?aw Burdzicki, El?bieta

Piebiak, El?bieta Pomorska: Inspek

cja Ochrony ?rodowiska. Woje
wódzki Inspektorat Ochrony ?rodo

wiska; Lubelski Urz?d Wojewódzki.

Wydzia? ?rodowiska i Rolnictwa;

Urz?d Marsza?kowski Województwa

Lubelskiego. Departament Rozwoju
Wsi i Ochrony ?rodowiska: Woje
wÓdzki Fundusz Ochrony ?rodowi

ska i Gospodarki Wodnej w Lubli

nie. - Lublin: WFO?iGW. 2004. -

207 s. : il., mapy kolor.: 30 cm. -

(Biblioteka Monitoringu ?rodowi

ska). - ISBN 83-7217-224-2

34. Samodzielny Publiczny Szpital

Wojewódzki im. Papie?a Jana Paw?a

II w Zamo?ciu I zdj?cia Wies?aw

Lipiec.
- Zamo??: Samodzielny Pu

bliczny Szpital Wojewódzki im.

Papie?a Jana Paw?a II w Zamo?ciu,

2004. -

[31] s.: fot. kolor. ; 29 cm. -

ISBN 83-88367-67-6

35. Sapie?yna Matylda: My i nasze

Siedliska / Matylda Sapie?yna.
Warszawa: Wydawnictwo Literackie,

2004. - 826,[3] s. : fot., il. ; 25 cm.

ISBN 83-08-03492-6

36. Spo?eczny wymiar edukacji

ustawicznej / pod red. Henryka Bed

narczyka i Ireny Kurz?py.- Radom:
31. Rogowski Robert: Ballada Za

mojska / Robert Rogowski: oprac.

graf.vDariusz ?ukasik] .

- Zamo??":

f,\.wt" Biuro Promocji. - 2003. - 72

s. : il. ; 21 Clll.- ISBN 83-919793-1-8

Wydaw. Instytutu Technologii Eks

ploatacji, 2004. - 198 s. : fot., il.; 24

cm.
- (Biblioteka Pedagogiki Pracy).

-

Bibliogr.
- ISBN 83-7204-365-5

32. Roztocza?ski Park Narodowy:

przyroda i cz?owiek I pod red. Tade

USil-a Wilgata. [zdj?cia Pawe? Mar

czakowskij.> Zwierzyniec: ROZlO

cza?ski Park Narodowy: "Lipiec",
2004.- 160 s.: Iot., mapy. rys.,

wykr.: 25 cm.- ISBN 83-900626-5-2

37. W?ad Pawe?: Roztocze wschod

nie: Be??ec, Horyniec Zdrój, Lubycza
Królewska, NaroI, Susiec, Jaworów,

?ó?kiew i okolice: przewodnik nie

tylko dla turystów / Pawe? W?ad,
Marek Wi?niewski. - Wyd. 3. -

Mielec: Wydaw. Naukowe, Tury

styczne i Edukacyjne Pawe? W?ad,
2004. - 455 s. : il., fot. kolor., mapy,

33. Rychel Krz,y?zlOf,AnlOni: "Kon

rad" i "Anio?"! Krzysztof Antoni
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43. Zamo?? : Patrimoine Mondial

Culturel / tekst Bogdan Szyszka;

zdj?cia i redakcja Wies?aw Lipiec ;

O?rodek Sportu i Rekreacji; Zamoj
ski O?rodek Informacji Turystycznej
w Zamo?ciu>- [Zwierzyniec]: Wy
dawnictwo Lipiec, 2004. - [16] S. :

fot. kolor.; 25 cm. - ISBN 83-

920026-7-9

pl., rys .. tab.: 21 cm. - Biblicgr. s.

431-439.- ISBN 83-912 I 30-9-4

38. Wójcik Józef Franciszek: Powrót

na Kresy. Cz. 1. Rok 1920 / Józef

Franciszek Wójcik.- Wyd. 2. - Gdy
nia: nak?. autora, 2003. - 195 s. : fot.

: 21 cm. - ISBN 83-904105-4-0

39. Wójcik Józef Franciszek: Powrót

na Kresy. Cz. 2,' Po latach / Józef

Franciszek Wójcik. - Gdynia: nak?.

autora, 2003. - 299 S. : faks., fot.: 21

cm. - ISBN 83-904105-5-9

44. Zamo??: ?wiatowe Dziedzictwo

Kultury / tekst Bogdan Szyszka;

zdj?cia i redakcja Wies?aw Lipiec ;

O?rodek Sportu i Rekreacji; Zamoj
ski O?rodek Informacji Turystycznej
w Zamo?ciu.- [Zwierzyniec]: Wy
dawnictwo Lipiec, 2004. - [16] s.:

fot. kolor.: 25 cm. - ISBN 83-

920026-I-X

40. Zamojskie Studia i Materia?y
red. nacz. W?adys?aw ?wik: Wy?sza
Szko?a Zarz?dzania i Administracji
w

Zamo?ciu. r-: R .. 6. z, I (2004) .........
-

Zamo??: Centrum Badawczo-Szko-'

leniowe WSZiA. 2004-->.-' 24 cm,-

45. Zamo?? .. Weltkulturebes / text

Bogdan' Szyszka / t?. Teresa Zi?b
kowska; zdj?<;ia j redakcja Wies?aw

Lipiec; O?rodek Sportu i Rekreacji;

Zamojski O?rodek Informacji Tury

stycznej w Zamo?ciu. -

[Zwierzy

niec]: Wydawnictwo Lipiec, 2004. -

[16] S. : fot. kolor. ; 25 cm.
- ISBN

83-920026-4-4

ISSN 1507 -9090 " <,

41. Zamojskie Studia i Materia?y
red. nacz. W?adys?aw ?wik; Wy?sza

Szko?? Zarz?dzania i Administracji
w Zamo?ciu . -r R, 6.1. .. 2 (2004)->. -

Zamo??: Centl?UH1 Badawczo-Szko

leniowe WSZiA, 2004-->.- 24 cm. -

ISSN 1507-9090
46. Zamo??: Word Cultural Haritage
/ tekst Bogdan Szyszka; trans. Ma?

gorzata Linek; zdj?cia i redakcja
Wies?aw Lipiec; O?rodek Sportu i

Rekreacji; Zamojski O?rodek Infor

macji Turystycznej w Zamo?ciu.

[Zwierzyniec]: Wydawnictwo Lipiec.
2004. - [16] S. : fot. kolor. ; 25 cm. -

ISBN 83-920026-3-6

42. Zamojszczyzna w poezji i obra

zie : antologia / wybór i oprac. El?

bieta Gnyp. Maria Du?awska, Zofia

Pi?at. - Lublin: .Norbeninurn": '?9-
mo??: Zamojskie Towarzystwo .Re

nesans", 2004. - 145 S,. :'I:eprod.
kolor.: 21 cm.- ISBN 83-7222-098-0
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47. Zamo?? i Roztocze = turystyka i

wypoczynek / tekst i redakcja Marek

Jawor; Lokalna Organizacja Tury

styczna Zamo?? i Roztocze. - Za

mo??: ATUT Biuro Promocji,

[20041. - [l Z] s.: fol. kolor., mapa:

29 cm.
- ISBN 83-9 I 9793-6-9

2002. - 44 s. : i?. kolor.; 21 cm. -

(Dziedzictwo i Wspó?czesno??). -

ISBN 83-906437-2-3

53. Zieli?ski Piotr: Kotwica w sercu:

rzecz o Matkach Chrzestnych

statków Polskiej ?eglugi Morskiej /

Piotr Zieli?ski. - Szczecin: "Germa" ,

2003. - 432 s. : i?. ; 24 cm. - ISBN

83-9 I 0908-7-6

48. Zamo?? i Roztocze: gospodarka
=

economy / oprac. tekstów Mieczy
s?aw Kowcrski: red. Marzena Ol

szewska-G?owacka. - Lód?: Wydaw.

BMG, [20021. - 52 s.: fol. kolor. ; 29

cm. - Tekst. równoJ. pol. I ang.
-

ISBN 83-888585-05-3

54. Zych -Adamczuk Alicja: Rezo

nans znaczy odd?wi?k: 20 lat dzia

?alno?ci Chóru "Rezonans" / Zych -

Adamczuk Alicja; Wy?sza Szko?a

Humanistyczno-Ekonomiczna im.

Jana Zamoyskiego.
- Zamo??: Sto

warzyszenie na Rzecz Chóru "Rezo

nans", 2003. - 32 s. : fot. kolor. ; 31

cm.
- ISBN 83-919883-0-9

49. Województwo Lubelskie: 2003 /

Urz?d Marszalkowski.- Bydgoszcz:

Meritum, 120031. -

l311 s. : fol.

kolor.; 30 cm.- ISBN 83-9 I 8 123-4-0

50. Wy?sza Szko?a Humanistyczno
Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego
z siedzib? w Zamo?ciu: informator

2004/2005. - [Zamo??: WSHR,

2004]. - 24 s. : fol. kolor. ; 2 I cm

5 I. Zamojsko- Woly?skie Zeszyty
Muzcal nc: Zarnoscko- W ol i nski

Muzejni Zoszitie The Zarno??-Volyn
Museum Periodicals / red. Piotr

Kondraciuk, Jerzy Ku?nierz. Andrzej
Urba?ski.-. T. I (2003)? .- Za

mo??: Muzeum Zamojskie. 2003?.-

30 cm. - ISBN 83-9 I 5267-6-3

52. Zapis czasu i pod red. El?bieta

Gnyp, Zofia PiJal. Malgorzata Troja

nowska. - Zamo??: Towarzyst wo

Spo?eczno-Kulturowe "Renesans".
Markiewicz Gra?yna
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KSI??KI, KTÓRE WARTO KUPI?





Ksi??ki, które warto kupi?

Frey Julia: Toulouse-Lautrec, -Warszawa: W.A.B., 2004

Biografia genialnego artysty, a przede wszystkim fascynuj?ca opowie??
o barwnym, cho? krótkim i pe?nym cierpienia ?yciu Henriego de Toulouse

Lautreca, Ksi??ka jest owocem wieloletnich bada? autorki nad ?yciem artysty.

Wykorzystano nieznane wcze?niej listy artysty. Jest to portret cz?owieka wi

dzianego w ?wietle twórczo?ci i legendy. Pisarka przedstawia nam tak?e cz?o

wieka przez pryzmat jego prawdziwych uczu?, relacji z bliskimi, jego nieszcz?

?liwego ?ycia prywatnego. Szczegó?owa historia opowiada losy dziecka, pó?niej

m?odego m??czyzny, cierpi?cego z powodu wrodzonego kalectwa, ale tak?e "

przez nadopieku?czo?? matki i tyran izm ojca. Bohatera, który ucieka od cier

piel], poch?ania go w pe?ni sztuka.

Gili Anton: Peggy Guggenheim. - Pozna?: Dom Wydawniczy Rebis, 2004 ; ,

Peggy Guggenheim to kobieta symbol w ?wiecie sztuki XX wieku, Prowa

dzi?a burzliwe ?ycie, które przypad?o na najbardziej ekscytuj?ce lata minionego
wieku. Pochodzi?a z bogatej rodziny szwajcarskich ?ydów, aktywnie uczestni

czy?a w ?yciu mi?dzynarodowej bohemy. Za?o?y?a w Londynie jedna
z pierwszych galerii sztuki nowoczesnej, w której zgromadzi?a znakomite

dzie?a Picassa, Magrine'a, Miró i Brancusieg. W Nowym Jorku odegra?a nie

zwyk?? role w narodzinach nowego ruchu abstrakcyjnych ekspresjonistów, Ta

pasjonuj?ca biografia, oparta na szczegó?owych badaniach ?ród?owych, pe?na

barwnych anegdot daje nam obraz niezwyk?ej kobiety, ?ony i kochanki wielu

slawnych artystów, m.in. Samuela Becketta, Maxa Ernsta i Rolanda Penrose'a.

Ilustrowana encyklopedia od A do Z. - Kraków: Delta W -Z, 2004

Encyklopedia jest wprowadzeniem w wiedze o ?wiecie. Zawiera bogactwo

aktualnych informacji. Has?a u?o?one s? w porz?dku alfabetycznym. Ksi??ka

jest bogato ilustrowana, zdj?ciom towarzysz? opisy zestawienia i tabele. Publi

kacja ta doskonale si? sprawdzi w ksi?gozbiorze podr?cznym.

Leksykon 'filozofów wspó?czesnych.
- Bydgoszcz: Branta, 2003

Leksykon obejmuje blisko 150 biogramów wspó?czesnych uczonych"
W leksykonie uwzgl?dniono g?ównie te postaci z dziejów filozofii wspó?czesnej
i idee, które najcz??ciej pojawiaj? si? w dyskusjach i sporach filozoficznych,
w nauczaniu historii filozofii i etyki. Has?a maja charakter przekrojowy

i przedstawione s? w przejrzystej formie.

Lis Tomasz: Nie tylko fakty. - Warszawa: Rosner & Wspólnicy, 2004
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"Nie tylko fAKTY" to ksi??ka o pi?tnastu fascynuj?cych latach w historii

Polski i pi?tnastu niezwyk?ych latach w moim ?yciu. O tym, o czym prawie nikt

nie wiedzia?, a tak?e o tym, o cz)'m wszyscy wiedz?, ale nie chc? g?o?no mówi?.

O Polsce, o telewizji, o TVP, o TVN i o ... Wystarczy. Mam nadziej?, ?e sami

przeczytaj? Pa?stwo, o czym jeszcze." Ka?dy, kto interesuje si? naj nowsz?

histori? Polski, powinien przeczyta? t? ksi??k?. Ksi??ka ma form? swoistego
dziennika, jest bardzo ciekawa i zajmuj?ca. Mówi o realizacji marze? i pasji
zawodowej ..

Majewska-Opieka Iwona: Czas kobiet. - Pozna?: "Rebis", 2004

Ksi??ka jest prób? odpowiedzi na pytania: co czyni nas kobietami, dok?d

zmierzamy, co chcemy osi?gn?? w ?yciu i jaki mamy na to wp?yw, jak kszta?

towa? relacje z najbli?szymi, jak odnale?? si? w ?yciu zawodowym i osobistym.
Autorka porównuje sytuacj? kobiety ameryka?skiej i polskiej oraz opisuje do

konania wybitnych kobiet. Szuka recepty jak wypracowa? niezb?dna równowa

g? mi?dzy rodzin? a prac?. Przypomina tak wa?nych sprawach jak: troska o

siebie, rozwijanie .w?asnych zainteresowa?, poznawanie swoich uczu? i emocji,
piel?gnacja sfery duchowej. Okre?la klucz do sukcesu, którym jest akceptacja
siebie, poczucie w?asnej warto?ci, odnalezienie równowagi miedzy swoimi

pragnieniami a oczekiwaniami innych.

Manjula Padma: Atak myszy.
- Warszawa: Amber, 2004

Warto zaproponowa? dzieciom ksi??k? "Atak myszy". Tu, dom zosta? opano

wany przez SZCZUly, myszy
- dawni w?adcy piwnic zostali zepchni?ci do roli znie

wólonych intruzów. Przysz?o im ?y? w ciasnych zakamarkach rur kanalizacyjnych.
Tylko jedna mysz nie da?a za wygrane, zamierza si? zbuntowa?. To Erfal, wykszta?
cona mysz z laboratorium, która zosta?a domowym pupilkiem. B?dzie musia? si?

zmierzy? z gro?nym przeciwnikiem, z którym mo?e wygra? tylko sprytem.

Milkowski T.: Leksykon dziel i tematów literatury powszechnej: dla

uczniów gimnazjów i liceów. - Warszawa: "Ksi??ka i Wiedza", 2002

Ksi??ka prezentuje w zwi?z?ej formie najwa?niejsze postaci i dzie?a literatury
?wiatowej od czasów antycznych do wspó?czesno?ci, ??cz?c informacje o dzie

?ach z przegl?dem dominuj?cych w literaturze tematów i syntez? historycznoli
terack?. Znalaz?y si? tu omówienia 312 autorów i ponad 400 utworów - zarówno

arcydzie?, jak i utworów charakterystycznych dla swoich czasów. W omówie

niach zamieszc?ono, informacje. o przek?adach dawnych i nowych, a tak?e

o percepcji niektórych utworów w Polsce, o znaczeniu pewnych motywów,

postaci i dzie? literackich dla naszej kultury. Osobny dzia? jest po?wi?cony te

matom i w?tkom literackim funkcjonuj?cym w literaturze ?wiatowej na prze

strzeni dziejów. Ka?demu z nich przyporz?dkowane zosta?y utwory, w których
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dany temat znalazl swoje rozwini?cie. Leksykon zosta? opracowany g?ównie z

my?l? o uczniach, studentach i nauczycielach, o nowym, daj?cym du?? swobod?

wyboru programie nauczania. Ze wzgl?du na bogactwo problematyki i informa

cji ma on szans? zainteresowa? równie? szersze grono odbiorców literatury.

Resnik Marinkowic Ilija: Wielka ksi?ga imion. - Wroc?aw, "Europa", 2004

Publikacja zawiera kilka tysi?cy imion. Podane s? etymologie, od imion

znanych, zdrobnie?, do mniej popularnych wersji imion i wywodz?cych si? ód
nich nazwisk. Autor przytacza te? zwi?zane z nimi aforyzmy, wiersze, przy

slowia. Okre?lone jest pochodzenie imienia, jego popularno??, podane inne

formy. Przy imionach okre?lona jest posta? patrona. Ciekawym elementem

ksi??ki s? opisane znane postacie historyczne nosz?ce dane imi?.

Rymanowski Bogdan, Siennicki Pawe?: Towarzystwo Lwa Rywina. - Kra

ków Wydaw. Literackie, 2004

Dwaj dziennikarze: Bogdan Rymanowski i Pawe? Siennicki dzie? po dniu,
krok po kroku, odtwarzaj? przebieg wydarze?. Od chwili, gdy "Rywin przyszed?
do Michnika" a? do momentu ujawnienia ca?ej prawdy. Ale to nie jest tylko

ksi??ka o najwi?kszym skandalu III Rzeczpospolitej. To fotografia "Towarzy

stwa", portrety czo?owych postaci elit rz?dz?cych, biznesowych i towarzyskich.
To ksi??ka, która obna?a mechanizmy w?adzy w Polsce i ukazuje kulisy wiel

kiej polityki. Historia przybiera form? niezwyk?ej opowie?ci kryminalnej, która

wci?ga i nie pozwala oderwa? si?. J?zyk godny mistrzów sensacji, fabu?a ni

czym z Ludlurna, a do tego najzupe?niej prawdziwa.

S?ownik my?li spo?eczno-politycznej. - Bielsko- Bia?a: Park, 2004·

S?ownik my?li spoleczno-politycznej szczegó?owo opisuje kolejne dzieje

doktryn spo?eczno-politycznych i religijnych, od okresów i systemów staro?yt

nych po wspó?czesne. Opisuje g?ówne ruchy spo?eczno-polityczne, wyja?nia
znaczenie szeregu poj??. Ksi??k? mo?na wykorzystywa? zarówno jako pod

r?cznik, jak i jako typowy slownik. W obr?bie ka?dego has?a wyró?niamy: defi

nicje, tlo historyczne, szczegó?ow? charakterystyk? oraz teksty ?ród?owe. Ca

lo?? uzupe?niaj? slowniczki i bibliografie.

S?ownik my?li filozoficznej. - Bielsko- Bia?a: Park, 2004

S?ownik zawiera informacje z zakresu historii filozofii, mówi o rozwoju

europejskiej my?li filozoficznej od czasów staro?ytnych do wspó?czesnych, od

kosmologii Talesa po XX-wieczny egzystencjalizm.

Wydawnictwo zawiera biografie, dorobek my?li filozoficznej oraz analiz? po

gl?dów, a tak?e okre?la ich recepcj? i wp?yw na kultur? i nauk?. Tom ma uk?ad

chronologiczny. zawiera tak?e indeks tematyczny. S?ownik posiada równie?
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indeks osób i poj?? oraz tablice, co u?atwia obszern? prezentacj? g?ównych

koncepcji filozoficznych.

Smoktunowicz Laura: S?awne ?ony i kochanki. - Bia?ystok: "Kreator", 2004

,;., Temat, który podejmuje autorka, zajmuje czytelników od dawien dawna.

Rola kobiety w burzliwych dziejach ?wiata jest problem fascynuj?cym. S?ynne

panie nie zawsze by?y pi?kne, m?dre i inteligentne. Intrygowa?y, kocha?y, zdra

dza?y, fascynowa?y .. .Tkwi?y w blasku w?adzy i s?awy. Mia?y niew?tpliwy

wp?yw na histori?. Jednocze?nie ich losy by?y tragiczne, fatalne i niebezpieczne.
Stawa i powodzenie nie zawsze przynosi?y im szcz??cie.

Spinelli Jerry: Gwiazda. - Pozna?: Media Rodzina, 2004

M?odzi czytelnicy powinni pozna? dziewczyn? o imieniu Gwiazda, trafia

ona do spokojnego liceum w Mica. Pocz?tkowo zauracza niemal wszystkich
uczniów. Jest inna ni? wszyscy, zadziwiaj?ca. Wkrótce jej inno?? zaczyna dr??-

;::nic otoczenie'. Ksi??ka Jerry Spineli i, znanego pisarza, zdobywcy presti?owego
Medalu Newbery, jest uk?onem w stron? nonkonformizmu. Jest opowie?ci?

pe?n? uczu?, mówi o ryzyku zwi?zanym z popularno?ci?, o pierwszej mi?o?ci

i troskach, jakie niesie.

Tracy Brian: Sposób na sukces. - Warszawa: "Muza SA", 2004

W tej ksi??ce autor prezentuje czytelnikowi prosty, skuteczny i efektywny

system wyznaczania celów oraz ich realizacji. Przedstawia dwadzie?cia jeden stra

tegii, które stosowane w praktyce umo?liwi? osi?gni?cie ka?dego celu, który sobie

stawiamy > niewa?ne jak b?dzie du?y. Co jednak najwa?niejsze, uczy jak ustali?

, swoje wrodzone si?y, co naprawd? powinno si? ceni? w ?yciu i do czego d??y?.

-Twardowski Jan: Las. - W: Rosikon Press, 2004

Ks. Jan Twardowski (UL 1915) poeta, autor licznych ksi??ek t?umaczonych
na kilkana?cie j?zyków. Kawaler Orderu U?miechu. Laureat wielu nagród, m.in.

Brata Alberta 1978, PEN Clubu 1980, Fundacji Alfreda Jurzykowskiego 1980,

Feniksa 1999, Ikara 2000, Doktor Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu

Lubelskiego. Wiersze Twardowskiego tomiku "Las" pe?ne ciep?a, ?yczliwo?ci,

poruszaj? problemy, z którymi styka si? ka?dy cz?owiek. Liryki o drzewach

i ro?linach z polskich lasów ilustrowane kolorowymi zdj?ciami Janusza Rosiko

nia, ucz? zachwytu nad pi?knem ?wiata. Twardowski my?li swe ujmuje
w aforystyczne formy, taka przechadzka po lesie jest niezwyk?? przygod?. Poeta

zna wszystkie drzewa, wie, jakie grzyby czy kwiaty rosna w ich poblizu.

Marzena Rosiak

Alina Malinowska
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TO WARTO WIEDZIE?





Zmar? Czes?a w Mi?osz

W wieku 93 lat - 14 sierpnia 2004 zmar? w Krakowie Czes?aw Mi?osz wy

bitny poeta, pisarz, eseista, t?umacz, laureat literackiej Nagrody Nobla.

Czes?aw Mi?osz urodzi? si? 30 czerwca 1911 roku w Szetejniach na Litwie.

Wczesne dzieci?stwo by?o dla przysz?ego poety czasem szalonych podró?y
i czasem niezwyk?ych wydarze?. Ju? w 1913 roku wyjecha? z rodzicami do

azjatyckiego Krasnojarska, potem w latach 1914 - 18 podró?owa? po Rosji wraz

z ojcem - oficerem saperów na terenach przyfrontowych.

Uko?czy? wile?skie gimnazjum im. Zygmunta Augusta. Jako poeta zade

biutowa? podczas studiów prawniczych na Uniwersytecie Stefana Batorego
w Wilnie wierszami opublikowanymi w uniwersyteckim pi?mie .Alma Mater

Vilnensis". By? wówczas jednym z zalo?ycieli grupy poetyckiej i pisma "?aga
ry". Jego ksi??kowy debiut to .Poemat o czasie zastyg?ym" z 1933 r. W 1934

roku poeta otrzyma? przyznan? przez ZZLP w Wilnie Nagrod? im. Filomatów

za debiut literacki. Pierwszym sukcesem okaza? si? wydany trzy lata pó?niej
tom "Trzy zimy". W latach 1934-35 by? stypendyst? Funduszu Kultury Naro

dowej w Pary?u. Przed wojn? Mi?osz pracowa? w rozg?o?ni Polskiego Radia

w Wilnie, a potem w Warszawie. Podczas okupacji uczestniczy? w podziemnym
?yciu kulturalnym stolicy -

publikuj?c m.in. "Wiersze" pod pseudonimem Jan

Syru?. Po upadku powstania warszawskiego poeta przebywa? w Goszycach
u Anny i Jerzego Turowiczów, z którymi po??czy go d?ugoletnia przyja??,
a w roku 1945 zadomowi? si? w Krakowie.

W latach 1945-1951 Mi?osz pracowa? jako urz?dnik w Ministerstwie

Spraw Zagranicznych. By? attache kulturalnym PRL w Nowym Jorku, a potem
w Pary?u. W 1951 r. poprosi? o azyl na Zachodzie - przebywa? we Francji,
a potem w 1960 r. przeniós? si? do USA, gdzie zosta? profesorem na Wydziale

J?zyków i Literatur S?owia?skich Uniwersytetu w Berkeley.
Twórczo?? Czes?awa Mi?osza spotka?a si? z szerokim uznaniem. W 1974

roku (roku wydania swego wa?nego tomu poetyckiego Gdzie wschodzi s?o?ce

i k?dy zapada) otrzyma? polsk? nagrod? - PEN Club nagrodzi? go za przek?ady

polskiej poezji na j?zyk angielski. Uznanie ?wiatowe podkre?laj? kolejno: Nagro
da Guggenheima w 1976 roku, doktorat honoris causa Uniwersytetu .Michigan w

Ann Arbor w 1977 roku, M i?dzynarodowa Nagroda Literacka im. Neustadta oraz

Berkeley Citation - najwy?sze odz.nac?enie Uniwersytetu Kalifornijskiego.
W 1980 r. za ca?okszta?t twórczo?ci Mi?osz zosta? nagrodzony literack?

Nagrod? Nobla. Rok pó?niej poeta przyjecha? do Polski i odebra? doktorat hono

ris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1989 r. doktorat honoris

causa przyzna? Mi?oszowi Uniwersytet Jagiello?ski i Harvard University.
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Wa?nym wydarzeniem w jego ?yciu by? przyjazd po 52 latach na Litw?
w 1992 roku. Otrzyma? doktorat honoris causa Uniwersytetu Witolda Wielkiego
w Kownie ( w tym samym roku tak?e Uniwersytetu w Bolonii i w Rzymie).

Od roku 1994 Mi?osz zamieszka? w Krakowie, dziel?c odt?d swój czas

mi?dzy Kraków i Berkeley. W obu miastach wyk?ada? na uniwersytetach. Jak

twierdzi?, do Krak?wa ci?gn??o go jego podobie?stwo do Wilna.

By? niekwestionowanym autorytetem moralnym - wiele razy zabiera? g?os
w wa?nych dla Polaków sprawach.

By? autorem wierszy, poematów, powie?ci i esejów m.in. utworów: .Po

emat o czasie zastyg?ym", "Trzy zimy", "Ocalenie", "Gucio zaczarowany",

"Traktat poetycki", "Traktat moralny", "Gdzie wschodzi s?o?ce i k?dy zapada",

"To" , "Dolina Issy", "Zniewolony umys?", "Rodzinna Europa", "Widzenia nad

Zatok? San Francisco", .Piesek przydro?ny", "Abecad?o Mi?osza".

Sam poeta spo?ród swoich utworów najwy?ej ceni? "?wiat. Poema naiw

ne", a spo?ród poetów najbardziej emocjonalnie czu? si? zwi?zany z Adamem

Mickiewiczem. W 1998 r. za .Pieska przydro?nego" otrzyma? Nagrod? Nike.

By? honorowym obywatelem Krakowa i Sopotu. Nagrodzono go m.in, Na

grod? Obojga Narodów, przyznawan? przez Prezydium Zgromadzenia Posel

skiego Sejmu RP i Sejmu Republiki Litewskiej. W 1994 r. otrzyma? Order Or?a

Bia?ego.
r

Halina Biniek

.?
?r?:'<

•

Nagroda NIKE 2004

Sze?? ksi??ek prozatorskich i jeden tom wierszy znalaz?y si? w tegorocz

nym finale literackiej nagrody NIKE - najbardziej presti?owej nagrody literac

kiej w Polsce. W?ród nominowanych byli:

Wojciech Kuczok - "Gnój", Ewa Lipska
- "Ja" - tomik poezji, Daniel Odija

"Tartak", Mieczys?aw Por?bski - "Nowosielski", Ryszard Przybylski - "Krze

mieniec. Opowie?? o rozs?dku zwyci??onych", Magdalena Tulli - "Tryby",

Henryk Waniek - .Finis Silesiae".

Laureatem literackiej Nagrody NIKE zosta? Wojciech Kuczok. Jury pod

przewodnictwem Marii Janion doceni?o jego powie?? "Gnój". 32-letni Wojciech
Kuczok do??czy? do grona laureatów NIKE - takich jak Wies?aw My?liwski,
Czes?aw' M i?osz, Tadeusz Ró?ewicz, Stanis?aw Bara?czak, Jaros?aw Marek

Rymkiewicz - jako naj m?odszy w tym szacownym gronie.

Wojciech Kuczok urodzi? si? w 1972 roku. Debiutowa? jako poeta w 1996

roku=- wówczas ukaza?y si? jego "Opowie?ci samowite", Jego tomik opowiada?

"Opowie?ci s?ychane" zosta?w 1999 roku nominowany do NIKE. Potern wyda?
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.Szkieleciarki", "Gnój". a w ostatnich dniach do ksi?gar? trafi? "Widmokr?g"

nowy tom opowiada? Kuczoka.

Kuczok jest nie tylko pisarzem, ale tak?e scenarzyst?. Film "Pr?gi" Mag

daleny Piekorz, oparty na opowiadaniu Kuczoka .Diobo?" wygra? tegoroczny
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i b?dzie reprezentowa? nasz?

kinematografi? w walce o Oscara.

"Gnój" przedstawia obraz "normalnej" polskiej rodziny, w której ludzie s?

ze sob?, poniewa? nie maj? innego pomys?u na ?ycie. Jedyn? metod? wycho

wawcz? stosowan?, a w?a?ciwie nadu?ywan? przez ojca, jest skórzany pejcz .

.lak napisano w laudacji jurorów, "po stronie prze?ladowców dziecka s? wszyst
kie instytucje spo?eczne, Ojczyzna, historia, rodzina, dom, Ko?ció?". Kuczokowi

uda?o si? opisa? do?wiadczenie przejmuj?cej samotno?ci dziecka.

"Gnój" to wstrz?saj?ca, a chwilami tragikomiczna historia rodzinnego pie
k?a, opowiadana przez dziecko, które jest jednocze?nie obiektem przemocy i jej
obserwatorem. Narrator opisuje rodzinny rytua? przemocy: metodyczne, przy

pominaj?ce tresur?, która jest wy??cznie przyspieszonym kursem buntu

i nienawi?ci. "Gnój" to studium rodzinnych patologii, przede wszystkim kale

kiego ojcostwa - niedojrza?ego emocjonalnie, niezdolnego do komunikacji i do

wyj?cia poza uk?ad s?abszy - silniejszy, a tak?e widziana oczami dziecka pano

rama wspó?czesnego, jak i historycznego ?l?ska, próba zatrzymaniajego nie

powtarzalnego kolorytu, ale i ukazania tego, co zwykle wstydliwie skrywane.
"To nie jest autobiografia, cho? zawsze pisarz czerpie w pewnym sensie z w?a

snych prze?y?. Pisz?c stara?em si? tak dobra? j?zyk i styl, aby tworzy?y one

kontrapunkt dla opisywanego przeze mnie koszmaru, tak, by t? ksi??k? da?o si?
w ogóle przeczyta?. Zastanawia?em si? raczej czy znajdzie ona czytelników;

nagrody s? dla mnie kompletnym zaskoczeniem" - powiedzia? Kuczok PAP.

W ci?gu ostatniego roku ma?o komu znany autor "Gnoju" dosta? Paszport

Polityki, film "Pr?gi" Magdaleny Piekorz, oparty na prozie Kuczoka zdoby?
Z?ote Lwy na festiwalu filmowym w Gdyni.

Autor nagrodzonej ksi??ki otrzyma? statuetk? NIKE d?uta Gustawa Zem?y
oraz czek na kwot? 100 000 z?.' Fundatorami Nagrody s? "Gazeta Wyborcza"
i NICOM Consulting.

Halina Biniek

?
Litera?kiN obel 2004

Tegoroczn? Literack? Nagrod? Nobla przyznano 58-letniej Austriaczce EI

friede Jelinek za demaskowanie absurdalno?ci stereotypów spo?ecznych
w powie?ciach i dramatach.
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Elfriede Jelinek urodzi?a si? 20 pa?dziernika 1946 roku w ma?ym mia

steczku Muerzzuschlag w austriackiej Styrii. Od dzieci?stwa uczy?a si? gry na

pianinie i organach, potem wst?pi?a do s?ynnego wiede?skiego konserwatorium.

Tam studiowa?a kompozycj? (do 1964 r.), zosta?a te? dyplomowan? pianistk?

(1971). Równolegle studiowa?a histori? sztuki na wiede?skim uniwersytecie.
Zadebiutowa?a zbiorkiem wierszy .Lisas Schatten" (1967). W 1970 roku uka

za?a si? jej satyryczna powie?? pt. "Wir sind lockvoegel baby!". Jej nast?pna

powie?? "Michael" z 1972. roku zosta?a ju? dostrze?ona przez krytyków, a za

stosowany przez pisark? j?zyk okre?lano jako prawdziw? lingwistyczn? rewolu

cj? w literaturze austriackiej.

Kolejne jej powie?ci jak .Die Liebhaberinnen"(1975), .Die Ausgesperr

ten"( 1980), a tak?e .Pianistka" (1983)
-

oparta na w?tkach autobiograficznych

powie??, 'która przynios?a jej mi?dzynarodowe uznanie i zosta?a sfilmowana w

2001 roku przez austriackiego re?ysera Michaela Haneke - ugruntowa?y w?ród

austriackich krytyków opini?, ?e Jelinek to pisarka mocno kontrowersyjna. Po

publikacji .Pianistki" podnios?y si? g?osy, ?e uprawia "pisarsk? pornografi?".

Wydanie "In Lust" (1989), a potem "Gier. Ein Unterhaltungsroman" (2000)

przynios?o pisarce etykiet? wojuj?cej feministki.

Pierwsz? sztuk? "Co si? sta?o po tym jak Nora opu?ci?a m??a, czyli filary

spo?ecze?stwa'l
-

wyda?a w 1979 r. Ostatnia sztuka 'Jelinek, napisana w 2003

roku .Barnbiland", to frontalny atak na ameryka?sk? polityk? wobec Iraku.

W 2000 roku zakaza?a wystawiania w Austrii swoich sztuk, protestuj?c
w ten sposób przeciwko wej?ciu skrajnej prawicy do rz?du.

Zadowolony z tegorocznego werdyktu jest wp?ywowy krytyk niemieckiej

literatury Marcel Reich-Ranicki, Jego zdaniem Jelinek jest pisark? "zupe?nie

wyj?tkow?, sytuuj?c? si? poza konwencjorialnymi nurtami literackimi, bardzo

radykaln? w pogl?dach, a przez to uchodz?c? za literatk? kontrowersyjn?".

G?ówny temat jej twórczo?ci to ,,,kobieca niemo?no?? pe?nego wej?cia
w ?ycie w ?wiecie, w którym jej wizerunek sk?ada si? z samych stereotypów".
Mówi: "Moje pisarstwo jest ograniczone do opisywania w sposób analityczny,
ale tak?e polemiczny (sarkastyczny) grozy rzeczywisto?ci".

Cztery utwory dramatyczne tegorocznej laureatki literackiej Nagrody No

bla ukaza?y si? dotychczas w polskich przek?adach. Jako pierwszy dramat

w polskim przek?adzie ukaza?a si? "Choroba, albo wspó?czesne kobiety", opu

blikowana w 1996 roku na ?amach miesi?cznika "Dialog". W 200 l roku ukaza?y
si? trzy dramaty: "Nora", "Klara S." i ,,2ajazp" wydane w ramach serii "Dramat

wspó?czesny" krakowskiej Ksi?garni Akademickiej. Powie?? .Pianisfka" uka

za?a si? w polskim przek?adzie nak?adem wydawnictwa SiC! w 2001 roku.

Na austriack? pisark? czeka dyplom, medal i czek na 1 O milionów koron

szwedzkich.

Biniek Halina
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KRONIKA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

POWIATU ZAMOJSKIEGO

(I PÓ?ROCZE 2004 ROKU)
- WYBÓR-

ZAMO??

stycze?
• .Patroni zamojskich ulic" -

wystawa
- PiMBP

• "Zimowe szale?stwo" - konkurs plastyczny
- FB nr 1

• "W 135. rocznic? urodzin Stanis?awa Wyspia?skiego" - pogadanka o ?yciu
i twórczo?ci dramatopisarza, poety i malarza (w ramach cotygodniowych

spotka? czwartkowych) - FB nr 3

• Spotkanie dzieci z podró?nikiem Janem Wardachem oraz zwiedzanie wy

stawy fotografii "Ziemia ?wi?ta: Pustynia Negev" - FB nr 8

• "Wiersze Ludwika Jerzego Kerna" -

g?o?ne czytanie i ilustrowanie utwo

rów autora - impreza biblioteczna z cyklu Poznajemy polsk? poezj? dzie

ci?c?
- FB nr 8

• Otwarcie wystawy prac plastycznych Agnieszki Staro? - czytelniczki Bi-

blioteki - FB nr 8
'

.

• "Zimowa wierszykarnia", "Gwiazdkas'pada na ziemi?", "Przysz?a zima",

"Drukowane ba?wanki", "Zimowy krajobraz", "Girlandowe zwierzaki",

"Karnawa?owe maski" - zaj?cia plastyczne inspirowane fragmentami utwo-

rów poetyckich - FB' 111: 10
. _,o

• .Pan Samochodzik i .,." - g?o?ne czytanie po??czone z zaj?ciami plastycz-

nymi - FB nr 10

• "Co s?ycha? u naszych Braci Mniejszych" -konkurs przyrodniczy - FB nr 11

• ,,85. rocznica urodzin Stanis?awy Fleszarowej-Muskat'' -

wystawa
- FB nr 12

luty
• "Ko?o Mi?o?ników Ksi??ki w Zamo?ciu" -

wystawa
- PiMBP

• "Kolorowe wycinanki" - konkurs plastyczny - FB nr 1

• "Bohaterowie bajek" - konkurs czytelniczy - FB nr I

• W ramach cotygodniowych spotka? czwartkowych odby?, si? konkurs na

naj?adniejsz? kol?d? - FB nr 3

• Odby?o si? spotkanie dla dzieci, podczas którego prowadzono g?o?rie czyta

nie ba?ni i bajek
- FB nr 4

• "Ferie z ba?ni?" - cykl imprez po?wi?conych popularyzowaniu ba?ni, bajek
i legend ró?nych narodów. W programie znalaz?y si?, m.in.: konkurs Któ?

nie zna ba?ni Andersena, g?o?ne czytanie i ilustrowanie Opowie?ci Szehere

zady, konkurs czytelniczy Pan Perrault - bajkopisarz znakomity, g?o?ne
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czytanie i ilustrowanie Ba?ni skandynawskich, konkurs czytelniczy W kr?gu
ba?ni braci Grimm, g?o?ne czytanie Ba?ni dzieci eskimoskich, konkurs pla

styczny Kukie?kowa posta? ma?ego Eskimosa, konkurs literacki na moty
wach bajki A. Puszkina Gdybym mia? z?ot? rybk? to ...

- FB nr 8

• Wycieczka do biblioteki dzieci z Gminnego O?rodka Kultury w Grabowcu

- FB nr8'

• .Wierszykarnia Juliana Tuwima" - konkurs literacki - FB nr 9

• "Piernikowy domek Jasia i Ma?gosi"
- konkurs plastyczny FB nr 9

• g?o?ne czytanie Legendy o smoku wawelskim oraz zaj?cia plastyczne Smok

rodem z Krakowa na podstawie ksi??ki Anny ?wirszczy?skiej "Jak Krak

zbudowa? Kraków" - FB nr 10

• "Oddaj nie zwlekaj" - zaj?cia plastyczne, podczas których dzieci wykona?y
plakat przypominaj?cy czytelnikom o terminowym zwrocie ksi??ek - FB nr 10

• "Bajka o Kopciuszku" -

wspó?czesna wersja inscenizacji bajki - FB nr 11

• "Jerzy Pilch -

pisarz przekorny"
-

wystawa
- FB nr 12

marzec

• .Pocztówki zamojskie" -

wystawa
- PiMBP

•
. Wspólne czytanie magiczna podró? ku doros?o?ci - rozpocz?cie realizacji

programu o zasi?gu powiatowym, s?u??cego popularyzacji idei g?o?nego

czytania. W ramach zadania zaplanowano, m.in.: g?o?ne czytanie
w bibliotekach oraz w innychplacówkach. konkurs plastyczno-literacki ph.

Mój dziadek opowiedzia? mi bajk?, czyli o tradycjach czytelniczyc?i w mojej
rodzinie, spotkania autorskie oraz z ciekawymi lud?mi - PiMBP

• "Bajkowe zgadywanki" - konkurs czytelniczy
- FB ?r l'

,

• Dzia?alno?? biblioteki ksi??ki mówionej w ?rodowisku niewidomych

lekcja biblioteczna dla klasy I szko?y podstawowej ? FB nr 3

• "Znam swój kraj" - konkurs geograficzny - FB nr 5

• "Malowane w?glem" - konkurs plastyczny - FB nr 5

• "K wiaty dla wszystkich kobiet", "Wiosenne drzewo" - konkursy plastyczne
- FB nr 8

• "?amig?ówki Jasia i Ma?gosi" - konkurs czytelniczy - FB nr 8

• .Poznajerny utwory Doroty Gellner", .Polscy poeci dzieciom", .Poznajemy
wiersze Wandy Chotomskiej", .Poznajemy ba?? o Czerwonym Kapturku"
- g?o?ne czytanie dzieciom, m.in. w O?rodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno

Wychowawczym w Zamo?ciu oraz pacjentom Oddzia?u Dzieci?cego Szpi
tala w Zamo?ciu - FB nr 8

• "W marcu jak w garncLI ...

- przys?owia o wio?nie" - konkurs literacko

plastyczny - FB nr 9

• "Wiosenne ciekawostki" - zaj?cia biblioteczne z wykorzystaniem ksi??ki
Marii Kownackiej Razem ze s?onkiem - FB nr 10
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.,Przez wiosenne okna" - zaj?cia plastyczne - FB nr 10•

•.

Organizacja g?o?nego czytania dzieciom w bibliotece oraz w innych pla
cówkach miasta Zamo?cia, m.in. w Przedszkolu nr 14, w Centrum Pastoral

nym Parafii ?w. Micha?a oraz w ?wietlicy Szko?y Podstawowej nr 3 w Za

mo?ciu - FB nr 10

"Na tropach wiosny" - konkurs przyrodniczy - FB nr 11

"Stroik ?wi?teczny" - konkurs plastyczny - FB nr II

•

•

"Na bakier zjedzeniem- anoreksja, bulimia, oty?o??" -

wystawa tematycz
na - FB nr 12

•

kwiecie?

"W?adys?aw Grabski (1874 - 1938)". Polityk, ekonomista, historyk -

wy

stawa - PiMBP

•

Zorganizowano szkolenie bibliotekarzy bibliotek publicznych powiatu

zamojskiego. Tematyka szkolenia obejmowa?a: Ogólne zasady przygoto

wywania projektów o?rodki z funduszy pomocowych Unii Europejskiej

(wyk?ad prowadzi? Piotra Gradziuk - pracownik naukowy Akademii Rolni

czcj); Biblioteki publiczne powiatu zamojskiego w 2003 roku na tle biblio

lek województwa lubelskiego; Dokonania i problemy samorz?dowych pla
cówek bibliotectnycb powiatu zamojskiego w 2003 roku; Prezentacja no

wo?ci wydawniczych.

•

.Kolorowe akwarium" - konkurs plastyczny
- FB nr l•

"Ksi??ka w terapii dzieci" - organizacja (dwa razy w tygodniu) g?o?nego

czytania pacjentom Oddzia?u Dzieci?cego Szpitala Powiatowego
w Zamo?ciu - FB nr 4

•

Czytanie dzieciom przedszkolnym utworów Ewy Szelburg-Zarembiny oraz

innej literatury dzieci?cej (w ramach zaj?? z g?o?nego czytania) - FB nr 4

"Akademia Pa'na Kleksa jest nam ?wietnie znana" - konkurs czytelniczy -

FB 8

•

•

/.

Organizacja g?o?nego czytania dzieciom w bibliotece oraz w innych pla
cówkach miasta Zamo?cia (w przedszkolach, w o?rodku dla niepe?no

sprawnych, w szpitalu) - FB nr 8

•

"Owocowe jajka", "Kolorowa d?d?ownica" - zaj?cia plastyczne dla dzieci

-FBnrIO

•

G?o?ne czytanie dzieciom w bibliotece oraz w innych placówkach miasta

Zamo?cia, m.in. w Przedszkolu nr 14, w Centrum Pastoralnym Parafii ?w.

Micha?a oraz w ?wietlicy Szko?y Podstawowej nr 3 w Zamo?ciu.

W zaj?ciach wykorzystano m.in. bajki i opowiadania E. Szelburg

Zarembiny, M. Molickiej, T. Trojanowskiego - FB nr 10

•

..

"Wielka wyprawa globusowa"
- konkurs geograficzny - FB nr 11

,.155. rocznica ?mierci Juliusz S?owackiego" -

wystaw
- FB nr 12

•

•
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maj
• Kwiaty w domu i w ogrodzie"

- ekspozycja przygotowana na l Zamojski
Festiwal Kwiatów - PiMBP

• Udzia? w ogólnopolskich akcjach Podzielmy si? ksi??kami, z których wyro?li

?my, Uwolni? ksi??k? oraz w Ksi??kowym Maratonie Fundatorów l firma - J

ksi??ka - PiMBP

• W dniach 8 -15 maj zorganizowano obchody og?oszonego przez Zarz?d

G?ówny SBP Tygodnia Bibliotek ph. "Biblioteki w Europie by?y zawsze".

W ramach Tygodnia przygotowano dla czytelników bogat? ofert? kultural

n?, m.in. spotkania z ciekawymi lud?mi, wycieczki i zwiedzanie dzia?ów

Biblioteki na co dzie? niedost?pnych dla. czytelników, pogadanki i lekcje
biblioteczne - PiMBP, SBP Ol Zamo??.

• Rozpocz??y si? XV Zamojskie Spotkania z Literatur? - coroczna impreza

po?wi?cona promowaniu ksi??ki, czytelnictwa, ciekawych ludzi zwi?zanych
z regionem. Zaproszenie na spotkania z czytelnikami bibliotek powiatu za

mojskiego przyj?li: poeta, bajkopisarz Zbigniew Dmitroca, poetka Maria

. Du?awska, podró?nik Jan Wardach, autorka ijlustratorka ksi??ek Joanna

Olech, matka chrzestna statku m/s 'Ziemia Zam?js'j?,a Janina G?siorowska -

PiMBP, SBP Ol Zamo??
' .

• "Bukiet dla mamy" - konkurs plastyczny
- FB nr l

• "Ksi??ka w terapii dzieci" - kontynuacja zaj?? g?o?nego czytania pacjentom
Oddzia?u Dzieci?cego Szpitala Powiatowego w Zamo?ciu - FB nr 4

• "Biblioteka i jej zbiory" - konkurs - FB nr 5

• Biblioteka go?ci?a podró?nika Jana Wardacha, poetk? Mari? Du?awsk? oraz

Janin? G?siorowsk? - matk? chrzestn? statku Ziemia Zamojska. Z ich

udzia?em odby?y si? trzy spotkania z dzie?mi i m?odzie?? - FB nr 8

• Kontynuacja zaj?? z g?o?nego czytania dzieciom w bibliotece oraz

winnych placówkach miasta Zamo?cia (w przedszkolach, w o?rodku dla

niepe?nosprawnych, w szpitalu) - FB nr 8

• Biblioteka poprzez zaj?cia z g?o?nego czytania w??czy?a si? w obchody

Tygodnia Kultury S?owa organizowanego w Specjalnym O?rodku Szkolno

Wychowawczym w Zamo?ciu - FB nr 9

• "Kolorowe ksi??ki" - zaj?cia plastyczne inspirowane tekstami literackimi,
m.in. K. L Ga?czy?skiego, A. Kamie?skiej, E. Szyma?skiego

- FB Ol' 10

• Kontynuacja g?o?nego czytania dzieciom. Zaj?cia organizowano w bibliotece

oraz w innych placówkach edukacyjno-wychowawczych - FB nr .10
• Odby?o si? spotkanie z zamojsk? poetk? Mari? Du?awsk? - FB nr. l O

• "Dedykacja dla mamy"
- konkurs?- FB nr II

• Odby?o si? spotkanie podró?nika Jana, Wardacha z m?odzie?? licealn? - FB nr II

• "Nowo?ci wydawnicze Wydawnictwa Zysk i S-ka" -

wystawa
- FB nr 12
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czerwiec

•

"Jan Pawe? II honorowym obywatelem miast i gmin RP" - ekspozycja w holu

Ratusz - PiMBP

"Wspólne czytanie - magiczna podró? ku doros?o?ci" - impreza podsumo

wuj?ca dotychczasowe dzia?ania s?u??ce popularyzacji idei g?o?nego czyta
nia. W programie m.in. znane osoby czyta?y dzieciom fragmenty tekstów

literackich, dzieci z teatrzyku Pod chmurk? ze Specjalnego O?rodka Szkol

no- Wychowawczego w Zamo?ciu przedstawi?y Kopciuszka. Odby?o si?

spotkanie z Joann? Olech, autork? i ilustratork? ksi??ek dla dzieci, podsu
mowano wyniki konkursu Mój dziadek opowiedzia? mi bajk?, czyli o trady

cjach czytelniczycn w mojej rodzinie. Uczestnicy imprezy mieli mo?liwo??

udzia?u w kiermaszu ksi??ek oraz otrzymania autografu Joanny Olech lub

specjalnej dedykacj i od autorki, a tak?e obejrzenia wystawy pokonkursowej

•

- PiMBP
. /

Ukaza?o si? wydawnictwo pokonkursowe Mój dziadek opowiedzia? mi

bajk?, czyli o tradycjach czytelniczych w mojej rodzinie. Publikacja niniej
sza zawiera teksty nagrodzonych i wyró?nionych w konkursie pod takim

samym tytu?em fraszek oraz kserokopie naj ciekawszych prac plastycznych
-PiMBP

•

Ukaza? si? kolejny numer Bibliotekarza Zamojskiego 112004 (19) - PiMBP

"S?owa jak zakl?cia" - s?uchowisko radiowe realizowane w ramach obcho

dów III Ogólnopolskiego Tygodnia czytania dzieciom przygotowane

wspólnie z lokaln? rozg?o?ni? radiow? FAN FM. Lektorzy - zamojscy bi

bliotekarze - prezentowali fragmenty utworów polskich pisarzy nagrodzo

nych Nagrod? im. Kornela Makuszy?skiego - PiMBP

•

•

"Czarnoksi??nik z Oz" - konkurs czytelniczy - FB nr 1•

Bibliotek? odwiedzi?y dzieci z Przedszkola nr 13 w Zamo?ciu. Zapoznano

je z bibliotek? oraz ksi?gozbiorem dla dzieci - FB nr 2

•

W ramach cotygodniowych spotka? czwartkowych odby?o si? czytanie

poezji Ewy Szclburg-Zarembiny - FB nr 3

•

"Witold Gombrowicz - ?ycie i twórczo??" pogadanka z okazji 80. rocznicy
urodzin twórcy (w ramach cotygodniowych spotka? czwartkowych) - FB nr 3

"Matka moja pierwsza mi?o??" - konkurs recytatorski prezentuj?cy w?asn?
twórczo?? oraz wiersze znanych poetów polskich (w ramach cotygodnio

wych spotkan czwartkowych) - FB nr 3

•

•

"Moje ilustracje do ksi??ki" - konkurs plastyczny
- FB nr 5•

Odby?o si? spotkanie autorki i ilustratorki ksi??ek Joanny Olech z uczniami

klas IV i V szko?y podstawowej
- FB nr 8

•

Zorganizowano spotkanie poetki Marii Dulawskiej z wychowankami O?rodka

Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zamo?ciu - FB nr 8

•
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• Kontynuacja zaj?? z g?o?nego czytania dzieciom w bibliotece oraz

w innych placówkach. miasta Zamo?cia (w przedszkolach, w o?rodku dla

niepe?nosprawnych, w szpitalu) - FB nr 8

• "Opowie?ci czerwcowe" _. g?o?ne czytanie ksi??ki M. Lorenca podczas

zaj?? bibliotecznych - FB nr 10

• "Królestwo Józefa Grzyba - ilustracje do ksi??ki" - zaj?cia plastyczne - FB nr 10

• "W drodze do piernikowej chatki" - zaj?cia czytelniczo-plastyczne
z wykorzystaniem ró?nych opracowa? Ba?ni o Jasiu i Ma?gosi - FB nr 10

• Kontynuacja g?o?nego czytania dzieciom. Zaj?cia organizowano w bibliotece

oraz w innych placówkach edukacyjno-wychowawczych - FB nr 10

• ,,0 moim mie?cie wiem wszystko"
- konkurs o tematyce regionalnej - FB nr 11

,. ,,80. rocznica ?mierci Franza Kafki" -

wystawa FB nr 12

ADAMÓW

stycze?
•. ,,120. rocznica urodzin Kornela Makuszy?skiego" - pogadanka - GBP

'marzec

• "Jan Dobraczy?ski" -

tematyczna lekcja biblioteczna - GBP

• W wyniku realizacji programu IKONKA biblioteka otrzyma?a trzy kompu
'tery - GBP

kwiecie?

• "Ekologia i ?rodowisko" -

program s?owno-muzyczny o tematyce ekolo-

gicznej -GBP

maj
• Odby? si? gminny. etap konkursu literacko-plastycznego ph. "Mój dziadek opo-

r c-.
wiedzia? mi bajk?, czyli o tradycjach czytelniczych w mojej rodzinie" - GBP

',.'
"

czerwiec

• Zorganizowano wycieczk? do biblioteki dla uczniów kI. II i III szko?y pod

stawowej - GBP

GRABOWIEC

stycze?
• Przegl?d zespo?ów kol?dniczych

-

impreza ?wi?teczna - GBP i GOK

• "Hej kol?da, kol?da" - ?wi?teczna impreza integracyjna - GBP i GOK

lury
• Odby?a si? prezentacja Teatru M?odych dzia?aj?cego przy Hrubieszowskim

Domu Kultury - GBP i GOK

• Zorganizowano zabaw? karnawa?ow? dla naj m?odszych - GBP i GOK
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Zorganizowano zaj?cia dla dzieci i m?odzie?y na czas ferii zimowych.
W programie, m. in. wycieczka do Zamo?cia (wizyta w Bibliotece dla dzie

ci i m?odzie?y, zwiedzanie starego miasta), zaj?cia plastyczne, czytanie lite

ralury
- GBP i GOK

•

marzec

"Spotkania w bibliotece" - zaj?cia biblioteczne, podczas których dzieci

s?ucha?y czytanych bajek i tworzy?y do nich ilustracje - GBP i GOK

•

W wyniku realizacji programu [KONKA biblioteka otrzyma?a trzy kompu

lery
- GBP

•

kwiecie?
•

Odby?y si? gminne eliminacje Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. Boles?awa

Le?miana - GBP i GOK

"Ruch oporu w gmi nach Uchanie i Grabowiec w latach 1939 - 1950" - konfe

rencja naukowa - GBP i GOK

•

"Spotkania w bibliotece" - g?o?ne czytanie bajek dzieciom z kI. II - GBP

iGOK

•

Udost?pniono czytelnikom bezp?atne korzystanie z INTERNETU - GBP•

maj
•

Odby?a si? uroczysto?? patriotyczno
-

religijna z okazji rocznicy uchwale

nia Konstytucji 3 maja - GBP i GOK

•

"Spotkania w bibliotece" -

g?o?ne czytanie bajek dzieciom z kI. II - GBP

iGOK

"Kwiaty dla mamy" - koncert z okazji Dnia Matki - GBP i GOK•

czerwiec

"Dzie? Dziecka" - ?rodowiskowa impreza plenerowa dla dzieci - GBP i GOK

Odby?o si? spotkanie teatralne ph. "?wi?to teatru" - GBP i GOK

"Spotkania w bibliotece" -

g?o?ne czytanie bajek dzieciom z kl. II - GBP

iGOK

•

•

•

KOMARÓW

stycien
•

Odby? si? Gminny Przegl?d Zespo?ów Kol?dniczych - GBP i SOKiS

lury
• "Ferie z bibliotek?" - cykl imprez dla dzieci i m?odzie?y pozostaj?cych

w okresie ferii w miejscu zamieszkania - FB Zubowice

marzec

•

Odby? si? Przeglqd Teatrów Dzieci?cych i M?odzie?owych - GBP i SOKiS
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kwiecie?

• Odby?y si? gminne eliminacje Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. Boles?awa

Le?miana - GBP i SOKiS

maj
• Zorganizowano gminne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

GBP i SOKiS

• Przygotowano program artystyczny pt. .Pali si?" na gminne uroczysto?ci
z okazji Dnia Stra?aka - GBP i SOKiS

czerwiec

• Zorganizowano powiatowe obchody Dnia Dzia?acza Kultury - GBP

iSOKiS

• Odby? si? 11 Gminny Festiwal Ba?ni - GBP i SOKiS

KRASNOBRÓD

stycze?
• "?wiat ksi??ki dzieci?cej" - zaj?cia biblioteczne, podczas których odby

wa?o si? g?o?ne czytanie dzieciom - MGBP

• "Zapoznanie z bibliotek? i jej zbiorami" - wycieczka do biblioteki dla ucz.

kI. I szko?y podstawowej
- FB Hutki

luty
• Zorganizowano feryjne zaj?cia dla dzieci. W programie, m.in. Zimowe

pejza?e
- zaj?cia plastyczne, ?niegiem i mrozem malowane - konkurs pla

styczny, g?o?ne czytanie bajek, rozwi?zywanie krzy?ówek i rebusów, zga

duj-zgadula Zgadnij kim jestem, quiz U?ywki w naszym ?yciu, dzie? humoru

i dowcipu ?miech to zdrowie oraz gry i zabawy na ?niegu - MGBP

• "Najpi?kniejsze ba?nie ?wiata" - g?o?ne czytanie dzieciom - FB Hutki

• "Mój bohater" - konkurs rysunkowy - FB Hutki

marzec

• W wyniku realizacji programu lKONKA biblioteka otrzyma?a trzy kompu
tery

- MGBP

kwiecie?.

• Odby?y si? gminne eliminacje Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. Boles?awa

Le?miana - MGBP

• Zapoznanie z bibliotek? dzieci z oddzia?u przedszkolnego - FB Hutki

maj
• Zorganizowano gminny etap powiatowego konkursu literacko-plastycznego

ph. "Mój dziadek opowiedzia? mi bajk? ...

"
- MGBP

• Poprzez organizacj? kiermaszu oraz stoiska informacji turystycznej biblio

teka w??czy?a si? gminn? imprez? Majówka Roztocza?ska - MGBP
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"Moja ulubiona bajka"
- konkurs plastyczny - FB Hutki

•

c::.enviec

Odby?o si? spotkanie z Joann? Olech -

autork? i ilustratork? ksi??ek dla
•

dzieci - MGBP
,

"Poszukiwanie informacji w encyklopediach i s?ownikach" - lekcja biblio

teczna dla ki. IV szko?y podstawowej - FB Hutki

•

Zorganizowano podsumowanie konkursu czytelniczego "Najwi?cej prze

czytanych ksi??ek w roku szkolnym 2003/2004" - MGBP, FB Hutki

Podsumowano gminny etap powiatowego konkursu "Mój dziadek opowie-

•

•

dzia? mi bajk? .." - MGBP

?ABUNIE

IJ/(/r::.ec .•

• Historia miejscowo?ci tabunie - spotkanie z Józefem Nied?wiedziem,

autorem "Leksykonu historycznego miejscowo?ci dawnego województwa

zamojskiego" - GBP

• W wyniku realizacji programu IKONKA biblioteka otrzyma?a trzy kompu

tery
- GBP

Czerwiec

"Brzechwa bawi, Brzechwa uczy" - konkurs plastyczno-literacki - GBP,

FS Ruszów

•

MI?CZYN

stycze?
•

"Zimowe pejza?e"
- konkurs plastyczny

•

Odby?y si? dwa spotkania z cyklu Wieczór g?o?nego czytania. Podczas

zaj?? wykorzystano Przygody Kozio?ka Mato?ka, O czym szumi? wierzby,
O wawelskim smoku

,
", ' ) ,

•

"Laurka dla babci i dziadka" - konkurs plastyczny

II/Iy

.Odbyly si? trzy spotkania z cyklu Wieczór g?osnego czytania. Podczas

zaj?? wykorzystano Co s?onko widzia?o, Brzechwa dzieciom, Wiersze Julia-'

na Tuwima

•

•

"Ferie w bibliotece" - cykl imprez dla dzieci i m?odzie?y pozostaj?cych
w okresie ferii w miejscu zamieszkania

marzec

•

Odby?y si? 2 spotkania z cyklu Wieczór g?o?nego czytania
•

"Zwiastuny wiosny" - konkurs plastyczny
•

"Korzystanie z katalogów"
- lekcja biblioteczna dla uczniów III gimnazjum
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kwiecie?

• Odby?y si? 2 spotkania z cyklu Wieczór g?o?nego czytania
• "Barwne pisanki" - konkurs na naj?adniejsz? pisank?

maj
• Odby?y si? 2 spotkania z cyklu Wieczór g?o?nego czytania. Podczas zaj??

wykorzystano Bajki z ca?ego ?wiata

• .Laurka dla mojej mamy" - konkurs plastyczny

czerwiec

., Odby?y si? 2 spotkania z cyklu Wieczór glosnego czytania. Podczas zaj??

wykorzystano utwory Jana Brzechwy i Ludwika Jerzego Kerna

• Zorganizowano 3 wycieczki do biblioteki dla dzieci z kl. O, I i III, podczas

której zapoznano z zasadami korzystania z biblioteki oraz ksi?gozbiorem
dla dzieci

• "Rodzaje i korzystanie z katalogów bibliotecznych" - lekcja biblioteczna

. dla kl. VI

NIELISZ

stycze?
• "S?owniki i encyklopedie - zasady pos?ugiwania si? nimi" - lekcja biblioteczna

dla kl. VI - GBP

lut y

• Odby?y si? gminne eliminacje Dru?ynowego Turnieju w Tenisie Sto?owym -

GBP
,

• "Biblioteka, zbiory biblioteczne i zasady korzystania" - lekcja biblioteczna

dla kI. IV szko?y podstawowej

mar;ec

• W wyniku realizacji programu IKONKA biblioteka otrzyma?a trzy kompu
tery

- GBP

k\l'/c!cie?

• Odby?y si? gminne eliminacje Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. Boles?awa

Le?miana - GBP

czerwiec

.? _?,Sobótka"
- obrz?dowa impreza plenerowa - GBP

RADECZNICA

lury
• "Uroki zimy" - konkurs plastyczny

- GBP

• Odby?o si? podsumowanie konkursu ph. "Najwi?cej przeczytanych ksi??ek
w 2003 roku" - GBP
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., "Ilustracje do przeczytanej ksi??ki" - konkurs plastyczny - FB Gorajec
•

Odby?y si? zaj?cia biblioteczne po?wi?cone g?o?nemu czytaniu dzieciom -

FB Gorajec

marzec

• W wyniku realizacji programu IKONKA biblioteka otrzyma?a trzy kompu-

tery
- GBP

kwiecie?

• Zwi?kszy? si? wymiar zatrudnienia o Y2 etatu w GBP

• .Pasowanie na czytelnika" -

impreza biblioteczna - GBP

• Odby?y si? zaj?cia biblioteczne po?wi?cone g?o?nemu czytaniu dzieciom

FB Gorajec

maj
• Z udzia?em znanych w ?rodowisku osób zorganizowano zaj?cia bibliotecz

ne po?wi?cone g?o?nemu czytaniu dzieciom - GBP

• "Zasady korzystania z biblioteki, zasady katalogowania ksi??ek" - lekcja bi

blioteczna - FB Gorajec
• Odby?y si? zaj?cia biblioteczne po?wi?cone g?o?nemu czytaniu dzieciom -

FB Gorajec
• Otwarto ogólnodost?pn? czytelni? internetow? - GBP

czerwiec .'

• "Zapoznanie z bibliotek? i jej zbiorami" - wycieczki do biblioteki dla dzieci

ze szko?y podstawowej
- GBP i FB Gorajec

SITANIEC (CBP Zamo??)

styczen

• "Rodzaje i zasady korzystania z katalogów bibliotecznych" - lekcja biblio-

teczna dla kl. VI szko?y podstawowej i I gimnazjum - GBP

• "Cztery pory roku; Zima" - cykliczny konkurs plastyczny - FB Mokre

• "Szopka bo?onarodzeniowa" - podsumowanie konkursu - FB Kalinowice

• W ramach popularyzacji ,idei g?o?nego czytania dzieciom raz w tygodniu

organizowano zaj?cia dla najm?odszych. Do czytania dzieciom zaproszone

zosta?y znane w ?rodowisku osoby - FB Kalinowice

?ry ,

•. "Rok Witolda Gombrowicza" -

gazetka oraz ekspozycja rocznicowa - GBP

• .Walentynki 2004" - konkurs plastyczny - FB Zawada

• .Pornagarny zwierz?tom i ptakom w zimie" - pogadanka i konkurs rysun

kowy
- FB Mokre
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• "Ferie w bibliotece" - cykl imprez dla dzieci i m?odzie?y pozostaj?cych
w okresie ferii w miejscu zamieszkania. W programie m.in. gry, zabawy,
rozwi?zywanie krzy?ówek - FB Mokre

• "Cztery pory roku" - kontynuacja konkursu plastycznego
- FB Mokre

• Kontynuacja zaj?? po?wi?conych g?o?nemu czytaniu dzieciom. Lektorami

by?y znane w ?rodowisku lokalnym osoby - FB Kalinowice

marzec

• "Wielkanocne wierszowanie i malowanie" - zaj?cia biblioteczne dla

dzieci - GBP

• W wyniku realizacji programu IKONKA biblioteka otrzyma?a trzy kompu-
tery

- GBP

• "Dzieje ksi??ki" -

lekcja biblioteczna - FB Mokre

• .,Powitanie wiosny" - biblioteczna impreza obrz?dowa - FB Mokre

• "Cztery pory roku" - kontynuacja konkursu plastycznego - FB Mokre

•
.' .

Kontynuacja zaj?? po?wi?conych g?o?nemu czytaniu dzieciom. Lektorami

by?y znane w ?rodowisku lokalnym osoby - FB Kalinowice
-

kwiecie?

• Zorganizowano gminne eliminacje Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. B.

Le?miana - GBP, FB Wysokie
• "Stroik ?wi?teczny, pisanka" - konkurs plastyczny i wystawa pokonkursowa

FB Wysokie
• Zorganizowano wycieczk? do biblioteki dla dzieci z oddzia?u przedszkol

.'

nego, której celem by?o zapoznanie z bibliotek? i ksi?gozbiorem - FB Wy-
sokie

• "?ycie i twórczo?? Lucy Maud Montgomery" - konkurs wiedzy - FB Wysokie
• "Uroki zimy" - konkurs plastyczny

- FB Wysokie
• "Naj pi?kniejsza palma" - konkurs ?wi?teczny - FB Zawada

• "Korzystamy z katalogu rzeczowego i wype?niamy rewersy" - lekcja bi-

blioieczna dla uczniów gimnazjum
- FB Zawada

• .Najladniejsza pisank?, koszyczek i stroik" - konkurs wielkanocny - FB Mokre

• "Ulubiony bohater" - konkurs plastyczny
- FB Mokre

• "Mój dom, moja rodzina", "Komiks do wierszy E. Szelburg -

Zarernbiny"
-

konkursy plastyczne - FB P?oskie

• "Naj pi?kniejsza palma wielkanocna" - konkurs ?wi?teczny - FB P?oskie

• "Symbole Wielkanocy" - konkurs plastyczny - FB Kalinowice

• "Ksi??ka moim przyjacielem"
- przedstawienie z okazji ?wiatowego Dnia

Ksi??ki -:-
FB Kalinowice

• Kontynuacja zaj?? po?wi?conych g?o?nemu czytaniu dzieciom. Lektorami

by?y znane w ?rodowisku lokalnym osoby, m.in. cz?onkowie rady gminnej
- FB Kalinowice
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lila)
• Otwarto ogólnodost?pn? czytelni? 'internetow? - GBP

• Z okazji Tygodnia Bibliotek zorganizowano "Ma?y kiermasz ksi??ek" - GBP

• .Pasowanie na czytelnika"
-

impreza biblioteczna dla dzieci z kI. I szko?y

podstawowej - GBP

• "Co to znaczy"
- spotkanie biblioteczne po?wi?cone g?o?nemu czytaniu

dzieciom -r- GBP

"Bajkowym szlakiem po Europie", "Laurka dla mamy i taty" - konkursy
•

plastyczne - FB Wysokie

Zorganizowano konkurs na .Exlibris Biblioteki" - FB Zawada

Odby?o si? spotkanie m?odzie?y z Janina G?siorowsk? - matk? chrzestn?
statku "Ziemia Zamojska" - FS Zawada

•

"Jak korzysta? z katalogu"
-

lekcja biblioteczna - FB Mokre•

"Laurka dla mamy" -

spotkanie okoliczno?ciowe z okazji Dnia Matki•

- FB Mokre

Odby?o si? spotkanie m?odzie?y z Janina G?siorowsk? - matk? chrzestn?
statku "Ziemia Zamojska" - FB Lipsko

•

.Pasowanie na czytelnika" - impreza biblioteczna dla dzieci z kI. I szko?y
•

podstawowej - FB P?oskie

"Nikotyna to na twoje zdrowie kosa, a wi?c ... olej papierosa" - konkurs•

literacko-plastyczny - FB P?oski e
'

.Poznajemy ksi?gozbiór i katalogi" - lekcja biblioteczna - FB P?oskie

Kontynuacja zaj?? po?wi?conych g?o?nemu czytaniu dzieciom, Lektorami

•

•

s? znane w ?rodowisku lokalnym osoby - FB Kalinowice

"Projekt ok?adki do ksi??ki", "Ilustracje do Mizio?ków" - konkursy pla

styczne
- FB Kalinowice

•

czerwiec

• "Tradycje sobótkowe", "Gra w zielone" - pogadanka i zaj?cia bibliotecz

ne
- GBP

• "Bezpieczne wakacje" - pogadanka na temat bezpiecznych form sp?dzania
czasu wolnego - GBP

• "Dzieci ?wiata" - konkurs rysunkowy - FB Mokre

• "Dawne obyczaje ?wi?toja?skie" - pogadanka - FB Mokre

• Zorganizowano wyjazd do Zamo?cia na widowisko obrz?dowe "Noc so-

bótkowa" - FS Mokre

• "Cztery pory roku" - kontynuacja konkursu plastycznego - FB Mokre

• "Moja biblioteka" - podsumowanie konkursu - FB P?oskie

• Ukaza? si? kolejny numer pisemka bibliotecznego Ksi??komania
-

FB P?oskie
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• Zorganizowano spotkanie autorskie Joanny Olech - autorki i ilustratorki

ksi??ek dla dzieci - FB Kalinowice

• Zorganizowano uroczyste podsumowanie dotychczasowych zaj?? po?wi?

conych g?o?nemu czytaniu dzieciom - FB Kalinowice

SITNO

stycze?! kwiecie?

• "Godzina bajek"
- cykliczne zajecia dla dzieci, podczas których odby?o si?

g?o?ne czytanie dzieciom Ba?ni H. Ch. Andersena, utworów J. Tuwima

oraz Ba?ni Braci Crimm - FB Horyszów Polski

• W wyniku realizacji programu IKONKA biblioteka otrzyma?a komputer
z mo?liwo?ci? dost?pu do INTERNETU dla u?ytkowników biblioteki - GBP

maj/ czerwiec

• "Piszemy artyku? do kwartalnika Wie?ci gminne" -:- zaj?cia biblioteczne - GBP

• "Godzina bajek" - cykliczne zajecia dla dzieci, podczas których odby?o si?

g?o?ne czytanie dzieciom Ba?ni H. Ch. Andersena - FB Horys?6;v Polski

SKIERBIESZÓW

stycze?
• "Ilustracja do wiersza Juliana Tuwima" - konkurs plastyczny - GB-P

kwiecie?! maj
• Zorganizowano 3 wycieczki do biblioteki dla dzieci z oddzia?u przedszkolnego,

kI. II i II I szko?y podstawowej
- GBP

• Zorganizowano wycieczk? dla dzieci z kI. III szko?y podstawowej do Filii

Bibliotecznej dla dzieci i m?odzie?y PiMBP w Zamo?ciu ?.GBP

• "Matka w poezji" - konkurs recytatorski - GBP .1,

• Odby? si? gminny etap konkursu literacko-plastycznego "Mój dziadek

opowiedzia? mi bajk? ...

"
- GBP

• ?, ? I

STARY ZAMO??
i .

,

stycze?! marzec
.

• "Ca?a Polska czyta dzieciom" - zaj?ciabiblioteczne po?wi?cone g?o?nemu

czytaniu z wykorzystaniem ksi??ki Kornela Makuszy?skiego' 120 przygód
Koziolka Mato?ka - GBP

• W wyniku realizacji programu IKONKA biblioteka otrzyma?a trzy kompu

tery
- GBP

lury I.

• "Ferie w bibliotece" - cykl imprez dla dzieci i- m?odzie?y pozostaj?cych
w okresie ferii w miejscu zamieszkania; .,; 'programie: gry i zabawy, kon-'

kursy i zaj?cia plastyczne, g?o?ne czytanie - FB Udrycze
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kwiecie?
•

Zorganizowano gminne eliminacje Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. Bole

s?awa Le?miana - OBP

maj
•

"Zapoznanie z katalogami bibliotecznymi", "Przedszkolak i biblioteka" -

lekcje biblioteczne - FB Udrycze
•

Udost?pniono czytelnikom bezp?atne korzystanie z INTERNETU - GBP

czerwiec

•

Odby?o si? spotkanie autorskie poety i bajkopisarza Zbigniewa Dmitrocy - OBP

•
"Dzie? Dziecka" - okoliczno?ciowa impreza ?rodowiskowa dla dzieci.

W programie m. in. zgaduj - zgadula, dyskoteka - FB Udrycze
•

"Ca?a Polska czyta dzieciom" - zaj?cia biblioteczne po?wi?cone g?o?nemu

czytaniu. Obejmowa?y one czytanie ksi??ki Nie p?acz kozio?ku, dzia?alno??

plastyczn? oraz inscenizacj? na podstawie s?uchanego tekstu - FB Udryeze
•

"Ca?a Polska czyta dzieciom" - podsumowanie dotychczas zrealizowanych

przedsi?wzi?? po?wi?conych kampanii na rzecz g?o?nego czytania - GBP

SU?ÓW

stycze?
•

Zorganizowano Gminny Konkurs Kol?d i Pastora?ek - GBP

lut)'
• "Ferie z bibliotek?" - zaj?cia dla dzieci pozostaj?cych w okresie ferii

w miejscu zamieszkania. Odby?y si? m.in.: konkursy plastyczne, czytanie
i opowiadanie bajek, gry i zabawy sportowe

- OBP

marzec

•

"Zapoznanie z bibliotek? i jej zbiorami" - wycieczka do biblioteki dla dzie-

ci z kl. II szko?y podstawowej
- GBP

• W wyniku realizacji programu IKONKA biblioteka otrzyma?a trzy komputery - GBP

kwiecie?

•

Zorganizowano gminne eliminacje Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. Bole

s?awa Lesmiana - GB?

maj
•

Zorganizowano 2 wycieczki do biblioteki dla dzieci z kI. I i III szko?y pod

stawowej
- OBP

Czerwiec

•

"Dzie? Dziecka" - okoliczno?ciowa impreza ?rodowiskowa dla dzieci.

W programie, m.in. gry i zabawy, konkursy, ognisko - OBP
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SZCZEBRZESZYN
'

stycze?
• "Praca z ksi??k? Go?cie Karoliny"

- zaj?cia biblioteczne dla dzieci - MGBP

lUf)'
• Zorganizowano spotkanie, cz?onków Klubu Przyjació? Biblioteki

z w?adzami miasta i gminy Szczebrzeszyn - MGBP

marzec

• W ramach akcji "Ca?a Polska czyta dzieciom" zorganizowano cotygodnio
we czytanie dzieciom, Zaj?cia prowadzono w szkole podstawowej i w

przedszkolu - MGBP

• .Poznajerny twórczo?? Wojciech Próchniewicza" - lekcja biblioteczna

przygotowuj?ca do spotkania ? autorem - MG BP

• W wyniku realizacji programu jKONKA biblioteka otrzyma?a trzy kompu

tery, Udost?pniono czytelnikom bezp?atne korzystanie z INTERNETU -

MGBP

kwiecie?

• Zorganizowano spotkanie autorskie Wojciecha Próchniewicza - MGBP

• Kontynuacja zaj?? w ramach akcji Ca?a Polska czyta dzieciom - MGBP

maj
• "Najpi?kniejsze bajki"

-

gminny konkurs opowiadania bajek - MGBP
.

.' Kontynuacjazaj?? w ramach akcji Ca?a Polska czyta dzieciom - MGBP

czerwiec

• "Bajkowa posta?" - konkurs plastyczny
- MGBP

• Kontynuacja zaj?? w ramach akcji Ca?a Polska czyta dzieciom - MGBP

ZWIERZYNIEC

marzec

• W wyniku realizacji programu lKONKA biblioteka otrzyma?a trzy komputery

lila)
• Zorganizowano gminne eliminacje Turnieju Sztuki Recytatorskiej im, Bole

s?awa Le?miana

• Udost?pniono czytelnikom bezp?atne korzystanie z INTERNETU

Halina Zieli?ska
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