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Z ?YCIA BIBLIOTEK





Nareszcie u siebie - Powiatowa i Miejska Biblioteka

Publiczna w Zamo?ciu w nowym lokalu

Dotychczas Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu nie

posiada?a w?asnego obiektu. Mie?ci?a si? od 1959 roku w zabytkowej XVII

wiecznej synagodze o powierzchni 431,84 m2. By? to obiekt niefunkcjonalny,

zagrzybiony, w bardzo z?ym stanie technicznym, Zgodnie z ekspertyz? sporz?

dzon? w roku 1996' Wymaga? on natychmiastowego remontu. Post?puj?cy pro

ces niszczenia obiektu powodowa? ogólnezagro?enie dla zgromadzonych zbio

rów bibliotecznych, w tym bardzo cennych zbiorów specjalnych orazstarodru

ków, a tak?e stwarza? zagro?enie bezpiecze?stwa czytelników - klientów Bi

blioteki i pracowników. Ponadto warunki lokalowe nie zapewnia?y w?a?ciwego

przechowywania, funkcjonowania i realizacji zada? programowych Biblioteki

Publicznej w Zamo?ciu.

Zbiory Biblioteki w chwili wprowadzenia si? do synagogi w roku 1959 li

czy?y 25 tys. woluminów ksi??ek, a obecnie licz? ok. 260 tys. jednostek zbio

rów bibliotecznych. Sytuacja ta spowodowa?a sztuczne wydzielenie specjali

stycznych filii !prawniczej, technicznej, dla dzieci i m?odzie?y! funkcjonuj?cych

poza siedzib? g?ówn? Biblioteki.

Nowy obiekt Biblioteki pozwoli? na w??czenie filii specjalistycznych do

ksi?gozbioru Biblioteki G?ównej, co znacznie usprawni obs?ug? czytelników
i wp?ynie na efektywniejsze wykorzystanie kadry bibliotecznej, wzbogacenie

oferty us?ug bibliotecznych, dzia?alno?ci kulturalno-o?wiatowej, wydawniczej
i procesu automatyzacji czynno?ci bibliotecznych oraz spowoduje zwolnienie

dotychczas wynajmowanych lokali na dzia?alno?? biblioteczn?.
W roku 1996 Biblioteka wykupi?a od Skarbu Pa?stwa budynek na terenie

koszar przy ul. Kamiennej, który i zaadaptowano pod funkcje biblioteczne.

Lokal, w którym mie?ci?a si? Biblioteka zosta? zwrócony w roku 1999

'Gminie ?ydowskiej, z zaznaczeniem, ?e Biblioteka opu?ci synagog? do ko?ca

.,.. 2002 roku. Tak si? jednak nie sta?o ze wzgl?du na opó?nienia przy modernizacji
.:

"nowego lokalu Biblioteki w koszarach.

>"'Nowy gmach Biblioteki Zamojskiej to:

62 ary zagospodarowanego terenu,

3 ?OO ?2 fo.wier?c?J:li u?ytkowej;
18625 m kubatury,
230000 jednostek zbiorów bibliotecznych,

,

?OO,miejsc w czytelniach, ..

70 miejsc w sali konferencyjno-szkoleniowej, .

55 planowanych stanowisk komputerowych dla czytelników,
1 300 tysi?cy rekordów bibliotecznych baz danych.
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Nowy lokal Biblioteki stworzy warunki do pozyskania· i obs?ugi nowych

grup u?ytkowników, podniesienia kwalifikacji zawodowych mieszka?com re

gionu zamojskiego, który charakteryzuje si? jednym z najni?szych w Polsce

poziomów wykszta?cenia. Zosta? tu zlokalizowany ksi?gozbiór z Biblioteki

G?ównej przy ul. Pereca 14, Magazynu Zbiorów przy ulicy Reja 18 i 5 filii bi

bliotecznych, ogó?em 230 tys. zbiorów bibliotecznych.

Nowy obiekt PiMBP w Zamo?ciu przy ul. Kamiennej 20 w roku 2004 zo

sta? podzielony na 2 cz??ci pomi?dzy w/w Bibliotek? i M?odzie?owy Dom

Kultury w Zamo?ciu.

W nowej siedzibie poza dotychczasowymi podstawowymi zadaniami bi

bliotecznymi w zakresie gromadzenia i. udost?pniania zbiorów zaplanowano

szereg nowych funkcji, takich jak:
Dzia? Promocji i Upowszechniania Czytelnictwa
Dzia? Informacji, Bibliografii i Wiedzy o Regionie

Czytelnia G?ówna

Czytelnia Prasy ,

Zamojski O?rodek Informacji Europejskiej
O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych
Centrum Informacji Ekologicznej
Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y
Sala konferencyjno-szkoleniowa
Galeria Exlibris

Mediateka

Czytelnia Internetowa

Kabiny do Pracy Indywidualnej.

Trzy ostatnie funkcje zostan? zrealizowane po uzyskaniu ?rodków finan

sowych na zakup sprz?tu komputerowego i multimedialnego. Ogó?em po

wierzchnia przeznaczona dla czytelników wyniesie 1137,7 m2.

Dzi?ki ?yczliwo?ci pana. Prezydenta Marcina Zamoyskiego nasi czytelnicy

b?d? mogli skorzysta? z tzw. ,,,Ksi?gozbioru klemensowskiego rodu Zamoy

skich", który obecnie znajduje si? w zbiorach Biblioteki im. ?opaci?skiego
w Lublinie, aju? wkrótce b?dzie w naszej Bibliotece, w dziale Zamo?ciana.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu z racji zasobów

bibliotecznych jest najwi?ksz? bibliotek? publiczn? na obszarze subregionu

zamojskiego. Obecnie Biblioteka obs?uguje rejon czytelniczy licz?cy ok. 180

tys. mieszka?ców miasta Zamo?cia i powiatu ziemskiego zamojskiego.
W roku 2004 zarejestrowano w Bibliotece 36.745 czytelników, którzy wy

po?yczyli 377 213 jednostek zbiorów oraz 155 806 odwiedzin czytelniczych.

Rozczytanie ?rodowiska czytelniczego na ,100 mieszka?ców miasta Zamo?cia

w systemie wypo?ycze? na zewn?trz wynosi 33,8%.
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Biblioteka w nowej siedzibie b?dzie przede wszystkim pe?ni? funkcje cen

trum informacji oraz b?dzie miejscem spotka? mieszka?ców spo?eczno?ci lo

kalnej, jej integracji i rozwijania wi?zi mi?dzyludzkich, sp?dzania wolnego
czasu oraz aktywno?ci kulturalnej ró?nych grup spo?ecznych (np. niepe?no

sprawnych, seniorów, rencistów, bezrobotnych).
Biblioteka Zamojska ma szczególny udzia? w upowszechnianiu kultury

i rozwoju czytelnictwa, pe?ni?c wiele donios?ych spo?ecznie funkcji w dziedzi

nie edukacji, kultury i informacji spo?ecznej. Dzi?ki PiMBP u?atwiony jest do

st?p do zbiorów ksi??kowych, audiowizualnych, multimedialnych oraz elektro

nicznych baz danych lok. I mln 300 tysi?cy rekordów/o Biblioteka reaguje na

wszelkie zmiany zachodz?ce w jcj otoczeniu - reforma szkolnictwa podstawo

wego, zawodowego, ?redniego, dynamiczny rozwój szkolnictwa wy?szego,

tendencje na rynku pracy
- dokonuj?c zmian w tradycyjnym profilu gromadze

nia zbiorów. W zbiorach Biblioteki przewag? nad beletrystyk? stanowi? wy

dawnictwa popularnonaukowe i naukowe (z zakresu informatyki, zarz?dzania
i marketingu, bankowo?ci, ekologii, psychologii i socjologii, prawa, polityki,

geografii oraz historii), podr?czniki szkolne i akademickie, wydawnictwa s?ow

nikowe a tak?e literatura obcoj?zyczna w j?zykach oryginalnych. Wzrasta za

potrzebowanie na "ksi??ki mówione", nie tylko w?ród osób niepe?nosprawnych
i dzieci dyslektycznych, ale tak?e w?ród ludzi starszych. ,',;'

Zdecydowana wi?kszo?? korzystaj?cych z PiMBP (62,2%) to osoby ucz?

ce si? lub dokszta?caj?ce na ró?nych poziomach, zarówno w szko?ach dziennych

jak i zaocznych. Miasto Zamo?? jest wa?nym o?rodkiem kszta?cenia na pozio
mie wy?szym. Funkcjonuj? tu liczne szko?y wy?sze pa?stwowe i prywatne.
PiMBP zaspokajaj?c potrzeby czytelnicze studentów w/w szkó? stanowi ich

zaplecze biblioteczne, tworz?c nowe relacje mi?dzy edukacj? a ksi??k?.
W roku 2003 utworzony zosta? przy PiMBP Zamojski O?rodek Informacji

Europejskiej, a zbiory w nim gromadzone ciesz? si? du?ym zainteresowaniem

ró?nych grup u?ytkowników. Dzia?alno?? O?rodka oraz aktywna postawa ?ro

dowiska bibliotekarskiego wp?yn??a z pewno?ci? na wyniki referendum akce

syjnego w dniach 6 ? 7 czerwcu 2003 roku, gdy? wiedza Zamo?cian by?a I?e?
niejsza i uporz?dkowana, a idea zjednoczonej Europy wyda?a si? mo?liwa do

'urzeczy·wistnienia.' ,

'

Wyj?tkow? ofert? biblioteczn? s? przedsi?wzi?cia kulturalno-o?wiatowe,

maj?ce na celu wzbogacenie zaj?? pozaszkolnych dzieci i m?odzie?y, ? jedne]

strony,

.

za? rozwój osobowo?ci i twórczej aktywno?ci z drugiej. Si,czegÓI??
trosk? otaczamy' czytelników dzieci?cych i podejmujemy dzia?ania skier?wa?e
do potencjalnych u?ytkowników z tej grupy wiekowej, zapraszaj?c grupy przed
szkolne na ciekawe zaj?cia. Biblioteka rejestruje ponad 3 tys. czytelników do lat

is. W roku 2004 zrealizowano 816 form animacji czytelnictwa w?ród d2ii?cJ
i m?odzie?y, w których wzi??y aktywny udzia? 7973 osoby. Obok tradycyjnych
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form pracy w czytelniach dzieci?cych prowadzimy zaj?cia w oparciu o metody

pedagogiki zabawy, lekcje przysposobienia czytelniczego, informacyjnego
i komputerowego, konkursy literackie, plastyczne, ortograficzne, gry, akcj?
"Ca?a Polska czyta dzieciom".

'

Celem naszym jest -

poprzez atrakcyjn? ofert? zbiorów i ró?norako?? form

pracy
- zainteresowanie bibliotek? jak najwi?kszej liczby osób dotychczas nie

korzystaj?cych z bibliotek, dzieci, m?odzie?, doros?ych. Szczególna uwaga

zwrócona zostanie na tzw. blokersów, dzieci i m?odzie? z rodzin patologicznych
i obszarów biedy. Chcemy, aby nasza biblioteka by?a alternatywnym dla pubów
i ?awek pod blokiem, miejscem spotka? dla m?odzie?y, miejscem, z którego

korzysta si? cz??ciej ni? tylko wtedy, gdy potrzebna jest lektura szkolna b?d? jej
opracowanie.

Wszystkie nasze dzia?ania b?d? prowadzi?y do tworzenia i wyrównania
szans rozwoju i samorealizacji m?odego pokolenia.

To równie? szansa dla nas, bibliotekarzy. Tworzymy t? placówk? od pod
staw, korzystamy z najlepszych wzorców, uczymy si? nowoczesnego sposobu

zarz?dzania i organizacji pracy. Biblioteka usytuowana jest w centralnym punk
cie miasta. Niedaleko Biblioteki (przy ulicy Pi?sudskiego) krzy?uj? si? trasy

licznych linii autobusowych, a dla zmotoryzowanych klientów przewidziano

du?y parking. Biblioteka w ka?dym szczególe przystosowana jest dla osób nie

pe?nosprawnych - jest winda, z której b?d? korzysta? osoby niepe?nosprawne,
?eby przemie?ci? si? na pierwsze czy drugie pi?tro. Chcemy jak najbardziej
zbli?y? si? do oczekiwa? naszych czytelników. Biblioteka b?dzie realizowa?

swoje zadania poprzez;, ,

• udost?pnianie zasobów,
• udost?pnianie informacji z wykorzystaniem najnowszych technologii,
• doradztwo,

• organizowanie czasu wolnego u?ytkowników,
• ?atw? dost?pno?? i wyd?u?ony czas pracy.

Zak?adamy, ?e placówka b?dzie otwarta w godzinach 9.00-19.00, w so

boty 9.00-16.00, w niedziel? w razie potrzeb (imprezy).
Bardzo wa?nym problemem jest zaplanowana wyj?tkowa oferta medialna,

na któr? staramy si? pozyska? ?rodki ze ?róde? pozabud?etowych.
Wiek XXI jest nazywany wiekiem informacji. Swobodny i ?wiadomy do

st?p do niej jest podstaw? spo?ecze?stw demokratycznych, Mieszka?cy Zamo

?cia, ze by nie zosta? na marginesie spo?ecze?stwa informacyjnego, musz? na

uczy? si? korzysta? z najnowszych zdobyczy technologii. Zamojszczyzna
to region biedny, nie ka?dy cz?owiek ma dost?p do komputera czy Internetu.

Przez planowan? komputeryzacj?, wyposa?enie w sprz?t multimedialny oraz do

digitalizacji zbiorów chcemy naszym czytelnikom stworzy? mo?liwo?? korzy-
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stania z najnowszego sprz?tu komputerowego, oprogramowania, baz danych

czy Internetu.

Chcemy nie tylko zapewni? swoim czytelnikom dost?p do Internetu (in-.

formacji, poczty, grup dyskusyjnych), ale b?dzie u nas mo?na napisa? na kom

puterze CV, prac? semestraln? czy nawet magistersk?, pogra? w gry kompute

rowe, pouczy? si? j?zyków, z?o?y? gazetk? lub zrobi? w?asn? stron? WWW.

Dzia?alno?? naszej biblioteki planujemy równolegle w trzech obszarach:

informacji, edukacji i rozrywki.
Galeria Exlibris to pomys? na umo?liwienie lokalnej spo?eczno?ci zapre

zentowania swojej twórczo?ci. B?dziemy otwarci na inicjatywy ró?nych ?rodo-r.

wisk, ju? teraz zapraszamy wszystkich ch?tnych do wspó?pracy.
Nasza nowoczesno?? to równie? sposób, w jaki zamierzamy dotrze? do

potencjalnego klienta. W roku 1999 wdro?yl i?my pe?ny komputerowy modu?

wypo?ycze? i od tego czasu systematycznie go rozwijamy. Priorytetowym za

daniem jest udost?pnienie czytelnikom naszego katalogu. PiMBP pracuje
w systemie bibliotecznym MAK i LIBRA. W chwili obecnej ze wzgl?du na

brak serwera, nie mo?emy udost?pni? naszych baz danych w Internecie. Nowo

czesna biblioteka powinna dysponowa? katalogiem on-line, w którym czytelnik.
widzi stan faktyczny ksi?gozbioru. Z chwil? pozyskania ?rodków na zakup'

sprz?tu komputerowego, udost?pnimy nasze bazy danych poprzez Internet.

Biblioteka posiada w?asn? stron? WWW /www.bibliot-zam.pl.z, któr? zamie

rzamy starannie opracowa? i na bie??co uzupe?nia?, by sta?a si? pe?nym kom

pendium wiedzy o naszych zasobach i sposobach korzystania z nich.

Do ??czno?ci z naszymi klientami chcemy wykorzysta? najnowsze tech

nologie: kontakt mailowy, forum dyskusyjne, powiadamianie o nowo?ciach,

imprezach przez SMS-y imaile.

Wszelkie dzia?ania i zmiany w organizacji naszej Bibliotek maj? na celu

uczynienia z niej instytucji przyjaznej i otwartej na oczekiwania mieszka?ców"

i naszych czytelników. ','

Planujemy wprowadzenie nowych form us?ug kulturalno-o?wiatowych
z zakresu edukacji estetycznej i literackiej, mi?dzy innymi:

- popularyzacj? wiedzy o Europie i kulturze pa?stw europejskich;
- popularyzacj? wiedzy o naszych wschodnich s?siadach, m.in. Ukrainie,

jej kulturze, literaturze, wspó?pracy w Euroregionie Bug;
- wymian? publikacji, gromadzenie zbioru wydawnictw o problemach eu

ropejskich i ukrai?skich;
- organizacj? wystaw prezentuj?cych reprezentatywne zjawiska w sztuce

i literaturze europejskiej i naszych wschodnich s?siadów;
- podejmowanie przedsi?wzi?? kulturalnych s?u??cych kultywowaniu tra

dycji regionalnych, narodowych, ogólnoeuropejskich;
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- spotkania z przedstawicielami ?rodowisk artystycznych i literackich oraz

krytykami sztuki i literatury z Polski, Ukrainy i Unii Europejskiej;
- spotkania z przedstawicielami miejscowego i ukrai?skiego ?rodowiska

twórczego;
- bie??c? dokumentacj? ?ycia kulturalnego miasta i regionu zamojskiego

oraz jej promocj? w Internecie;
- inicjowanie dzia?a? na rzecz dost?pu do dóbr kultury osób niepe?no

sprawnych poprzez pedagogik? zabawy, biblioterapi?, muzykoterapi?, warsztaty

twórczego my?lenia, realizacj? programu "Biblioteka bez granic";
- wspieranie edukacji kulturalnej poprzez inicjowanie programów eduka

cyjnych promuj?cych literatur? o wysokich walorach dydaktycznych i wycho

wawczych, zacie?nianie wi?zi pomi?dzy twórc?, a odbiorc?jego dzie?a.

Mocnymi stronami Zamojskiej Biblioteki s? bogate zbiory, ciekawa oferta

kulturalna, rozwijaj?ca si? wspó?praca z instytucjami i organizacjami lokalnymi
oraz przekonanie naszych bibliotekarzy o konieczno?ci zmian, jakie niesie

gwa?towny rozwój technologii informacyjnej i zachodz?ce przemiany cywiliza

cyjne. Rozumiej? oni, ?e nowe zadania stawiane przed Bibliotek? wymagaj?

permanentnego kszta?cenia i podnoszenia swoich umiej?tno?ci.
Otwarcie Biblioteki uzale?nione jest od terminu uko?czenia prac budowla

nych i oddania obiektu do u?ytku. Mamy nadziej?, ?e nast?pi to ju? w miesi?cu

maju br. Dzi?ki ofiarnej pracy pracowników Biblioteki uda?o si? przenie?? bli

sko 230 000 zbiorów w okresie trzech miesi?cy. Przy tej okazji przeprowadzili

?my skontrum zbiorów bibliotecznych, uporz?dkowali?my zbiory biblioteczne

na pó?kach w magazynie i w poszczególnych dzia?ach, bazy danych i jeste?my

gotowi do przyj?cia naszych czytelników, którzy zniecierpliwieni pytaj?, kiedy
b?d? mogli korzysta? z biblioteki. Jednocze?nie nast?pi?a korekta miejskiej sieci

bibliotecznej. Z 11 funkcjonuj?cych filii pozostanie 6, które b?d? funkcjono

wa?y w najwi?kszych rejonach czytelniczych miasta Zamo?cia.

Halina Biniek
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".
.. Chro? natur? tak wspania??, dbaj by innym co?

zosta?o", czyli o kolejnej edycji konkursu ekolo

gicznego

W lutym 2005 roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

w Zamo?ciu po raz szósty rozpocz??a realizacj? przedsi?wzi?cia s?u??cego edu

kacji ekologicznej dzieci i m?odzie?y. By? nim konkurs literacko-plastyczny

zatytu?owany Cuda natury.

Poprzez dzia?alno?? konkursow? pragn?li?my zach?ci? m?odych czytelni
ków naszych bibliotek do odkrywania i poznawania pi?kna oraz ró?norodno?ci

polskiej przyrody. Przedsi?wzi?cie stanowi?o doskona?e t?o dla kszta?towania

w?a?ciwych postaw wobec ?rodowiska naturalnego i jego zasobów. S?u?y?o te?

rozwijaniu i popularyzacji kultury proekologicznej.
Konkurs realizowany by? na terenie miasta Zamo?cia i powiatu zamojskie

go. Zgodnie z za?o?eniami regulaminowymi uczestnicy mogli startowa?

w 3 kategoriach wiekowych. Dla naj m?odszych (dzieci z klas I - III) przewi
dziana zosta?a dzia?alno?? plastyczna - prezentacja pi?kna polskiej przyrody
w dowolnym jej miejscu i formie -

przy u?yciu ró?nych technik i ?rodków pla

stycznych. Dzieciom i m?odzie?y starszych klas szko?y podstawowej, a tak?e

m?odzie?y gimnazjalnej zaproponowali?my u?o?enie has?a lub innej krótkiej

formy titerackiej nawo?uj?cej do poszanowania przyrody.

Przedsi?wzi?cie zosta?o przyj?te z ogromnym zainteresowaniem. Powsta?o

168 ilustracji i 64 utwory. Fascynuj?cy ?wiat przyrody sta? si? inspiracj? zarów

no plastyczn? jak i literack?, m. in. dla dzieci i m?odzie?y z Zamo?cia, Krasno

brodu, Komarowa, Sitna, Jaros?awca, Skierbieszowa, Adamowa, Kaczórek,

Szewni Górnej, Kalinowic, P?oskiego, Barchaczowa. Liczne uczestnictwo do

wodzi, ?e ma?o kto tak. jak dzieci i m?odzie? potrafi dojrze? i doceni? walory

krajobrazu naturalnego wraz z ca?ym jego bogactwem. Po raz kolejny uczestni

cy konkursu udowodnili, ?e sprawy ochrony ?rodowiska naturalnego s? im nie

zmiernie bliskie. M?odzi ekolodzy poprzez prezentacj? plastyczn? urody rodzi

mego krajobrazu, jak równie? w powsta?ych strofach literackich apeluj?
o rozs?dne korzystanie z dóbr i zasobów ?rodowiska naturalnego. Namawiaj?
te? do rezygnacji z d??enia cz?owieka do podniesienia swojego poziomu ?ycia
za wszelk? cen?.

29 kwietnia br. odby?o si? podsumowanie konkursu, podczas którego og?o
szone zosta?y oficjalne wyniki. Nagrodami uhonorowano dziewi?ciu autorów

najciekawszych prac: Aleksandr? Micho?sk? i Magdalen? Szymanek
z Zamo?cia, Klaudi? Kaczoruk z Adamowa, Ewelin? Skrzy?sk? i Mart? Naklic

k? z Bli?owa, Mateusza Soko?a z miejscowo?ci Nawóz w gm. Nielisz, Mart?

Ga?ka i Ang?lik? Lewandowsk? z Krasnobrodu oraz Joann? Ku?niarsk?
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z Komarowa. Ponadto przyznano siedemna?cie wyró?nie?. Laureaci konkursu

otrzymali nagrody ksi??kowe, dyplomy, pisemne podzi?kowania. Obejrzeli
równie? film pt. Obszary chronione Zamojszczyzny, który na pro?b? organizato
rów zaprezentowa?a pani Ma?gorzata Ciury?o z Zespo?u Zamojskich Parków

Krajobrazowych.
Podczas podsumowania konkursu otwarta zosta?a wystawa pokonkursowa

ph. Cuda natury. Wyeksponowano na niej wszystkie nagrodzone i wyró?nione

prace plastyczne oraz inne, interesuj?ce zarówno pod wzgl?dem tematycznym

jak i artystycznym. Plastyczna cz??? ekspozycji urozmaicona zosta?a tekstami

literackimi -

najciekawszymi has?ami, dwuwierszami, krótkimi utworami

o tematyce proekologicznej. Materia?em dokumentuj?cym zrealizowane przed
si?wzi?cie jest wydawnictwo pokonkursowe pt. Cuda natury przygotowane

przez Powiatow? i Miejsk? Bibliotek? Publiczn? w Zamo?ciu.

Organizatorzy konkursu sk?adaj? serdeczne podzi?kowania wszystkim,
którzy przyczynili si? do jego rozpropagowania i tak ogromnego zainteresowa

nia nim. Dzi?kujemy osobom kieruj?cym dzia?alno?ci? dzieci i m?odzie?y, bi

bliotekarzom, dyrektorom o?rodków kultury i szkó?, nauczycielom. Podzi?kowania
kierujemy te? do pani El?biety Gnyp z Wydzia?u Edukacji, Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystyki Starostwa Powiatowego w Zamo?ciu za pomoc w ocenie

prac konkursowych. Szczególne podzi?kowania sk?adamy Wojewódzkiemu
Funduszowi Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie za finanso

we wsparcie podj?tego zadania.

Z nadziej?, ?e konkurs, nie tylko jego uczestnikom, pozwoli? popatrze? na

otaczaj?c? nas przyrod? jak na prawdziwy cud natury, zach?camy wszystkich
ludzi do dzia?alno?ci zwanej EKOLOGI?.

Halina Zieli?ska
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Dla tej garstki, która jeszcze nie czyta?a ...

Dobra ksi??ka to rodzaj alkoholu, te? idzie do g?owy. Ten i inne cytaty

królowa?y w pracach m?odych bior?cych udzia? w konkursie Lektura te? mo?e

by? przyjemna. Autorzy recenzji najpopularniejszych lektur szkolnych przed
stawiali w cz??ci warto?ciuj?co -

oceniaj?cej argumenty przemawiaj?ce za tym,
?e warto si?gn?? po lektur? omawian? przez nich.

Kto by? najbardziej przekonuj?cy, kto wywo?a? najwi?ksze zaciekawienie

Komisji Konkursowej?

Uroczyste og?oszenie wyników i wr?czenie laureatom nagród nast?pi?o
13 maja 2005 r. Uczestników konkursu jury ocenia?o w trzech kategoriach wie

kowych. W najm?odszej kategorii, obejmuj?cej m?odzie? szko?y podstawowej

klasy IV, V, VI, najlepsze recenzje zebra?a praca Tomasza Kustry, ucznia

VI klasy Szko?y Podstawowej nr 4 w Zamo?ciu. Autor ju? w samym tytule

pracy Dla tej garstki, która jeszcze nie czyta/a..:, sugeruje, ?e ksi??ka cieszy si?

ogromnym "wzi?ciem". Krótka lecz napisana zrozmac?rem recenzja ksi??ki
M. Musierowicz "Kwiat kalafiora" otrzyma?a I nagrod? za zaci?cie dziennikar

skie ujawniaj?ce si? w umiej?tno?ci zaciekawienia potencjalnego czytelnika nie

poprzez rozbudowan? prezentacj? problemu utworu, ale apelowanie do wy

obra?ni odbiorcy. W tej kategorii zdobywcami nagród byli równie? szóstoklasi

?ci Mateusz Bielak ze Szko?y Podstawowej nr 4 oraz Katarzyna Szymczyk ze

Szko?y rodstawowej nr 6. Obydwoje zach?cali do 'przeczytania ksi??ki L.M.

Montgomery "Ani z Zielonego Wzgórza".
'

.Konkurs nie zainteresowa? zamojskich gimnazjalistów. Co mia?o te? istot

ny wp?yw na przyznanie w tej kategorii jednej nagrody. Otrzyma?a j? Katarzyna

Chwiej da uczennica III klasy Gimnazjum nr 4'za dojrza?? interpretacj?- z?o?onej

problematyki "Antygony" Sofoklesa-jej merytorycin? zawarto??. Szczególnym
walorem pracy by?o u?wiadomienie czytelnikowi aktualnych aspektów lektury.

Bardzo lubi? czyta? ksi??ki; ale 'fakt, ?e która? z nich to lektura szkolna

sprawia, ?e niech?tnie po ni? si?gam. -Jednak z powie?ci? M Bu/hakowa Mistrz

i Ma?gorzata by?o zupe?nie inaczej. Tak zako?czy?a sw? recenzj? zdobywczyni
I nagrody w naj starszej kategorii' Beata Dzi?giel ucz?szczaj?ca do I Liceum

Ogólnokszta?c?cego. Praca jej autorstwa prezentowa?a' wysoki poziom interpre

tacji utworu, autorka wskazywa?a na istotne walory lektury. W?ród m?odzie?y

ponadgimnazjalnej zaciekawi?y sposobem prezentacji utworów Zuzanna Guty
uczennica klasy II z II Liceum Ogólnokszta?c?cego oraz Katarzyna Wo?os

uczennica klasy III z IV Liceum Ogólnokszta?c?cego prezentuj?ca powie??
M: Bu?hakowa "Mistrz i' Ma?gorzata".

Laureaci otrzymali nagrody ksi??kowe, za? Beata Dzi?giel, zdobywczyni
I nagrody w najstarszejkat?gorii wiekowej pojedzie na wycieczk? do Lwowa.

Jolanta Miksza-Kordulska
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Wspólne czytanie - magiczna podró? ku doros?o?ci

program akcji realizowanej przez Powiatow? i Miejsk? Bibliotek? Publiczn?
w Zamo?ciu i biblioteki publiczne powiatu w 2005 roku w ramach kampanii

Ca?a Polska Czyta Dzieciom zainicjowanej przez Fundacj? ABCXXI

Imprezy planowane do realizacji w okresie stycze?
- marzec 2005 roku:

I. Gwiazdkowy kufer z ksi??kami
- organizacja zbiórki nowych ksi??ek

prowadzona w okresie grudzie? 2004 -

stycze? 2005 r. w 9 placów
kach bibliotecznych miasta Zamo?cia. Zebrane ksi??ki przekazane zo

stan? dla Warsztatu Terapii Zaj?ciowej przy Parafii ?w. Micha?a w Za

mo?ciu.

2. Zimowe zaj?cia dla dzieci i m?odzie?y w bibliotekach, podczas któ

rych organizowane jest g?o?ne czytanie, m.in. "Bajkowy ?wiat Alek

sandra Puszkina" (FB nr 10), "Europa pe?na bajek"(FB nr 8), "Misio
landia" (GBP Stary Zamo??), "Ksi??ki mówi?, ?e ciekawscy ?yj? m?

drzej" (FB Zubowice gm. Komarów). W gronie osób zaproszonych do

czytania dzieciom s? bibliotekarze, nauczyciele, rodzice, dziadkowie,

przedstawiciele w?adz oraz inne znane w ?rodowisku osoby.
3. G?o?ne czytanie tekstów literackich przez bibliotekarzy w placówkach

szkolno-wychowawczych - Warsztat Terapii Zaj?ciowej przy Parafii

?w. Micha?a w Zamo?ciu, przedszkola i szko?y podstawowe na terenie

miasta i powiatu.
4. Wiosenna zbiórka ksi??ek - udzia? PiMBP i filii miejskich w zbiórce

ksi??ek ph. Podzielmy si? ksi??kami, z których wyro?li?my zaini

cjowanej przez Fundacj? ABCXXI. Zbiórka ksi??ek prowadzona jest
w 8 placówkach bibliotecznych m. Zamo?cia. Zebrane ksi??ki przeka
zane zostan? najbardziej potrzebuj?cym.

"W zaczarowanym ?wiecie ba?ni Hansa Christiana Andersena" - cykl imprez

rocznicowych organizowanych w okresie kwiecie? - czerwiec 2005

l. G?o?ne czytanie utworów H. Ch. Andersena ze szczególnym uwzgl?d
nieniem mniej znanych utworów bajkopisarza (filie m. Zamo?cia: FB

nr 2, FB nr 8, FB nr 10, MGBP Szczebrzeszyn).
2. Konkursy i zabawy popularyzuj?ce twórczo?? autora, m.in. konkurs

zabawowy "Co wiem o twórczo?ci H. Ch, Andersena (FB nr 2), cykl
zabaw "Zabawy z Panem Andersenem"(FB nr 8).

3. Wystawy i wystawki po?wi?cone autorowi (PiMBP, FB nr 2, FB nr 9).
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4. "W zaczarowanym ?wiecie ba?ni Hansa Christiana Andersena" -

konkurs dla dzieci organizowany we wspó?pracy z Kronik? Tygodnia.
5. "Lektur!! te? mo?e by? przyjemna" - podsumowanie konkursu lite

rackiego, którego celem by? rozwój kultury czytelniczej i j?zykowej
w?ród dzieci i m?odzie?y m. Zamo?cia.

6. "Dzieci?stwo jak ba??, czyli o literaturze dla dzieci" - organizacja
szkolenia dla bibliotekarzy, pedagogów i innych osób pracuj?cych
z dzie?mi.

Udzia? w akcji zainicjowanej przez Fundacje ABCXXI II Ksi??kowy Maraton

Fundatorów ph. 1 firma - 1 ksi??ka s?u??cej pozyskiwaniu nowych ksi??ek dla

dzieci i m?odzie?y. Akcja rozpocznie si? I maja. PiMBP w Zamo?ciu poza zg?o
szeniem swego udzia?u w akcji ogólnopolskiej poszukiwa? b?dzie fundatorów

ksi??ek do bibliotek' w?ród firm dzia?aj?cych na terenie miasta Zamo?cia.

Obchody IV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom

w dniach 29 maja - 5.czerwca

I. 3 czerwiec: Wspólne czytanie
-

magiczna podró? ku doros?o?ci - im

preza podsumowuj?ca dotychczasowe dzia?ania podj?te w ramach akcji
•

Ca?a Polska Czyta Dzieciom. W programie imprezy:
- spotkanie z Barbar? Gawryluk autork? ksi??ek dla dzieci, _

- kiermasz ksi??ki dzieci?cej przygotowany wspólnie z Wydawnictwem

Literatura,
-

wyst?p Teatrzyku Dzieci?cego z Przedszkola nr 1 w Zamo?ciu,
.

- podsumowanie 'konkursu "W zaczarowanym ?wiecie ba?ni H. Ch.

Andersena",
- g?o?ne czytanie 'dzieciom ba?ni H. Ch. Andersena przez znanych Za

mo?cian ..

2. G?o?ne czytanie tekstów literackich przez bibliotekarzy w bibliote

kach, szko?ach, przedszkolach, placówkach szkolno-wychowawczych:
- Przedpo?udnie z bajk? - g?o?ne czytanie bajek w Przedszkolu nr 14

.
Vf Zamo?ciu. (czyta bibliotekarz z FB nrl O), .

"

",
DzieHi maj? g?os - poranek bajek. - czytanie fragmentów bajek Ch.

Perraulta dzieciom ze Sz. P. nr 8 oraz ze Specjalnego O?rodka Szkol

no - Wychowawczego w Zamo?ciu (czyta bibliotekarz z FB nr 9), , :

- Spotkanie dzieci przedszkolnych z pani? Janin? Czarnieck? - twórca

regionalnym w FB nr II,
- Przedpo?udnie z bajk?

- g?o?ne czytanie dla uczestników Warsztatu Te

rapii Zaj?ciowej przez bibliotekarza FB nr 10,
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- Z ksi??k? li dzieci - g?o?ne czytanie dzieciom w szko?ach podstawo

wych gm. Zamo??. Czytaj? bibliotekarze z BPG Zamo?? i 6 filii bi

bliotecznych,
- Spotkania z ksi??k? - g?o?ne czytanie, konkurs czytelniczy i zaj?cia

plastyczne w BPG Radecznica.

3. Organizacja wystawy Za górami za lasami dorastamy wraz z bajkami

popularyzuj?cej literatur? dla naj m?odszych.

Organizacja imprez wakacyjnych ph. "Lato z ksi??ka" w filiach bibliotecznych
m. Zamo?cia (lipiec -

sierpie?)

:,
I. PrzyjacieLe dzieci?stwa -

cykl imprez wakacyjnych po??czony z g?o

?nym czytaniem klasyki literatury dzieci?cej. W zaj?ciach wykorzystane

zostan? utwory A. A. Milne, L. Carroll, 1. Brzechwy, C. Collodiego, Cz.

Janczarskiego, T. Jansson.

2. Lato ze S?oneczkiem - zaj?cia z g?o?nego czytania popularyzuj?ce twór

czo?? Marii Buyno-Arctowej,
3. W Kstqikolandii, czyli ksi??eczki na dzieci?ce smutki - g?o?ne czytanie

utworów Andersena, J. Brzechwy, A. Grabowskiego.
G?o?nemu czytaniu prowadzonemu w okresie wakacji towarzyszy? b?d?

konkursy, zabawy czytelnicze, projekcje filmów, wystawy.

Jesienno - zimowe spotkania z ksi??ka (wrzesie? - grudzie?)

.

l .' Og?oszenie i realizacja w?ród dzieci przedszkolnych i uczniów klas I-III

szkó? podstawowych m. Zamo?cia konkursu na nazw? sali zabaw dla

najm?odszych przy Oddziale dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP w Zamo?ciu,
2. Gwiazdkowy kufer z ksi??kami

- organizacja zbiórki nowych ksi??ek.

Kontynuacja akcji zapocz?tkowanej w 2004 roku,
3. G?o?ne czytanie literatury dzieci?cej o tematyce zimowej, m.in.: czyta

nie fragmentów opowiadania 1. KilkoIskiego Opowie?ci o Laponii, Kra

inie ?wi?tego Miko?aja, i o skrzacie, który zna odpowiedzi oraz 1. Gard

nera - Tajemnica Bo?ego Narodzenia,

4. podsumowanie konkursu i nadanie nazwy sali zabaw dla najm?od

szych przy Oddziale dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP w Zamo?ciu.

Partnerzy akcji:

- Specjalny O?rodek Szkolno - Wychowawczy w Zamo?ciu,
- Warsztat Terapii Zaj?ciowej przy Parafii ?w. Micha?a w Zamo?ciu,

.
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- zamojskie szko?y podstawowe i gimnazjalne,
- miejski przedszkola w Zamo?ciu,
- Szko?a Podstawowa w Sita?cu, gm. Zamo??,
- Szko?y Podstawowa w Bia?obrzegach w Kalinowicach, w Lipsku, w Mokrem, w

P?oskiem, w Wysokiem, w Zawadzie gm. Zamo??,

Patronat medialny:

- Kronika Tygodnia
- RadioESKA

Promocja przedsi?wzi?? programowych:

- Baner reklamowy Wspólne Czytanie magiczna podró? ku doros?o?ci na budynku
PiMBP w Zamo?ciu, ul. Kamienna 20,

- zapowiedzi reklamowe w Radio ESKA i Katolickim Radio Zamo??,
- informacje telewizyjne w Zamojskiej Telewizji Kablowej i Panoramie Lubel-

skiej,
- artyku?y prasowe w Bibliotekarzu Zamojskim, Zamojskim Kwartalniku Kultu

ralnym, Kronice Tygodnia, Tygodniku Zamojskim, Dzienniku Wschodnim, Ku

rierze Lubelskim,
- informacje reklamowe na stronie internetowej PiMBP w Zamo?ciu,
- plakaty reklamuj?ce akcj? Ca?a Polska Czyta Dzieciom w PiMBP w Zamo?ciu

oraz jej filiach, a tak?e w bibliotekach publicznych powiatu zamojskie i w pla
cówkach partnerskich.

Zieli?ska Halina
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POMOCE METODYCZNE





Kalendarz rocznic literackich 2006

250 rocz. ur. - TOMASZ KAJETAN W?GIERSKI (1756-1787), poeta pol.
370 rocz. ur. i 305 rocz. ?mo -JAN CHRYZOSTOM PASEK (1636-1701), pami?tnikarz pol.
385 rocz. ur. i 310 rocz. ?mo - WAC?AW POTOCKI (1621- I 696), poeta pol.
425 rocz. ?mo - MIKO?AJ S?P SZARZY?SKI (1550-1581), poeta pol.

STYCZE?

3.01 100 rocz. ur. - ROMAN BRANDSTAETTER (1906-1987), pisarz pol.
4.01 65 rocz. ?mo - HENRI BERGSON (1859-1941), filozoffranc.; 1927 - Nagroda

Nobla

5.01 85 rocz ur. - FRIEDRICH DURRENMATI (1921-1990) szwaje. dramatopi

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

9.01 130 rocz. ur. - ADOLF NOWACZY?SKI (1876-1944), pisarz pol. '.<

10.01 55 rocz. ?mo - SINCLAIR LEWIS (1885-195 I), pisarz amer., 1930 - Nagroda
Nobla

10.01 20 rocz. ?mo - JAROSLAV SEIFERT (1901-1986), poeta czes.; 1984 - Nagro
da Nobla; 23.09 - 105 rocz. ur.

12.01

12.01

13.01

14.01

30 rocz. ?mo - AGATA CHRISTIE (1890-1976), pisarka ang.

130 rocz. ur. - JACK LONDON (1876-1916), pisarz amer.; 22.11 - 90 rocz. ?mo

60 rocz. ?mo - JAMES JOYCE (1882- 1 941), pisarz irl. pisz?cy w j?z. ang.

120 rocz. ur. - HUGH JONES LOFTING (1886-1947), pisarz amer., autor

, utworów dla dzieci

18.01 70 rocz. ?mo - RUDY ARO KIPLING (1865-1936), pisarz ang.; 1907 -

Nagro-
da Nobla

20.01 180 rocz. ?mo - STANIS?AW STASZIC (1755-1826), pol. pisarz polityczny
22.01 85 rocz. ur. - KRZYSZTOF KAMIL BACZY?SKI (pseud. Jan Bugaj) (1921-

1944), poeta pol.
180.roez. ur. - MICHAI?.J. SA?TYKOW-SZCZEDRIN (w?a?c. M.J. Salt y

kow, pseud. Szczedrin) (1826-1889), ros. pisarz, satyryk i publicysta

27.01

29.01 130 rocz. ur.
- ADAM GRZYMA?A-SIEDLECKI (1876-1967), pisarz pol.,

eseista, t?umacz

29.01 140 rocz. ur. - ROMAIN ROLLAND (1866-1944), pisarz franc.; 1915 - Na

groda Nobla

29.01 75 rocz. ur. - W?ODZIMIERZ SCIS?OWSKI (1931-1994), pol. autor utwo

rów dla dzieci i mlodzie?y
31.0 I 50 rocz. ?mo - ALAN ALEXANDER MILNE (1882-1956), pisarz ang., autor

ksi??ek dla dzieci

LUTY

6.02 100 rocz. ur. - JADWIGA KORCZAKOWSKA (1906-1994), pol. poetka,

pisarka, autorka utworów dla dzieci

9.02 125 rocz. ?mo - FIODOR DOSTOJEWSKI (1821-1881), pisarz ros.; 11.11 -

185 rocz. ur.

10.02 120 rocz. ur. - JERZY SZANIAWSKI (1886-1970), dramatopisarz pol.
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11.02 20 rocz. ?mo - FRANK HERBERT (1920-1986), pisarz amer.

11.02 90 rocz. ur. - SEWERYNA SZMAGLEWSKA (1916-1992), pisarka pol.,
autorka utworów dla dzieci i m?odzie?y

17.02 150 rocz. ?mo - HEINRICH HEINE (1797-1856), poeta niem.

18.02 40 rocz. ?mo - STANIS?AW MACKIEWICZ (pseud. Cat) (1896-1966), pol.

pisarz, eseista, publicysta, historyk; 18. J 2 - 110 rocz. Uf.

18.02 75 rocz. Uf. - TONI MORRISON (1931), pisarka amer.; 1993 -

Nagroda Nobla

24.02 220 rocz. Uf. - WILHELM GRIMM (1786-1859), niem. filolog, zbieracz

i wydawca ba?ni i legend
24.02 65 rocz. ?mo - EMIL ZEGAD?OWICZ (1888-1941), pisarz pol.
28.02 90 rocz. ?mo - HENRY JAMES (1843-1916), pisarz amer.

28.02 100 rocz. Uf.
- WIES?AW WERNIC (1906-1986), pol. prozaik, autor utworów

dla dzieci i m?odzie?y; 1.08 - 20 rocz. ?mo

MARZEC

5.03

7.03

40 rocz. ?mo - ANNA ACHMATOWA (1888-1966), poetka ros.

95 rocz. Uf. - STEFAN KISIELEWSKI (1911-1991), pol. prozaik, publicysta,
kompozytor, krytyk muz.; 27.09 - 15 rocz. ?mo

150 rocz. ?mo - KAJETAN KO?MIAN (1771-1856), poeta pol.; 31.12 -

235 rocz. UL

7.03

18.03 10 rocz. ?mo - ODlSEAS ELlTIS (wla?c. O. Alepudelis) (1911-1996), gr.

poeta, eseista, t?umacz; 1979 -

Nagroda Nobla; 2.11 - 95 rocz. Uf.

21.03' 220 rocz. Uf. - JOACHIM LELEWEL (1786-1861), pol. historyk, dzia?acz

polityczny; 29.95 "':'145 rocz.?m.

75 rocz. Uf. - JERZY KRZYSZTO? (1931-1982), pol. pisarz, t?umacz23.03

23.03 i25 rocz. Uf. ?RoGER MARTIN DU GARD (1881-1958),pisarz franc.; 1937
-

Nagroda Nobla

24.03 80 rocz. ur. -

DARIQ,FO (tir. IQ26), w?. re?yser, pisarz; 1.9?7
-

Nagroda Nobla

KWIECIE?

1.04 110 rocz. Uf.
- POLA GOJAWICZY?SKA (1896-1963), pisarka pol.

3.04 110 rocz. Uf. - JÓZEF CZAPSKI (1896-1993), pol. eseista, autor wspomnie?,

krytyk sztuki, artysta malarz

3.04 15 rocz. ?mo -

(HENRY) GRAHAM GREENE (1904-1991), pisarz ang.

8.04 75 rocz. ?mo - ERIK AXEL KARLFELDT (1864-1931), poeta,szwedz.; 1931 -

Nagroda Nobla

10.04 15 rocz. ?mo - ADOLF LEKKI (1923-1991), pol. pisarz, autor utworów dla

dzieci i m?odzie?y
13.04 100 rocz. Uf. - SAMUEL BECKETI (1906-1989), pisarz i dramaturg irl.; 1969

- Nagroda Nobla

14.04 90 rocz. Uf. - WOJCIECH ?UKROWSKI (1916-2000), pol. prozaik, eseista,
autor utworów dla dzieci i m?odzie?y

17.04 210 rocz. Uf. - STANIS?AW JACHOWICZ (1796-1857), pol. bajkopisarz
i pedagog, autor utworów dla dzieci

17.04 20 rocz. ?mo - MARIA WARDASÓWNA (1907-1986), pisarka pol., autorka

utworów dla dzieci i m?odzie?y
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22.04 390 rocz, ?mo - MIGUEL CERVANTES DE SAAVEDRA (1547-1616), pisarz

hiszp.
23.04 10 rocz. ?mo - PAMELA TRA VERS (1906-1996), pisarka ang., autorka utwo

rów dla dzieci i m?odzie?y; 9.08 - 100 rocz. ur.

390 rocz. ?mo - WILLIAM SZEKSPIR (1564-1616), ang. poeta, dramatopisarz
15 rocz. ?mo - JERZY AFANASJEW (1932-1991), pol. poeta, satyryk, autor

utworów dla dzieci

23.04

26.04

275 rocz. ?mo - DANIEL DEFOE (w?a?c. D. Foe) (1660-1731), pisarz ang.26.04

MAJ

2.05

3.05

180 rocz. ?mo - ANTONI MALCZEWSKI (1793-1826), poeta pol.
15 rocz. ?mo - JERZY KOSI?SKI (1933-1991), pisarz ?yd. pochodzenia pol

skiego
II S rocz. ur. - TADEUSZ PEIPER (1891-1969), pol. poeta, prozaik, krytyk lit.

i teatr., t?umacz

3.05

5.05 160 rocz. ur. - HENRYK SIENKIEWICZ (1846-1916), pisarz pol., 1905 -

Nagroda Nobla; J 5.11 - 90 rocz. ?mo

40 rocz. ?mo - STANIS?AW JERZY LEC (1909-1966), pol. poeta, satyryk7.05

7.05 145 rocz. ur. - RABINDRANATH TAGORE (wla?c. R. Thakur) (1861-1941),

ind. poeta, prozaik, filozof, my?liciel; 1913 -

Nagroda Nobla; 7.08 - 65 rocz. ?mo

20 rocz. ?mo - ANNA KAMIE?SKA (1920-1986), pol. poetka, autorka utwo

rów dla dzieci i m?odzie?y, t?umaczka

10.05

90 rocz. ur. - CAMlLO JOSE CELA (1916-2002), pisarz i poeta hiszp.; 1989:'

Nagroda Nobla

11.05

·<35 rocz. ?mo - RAFA? WOJACZEK (1945-1971), poeta pol.11,05.,

13.05 90 rocz. ?mo - SZOLEM ALEJO-lEM (w?a?c. Szolem Rabinowicz) (1859-

1916), pisarz ?yd. tworz?cy w j?z. jidysz
15.05 100 rocz. ur. - JAN BARANOWICZ (1906-1983), pisarz i poeta pol., autor

utworów dla dzieci i m?odzie?y
35 rocz. ?mo - CZES?AW JANCZARSKI (1911-1971), pol. poeta, autor utwo

rów dla dzieci i m?odzie?y; 2.09 - 95 rocz. ur.

19.05

20 rocz. ?mo - KAROL OLGIERD BORCHARDT (1905-1986), pisarz pol.
100 rocz. ?mo - HENRYK IBSEN (1828-190(\), dramatopisarz norw.

20.05

23.05

23.05 II S rocz. ur. - pAR LAGERKVIST (1828-1906), szwedz. poeta, prozaik
i dramatopisarz; 195 I - Nagroda Nobla

25 rocz. ?mo - MICHA? SPRUSI?SKl (1940-1981), pol. poeta, eseista, krytyk lit.31.05

CZERWIEC

6.06 400 rocz. ur. -.PIERRECORNEILLE (1606-1684), dramatopisarz franc.

6.Q6 165 rocz .. ur. - ELI ZA ORZESZKOWA (1841-1910), pisarka pol.
8.06 50 rocz. ?mo - JAN LECHO? (wla?c. Leszek Serafinowicz) (1899-1956),

poeta, satyryk, krytyk ·Iit.

14.06 20 rocz. ?mo - JORGE LUIS BORGES (1899-1986), pisarz argent.

18.06 70 rocz. ?mo - MAKSYM GORKl (w/ak A.M. Pieszków) (1868-1936), pisarz ros.

19.06 75 rocz. ?mo - JERZY L1EBERT (1904-1931), poeta pol.
23.06 20 rocz. ?mo - JERZY PUTRAMENT (1910-1986), pol. poeta, prozaik
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24.06 385 rocz. ur. - JAN ANDRZEJ MORSZTYN (1621- i 693), poeta pol.
27.06 5 rocz. ?mo - TOVE JANSSON (1914-2001), pisarka fi?ska tworz?ca w j?z.

szwedz., autorka utworów dla m?odzie?y
30.06 95 rocz. ur. - CZES?AW MI?OSZ (1911-2004), pol. poeta, prozaik, eseista,

t?umacz; 1980 -

Nagroda Nobla

LIPIEC

lipiec 310 rocz. ?mo - WAC?AW POTOCKI (1621-1696), poeta pol.; 385 rocz. ur.

2.07 45 rocz. ?mo - ERNEST HAMINGWAY (1899-1961), pisarz amer., 1954-

Nagroda Nobla

4.07 30 rocz. ur. - ANTONI S?ONIMSKI (1895-1976), pol. poeta, prozaik, autor

sztuk scenicznych, felietonista, satyryk
407 65 rocz. ?mo - TADEUSZ ?ELE?SKI (BOY) (1874-1941), pol. poeta, satyryk,

krytyk literacki i teatralny, t?umacz

8.07 210 rocz. ?mo - ADAM NARUSZEWICZ (1733-1796), poeta pol.
9.07 90 rocz. ur. - STANIS?AW PAGACZEWSKI (1916-1984), pol. pisarz, autor

utworów dla dzieci i m?odzie?y
10.07 10 rocz. ?mo - CZES?AW CENTKIEWICZ (1904-1996), pol. pisarz, reporta

?ysta, autor utworów dla m?odzie?y
10.07 15 rocz. ?m: - W?ODZIMIERZ S?OBODNIK (1900-1991), pol. poeta, saty

ryk, autor utworów dla dzieci, t?umacz

15.07 130 rocz. ?mo - ALEKSANDER FREDRO (1793-1876), pol. poeta, komediopisarz
24.07 15 rocz. ?mo - ISAAC BASHEVIS SINGER (1904-1991), prozaik ?yd. two

rz?cy w jidysz, publicysta, krytyk; 1978 -

Nagroda Nobla

26.07 150 rocz. ur. - GEORGE BERNARD SHAW (1856-1950), ang. dramatopisarz,
krytyk i publicysta pochodzenia irl., 1925 -

Nagroda Nobla

27.07 165 rocz. ?mo - MICHA? J. LERMONTOW (1814-1841), poeta ros.

SIERPIE?

1.08 80 rocz. ?mo - JAN KASPROWICZ (1860-1926), poeta pol.
4.0!l !lO rocz. ur. - RENE GOSCINNY (1926-1977), humorysta franc. pochodzenia

pol., rysownik, autor utworów dla dzieci

6.08 5 rocz. ?mo - JORGE AMADO (1912-2001), brazyl. pisarz i publicysta
7.08 85 rocz. ?mo - ALEKSANDER B?OK (1880-1921), poeta ros.

8.08 10 rocz. ?mo - JULIAN STRYJKOWSKI (pierwotnie J. Stark) (1905-1996),

pisarz pol.
9.08 100 rocz. ur. - PAMELA TRAVERS (1906-1996), pisarka ang., autorka utwo

rów dla dzieci i m?odzie?y; 23.04 - 10 rocz. ?mo

10.08 15 rocz. ?mo - TADEUSZ NOWAK (1930-1991), pol. poeta, prozaik
10.08 110 rocz. ur. - STEFAN WIECHECKI (WIECH) (1896-1979), pol. prozaik,

satyryk
13.08 60 rocz. ?mo - HERBERT GEORGE WELLS (1866-1946), pisarz ang.; 21.09-

140 rocz. ur.

14.08 50 rocz. ?mo - BERTOL T BRECHT (1898-1956), niem. dramatopisarz, poeta,

teoretyk teatru, re?yser
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19.08 70 rocz. ?mo - FEDERICO GARCIA LORCA (1898-1936), hiszp. poeta, dra

matopisarz
19.08 80 rocz. ur. - MA?GORZATA HILLAR (1926-1995), poetka pol.
20.08 105 rocz. ur. - SAL V ATORE QUASIMODO (1901-1968), w?. poeta; 1959-

Nagroda Nobla
.

.

25.08 30 rocz. ?mo - EYVIND JOHNSON (1900-1976), pisarz szwedz.; 1974 -

Nagroda Nobla
\

WRZESIE?

2.09 30 rocz. ?rn, - STANIS?AW GROCHOWI AK (1934-1976), poeta pol.
4.09 90 rocz. ?mo - JOSE ECHEGARA y (1832-1916), hiszp, dramatopisarz i poli

tyk; 1904 - Nagroda Nobla

10.09 185 rocz. ?mo - FRANCISZEK ZAB?OCKI (1752-1821), komediopisarz pol.
12.09 25 rocz. ?mo - EUGENIO MONTALE (1896-1981), wl. poeta, krytyk literacki;

1975 - Nagroda Nobla; 12.10 - 110 rocz. ur.

19.09 95 rocz. UL - WILLIAM GOLDlNG (1911-1993), pisarz ang., 1983 - Nagroda
Nobla

20.09 35 rocz. ?mo - JORGOS SEFERIS (w/ak J. Seferiadis) (1900-1971), poeta gr.:

1963 - Nagroda Nobla

24.09 185 rocz. ur. - CYPRIAN KAMIL NORWID (1821-1883), poeta pol.
24.09 110 rocz. ur. - FRANCIS SCOTT FITZGERALD (1896-1940), pisarz amer.

28.09 20 rocz. ?mo - EWA SZELBURG-ZAREMBlNA (1899-1986), pol. poetka,
autorka utworów dla dzieci

PA?DZIERNIK' .

.

4.10 265 rocz. ?mo - FRANCISZEK KARPI?SKI (1741-1825), poeta pol.
9.10 70 rocz. ur. - AGNIESZKA OSIECKA (1936-1997), pol. pisarka, poetka,

satyryk
20.10 60 rocz. ur. - ELFRIEDE JELINEK (ur. 1946), pisarka austr.; 2004 -

Nagroda
Nobla

20.10 80 rocz. ur. - ANDRZEJ WALIGÓRSKI (1926-1992), pol. satyryk, poeta,
autor tekstów piosenek i s?uchowisk

27.10 90 rocz. ur. - KAZIMIERZ BRANDYS (19 16-2000), pisarz pol.
29.10 300 rocz. ur. - WAC?AW RZEWUSKI (1706-1779), dramatopisarz pol.
31.10 ?60 rocz. ur.

- EDMONDO DE AMICIS (1846-1908), pisarz w?.

LISTOPAD

2.1\ lO rocz. ?mo - ARTUR M??DZYRZECKI (1922-1996), pol. poeta, pisarz
2.11 35 rocz. ?mo - JANINA PORAZI?SKA (1888-1971), pol. autorka utworów dla

dzieci i m?odzie?y, t?umaczka

3.11 30 rocz. ?mo - ANDRE MALRAUX (1901-1976), pisarz franc.; 23.11 - lOS

rocz. ur.

4.11 75 rocz. ?mo - ARTUR OPPMAN (pseud. Or-Ot) (1867-1931), pol. poeta,

autor utworów dla dzieci i m?odzie?y
23.?l 90 rocz. ?mo - TADEUSZ HO?UJ (1916-1985), pol. poeta, pisarz
24.11 180 rocz. ur. CARL COLLODl (w?a?c. C. Lorenzini) (1826-1890), pisarz wl.
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24.11 115 rocz. ur. - MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA (1891-945),

poetka pol.
28.11 135 rocz. ur. - ANDRZEJ STRUG (w?a?c. Tadeusz Ga?ecki) (1871-1937),

pisarz pol.
28.11 125 rocz. ur. - STEFAN ZWEIG (1881-1942), pisarz austr.

29.11 20 rocz. ?mo - ZOFIA WO?NICKA (1924-1986), pisarka pol., autorka utwo

rów dla dzieci i m?odzie?y
30.11 75 rocz. ur. - JAN HIMILSBACH (1931-1988), pol. aktor, prozaik

GRUDZIE?
10.12 70 rocz. ?mo - LUIGI PIRANDELLO (1867-1936), pisarz w?.; 1934 -

Nagroda
Nobla

12.12 185 rocz. ur. - GUSTAW FLAUBERT (1821-1880), pisarz franc.

21.12 85 rocz. ?mo - GABRIELA ZAPOLSKA (1857-1921), pol. pisarka, komedio

pisarka
24.12 125 rocz. ur. - JUAN RAMÓN JIMENEZ (1881-1958), poeta hiszp.; 1956-

Nagroda Nobla

29.12 80 rocz. ?mo - RAINER MARIA RILKE (1875-1926), poeta austr.

31:12 20 rocz: ?m.'-OLGIERD TERLECKI (1922-1986), pisarz pol.
31.12 70 rocz. ?mo - MIGUEL DE UNAMUNO y YUGO (1864-1936), hiszp. pisarz

i filozof' pochodzenia baskijskiego
.r.. :;?.

f' i

Anna Kalniuk
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TO WARTO WIEDZIE?





UCHWA?A Nr 2/2005 Zarz?du G?ównego Stowarzyszenia Bi-

bliotekarzy Polskich
.

z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie przyj?cia ,,Kodeksu etyki
bibliotekarza i pracownika informacji"

W wyniku ?rodowiskowej, publicznej dyskusji oraz kieruj?c si? warto

?ciami moralnymi, okre?laj?cymi spo?eczno-kulturowy sens naszego zawodu,

Zarz?d G?ówny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich postanawia przyj??
"Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji", jako zbiór zasad uzna

nych za wi???ce w codziennej pracy.

Odwo?ujemy si? do odpowiedzialno?ci etycznej w trosce o dobro bibliote

karstwa i rozwój kultury czytelniczej. Naszym wspólnym zadaniem winna sta?

si? popularyzacja tre?ci "Kodeksu", wzmacniaj?cych rang? bibliotekarskiej

profesji. Czyni?c to wyra?amy nadziej?, ?e dokument tej miary b?dzie po

wszechnie dost?pny, znany i przestrzegany, ?e b?dzie dobrze s?u?y? wszystkim
bibliotekarzom i pracownikom informacji.

Zarz?d G?ówny SBP wyra?a podzi?kowanie Zespo?owi Autorskiemu pod
kierownictwem prof. dr hab. Barbary Sosi?skiej-Kalaty, który "Kodeks" opra

cowa? oraz Cz?onkom Zespo?u Opiniuj?cego.

KODEKS ETYKI BffiLIOTEKARZA I PRACOWNIKA INFO?MACJI

WPROWADZENIE

Podstawowymi warto?ciami moralnymi, okre?laj?cymi misj? Zawodu s?

ochrona wolno?ci intelektualnej, prawa do swobodnego wyra?ania my?li; prawa
do swobodnego dost?pu do wiedzy, informacji i kultury oraz przestrzeganie

,
,

• 1 l?,

zasady neutralno?ci w sprawach ideologii, ?ycia politycznego i religii. Bibliote-.

karze i pracownicy informacji winni by? osobami godnymi zaufania publiczne-·
go, ekspertami po?rednicz?cymi pomi?dzy czytelnikami i u?ytkownikami in

formacji a zasobami pi?mienniczymi i informacyjnymi, których u?ytkownicy ci

potrzebuj? do realizacji swoich ró?norodnych zada? i celów.
.

Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji okre?la podstawowe

zasady, które uznajemy za wi???ce dla wszystkich przedstawicieli zawodu oraz

które identyfikuj? misj? spo?eczn? i odpowiedzialno?? etyczn? we wszystkich
?rodowiskach jego wykonywania. S? one uj?te w trzech cz??ciach. W pierwszej

zgromadzone zosta?y zasady o charakterze ogólnym. W cz??ci drugiej, w kolej

nych pi?ciu grupach zawarte s? normy etyczne okre?laj?ce odpowiedzialno??
zawodu wobec spo?ecze?stwa, u?ytkowników bibliotek i informacji, zasobów

bibliotecznych i informacyjnych, w?asnego ?rodowiska zawodowego oraz pra

codawców i macierzystych instytucji. W trzeciej cz??ci umieszczono zobowi?
zania dotycz?ce popularyzacji etyki zawodowej ijej przestrzegania.
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CZ??? PIERWSZA

1. Zasady ogólne
I. Bibliotekarze i pracownicy informacji tworz? grup? zawodow?, która wy

wodzi si? i tradycji zawodu bibliotekarza, ma swój etos, organizacj?,stowa

rzyszenia, system kszta?cenia i rekrutacji. Przyjmuj? na siebie zobowi?zania

wynikaj?ce z w?a?ciwego bibliotekarstwu i profesjonalnym us?ugom infor

macyjnym pos?annictwa spo?ecznego oraz zawsze dok?adaj? stara? do

kszta?towania i utrwalania pozytywnego wizerunku swojego zawodu.

2. Bibliotekarze i pracownicy informacji maj? za zadanie rozpoznawa?, zaspokaja?

i rozwija? potrzeby informacyjne, edukacyjne, naukowe, kulturalne, estetyczne

i rozrywkowe. Szczególn? ich powinno?ci?jest stwarzanie mo?liwo?ci swobod

nego i powszechnegodost?pu do narodowych i ?wiatowych zasobów informa

cyjnych oraz Ócn'ronaTtransmisja spo?eczna dziedzictwa kultury i nauki.

3. Bibliotekarze 'ipracownicy informacji przeciwstawiaj? si? cenzurze i ograni

czaniu dost?pudo informacji; Wiedzy i kultury, odwo?uj?c si? do racjonalno

?ci, zdrowego rozs?dku i najlepszych wzorców profesjonalnych.

4. Biblioteki i o?rodki informacji s? instytucjami zaufania spo?ecznego, dla któ

rych naczeln? dewiz? jest dba?o?? o dobro publiczne we wszystkich kwestiach

pozostaj?cych w ich gestii. W zakresie zada? i obowi?zków instytucji macie

rzystych oraz wykorzystania ich zbiorów i zasobów informacyjnych, bibliote

karze i pracownicy informacji zobowi?zani s? do ?wiadczenia us?ug najwy?

szej jako?ci zjedriakow? sumienno?ci? na rzecz ka?dego u?ytkownika':

5. Bibliotekarze i pracownicy informacji, szanuj?c ró?nice cechuj?ce u?ytkow

ników, zawsze kieruj? si? zasad? równych szans i poszanowania praw cz?o

wieka, w tym szczególnie prawa 00 wolno?ci intelektualnej oraz swobodne

go dost?pu do wiedzy, informacji i kultury. D??? do poznania zasad etycz

nych obowi?zuj?cych w grupach, które obs?uguj? lub z którymi wspó?pra

cuj? pe?ni?c swoje obowi?zki oraz staraj? si? je respektowa?.

6. Bibliotekarze i pracownicy informacji przestrzegaj? prawa u?ytkowników do'
.

prywatno?ci i dyski-ecji.
,,; ':,

7. Bibliotekarze i pracownicy informacji 'pracuj?c w bibliotekach i o?rodkach

informacji finansowanych ?e
I

?rodków publicznych d??? do zapewnienia

bezp?atnego ?wiadczenia podstawowej cz??ci swoich us?ug, w tym w szcze-
,(,'

gólno?ci udost?pniania pe?nowarto?ciowych materia?ów o charakterze po-
1

znawczym, u?ytkowym lub rekreacyjnym na terenie w?asnej instytucji, poza
'I

ni? oraz w jej przestrzeni cyfrowej.
'

8. Bibliotekarze i pracownicy infonnacji respektuj? prawo atitórskie i w?asno?ci intelektualnej.

9. Bibliotekarze i pracownicy informacji, dbaj?c o zapewnienie wysokiej jako

?ci ?wiadczonych us?ug stale doskonal? swoj? wiedz? i' umiej?tno?ci oraz

staraj? si? w pe?ni wykorzystywa? profesjonalne kompetencje w pracy za

wodowej.
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CZ??? DRUGA

II. Bibliotekarze i pracownicy informacji wobec spo?ecze?stwa

a) Swoj? prac? przyczyniaj? si? do rozwoju zarówno jednostek jak i ca?ego

spo?ecze?stwa.

b) Aktywnie uczestnicz? w rozpowszechnianiu w spo?ecze?stwie ?wiadomo?ci

znaczenia wiedzy i informacji oraz swobodnego do nich dost?pu w celu po-

prawy jako?ci ?ycia, rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego.
.

c) W pracy zawodowej nie stawiaj? interesu osobistego ponad interes publiczny,

III. Bibliotekarze i pracownicy informacji wobec u?ytkownika .'

l. Bez wzgl?du na charakter pracy, dzia?aj? zawsze na rzecz u?ytkownika,
traktuj? go z szacunkiem i staraj? si? pozna? jego potrzeby. U?atwiaj? m'u

dotarcie do poszukiwanych materia?ów bez wzgl?du na tre??, no?nik i tech

nik? dost?pu.
2. Wszelkie wiadomo?ci o u?ytkownikach, ich zainteresowaniach oraz ich dane

osobowe chroni? i zachowuj? dla siebie, wykorzystuj?c wy??cznie do celów

okre?lonych prawem. Zapewniaj? u?ytkownikom swobod? i prywatno?? ko

rzystania z udost?pnianych zasobów.

3. Stwarzaj? u?ytkownikowi jak najlepsze warunki pracy poprzez dba?o??

o wypok?jako?? warsztatu pracy, prost?, zrozumia?? i logiczn? organizacj?

gromadzonych i udost?pnianych zbiorów oraz przygotowywanych materia

?ów informacyjnych, realizowanych kwerend i projektów. Dbaj? o estetyk?
i funkcjonalno?? swojej instytucji, odpowiedni styl pracy oraz przyjazn? at

rnosfer?,
4. Rozumiej? i respektuj? fakt, ?e nie wszyscy u?ytkownicy s? w równym

stopniu zdolni do odbioru informacji i korzystania z biblioteki. Staraj? si?

wyrówna? ich szanse, dzia?aj?c ze szczególn? trosk? na rzecz u?ytkowników

niepe?nosprawnych i znajduj?cych si? w niekorzystnej sytuacji spo?ecznej
oraz wspomagaj?c mniejszo?ci kulturowe (etniczne, narodowe, religijne

itp.), Jako uczestnicy procesu edukacji dzieci i m?odzie?y d??? do rozwijania
ich potrzeb informacyjnych i kultury czytelniczej.

5. Dbaj? o wysok? jako?? ?wiadczonych us?ug d???c do wyczerpuj?cego za

spokojenia potrzeb u?ytkowników. Uczciwie informuj? ich o pe?nym, real

nym zakresie tych us?ug, o zawarto?ci udost?pnianych zbiorów i zasobów

informacyjnych, jako?ci wykorzystywanych narz?dzi informacyjnych, a tak

?e o mo?liwo?ciach kompensowania ogranicze? ?wiadczonych us?ug w ra

mach wspó?pracy mi?dzy bibliotekami i o?rodkami informacji.
6. D??? do tego, aby zasady korzystania z us?ug bibliotek i o?rodków informa

cji by?y jasne i dobrze znane u?ytkownikom, unikaj? rozwi?za? nieformat

nych, które stwarzaj? niejawne przywileje. Staraj? si? dotrze? ze swoimi
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us?ugami do jak najwi?kszej liczby u?ytkowników, jednak?e maj? prawo do

odmowy tym spo?ród nich, którzy nie akceptuj? przyj?tych zasad, naruszaj?

przepisy lub nara?aj? wspó?kor?ystaj?cych na dyskomfort.
7. We wszystkich swych dzia?aniach profesjonalnych zachowuj? bezstronno??

i unikaj? tendencyjnego warto?ciowania.

8. Pe?ni?c rol? s?u?ebn? wobec u?ytkowników, z szacunkiem i otwarto?ci?

traktuj? wszelk? wyra?an? przez nich krytyk?. Niezw?ocznie i uczciwie re

aguj? na zg?aszane skargi.

IV. Bibliotekarze i pracownicy informacji wobec zasobów bibliotecznych
i informacyjnych

a) Szanuj?.powierzone sobie zasoby: 'Nie ograniczaj?c dost?pu do nich, d??? do

racjonalnego zachowania (ochrony zasobów bibliotecznych i informacyj

nych. Respektuj? zasady pos?ugiwania si? sprz?tem i' oprogramowaniem

komp'ufer.?wym, wtymumo? licencyjne, <;>raz etykiet? sieciow? Dbaj?
o przestrzegauje zasadobowi?zuj?cych przy kórzystaniu ze zbiorów.iw tym

szczególnie wynikaj?cych z obowi?zuj?cego prawa autorskiego; nie dopusz

czaj?c do nielegalnego powielania lub przekszta?cania autorskich utworów.

b) Zgodnie ze swoj? najlepsz? wiedz? d??? do zapewnienia najwy?szej jako?ci

wykorzystywanych IUI:> tworzonych przez siebie systemów i serwisów in-

formacyjnych.
.

c) Dostosowuj? zasoby biblioteczne i informacyjne w?asnej instytucji do po

trzeb publiczno?ci i ?rodowiska, dbaj?c o stosowny standard merytoryczny
i sta?? ich aktualizacj?. W zakresie doboru i selekcji zasobów przestrzegaj?

regu? bezstronno?ci, obiektywnego a kompetentnego warto?ciowania, infor

muj?c u?ytkowników o przyj?tych zasadach kszta?towania zasobów.

d) Maj?c ?wiadomo??, ?e nie wszystkie materia?y biblioteczne i informacyjne
s? jednakowej warto?ci staraj? si? pozna? ró?ne sposoby ich oceny, zwraca

j?c uwag? na opini? krytyki naukowej i literackiej. Przy doborze i opraco

waniu zbiorów kieruj? si? przede wszystkim potrzebami u?ytkowników i za

sad? udzielania priorytetu materia?om najwy?szej jako?ci.

e) Gromadz?c zbiory biblioteczne i informacyjne, opisuj?c je, organizuj?c
i selekcjonuj?c oraz oceniaj?c i udost?pniaj?c, przeciwstawiaj? si? wszelkim

przejawom dyskryminacji i zachowuj? bezstronno??; staraj? si? stosowa? ta

kie narz?dzia charakterystyki dokumentów i organizacji ich zbiorów, które

wykluczaj? uprzedzanie u?ytkownika do konkretnych tekstów lub ?róde?.

f) Je?li materia?y biblioteczne lub ?ród?a informacyjne ze wzgl?du na ich rzad

ko??, cenno??, poufno?? lub szkodliwo?? spo?eczn? s? wy??czone ,z po

wszechnego udost?pniania, informuj? u?ytkowników o fakcie ich posiadania
) og?aszaj? zasady, na jakich mo?na z nich skorzysta?.
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V. Bibliotekarze i pracownicy informacji wobec kolegów i zawodu
.'.

l. Pracuj? rzetelnie, poznaj? najlepsze praktyki stosowane w bibliotekarstwie

i us?ugach informacyjnych, d??? do ulepszania ?wiadczonych us?ug. Pr?e-

strzegaj? stosowanej w swojej instytucji pragmatyki s?u?bowej.
.

2. Dok?adaj? wysi?ku, by sta? si? cz??ci? kole?e?skiego zespo?u, w którym nie
.

tworzy- si? 'Sztucznych hierarchii, autorytetów i rytua?ów oraz przestrzega za

sad dobrej organizacji pracy. S? ?wiadomi, ?e ich praca jest s?u?b? wyma

gaj?c? sumienno?ci, punktualno?ci, porz?dku i taktu oraz dba?o?ci o estetyk?

wygl?du i kultur? bycia. Z pe?nym zaanga?owaniem wykorzystuj? wszystkie

swoje kompetencje w tych tylko dziedzinach dzia?alno?ci bibliotecznej i in

formacyjnej, w których ich wiedza I umiej?tno?ci s? wystarczaj?ce.
3. Kieruj? si? dobrze rozumianymi zasadami solidarno?ci zawodowej, dbaj?c

o pozytywny wizerunek zawodu.

4. Szanuj?c i rozumiej?c osi?gni?cia swoich wspó?pracowników, w wymianie

opinii pos?uguj? si? wy??cznie argumentami merytorycznymi - tak?e w sto

sunku do prze?o?onych oraz podw?adnych. Pozostawanie w relacjach s?u?bo

wych nie zwalnia od przestrzegania norm prawnych oraz etyki zawodowej.
5. Dbaj?c o sta?y rozwój swoich umiej?tno?ci i wiedzy, d??? do doskonalenia

?rodowiska zawodowego i jako?ci us?ug macierzystych instytucji oraz

wspieraj? swoich kolegów, zw?aszcza podw?adnych, w rozwijaniu kompe

tencji zawodowych. Wspieraj? organizacje i stowarzyszenia zawodowe.

6. Pefui?c funkcje kierownicze przyjmuj? na siebie szczególn? odpowiedzial
no?? za przestrzeganie zasad profesjonalnego i etycznego post?powania

przez swoich podw?adnych, daj?c wzór w?asn? postaw?.
7. Tworz?c narz?dzia dost?pu do zasobów bibliotecznych i informacyjnych

oraz tworz?c informacje w?asne, dbaj? o rzetelno??, zrozumia?o??, komuni

katywno?? i precyzj? transmitowanych tre?ci oraz swoich wypowiedzi.

VI. Bibliotekarze i pracownicy informacji wobec pracodawcy
I. S? lojalnymi pracownikami. Dbaj? o dobre imi? swojej instytucji, zmierzaj?

do wykreowania i utrwalenia w spo?ecze?stwie jej pozytywnego wizerunku.

2. D??? do rozumienia i pog??biania wiedzy o zadaniach i celach macierzystej

instytucji oraz wspierania ich prowadzon? dzia?alno?ci?.
3. Wykorzystuj? swój potencja? wiedzy i umiej?tno?ci zawodowych, d???c do

rozwoju w?asnej placówki, jej warsztatu, zasobów informacyjnych, metod

i narz?dzi pracy.

4. Maj? prawo oczekiwa?, wymaga? i upomina? si? o godne wynagrodzenie,

odpowiadaj?ce ich kwalifikacjom i trudno?ci pracy, nie powinni jednak
uzale?nia? jako?ci wykonywania swych zada? od p?acy.

5. Unikaj? zaanga?owania w jakiekolwiek praktyki nieetyczne, które mog?

by? im sugerowane lub zalecane.
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CZ??? TRZECIA

;
VII. Postanowienia ko?cowe

a) Bibliotekarze i pracownicy informacji we wszystkich swoich dzia?aniach

zwi?zanych z wykonywan? prac? przestrzegaj? zasad etyki zawodowej okre?lo

nych w niniejszym Kodeksie.

b) D??? do pog??bienia i upowszechnienia ?wiadomo?ci etycznych i prawnych

aspektów dzia?alno?ci bibliotecznej i informacyjnej.

i?). 'przeciwstawiaj? si? nieetycznym zachowaniom cz?onków swojego ?rodowi

ska zawodowego.

Zespó? autorski: Sabina Cisek, Zdzis?aw G?bo?y?, Henryk Hollender, Artur

Jazdon, Barbara.Sosi?ska-Kalata (przewodnicz?ca).

Zespó? oceniaj?cy: Marcin Drzewiecki, Boles?aw Howorka, Krzysztof Migo?,
Hanna Tadeusiewicz, Jacek Wojciechowski, Jan Wo?osz, Zbigniew ?migrodzki.
Tekst przyj?ty 22. 02, 2005 r. przez Zespó? autorski i przedstawicieli Zarz?du

SBP w osobach Przewodnicz?cego, p. Jana Wo?osza i Sekretarza Generalnego,

p. El?biety Stefa?czyk, po uwzgl?dnieniu opinii wyra?onych w dyskusji pu

blicznej.

Warszawa, 22.02.2005 r.
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SBP SBP SBP SBP SBP SBP SBP SBP SBP SBP SBP SBP SBP SBP SBP SBP

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich jako samorz?dna organizacja spo

?eczna, zrzesza osoby zwi?zane zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliote

karstwa i informacji naukowej. Misj? Stowarzyszenia jest rozbudzanie aktyw
no?ci zawodowej i kszta?towanie nowoczesnej my?li bibliotekarskiej. To od nas,

cz?onków Stowarzyszenia Zarz?du Oddzia?u Zamojskiego oraz bibliotekarzy nie

zrzeszonych zale?y czy i w jaki sposób b?d? realizowane zadania statutowe

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. SBP jest organizacj?, która umo?liwia

inicjowanie przedsi?wzi?? maj?cych na celu umacnianie wi?zi zawodowych,

wspó?prac? z organizacjami politycznymi i spo?ecznymi oraz prezentowanie

opinii cz?onków i organów Stowarzyszenia w sprawach dotycz?cych bibliote

karstwa oraz sprawach pracowników bibliotek wobec organów w?adzy, orga

nów administracji rz?dowej i samorz?du terytorialnego. Stowarzyszenie mo?e

równie? wspó?pracowa? z innymi organizacjami i stowarzyszeniami. Szerokie

pole do dzia?ania powinno by? zach?t? dla bibliotekarzy równie? nie zrzeszo

nych i przyst?pienia do Stowarzyszenia, by realizowa? si? zawodowo i mie?

wp?yw na rozwój naszego bibliotekarstwa. Obecnie Stowarzyszenie zrzesza 46

bibliotekarzy rejonu zamojskiego.
Na Walnym Zje?dzie Zamojskiego Oddzia? Stowarzyszenia Bibliotekarzy

Polskicn, w lutym 2005 roku dokonano wyboru nowego Zarz?du Oddzia?u.

W jego sk?ad wchodz?: Teresa Welcz -

przewodnicz?ca, Dorota Szwal - skarb

nik, Edyta Wójcik - sekretarz, Henryka Adamowicz, Zofia Syka?a, El?bieta

Stankiewicz - cz?onkowie.

Obecny Zarz?d b?dzie stara? si? dzia?a? zgodnie ze Statutem, kontynuowa?
zadania poprzedniego Zarz?du i jak najlepiej reprezentowa? interesy bibliotek·'

i bibliotekarzy.

Przewodnicz?ca Zarz?du Oddzia?u SBP

Teresa Welcz

SBP SBP SBP SBP SBP SBP SBP SBP SBP SBP SBP SBP SBP SBP SBP SBP
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?
SBP Organizacj? Po?ytku Publicznego

,',

Kole?anki i Koledzy Bibliotekarze! Stowarzyszenie Bibliotekarzy Pol?kich
zosta?o uznane za ORGANIZACJE PO?YTKU PUBLICZNEGO.

'

Nasza dzia?alno?? s?u?y ca?emu ?rodowisku bibliotekarskiemu. Na t?

dzia?alno?? zdobywamy - w wielkim trudzie - ?rodki g?ównie z produkcji ksi?
?ek i czasopism fachowych. ?rodki finansowe uzyskane t? drog? nie pozwalaj?
nam jednak na szersze rozwini?cie naszych inicjatyw.

Je?li chcesz wspomóc nasz? dzia?alno??, mo?esz -

zgodnie, z Ustaw? -

przekaza? nam l % swego podatku.

Twoja decyzja wspomo?e dzia?ania SBP, z korzy?ci? dla ca?ego ?rodoWiska

bibliotekarskiego. Zróbmy razem co? wi?cej!
Nasze konto:

MILLENNIUM nr 70 1160 2202 0000 0000 2814 5355

Ofiarodawcom z góry dzi?kujemy!
Bil1rO'ZG SBP

Podstawa prawna:
- art. 27'd ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowymod osób fi

zycznych (OZ, Uiz 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)
- art;' 14 a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza?towanym podatku docho

dowym od niektórych przychodów osi?ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z

1998'r. Nr'l44, poz. 930 ze zm.)
. ,i"! -c

>:"

Materia?y opracowane przez Fundacj? ABCXXI, inicjatora kampanii "Ca?a
Polska czyta dzieciom: Lektury dla rodziców, Skutki g?o?nego czytania przez

dzieci

Polecamy lektury dla Rodziców

Kochajmy i wychowujmy m?drze:

Ross Campbell
Sztuka zrozumienia (czyli jak naprawd? kocha? swoje dziecko); Vocatio

Sztuka akceptacji (czyli jak naprawd? kocha? swego nastolatka); Vocatio

Adele Faber, Elaine Mazlish

Jak mówi?, ?eby 'dzieci nas s?ucha?y; Media Rodzina
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Jak mówi?, ?eby dzieci si? uczy?y; Media Rodzina

Rodze?stwo bez rywalizacji; Media Rodzina

Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci; Media Rodzina

Haim Ginott

Mi?dzy rodzicami a dzie?mi; Media Rodzina

Martin Seligman

Optymistyczne dziecko; Media Rodzina

Lawrence Shapiro
Jak wychowa? dziecko o wysokim EQ; Prószy?ski i S-ka

Denise & Mark Feston

Co dzie? m?drzejsze - 365 gier i zabaw kszta?tuj?cych charakter,
wra?liwo?? i inteligencj? emocjonaln? dziecka; Prószy?ski i S-ka

Ksi??ki, które pozwalaj? zrozumie? siebie i ?wiat:

Nathaniel Branden

Sze?? filarów poczucia w?asnej warto?ci; Ravi
I

Wojciech Eichelberger

Zdradzony przez ojca

Robert Firestone

Dlaczego tak nam trudno ?y?; Santorski & Co

Erich Fromm

Mie? czy by?; Rebis

O sztuce mi?o?ci; Rebis

Susan Forward

Toksyczni rodzice; Santorski & Co

James Gilligan

Wstyd i przemoc; Media Rodzina

Daniel Goleman

Inteligencja emocjonalna; Media Rodzina

49



Michael Gurian

Zrozumie? nastolatka; Rebis o,'

MaryPipher
Ocali? Ofeli?; Media Rodzina

Bezpieczny dom; Media Rodzina

'.? ••
l.

Alice Miller

Zniewolone dzieci?stwo; Media Rodzina

Dramat udanego dziecka; Santorski & Co
/"-' .

, .?,
.'

.

I" .. I'

Tadeusz Niwi?ski

Ja; Ravi

Ron Efron Potter

?ycie ze z?o?ci?; Gda?skie Wydawnictwo Psychologiczne
"

.. r
-?:

Scott Peck

Drog? mniej ucz?szczan?; Medium
ol',

,. .. '

r .?r

Martin Seligman

Optymizmu mo?na si? nauczy?; Media Rodzina
f:'.. '.-

s
,

Pomó?my dziecku sprawniej si? uczy?:

Tony Buzan

Mapy Twoich my?li; Ravi

Rusz g?ow?; Ravi

John Chaffee

Pot?ga twórczego my?lenia; Grupa Wydawnicza Berteismann

Gordon Dryden, Jeannette Vos

Rewolucja w uczeniu; Moderski i S-ka

Harry Lorayne

Superpami?? dla ucz?cych si?; Ravi

Dawna Markova

Twoje dziecko jest inteligentne; KiW
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Skutki g?o?nego czytania przez dzieci

Nak?aniaj?c dziecko do samodzie?nego, g?o?nego czytania utrwalamy w nim

z?e nawyki i utrudniamy przysz?? nauk? ..•

Kampania "Ca?a Polska czyta dzieciom" ma zach?ci? doros?ych do co

dziennego czytania dzieciom dla przyjemno?ci, poniewa? w dzisiejszym ?wiecie

mediów tylko w ten sposób mo?na wychowa? czytelnika. Chodzi tu zreszt? nie

tylko o kolejn? przeczytan? ksi??k?, ale o wspólnie sp?dzony czas, budowanie

wi?zi i zaufania, mo?liwo?? pyta? i rozmowy. Nasze apele s?jednak cz?sto ?le

rozumiane - wiele osób, pod has?em kampanii CPCD, na ró?ne sposoby próbuje
nak?oni? dzieci do g?o?nego czytania. Intencje s? dobre - skutki nie.

Gdy dzieci czytaj? na g?os, utrwala si? u nich nawyk subwokalizacji, który
bardzo ogranicza tempo czytania - b?d? w przysz?o?ci czyta? po cichu w tempie

czytania na g?os. M?ody mózg koduje sobie udzia? narz?du g?osu w czytaniu i w

doros?ym ryciu nadal w my?lach "czytamy na g?os". W dobie zalewu informacji
i konieczno?ci szybkiego zapoznawania si? z nimi wolne czytanie to prawdziwe
kalectwo.

My, doro?li, na ogó? czytamy wolno: ok. 200 s?ów na minut?, co jest skut

kiem sposobu, w jaki uczono nas czyta?. Nie róbmy tego dzieciom!

Mózg potrafi upora? si? z czytaniem, zrozumieniem i zapami?taniem od

ok. 500 do ok. 3000 s?ów na minut? (nie mówimy o rekordach, bo nie o to tu

chodzi), gdy prawid?owo wykszta?cimy system oko-mózg. Nie mieszajmy do

tego krtani!. Dzieci nie powinny czyta? na g?os! Prawid?owa nauka czytania
wiedzie poprzez s?uchanie, a nast?pnie s?uchanie i patrzenie na ca?e wyrazy i

zdania czytanego im tekstu. Wymaga to odej?cia od stereotypu, ze uczymy si?

czyta? poprzez g?o?ne sylabizowanie liter i zg?osek. Zatem - nie programujmy
dzieci do wolnego czytania nak?aniaj?c je do czytania na g?os (np. poprzez

wszelkie konkursy "Pi?knie czytam", inicjatywy, by dzieci czyta?y dzieciom

itp.), bo uczynimy z nich ludzi czytelniczo niesprawnych.

To my
- rodzice i wychowawcy - czytajmy dzieciom na g?os!
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KRONIKA





KRONIKA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

POWIATU ZAMOJSKIEGO

(II PÓ?ROCZE 2004 ROKU)
- Wybór-

ZAMO??

lipiec
• "Parki krajobrazowe Roztocza" -

wystawa
- PiMBP

• .Pozdrowienia z wakacji" - konkurs plastyczny - FB nr l

• "Wymarzone wakacje" - konkurs plastyczny - FB nr 2

• .Wierszykarnia" - konkurs recytatorsko-plastyczny - FB nr 2

• "Legendy o Gnie?nie -

pierwszej stolicy Polski" - g?o?ne czytanie poda?
i legend o powstaniu pierwszej stolicy Polski - FB nr 8

• ,,49 podró?y pana Jana po Polsce" - zaj?cia czytelnicze z wykorzystaniem
tekstu Igora Sikiryckiego pt. Podró?e ma?e i du?e - FB nr 10

• "Lato z Ani? z Zielonego Wzgórza" - zaj?cia plastyczne inspirowane tek

stem literackim - FB nr 10

• "Zamo?? - z przesz?o?ci miasta" -

wystawa prezentuj?ca m. in. fotografie

ukazuj?ce miasto od 1918 roku - FB nr II
.

• "Vriop z ksi??k?" -

wystawa zawieraj?ca propozycjelektur na lato - FB ?r.12 "

sierpie?

• "?wiat Muminków" - konkurs plastyczny - FB nr l
.

• "Ulubiony wiersz Jana Brzechwy" - konkurs plastyczny inspirowany twór-

czo?ci? poety
- FB nr 2

.

• "Reklama biblioteki" - konkurs literacko-plastyczny - FB nr 2

• "Czy znasz twórczo?? Jana Brzechwy" - konkurs literacki - FB nr 5

• "Strofy spod Giewontu" - konkurs recytatorski z wykorzystaniem wierszy
o Tatrach i Podhalu - FB nr 8

• .Ksi??kornania" - zaj?cia biblioteczne, podczas których odbywa?o si? g?o
?ne czytanie dzieciom fragmentów ksi??ek Zbigniewa Dmitrocy, Aleksan

dra Puszkina, Hanny O?ogowskiej - FB nr 10

• "Wakacyjne instrumenty, czyli jak z niczego zrobi? co?" - konkurs pla

styczny
- FB nr l I

• "By? albo nie by? miss" - wakacyjna zabawa dla dzieci - FB nr I l

• ,,60. rocznica wybuchu powstania warszawskiego" -

wystawa rocznicowa

FB nr 12
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wrzesie?

• .Schwabisch Hall - Zamo??. 15 lat partnerskich kontaktów" - ekspozycja -

PiMBP

• "Internet w pracy biblioteki" oraz "Prezentacja programu PATRON" to

zagadnienia b?d?ce tematyka zorganizowanego szkolenia dla bibliotekarzy
bibliotek publicznych powiatu zamojskiego - PiMBP

• Rozpocz??a si? realizacja powiatowego konkursu ekologicznego
"W obronie sus?a pere?kowanego"

- PiMBP

• "Z ortografi? na ty" - konkurs ortograficzny
- FB nr l

• ,,25. rocznica ?mierci Edwarda Stachury" - przybli?enie postaci poety,

czytanie jego wierszy (w ramach cotygodniowych spotka? czwartkowych)
-FBnr3

.

• Zorganizowano ognisko dla osób niewidomych i niedowidz?cych - FB nr 3

'i Polski Zwi?zek Niewidomych - Oddzia? Zamo??

• "Czytamy i ilustrujemy utwory poetyckie Marii Kownackiej" - impreza
realizowana w ramach cyklu Poznajemy polsk? poezj? dzieci?c? - FB nr 8

• "My dzieci chcemy si? ?mia? - ilustracje do wierszy Juliana Tuwima" -

konkurs plastyczny - FB nr 9

• "Jedzie poci?g z daleka" - zabawa edukacyjna inspirowana twórczo?ci?
.,'.::i duhana Tuwima - FB nr 10

• .Papierowe wazoniki", "Akwarium z bajki" - zaj?cia plastyczne - FB nr 10

• "Wokó?' jesieni", "Owoce jesieni" - zaj?cia' literacko-plastyczne
z wykorzystaniem fragmentów ksi??ki Marii Kownackiej Z?ota jesie?

• "Dzia?ka moje hobby" -

wystawa
- FB nr 12

pa?dziernik
::,', ! ;;,' r. ,t!.',! r.

• "Witold Gombrowicz (1904-1969) - prozaik i dramaturg" - ekspozycja '- PiMBP

• "Biblioteka integracji" - seminarium dla bibliotekarzy zorganizowane przez

PiM?P w Zamo?ciu .\ SBP 0/ Zamo??. W programie, oprócz zwiedzania

. ..c??(qdka Terap?utyczn?-Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepe?nosprawnych
w Zamo?ciu, wyg?oszono nast?puj?ce referaty:

.

- Wp?yw czytania na rozwój emocjonalny dziecka,
-

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

potrzeb i zainteresowa? dzieci i m?odzie?y niepe?nosprawnej intelektualnie,
- Biblioterapiajako forma rewalidacji dzieci niepe?nosprawnych umys?owo,

,

- Biblioterapia w bibliotekach publicznych,
- Biblioteka jako miejsce integracji ludzi z dysfunkcj? wzroku nil przyk?a
dzie Filii nr 3 PiMBP w Zamo?ciu.

Przedsi?wzi?cie zrealizowane zosta?o przy wsparciu finansowym Woje
wództwa Lubelskiego.
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• Zorganizowano podsumowanie powiatowego konkursu ekologicznego
"W obronie sus?a pere?kowanego"

- PiMBP

• Ukaza?o si? wydawnictwo pokonkursowe "W obronie sus?a pere?kowane

go" - PiMBP

• "Heca na czterna?cie fajerek, czyli spotkanie z twórczo?ci? Hanny O?o

gowskiej" - og?oszenie i realizacja powiatowego konkursu czytelniczego -

PiMBP

• "Jesienne korale" - konkurs plastyczny - FB nr l

• "Zapoznanie z ksi?gozbiorem i warsztatem informacyjnym biblioteki" -

lekcja biblioteczna - FB nr 2

• "W obronie wolno?ci" - konkurs piosenki partyzanckiej i patriotycznej
(w ramach cotygodniowych spotka? czwartkowych) - FB nr 3

• "Odwiedziny w introligatorni" - wycieczka dzieci do pracowni introligator

skiej - FB nr 5

• "Zapoznanie z bibliotek? i ksi?gozbiorem dzieci?cym" - wycieczka do

biblioteki dzieci z Przedszkola nr 5 w Zamo?ciu - FB nr 8

• .Poznajemy katalogi FB nr 8 PiMBP - Biblioteki dla Dzieci i M?odzie?y" -

lekcja biblioteczna dla kI. I gimnazjum - FB nr 8

• "Wiruj?ce li?cie", "Jesienne domino", "?wiec?ce li?cie", .Je?ykamia" -

konkursy i zaj?cia plastyczne inspirowane por? roku - FB nr 10

• "???ty jesienny li??" - konkurs plastyczny - FB nr II

listopad

• ,,86. rocznica odzyskania niepodleg?o?ci"
-

wystawa
- PiMBP

• .Po tamtej stronie ?ycia" - monta? literacko-muzyczny (w ramach cotygo

dniowych spotka? czwartkowych)
- FB nr 3

• "Andrzejki w bibliotece" - zabawa dla dzieci po??czona z wró?bami - FB

nr 8

• "Ilustracje inaczej, czyli efekt ramy" - zaj?cia plastyczne inspirowane

twórczo?ci? Hansa Christiana Andersena - FB nr 10.

• "W ?wiecie ksi??ek" - kontynuacja akcji g?o?nego czytania prowadzona dla

uczestników Warsztatu Terapii Zaj?ciowej oraz dzieci ze szko?y podsta

wowej - FB nr 10

• "Biblioteka publiczna w naszym ?rodowisku" - lekcja biblioteczna dla

dzieci z kI. III szko?y podstawowej
- FB nr 10

• "Zanim nie jest za pó?no - zapobieganie uzale?nieniom" -

wystawa
- FB

nr 12

grudzie?

• "Zofia Na?kowska (1884-1945).120. rocznica urodzin, 50. rocznica ?mier

ci" -

wystawa
- PiMBP
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• Ukaza? si? dwudziesty numer Bibliotekarza Zamojskiego
- PiMBP i SBP

Oddzia? Zamo??
.

• "Witold Gombrowicz - literatura jako forma istnienia" - szkolenie dla

bibliotekarzy powiatu zamojskiego. Wyk?ad prowadzi? dr hab. Edward

Fia?a z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - PiMBP

• Odby?o si? podsumowanie powiatowego konkursu Heca na czterna?cie

fajerek, czyli spotkanie z twórczo?ci? Hanny O?ogowskiej
- PiMBP

• "?wi?teczna choinka" '- konkurs plastyczny - FE nr I

• .?wi?taw oczach dzieci" - konkurs plastyczny
- FB nr 2

• Zorganizowano wystaw? szopek bo?onarodzeniowych - FB nr 3

• "Id?,-id? Miko?aje"- konkurs plastyczny
- FB nr 5

• "Szopka na Bo?e Narodzenie" - konkurs plastyczny
- FB nr S

.

• "Wyprawa ?w. Miko?aja" - konkurs plastyczny - FB nr 9

• "Szóstoklasisto - to warto przeczyta?"
- lekcja biblioteczna - FB nr 10

• "?wi?teczne ?yczenia" - konkurs literacki - FB nr II

• "?wi?teczne dekoracje" - konkurs plastyczny
- FB nr-l l

ADAMÓW

lipiec / sierpie?

• "Wakacje w bibliotece" - zaj?cia dla dzieci pozostaj?cych w okresie waka

cji w miejscu zamieszkania (gry, zabawy, konkursy, zaj?cia z ksi??k?) -

GBP, FB Bondyrz
• Gminne ?wi?to plonów - przygotowanie programu na uroczysto?ci gminno-

parafialne -GBP
.'.

• Przeprowadzono okresow? kontrol? zbiorów w Filii Bibliotecznej w Bondyrzu

wrzesie?

• Rozpocz??a si? realizacja powiatowego konkursu ekologicznego
"W obrohie sus?a pere?kowanego"

- GBf5 i FB Bondyrz
• Placówkibiblioteczne w??czy?y si? w akcj? "Sprz?tanie ?wiata'; - 6BP i FB

Bondyrz
'

' .

,

grudzie?
• "Zofia Na?kowska -

?ycie i twórczo??" - pogadanka z okazji rocznicy
?mierci autorki - GBP 'ri

·1

GRABOWIEC

lipiec / sierpie?

• "Wakacje w bibliotece" - cykl imprez dla dzieci i m?odzie?ypozostaj?cej
w okresie wakacji w miejscu zamieszkania - GBP i GOK
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pa?dziernik

• "Heca na czterna?cie fajerek, czyli spotkanie z twórczo?ci? Hanny O?o

gowskiej" - realizacja powiatowego konkursu czytelniczego GBP i GOK

listopad
• "Rodzaje i budowa katalogów bibliotecznych" - lekcja biblioteczna dla kI.

IV szko?y podstawowej - GBP

• ,,0 niepodleg??"
- rocznicowy monta? s?owno-muzyczny - GB P, GOK

• "Tradycje andrzejkowe" - wieczór wró?b i zabaw andrzejkowych - GBP,
GOK

KOMARÓW

sierpie?
• .Piknik rodzinny"

-

integracyjna impreza ?rodowiskowa - GBP, SOKiS

• ,,84. rocznica Bitwy pod Komarowem" - przygotowanie uroczysto?ci pa

triotycznej - GB P, SOKiS

wrzesie?

• Zorganizowano Do?ynki gminno-parafialne, podczas których m.in. roz

strzygni?ty zosta? konkurs na naj?adniejszy wieniec - GBP, SÓKiS

listopad
• "Przegl?d Pie?ni Religijnej Osób Niepe?nosprawnych" - impreza z udzia

?em uczestników wars. t.uów terapii zaj?ciowej trzech powiatów (hrubie

szowskiego, tomaszówskiego i zamojskiego) - GB P, SOKiS

grudzie?
• Zorganizowano "IV Gminny Przegl?d Kol?d Ró?nych Narodów" - GBP,

SOKiS
"

• Zakupiono program biblioteczny MAK - GBP

KRASNOBRÓD

lipiec

• Z dniem 1.07.2004 r. na emerytur? odesz?a pani Sabina Zdenek, dotychcza

sowy dyrektor MGBP w Krasnobrodzie

• Zorganizowano stoisko informacji turystycznej w ramach obchodów Dni

Krasnobrodu - MGBP

• "Lato z ksi??k?" - wakacyjny konkurs czytelniczy na naj aktywniejszego

czytelnika w okresie wakacji - FB Hutki

sierpie?
• "Wakacje moich marze?" - konkurs plastyczno-literacki

- MGBP i FB Hutki

wrzesie?

• "Najwi?cej przeczytanych ksi??ek w roku szkolnym 200412005" - og?osze
nie konkursu - MGBP, FB HUlki
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• Zorganizowano podsumowanie konkursu "Wakacje moich marze?",
otwarto wystaw? pokonkursow? - MG BP

• Rozpocz??a si? realizacja powiatowego konkursu ekologicznego
"W obronie sus?a pere?kowanego"

- MGBP i FB Hutki

• G?o?ne czytanie bajki "K?opoty króliczka" - FB Hutki

pa?dziernik
I" I' r. t

• Realizacja powiatowego konkursu czytelniczego "Heca na czterna?cie

fajerek, czyli spotkanie' z 'twórczo?ci? Hanny O?ogowskiej" - MGBP,
FB Hutki

'

listopad
• "Jesienne wyklejanki" - zaj?cia plastyczne

- MGBP

• "Rok Witolda Gombrowicza" - pogadanka i wystawa ksi??ek autora -

MGBP i" ,.',i"

• Zakupiono program biblioteczny MAK - MGBP

grudzie?
• Odby?a si? promocja tomiku poezji Marianny Olszewskiej pt. "Spacerkiem"

-MGBPiCUK
' ",

"

• G?o?ne czytanie dzieciom ksi??ek G'ciite' jeste? misiu oraz Krasnoludek

i inne wiersze - FB Hutki

?ABUNIE

wrzesie?

• W??czono si? w przygotowania i obchody gminno--parafialnego ?wi?ta

plonów. Biblioteka przygotowa?a cz??? artystyczn?
- GBP

pa?dziernik
• "Kampania wrze?niowa na Zamojszczy?nie" - wyk?ady dla m?odzie?y

gimnazjalnej prowadzone przez historyka dra Jacka Feduszk?--' GBP ,

listopad ,"

• Zorganizowano dwa spotkania z Janin? G?siorowsk? - matk? chrzestn?
statku r?/sZiemia Zamojska - GBP

.
,

Ml?CZYN

lipiec
• "Wieczór bajek" - cykliczne zaj?cia biblioteczne; g?o?neczytanie utworów

Doroty Gellner oraz Ba?ni z 100 l nocy
l'

l.

• "Mój naj wierniejszy przyjaciel" - konkurs plastyczny

sierpie?

• ,,100. rocznica urodzin Witolda Gombrowicza" - ekspozycja rocznicowa
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• "Wakacyjne spotkania z dzie?mi" - zaj?cia biblioteczne (rozwi?zywanie

rebusów, krzy?ówek literackich, czytanie fragmentów ksi??ek)
• "Wieczór bajek" - cykliczne zaj?cia biblioteczne; g?o?ne czytanie utworów

Ewy Szelburg-Zarembiny
• "llustracja do przeczytanej ksi??ki" - konkurs plastyczny

wrzesie?

• "Wieczór bajek"
- cykliczne zaj?cia biblioteczne; g?o?ne czytanie utworów

Kukuryku na r?czniku oraz S?o? Tr?baiski
• Zorganizowano wycieczk? do biblioteki dla dzieci ze szko?y podstawowej,

której celem by?o zapoznanie z bibliotek? oraz ksi?gozbiorem dla dzieci

pa?dziernik
• "Wieczór bajek" - cykliczne zaj?cia biblioteczne; g?o?ne czytanie Ba?ni

Ch. Perraulta

• ,,100. rocznica urodzin Czes?awa Centkiewicza", ,,26. rocznica pontyfikatu
Jana Paw?a II", ,,140. rocznica urodzin Stefana ?eromskiego" - wystawki
rocznicowe

listopad
• "Wieczór bajek" - cykliczne zaj?cia biblioteczne; g?o?ne czytanie utworów

?atalii Usenko

grudzie?
• "Wieczór bajek" - cykliczne zaj?cia biblioteczne; g?o?ne czytanie utworów

tematycznie zwi?zanych ze ?wi?tami Bo?ego Narodzenia

• Zorganizowano wigilijne spotkanie op?atkowe dla czytelników Biblioteki

NIELISZ

lipiec
• Zorganizowano Gminny Turniej Pi?ki No?nej - GBP

wrzesie?

• W??czono si? w przygotowania i obchody gminno-parafialnego ?wi?ta

plonów. Biblioteka przygotowa?a cz??? artystyczn?
- GBP

RADECZNICA

lipiec
• "Wakacje z ksi??k?" - konkurs rysunkowy oraz ekspozycja ksi??kowa - GBP

wrzesie?

• Zorganizowano spotkanie autorskie Reginy Smoter-Grzeszkiewicz - GBP
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• Og?oszenie i realizacja powiatowego konkursu ekologicznego "W obronie sus?a

pere?kowanego" - GBP i FB Gorajec

pa?dziernik / listopad
• Zorganizowano wycieczk? do biblioteki uczniów kl. II szko?y podstawowej,

której celem GBP by?o zapoznanie z bibliotek? i jej zbiorami - GBP

• "Co w lesie s?ycha? przedstawiamy w bibliotece" - impreza biblioteczna -GBP

grudzie?
• Odby?y si? zaj?cia po?wi?cone g?o?nemu czytaniu dzieciom - FB Gorajec

SIT ANIEC (GBP ZAMO??)

lipiec
• Wakacyjny cykl spotka? dla dzieci, w ramach którego zorganizowano

m. in. konkurs Mistrz warcab, quiz literacki, pogadank? Pochodzenie moje

go imienia, Kalambury wakacyjne, a tak?e gry i zabawy na powietrzu -

GBP

,. "O rybaku i z?otej rybce" - konkurs plastyczny - FB Mokre

sierpie?
• .Superg?owa" -

gra edukacyjna - GBP

• Zorganizowano wycieczk? dla dzieci do ZOO w Zamo?ciu - GBP

• "Ksi??ka, która mnie wzruszy?a"
- konkurs plastyczny

- FB Lipsko
• "Jan Brzechwa i Julian Tuwim - moi ulubieni autorzy"

-

g?o?ne czytanie

.
wierszy - FB Lipsko

• "Moja wakacyjna przygoda" - konkurs rysunkowy i wystawa pokonkurso
wa - FB Lipsko

• "I ty mo?esz zosta? omnibusem" - konkurs wiedzy - FB Mokre

• .Pejza? z wakacji" "Widoczki z suszonych kwiatów i traw" "Moje akwa

rium" - konkursy rysunkowe - FB P?oski e

wrzesie?

• "Dzie? klasy II w bibliotece" - impreza biblioteczna - FB Kalinowice

• "Dzieci z oddzia?u przedszkolnego poznaj? bibliotek?" - wycieczka do

biblioteki - FB Kalinowice

"Co wiem o Unii Europejskiej" - konkurs wiedzy - FB Lipsko

"Czytamy wiersze Tuwima" - impreza biblioteczna - FB Mokre"

"Je.?.ie?" - konkurs rysunkowy - FB Mokre '

•

•

•

Zorganizowano Konkurs pi?knego czytania - FB Wysokie

pa?dziernik

•

•

"Czytusiowe czwartki" -

inauguracja gminnej akcjig?o?nego czytania dzie

ciom - GBP i filie

•
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• "Twórczo?? Hanny O?ogowskiej" - konkurs literacki - FB Kalinowice

• "I ty mo?esz ?adnie czyta?" - konkurs ?adnego czytania - FB Kalinowice

• "Cztery pory roku", .Jlustracje do ksi??ek Marii Kownackiej" - konkursy

rysunkowe - FB Mokre

• Realizacja powiatowego konkursu ekologicznego "Wobronie sus?a pere?-

kowanego" - FB P?oskie
.

• "Heca z O?ogowsk?"
- konkurs wiedzy - FB Wysokie

• "Jesienne pejza?e" - konkurs plastyczny - FB Wysokie

listopad
• "Mój Miko?ajek"

- og?oszenie i realizacja konkursu - GBP

• "Kubu? Puchatek i przyjaciele" - konkurs plastyczny - FB Kalinowice

• "Andrzejkowe wró?by" - impreza obrz?dowa - FB Lipsko, FB Mokre

• "Bajkowe postacie i nie tylko" - konkurs plastyczny - FB Mokre

• Realizacja powiatowego konkursu literackiego "Heca na czterna?cie faje-

rek, czyli spotkanie z twórczo?ci? Hanny O?ogowskiej" - FB P?oskie

• "Z Kubusiem Puchatkiern" - gminny konkurs literacki - FB P?oskie

• "Kubu? Puchatek" - konkurs plastyczny - FB Wysokie
• Przeprowadzono eliminacje ?rodowiskowe do konkursu "Spotkanie

z Kubusiem Puchatkicm" - FB Wysokie. FB Zawada

grudzie?
• Zorganizowano podsumowanie konkursu "Mój Miko?ajek", któremu towa-

rzyszy?o otwarcie wystawy pokonkursowej - GBP
.:

• "Anio?y 2004" - konkurs ?wi?teczny - FB Kalinowice

• .Bo?e Narodzenie" - konkurs plastyczny
- FB Lipsko

• "Cztery pory roku - zima", "Naj?adniejszy stroik ?wi?teczny" - konkursy

plastyczne
- FB Mokre

• "Kartka ?wi?teczna", "Stroik ?wi?teczny" - konkursy plastyczne - FB P?oskie

• "Franklin i jego przyjaciele"
- podsumowanie konkursu plastycznego reali

zowanego w ramach Czytusiowych czwartków. Otwarcie ekspozycji po

konkursowej - FB Wysokie

SITNO

lipiec
• "Godzina bajek" - cykliczne zaj?cia dla dzieci, podczas których odby?o si?

g?o?ne czytanie Ba?ni Polskich - FB Horyszów Polski

sierpie?
• "Malujemy grzyby" - zaj?cia plastyczne po??czone z rozpoznawaniem

grzybów jadalnych i truj?cych
- FB Cze?niki
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wrzesie?

• Realizacja powiatowego konkursu ekologicznego "W obronie sus?a pere?-

· ifJ? .. kowanego" - GBP

• "Godzina bajek" - cykliczne zaj?cia dla dzieci, podczas których odby?o si?

g?o?ne czytanie Ba?ni Ch. Perraulta - FB Horyszów Polski

listopad
• Zorganizowano wycieczk? do biblioteki dla dzieci z kI. II szko?y podsta

wowej, której celem by?o zapoznanie z biblioteka i ksi?gozbiorem dla dzie

ci - FB Horyszów Polski

grudzie?
• "Piszemy artyku?y do 3. numeru kwartalnika Wie?ci gminne" -

zaj?cia

czytelnicze - GBP
. i .?

'. "Godzina bajek" - cykliczne zaj?cia dla dzieci, podczas których odby?o si?

g?o?ne czytanie dalszej cz??ci Ba?ni Polskich - FB Horyszów Polski

SKJERBIESZÓW

.

wr'ze'?'ie?

• "Ulubiona posta? z bajek" - konkurs rysunkowy
- GBP

pa?dziernik
'.' "Mój nauczyciel" - konkurs plastyczny - GBP

listopad
• "Ilustracja do ulubionej ksi??ki" -'-konkurs plastyczny

- GBP

ST ARY ZAMO??

lipiec'; sierpie?
• Organizacja akcji Lato 2004 - zaj?? dla dzieci i m?odzie?y pozostaj?cej

w okresie wakacji w miejscu zamieszkania
.. Program obejmowa?. konkursy,

zabawy i gry sportowe, wycieczki rowerowe, zaj?cia plastyczne; wycieczk?
do ZOO, wyjazd na p?ywalni? - FB Udrycze

pa?dziernik

?.. "Jesie?" -

zaj?cia plastyczne -'FB Udrycze

grudzie?
• .Misiolandia'' - cykl spotka? po?wieconych g?o?nemu czytaniu dzieciom -

?P
.
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SULÓW

lipiec / sierpie?
• Zorganizowano zaj?cia dla dzieci pozostaj?cych w okresie wakacji

w miejscu zamieszkania. Sk?ada?y si? na nie gry i zabawy ?wietlicowe, za

j?cia sportowe, wycieczki, konkursy rysunkowe - GBP

• "Moje wakacje" - konkurs rysunkowy - GBP

wrzesie?

• "Korzystamy z biblioteki i ksi?gozbioru" -

wycieczka do biblioteki dla

dzieci z kI. I szko?y podstawowej - GBP

grudzie?
• Zakupiono program biblioteczny MAK - GBP

SZCZEBRZESZYN

lipiec / sierpie?
• Edukacja i zabawa poprzez INTERNET - zaj?cia biblioteczne dla dzieci

z rodzin ubogich i zaniedbanych - MGBP

wrzesie?

• "Haftowane obrazy" -

wystawa prac czytelników biblioteki - MGBP

• "Zapoznanie z bibliotek? i zasadami korzystania z niej" - lekcja bibliotecz

na dla kI. I szko?y podstawowej
• Realizacja powiatowego konkursu ekologicznego "W obronie sus?a pere?-

kowanego"

pa?dziernik
• "Gdzie jest Nerno" - prezentacja filmu -MGBP

listopad
• "Ma?y lord" - zaj?cia biblioteczne Ko?a Przyjació? Biblioteki (czytanie

fragmentów ksi??ki, poznanie losów bohatera) - MGBP

grudzie?
• "Zwyczaje i obrz?dy ?wi?teczne" - zaj?cia biblioteczne, w ramach których

przygotowano szopk?, wykonane zosta?y kartki ?wi?teczne oraz przepro

wadzono quiz o tematyce ?wi?tecznej - MG BP

Halina Zieli?ska
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