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Z ?YCIA. BIBLIOTEK

v{,spólne czytanie
-

magiczna podró? ku doros?o?ci

Zamo?? 2006
I

G?o?ne czytanie - obok wyrobienia samego nawyku czytania przyczynia si?
do rozwoju ambicji i motywacji do zdobywania wiedzy. Uczy my?lenia, popra

wia koncentracj? i pami??, zapewnia emocjonalny rozwój dziecka. Dziecko,

kt6re nie wyrobi w sobie nawyku si?gania po ksi??k?, nie b?dzie tego robi? w ?yciu

doros?ym. A przecie? wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyros?y na m?drych,

dobrych i szcz??liwych ludzi. Dlatego Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

co; roku bierze czynny udzia? w spo?ecznej kampanii Ca?a Polska Czyta Dzieciom.

,W Bibliotece w Oddziale dla Dzieci i M?odzie?y oraz w filiach bibliotecz

nych miasta organizowane jest g?o?ne czytanie literatury dla dzieci i m?odzie?y.
Bibliotekarze po?wi?caj? wiele uwagi kontaktom dziecka z ksi??k?. Oprócz

czytania w bibliotekach bibliotekarze czytaj? w przedszkolach, szko?ach, ?wie

tlicach osiedlowych oraz w o?rodkach dla dzieci niepe?nosprawnych. W ramach

dzia?a? kolejnej edycji CPCD zorganizowano wiele ró?nych form: by?o to g?o
?ne czytanie, konkursy plastyczne, czytelnicze i literackie, a tak?e lekcje biblio

teczne i wycieczki. Z przeprowadzonych zaj?? na uwag? zas?uguj? cykliczne

spotkania w Oddziale dla Dzieci i M?odzie?y organizowane w ka?d? sobot?. Na

zaj?ciach realizowany jest projekt Czytam, Wiem, Tworz? zaproponowany przez

Furdacj? ABCXXI. W ramach tego przedsi?wzi?cia czytane s? ksi??ki Astrid

Lindgren i Tove Jansson. Dla najm?odszych dzieci, które nie ucz?szczaj? do

przedszkola organizowane s? w ka?d? ?rod? Puchatkowe spotkania. Na tych

zaj?ciach spotykaj? si? dzieci wraz z opiekunami. Zaj?cia koncentruj? si? wokó?

g???nego czytania wierszy, bajek i opowiada? dla naj m?odszych. Opiekunowie
bior? aktywny udzia? zarówno w g?o?nym czytaniu, tworzeniu prac plastycz

nych jak równie? zabawach ruchowych. Bibliotekarze organizuj? zaj?cia tak,

aby by?y ciekawe i kszta?c?ce.
Biblioteka przez ca?y rok prowadzi aktywn? dzia?alno?? po?wi?con? g?o?ne

mu, czytaniu, ale w ka?dym roku nadchodzi czas, który mobilizuje do szczegól
nie intensywnych dzia?a? - jest to wielkie ?wi?to czytania. W tym roku, w ra

mach V Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, w Bibliotece go?cili

?my dzieci z zamojskich szkó? i przedszkoli. Na imprez? czytelnicz? pod has?em

Wspólne czytanie
-

magiczna podró? ku doros?o?ci 8 czerwca br. przyby?o po

nad 100 dzieci z opiekunami W programie tegorocznej imprezy znalaz?o si?

mi?dzy innymi spotkanie dla dzieci z Alicj? Patey-Grabowsk? zatytu?owane
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W Zaczarowanym ?wiecie wierszy. Poetka uczy?a dzieci wra?liwo?ci na s?o1wo
poetyckie, wskazywa?a im jak rozumie? wiersz. Dzieci s?ucha?y niecodziennej

I

lekcji z wielkim zainteresowaniem. Ponadto przedstawiciele ró?nych zawodów

czytali dzieciom najciekawsze fragmenty Pippi Po?czoszanki oraz wiersze o Iza
wodach, które reprezentuj?. W?ród czytaj?cych by? m.in. hejnalista zamojski,
listonosz, stra?ak, ?o?nierz, ksi?dz, piel?gniarka, le?nik -

wszyscy oczywi?cie
w strojach s?u?bowych. Spotkanie zosta?o urozmaicone wyst?pem dzieci zjte
atrzyku KW AK z Przedszkola nr 8. W ich wykonaniu ogl?dano inscenizacj?

Kopciuszka. Podczas obchodów V OTCD Biblioteka zadba?a nie tylko o dzieci,
ale równie? o osoby doros?e. 9 czerwca odby?a si? konferencja po??czona
z warsztatami dla doros?ych. W konferencji Jak czyta? dzieciom - wspó?praca
bibliotek w rozwijaniu zainteresowa? czytelniczych dziecka uczestniczy?o ponad

pi??dziesi?ciu pracowników bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych
oraz rodziców i opiekunów pracuj?cych z dzie?mi. W ramach szkolenia odczy
tano 3 referaty oraz przeprowadzono zaj?cia warsztatowe. Poetka Alicja Patey
Grabowska mówi?a o magii poezji. Wskazywa?a jak rozumie? poezj? i j? j?

czyta? dzieciom. Dzia?ania biblioteczne w procesie wspierania rozwoju dziecka

mówi?a, w oparciu o w?asne do?wiadczenia, omówi?a Katarzyna Grela z Biblio
teki Pedagogicznej w Zamo?ciu. Jak wykorzystywa? teksty literackie w procesie

dydaktyczno-wychowawczym i terapii dzieci specjalnej troski referowa?a Moni

ka Popielec - bibliotekarka z O?rodka Szkolno-Wychowawczego w Zamo??iu.

Zaj?cia warsztatowe Zabawa jako metoda pracy z dzie?mi w wieku przedszkol

nym przeprowadzi?a Marta Greszta - instruktor z Zamojskiego Domu Kultury.

Wszystkie wyst?pienia u?wiadomi?y doros?ym, jakie znaczenie dla rozwoju

emocjonalnego dziecka ma g?o?ne czytanie i jak pracowa? z tekstem, aby ?ta?
si? on dla niego atrakcyjny.

V OTCD to tydzie?, który stanowi podsumowanie dotychczasowych przed

si?wzi?? g?o?nego czytania. Dla Biblioteki i bibliotekarzy to nie jest ko?iec
akcji. W dalszym ci?gu realizowany jest program po?wi?cony g?o?nemu czyta

niu. Bibliotekarze organizuj? g?o?ne czytanie, aby kontakt z ksi??k? i tekstem

literackim by? systematyczny, aby umocni? wi?zy dziecka z doros?ym, aby

rozwija? zainteresowania i przysz?e zami?owania czytelnicze dzieci.
I

Dorota Usidus
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Wakacje pod znakiem rymów

·1 Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y tradycyjnie ju? uczestniczy? w akcji organi
zowania letniego wypoczynku dla dzieci sp?dzaj?cych wakacje w miejscu za

?ieszkania. Poniewa? nam, bibliotekarzom, trudno wyobrazi? sobie wakacje

Blez ksi??ki, wi?c i tym razem nasz? wakacyjn? ofert? osnuli?my wokó? ksi??ek.

Naszych ma?ych czytelników zabrali?my w zaczarowany ?wiat rymów dzieci?

cych, Przygotowali?my dla nich cykl imprez, których celem by?a popularyzacja

polskiej poezji dzieci?cej. Zaj?cia odbywa?y si? trzy razy w tygodniu: we wtorki,

??ody i czwartki, w godz. 11.00-13.00. ?rody zarezerwowali?my dla dzieci w wieku

przedszkolnym, które przychodzi?y na zaj?cia z rodzicami lub dziadkami. Dla

rrlaluchów by?a to kontynuacja Puchatkowych Spotka?, na które ucz?szcza?y
vJ ci?gu roku szkolnego.

I Wakacyjne imprezy, podobnie jak wiele innych naszych tegorocznych przed

si?wzi??, organizowane by?y w ramach projektu Ogrody wiedzy otwieramy d/a

wfzystkich. Projekt dofinansowany by? z ministerialnego Programu Operacyjne-
.

go Promocja czytelnictwa.

I Przygotowania do realizacji naszych wakacyjnych planów rozpocz?li?my

jeszcze w czerwcu, gromadz?c odpowiedni? literatur? do g?o?nego czytania
i grupuj?c j? w tematyczne bloki. Jednocze?nie rozpocz?li?my reklam? naszego

pr-zedsi?wzi?cia. Opracowali?my informator, który zawiera? szczegó?owy pro

?am naszych wakacyjnych imprez. Dzieciom i rodzicom rozdawali?my ulotki

informacyjne. Pojawi?y si? te? wzmianki w lokalnej prasie.

I,Podczas wakacyjnych spotka? przybli?yli?my dzieciom utwory znanych po

etów polskich, zarówno tych, których twórczo?? uznawana jest za klasyk? lite

ratury dzieci?cej, jak równie? wiersze poetów wspó?czesnych. Baz? oczywi?cie

bYr?y utwory Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Marii Konopnickiej i Wandy

Chotomskiej. Kolekcj? zebranych wierszy, fraszek, ko?ysanek i wyliczanek

pr?bli?yli?my dzieciom tematycznie. Na ka?dych zaj?ciach prezentowana by?a
ioba tematyka utworów. By?y wi?c wierszyki o krasnoludkach, motylkach,

o??okach, warzywach, zwierz?tach oraz wiele, wiele innych. Przy okazji odku

rzyli?my mnóstwo zapomnianych, lecz ciekawych utworów, przypomnieli?my
tak?e nazwiska ich twórców. Du?? pomoc? w prowadzeniu zaj?? by? zestaw

kaket VHS, wypo?yczonych na t? okazj? z Biblioteki Pedagogicznej w Zamo-
I .

?c?u. By?y to Opowie?ci Dziwno/uda zawieraj?ce inscenizacje, oparte wierszach

dla dzieci. Opowie?ci snu? Wiktor Zborowski, a w inscenizacjach wyst?pili
znani polscy aktorzy m.in.: Artur Barci?, Wojciech Malajkat, Gra?yna Barsz

cz?wska.
Czytanie wierszy i ogl?danie kaset potraktowali?my jako punkt wyj

?ci do dobrej zabawy. Dla urozmaicenia zaj?? przygotowali?my sporo konkur

só plastycznych, podczas których dzieci mog?y wykaza? si? zdolno?ciami
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I .

plastycznymi. Ka?dy konkurs wi?za? si? z tre?ci? czytanej literatury. Do wyko
nania prac plastycznych wykorzystali?my ró?ne materia?y: mas? soln?, skrawki

materia?ów, gazet, papierów, tekturowe kartony, piasek, muszelki, kamyki.
Dzieci rysowa?y, malowa?y, wykleja?y, wycina?y i komponowa?y. W efekcie
powsta?y prace o ró?norodnej fakturze i formie. Wyeksponowane na wystawach

pokonkursowych przyci?ga?y wzrok odwiedzaj?cych nas czytelników i zach?ca

?y ich do przyj?cia na organizowane przez nas zaj?cia. Nie zabrak?o te? zabaw

ruchowych, edukacyjnych czy integracyjnych. By?y równie? inscenizacje,

rei
I

cy

tacje oraz pantomimy w wykonaniu dzieci. Podczas realizacji tych form nie

oczekiwanie odkryli?my wiele talentów aktorskich. Pojawi?a si? nawet my?l, by
w przysz?o?ci zorganizowa? zespó? teatralny. Dzi?ki wsparciu finansowemu

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego mogli?my sobie pozwoli? na

zakup atrakcyjnych nagród dla dzieci uczestnicz?cych w konkursach. I
W czasie wakacji wspó?pracowali?my z Towarzystwem Przyjació? Dzieci,

które by?o organizatorem pó?kolonii dla dzieci z rodzin o niskim statusie mate

rialnym, rodzin wielodzietnych czy patologicznych. Dzieci te odwiedzi?y ni sz?

placówk? dwukrotnie. Podczas pierwszego pobytu pokazali?my i? now? sie

dzib? PiMBP w Zamo?ciu, zapoznaj?c ze zbiorami biblioteki oraz ca?ym wa

chlarzem ?wiadczonych przez ni? us?ug. Innym razem zaprosili?my je do udzia-

?u w konkursie plastycznym. I
Tegoroczne wakacje z pewno?ci? mo?na zaliczy? do udanych. Z naszej ofer

ty skorzysta?o 905 osób. Rosn?ca frekwencja podczas organizowanych przez

nas zaj?? wykaza?a, ?e dzieci by?y zadowolone z zaproponowanej przez I nas

formy sp?dzania czasu wolnego. Oprócz niew?tpliwej korzy?ci, jak? przyposi
kontakt z odpowiedni? literatur? dzieci zawar?y tutaj mnóstwo nowych znajo
mo?ci i przyja?ni. Biblioteka sta?a si? dla nich miejscem spotka? towarzys?ich.
Udowodnili?my, ?e wakacje z ksi??k? równie? mog? by? przyjemne, a ksi??ka
mo?e by? alternatyw? dla telewizji czy komputera. I

I
Joanna Ko?tun
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I
pisarki w Oddziale dla Dzieci i M?odzie?y

My, bibliotekarze, doskonale zdajemy sobie spraw?, jak wa?ny jest dla m?o

dego cz?owieka kontakt z twórcami literatury. Takie spotkanie niesie du?y ?adu

Aek emocjonalny, ma niema?y wp?yw na rozbudzenie zainteresowa? czytelni

czych, jest cz?sto bod?cem do podejmowania w?asnych prób literackich. Pod

Rre?li? nale?y, ?e dla m?odego cz?owieka jest to te? kontakt z wysokiej miary

dutorytetern. Przy ci?g?ym negowaniu autorytetów przez m?ode pokolenie, lu-

4zie pióra jednak tymi autorytetami wci?? pozostaj?. Równie wa?ny jest dla

literata kontakt z potencjalnym odbiorc? jego literatury. Autorzy ceni? sobie

iw?aszcza szczere refleksje dzieci na temat swojej twórczo?ci.

I Wychodz?c naprzeciw oczekiwaniu ?rodowiska, w którym funkcjonujemy

z?o?yli?my wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przy

znanle dotacji na zorganizowanie cyklu spotka? autorskich. Opracowany przez

rias projekt Ogrody wiedzy otwieramy dla wszystkich zak?ada? m.in. zorganizo

"anie czterech spotka? z pisarzami. Przyznane ?rodki ministerialne pozwoli?y
na realizacj? naszych planów. Wybór pad? na osoby znane i cenione przez czy

telników, chocia? pisz?ce dopiero od kilku lat.
I

i Jako pierwsza zaproszenie do Zamo?cia przyj??a pisarka z Elbl?ga - Wioletta

P1iasecka. Spotkanie odby?o si? 12 wrze?nia 2006' r. Na imprez? przybyli
uczniowie dwóch klas trzecich ze Szko?y Podstawowej nr 3 w Zamo?ciu. Gdy
dkieci wygodnie si? usadowi?y, na sal? wesz?a w seledynowej, zwiewnej sukni,
Jró?ka Wioletta. Strój oraz ujmuj?cy sposób bycia naszego go?cia szybko roz

broi?y dzieci. Zapatrzone w zjawiskow? posta? ?ledzi?y ka?dy gest pisarki,

,s?uchiwa?y si? w ka?de jej s?owo. Wioletta Piasecka na co dzie? pracuje w flr

rrtie DROZD Centrum Techniki, gdzie pe?ni rol? dyrektora ekonomicznego. Jak

sama twierdzi ksi??ki pisze w wolnych chwilach, czyli nocami. Zadebiutowa?a

wi 1999 r. Zaczarowan? krain? bajek, wydan? przez wydawnictwo Quo Vadis,

Oprócz niej napisa?a iz ksi??ek, które wydane zosta?y w serii Ba?nie Wioletty

Piaseckiej. Wszystkie ukaza?y si? nak?adem wydawnictwa DROZD. Podczas

sdotkania autorka z niezwyk?? wprost szczero?ci? wyzna?a, ?e nigdy nie marzy

?aj by zosta? pisark?. Dzisiaj Wioletta Piasecka jest osoba znan?. Ma na koncie

p?nad 800 spotka? z czytelnikami. W trakcie spotkania pisarka-wró?ka prezen

tora?a kolejno swoje ba?nie i bajki, opowiadaj?c dzieciom o ich powstawaniu.

Najd?u?ej zatrzyma?a si? przy ba?niowej biografii Andersena W poszukiwaniu
szb??cia, która to ksi??ka powsta?a w siedem dni i siedem nocy. Materia? gro

madzony by? w ci?gu pi?ciu lat, biografia du?skiego bajkopisarza by?a, bowiem

tematem jej pracy magisterskiej. Pisarka uko?czy?a Wydzia? Historyczno

Filologiczny Uniwersytetu Gda?skiego, wybieraj?c specjalizacj? z zakresu

litbratury dla dzieci i m?odzie?y. Po spotkaniu mo?na by?o zakupi? ksi??ki au-

9



torki oraz uzyska? autograf. Pami?tkowymi wpisami zape?ni?y si? tak?e PiJkne
pami?tniki dziewczynek, przyniesione specjalnie na spotkanie. Dla naszej pla
cówki by?a to okazja do uzupe?nienia brakuj?cych tytu?ów. Autorka

podarora?a
bibliotece i szkole ba?niowe plakaty od swojego wydawcy. Spotkanie film9wa
ne by?o przez lokaln? telewizj?, której Pani Wioletta udzieli?a wywiadu. A?tor
ka przebywa?a w naszym regionie przez dwa dni. Swoje ksi??ki promowa?a
równie? w Sita?cu, Grabowcu, Zwierzy?cu i Krasnobrodzie. Spotka?a si? tak?e

z dzie?mi niepe?nosprawnymi w O?rodku Czytelnictwa Niepe?nosprawnych.
W dniu 3 pa?dziernika 2006 r. m?odzi zamo?cianie mieli okazj? spotka? si?

z Ew? Nowak. Nawi?zanie kontaktu z publiczno?ci? nie sprawi?o pisarce ?ad

nego problemu. Wspó?pracuje ona na co dzie? z redakcjami czasopism dla m?o

dzie?y, na ?amach których udziela porad, odpowiada na listy, publikuje fel?eto
ny. Jest znana czytelnikom Victora Juniora, Victora Gimnazjalisty, Magazynu

l3-tka, tak?e Filipinki. Z wykszta?cenia jest pedagogiem-terapeut?, st?d dosko

nale zna problemy m?odzie?y. Jak twierdzi nigdy nie bagatelizuje nawet ?aj
b?ahszych problemów m?odych ludzi, odpowiada na ka?dy list. Pani Ewa p1isze
te? ksi??ki. Zadebiutowa?a niedawno, bo w 2002 r., powie?ci? Wszystko, tylko
nie mi?ta, wydan? przez Pracowni? S?ów, daj?c tym samym pocz?tek warszaw

skiej serii rodzinnej. Potem przysz?a kolej na Diup?, Drugiego, Krzywe lO 6raz
Lawend? w chodakach. Pisanie nigdy nie sprawia?o jej problemów. Szk6lne
wypracowania zwykle kilkakrotnie przewy?sza?y swoj? obj?to?ci? prace jej
rówie?ników. St?d te? dzisiaj mo?e si? pochwali? kilkunastoma tytu?ami./ Ich

edycj? zaj??o si? wydawnictwo Egmont. Podczas spotkania pisarka
prezento1wa?a swoje ksi??ki, mówi?c o tym sk?d czerpie pomys?y na swoje powie?ci, w ilaki

sposób konstruuje fabu?? utworu. Pisarka nie ukrywa?a, ?e zawar?a w swoich

utworach wiele w?tków autobiograficznych, osobistych prze?y? i wspomnif? z

dzieci?stwa. Uczniowie bior?cy udzia? w spotkaniu, a byli to gimnazjali?fi
z

Zespo?u Szkó? Spo?ecznych w Zamo?ciu, niezwykle ?ywo brali udzia? w dialo

gu. Pytaniom z sali nie by?oby ko?ca, gdyby nie fakt, ?e pisarka by?a umówiona

na spotkanie z czytelnikami w Sita?cu i Grabowcu, z tego te? wzgl?du musia?a

nas opu?ci?.

Kolejnym naszym go?ciem by?a Kalina Jerzykowska, osoba o niezwykle·
barwnym ?yciorysie i szerokich zainteresowaniach. Urodzi?a si? w Krasnym
stawie, ale swoje ?ycie zwi?za?a z ?odzi?. Na tutejszym uniwersytecie uko?czy
?a Wydzia? Polonistyki. Pracowa?a w szkole i w Domu Kultury. By?a zwi?zana
z ?ódzkim radiem oraz miejscowym oddzia?em Gazety Wyborczej. Pe?ni?al te?

funkcj? dyrektora Estrady ?ódzkiej. Ukocha?a teatr dzieci?cy. Od latjestjur?rk?
ogólnopolskich festiwali teatralnych i konkursów recytatorskich. Ma w swpim
dorobku musicale, teksty piosenek, scenariusze teatralne. Ksi??ki dla dzieci

wydaje zaledwie od kilku lat, ale mo?e pochwali? si? ju? sze?cioma tytu?ami,
Debiutowa?a w 2002 roku wierszowan? opowie?ci? z dziejów Polski Mucha pod
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Grunwaldem. Ma te? w swoim dorobku czaruj?cy tomik wierszy W moim ogro

dzie mieszka czarodziej, zbiór wierszyków ucz?cych zasad ortografii Kantor

wymiany liter oraz dwie ksi??ki zawieraj?ce scenariusze przedstawie? dla te

atrzyków szkolnych - Teatralki i Skarb fabrykanta. Jedna ksi??k? napisa?a

wspólnie z Wojciechem Karwackim. Jest to 13. skrytka, opowiadaj?ca o pasji

czytania, o mi?o?ci do ksi??ek, któr? autorzy próbuj? zaszczepi? m?odym czy

telnikom. Na spotkanie z t? pisark?, które odby?o si? w dniu 5 pa?dziernika

,2006 r. zaprosili?my dwie klasy - klas? IV ze Szko?y Podstawowej nr 9 w Za

mo?ciu oraz klas? III ze Spo?ecznej Szko?y Podstawowej w Zamo?ciu. Obda

rzona niezwyk?ym ciep?em i talentem aktorskim pisarka natychmiast nawi?za?a
kontakt z dzie?mi. Spotkanie by?o bardzo ?ywio?owe. Pani Kalina prezentacj?
swoich ksi??ek przeplata?a b?yskawicznymi konkursami, recytacj? swoich wier

s?y oraz ciekawostkami ze swojego barwnego ?ycia. Dzieciaki zasypywa?y te?

aqtork? pytaniami, na które cierpliwie i dowcipnie odpowiada?a. Po zako?cze

niu spotkania rozpocz??o si? istne szale?stwo zakupów. Na t? okazj? sprowadzi

li?my bowiem z wydawnictwa Literatura ksi??ki Pani Kaliny. Oczywi?cie ka?

de dziecko chcia?o mie? w?asn? ksi??k? z autografem pisarki. Mimo ogromnej

kolejki autorka ka?demu dziecku wpisa?a do ksi??eczki imienn? dedykacj?. Na
1

spotkanie przyby?a dziennikarka z Zamojskiej Telewizji Kablowej, która z pisar-

k? przeprowadzi?a krótki wywiad. Nieco spó?niona autorka uda?a si? na kolejne

spotkania. Tego samego dnia oczekiwa?y j? dzieci niepe?nosprawne w O?rodku

Ciytelnictwa Niepe?nosprawnych oraz czytelnicy w Starym Zamo?ciu.

.Jako ostatnia z zamojsk? m?odzie?? spotka?a si? Ma?gorzata Budzy?ska. Spo
tkanie odby?o si? w dniu 16 pa?dziernika 2006 r. W ?yciu Pani Ma?gorzaty nic

nie wskazywa?o, ?e b?dzie pisark?. Z wykszta?cenia jest iberystk? i od czasu do

czasu zajmuje si? t?umaczeniami. Ksi??ki zacz??a pisa? podczas urlopu macie

rzy?skiego. Zajmuj?c si? dwójk? dzieci wykreowa?a nieco postrzelon? bohater

k?!
- Al? Makot?, któr? dzi? znaj? niemal wszystkie nastolatki w Polsce. Ma ona

nawet w?asn? stron? internetow?. Pierwsza Ala ukaza?a si? drukiem w maju
20100 r., druga kilka miesi?cy pó?niej. Notatnik Ali jest prostym opisem ?ycia

przeci?tnej polskiej rodziny, zamieszka?ej na warszawskim Bródnie. Autorka

w tre?? ksi??ki wplata my?li, aforyzmy i cytaty, b?d?ce cz?sto podpowiedzi?

przy rozwi?zywaniu problemów m?odych ludzi. Do czerwca 2006 r. ukaza?o si?
szb?? ksi??ek o Ali. Oprócz nich pisarka napisa?a powie?? Ch?opakom, których

kiedys kocha?am, a tak?e Sekretnik, czyli kalendarz nastolatki, który w tym roku

ukaza? si? po raz trzeci. Jest to specjalny kalendarz zawieraj?cy podstrony, gdzie
mo?na zapisywa? swoje wiersze, krótkie opowiadania. Zawiera te? przydatne

1

informacje, porady, horoskopy. W tym roku pisarka uzupe?ni?a go o zabawne

SMS-y, ciekawe graffiti oraz dowcipy. Wszystkie ksi??ki oraz kalendarz ukaza

?y si? nak?adem wydawnictwa ?wiat Ksi??ki. Na spotkanie z Pani? Ma?gorzat?

zaprosili?my dwie klasy - klas? I z Gimnazjum nr 7 w Zamo?ciu oraz klas? II
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z Gimnazjum nr 6 w Zamo?ciu. Autorka zaprezentowa?a m?odej publiczno?ci

swoje ksi??ki, omawiaj?c, w jaki sposób powstawa?y. Czyta?a te? m?odzie?y

wybrane przez siebie fragmenty. Z sali pada?y pytania, na które pisarka stara?a

si? wyczerpuj?co odpowiada?. Ca?? list? pyta? przygotowa? zespó? redakcyjny

gazetki szkolnej, wydawanej w Gimnazjum nr 7. Du?? niespodziank? by?o

przywiezienie do Zamo?cia i zaprezentowanie czytelnikom p?yty z nagraniem

piosenki o Ali Makocie. P?yta ta ma by? dodatkiem do Sekretnika 2007. M?o

dzie?y bardzo podoba? si? ten utwór. Nic dziwnego skoro w celu wy?onienia

?piewaj?cej Ali, zorganizowany zosta? casting, a w jury zasiada?a El?bieta Za

pendowska. Pisarka przyzna?a, ?e nie spodziewa?a si?, ?e jej ksi??ki osi?gn? tak

ogromne nak?ady i stan? si? przebojami. Jak na autork? takich bestsellerów Pani

Ma?gorzata okaza?a si? niezwykle skromn? osob?.

Wszystkie pisarki, które zaprosili?my okaza?y si? osobami skromnymi, cie

p?ymi, o ujmuj?cym sposobie bycia. Szybko nawi?za?y kontakt z m?od? pu

bliczno?ci?, potrafi?y wywo?a? spontaniczne reakcje, stworzy? klimat sprzyjaj?
cy odbiorowi literatury. Entuzjastyczne reakcje dzieci i m?odzie?y sk?aniaj? nas

do wysnucia wniosków, ?e zorganizowane przez nas imprezy by?y udane i do-

starczy?y m?odym ludziom wielu pozytywnych wra?e?.
I

My, bibliotekarze, zdali?my sobie spraw?, ?e zapotrzebowanie ze strony ?ro

dowiska na wydarzenia literackie tej miary jest o wiele wi?ksze ni? przypusz

czali?my. Ta ?wiadomo?? obliguje nas do podj?cia dalszych stara? o zapewnie
nie naszym m?odym czytelnikom cz?stszych i systematycznych kontaktów

z twórcami literatury dla dzieci i m?odzie?y.

Joanna Ko?tun
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WOjewódzki konkurs Pami?? przesz?o?ci
w bibliotekach powiatu zamojskiego

I

I
I

7 listopada 2006 r. w PiMBP w Zamo?ciu odby?o si? podsumowanie dzia?a?

podj?tych przez biblioteki publiczne powiatu zamojskiego w ramach woje

?ódzkiego programu Pami?? przesz?o?ci. Podczas imprezy podsumowuj?cej

odby?o si? spotkanie z zamojsk? poetk? Renat? Choro? oraz rozstrzygni?cie
konkursu powiatowego dla m?odzie?y St?d pochodz?, realizowanego w ramach

tego programu.

I
Za?o?eniem og?oszonego w ubieg?ym roku przez WBP im. H. Lopaci?skiego

w Lublinie programu Pami?? przesz?o?ci by?o upowszechnianie i promocja

wiedzy o ma?ych ojczyznach. Edukacja regionalna od wielu lat prowadzona jest

przez biblioteki publiczne naszego powiatu, ale w 2006 r. sta?a si? ona zadaniem

priorytetowym.

I Wszystkie biblioteki gminne i miejsko-gminne og?osi?y na terenie swojego
dzia?ania za?o?enia konkursu Pami?? przesz?o?ci. Nie we wszystkich jednak

grbinach uda?o si? w pe?ni zrealizowa? konkurs. Najaktywniej w realizacj?
I

programu w??czy?y si? biblioteki nast?puj?cych gmin: Sitno, Radecznica, Labunie,

Su?ów, Komarów Osada wraz z Fili? w Zubowicach, Zamo?? z s. wSita?cu

i Fili? ,w Kalinowicach, MGBP w Krasnobrodzie i w Szczebrzeszynie oraz

Pi;MBP w Zamo?ciu. Wi?kszo?? bibliotek uczestnicz?cych w konkursie podj??a
w?asne zadania w zakresie upowszechniania regionalizmu. Ka?da wed?ug

s,*oich mo?liwo?ci, pomys?ów i zapotrzebowania ?rodowiska lokalnego. Do

realizacji podj?tych przedsi?wzi?? zaanga?owane zosta?y miejscowe samorz?dy,
I

szko?y i organizacje dzia?aj?ce na terenie gmin, m.in.: KGW, OSP, gminne

o?rodki kultury, a tak?e lokalni twórcy, którzy ch?tnie przy??czyli si? do

promowania wiedzy o w?asnym regionie.

IBiblioteki przyst?puj?c do konkursu przyj??y w?asne programy popularyzacji

regionalizmu w swoich placówkach. Gminna Biblioteka Publiczna w Labuniach

podj??a g?ównie dzia?ania wydawnicze i edukacyjne. GBP w Radecznicy przy

okbji zorganizowanej wystawy Cudze chwalicie, swego nie znacie skupi?a
wokó? Biblioteki nie tylko miejscowych twórców, ale równie? ca?? spo?eczno??

lokaln?, Dzi?ki nawi?zanej wspó?pracy zapowiedziano organizacj? nast?pnych

?staw, prelekcji, warsztatów twórczych dla dzieci i innych form upowszech
niania tego co nale?y ocali? od zapomnienia. W Sitnie og?oszono konkurs na

spisywanie wspomnie?, który cieszy? si? du?ym zainteresowaniem w?ród

mieszka?ców gminy. W przysz?ym roku przewidywana jest jego kontynuacja.
pol rozstrzygni?ciu konkursu na etapie gminnym naj ciekawsze prace zosta?y
zebrane i opublikowane. Komarowska Biblioteka wraz z miejscowymi instytu-
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cjami i samorz?dem uczestniczy?a w organizacji plenerowych imprez rocznico

wych, m.in. obchodów 86. rocznicy Bitwy pod Komarowem. Prowadzi te? dzia

?alno?? wydawnicz?, publikuj?c zarówno dorobek miejscowych twórcóy, jak
te? foldery, informatory i inne publikacje okoliczno?ciowe.

Wszystkie dzia?ania zg?oszone przez biblioteki poddane zosta?y wnikliwej
ocenie powiatowej komisji konkursowej, która wy?oni?a laureata i wytypbwa?a
do oceny wojewódzkiej GBP Labuniach. I

Biblioteka Publiczna Gminy Labunie od kilku lat anga?uje si? w upowszech
nianie w?ród swojej spo?eczno?ci lokalnej wiedzy o regionie. Gromadzi w swo

ich zbiorach wszystkie ukazuj?ce si? publikacje dotycz?ce gminy i najbli?szej

okolicy. W bie??cym roku do ksi?gozbioru regionalnego przyby?o 501 wol.

Ksi?gozbiór ten licz?cy 625 wol. zosta? w br. uporz?dkowany. Na bie??co uzu

pe?niana jest te? kartoteka regionalna zawieraj?ca opisy wszelkich informacji

dotycz?cych najbli?szej okolicy. Zmieniono uk?ad tej kartoteki oraz uporz?d
kowano zgromadzone opisy. Prowadzona jest równie? kartoteka wycrków
prasowych dotycz?cych gminy Labunie.

.

GBP w Labuniach podejmuje ró?ne inicjatywy maj?ce na celu zachowanie

w pami?ci spo?ecze?stwa wa?nych wydarze? historycznych, ocala?ych zabyt
ków materialnych i niematerialnych. W 2006 r. sfotografowano wszystkie za

chowane na terenie gminy krzy?e i kapliczki przydro?ne. Zgromadzony w ten

sposób materia? b?dzie podstaw? do wykorzystania w specjalnym wydawnic
twie. Na podstawie ksi??ki Heleny Kubicy Zag?ada w KL Auschwitz Polaków

wysiedlonych z Zamojszczyzny w latach 1942 - 1943 opracowano list?, osób

pochodz?cych z gminy Labunie wysiedlonych w tym okresie. Bibliotekl!- gro

madzi te? dokumenty ludzi ?yj?cych i pracuj?cych na terenie gminy, zabezpie

czaj?c je w ten sposób przed rozproszeniem. W br. podczas porz?dkowania
pomieszcze? FB w Ruszowie odnaleziono dokumenty Mieczys?awa Lipecriego
- nauczyciela tamtejszej szko?y. ,

'

Niezwykle wa?n? form? upowszechniania regionalizmu w ?abu?skiej biblio

tece s? wyk?ady dla m?odzie?y. W 2006 r. zorganizowano 7 wyk?adów z histo

rykiem dr. Jackiem Feduszk?, archeologiem Jerzym Ku?nierzem oraz history
kiem sztuki Agnieszk? Szyku??. W spotkaniach na temat Powstanie styczfiowe
na Zamojszczy?nie, Wykopaliska archeologiczne na Zamojszczy?nie oraz ?a

bu?ki w historii i tradycji uczestniczy?o 459 uczniów ?abu?skich szkó?.

Biblioteka w Labuniach prowadzi najbardziej o?ywion? w naszym powiecie
dzia?alno?? wydawnicz?. W br. ukaza?a si? trzecia publikacja z serii Bibliotecz

ka Regionalisty pt. Jan Kazimierz Szeptycki. ?abunie. Opublikowano te? 2 przy

czynki do dziejów miejscowo?ci gminy Labunie: Ewy Banasiewicz-Szyku?y
Znaleziska zabytków archeologicznych z ?abu? w powiecie zamojskim' oraz

Agnieszki Szyku?y W sprawie p?yty nagrobnej upami?tniaj?cej wydarzenia

powstania listopadowego na przedpolach twierdzy Zamo??. Wydano folder
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Brodzianki, zapowiadaj?cy wydanie ksi??kowe historii zespo?u ?piewaczego

przy KGW w Bródku oraz 2 foldery rocznicowe po?wi?cone pierwszej rocznicy
?mierci Papie?a Jana Paw?a II i 215. rocznicy uchwalenia Konstytucj i 3 maja.

Biblioteka w Labuniach jako jedyna instytucja kultury na terenie gminy za

chowuje, piel?gnuje i upowszechnia wiedz? o regionie w?ród wszystkich
mieszka?ców Labu? i okolicznych miejscowo?ci, a w szczególno?ci w?ród

najm?odszych.
Do realizacji wojewódzkiego programu Pomie? przesz?o?ci przyst?pi?a tak?e

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu podejmuj?c si? jego

upowszechnienia w?ród bibliotek powiatu zamojskiego oraz udzielania wszel

kiej potrzebnej pomocy przy realizacji zamierzonych zada?. W ramach progra

mu og?oszony zosta? powiatowy konkurs o tematyce regionalnej St?d pochodz?.
D6 oceny powiatowej m?odzi czytelnicy nades?ali 40 ró?norodnych prac prezen

tuj?cych walory swoich miejscowo?ci. Zorganizowano ogólnopolski konkurs

plastyczny o tematyce ekologicznej By "szumy" nigdy nie przesta?y szumie?. Na

konkurs, którego celem by?a popularyzacja unikalnych walorów roztocza?skiej

pizyrody nap?yn??o 148 prac z ca?ego kraju. Nagrodzono 28 autorów najciekaw

szych prac. Przedsi?wzi?ciu towarzyszy?o wydawnictwo pokonkursowe prezen

tuj?ce prace laureatów oraz wystawa eksponuj?ca najlepsze ilustracje.

I
W Bibli?tece Po?iatowej przygotowa?o

i prezentowano kilka
wysta? regio?

nalnych, m.m.: Stanis?aw Kostka Zamoyski (1775-1856) - mecenas sztuki i nauki,

tw?rca Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, Ekslibrisy grafików Zamojszczyzny,
Zamo?? w literaturze, Dorobek twórców Zamojszczyzny, Zamo?? wczoraj i dzi?

na starej pocztówce i fotografii Do niektórych wystaw wydano katalogi lub inne

wydawnictwa informacyjne.

'Jednym z wi?kszych przedsi?wzi?? by?a Jesie? literacka - lokalni. twórcy re

alizowana w pa?dzierniku i listopadzie w zamojskich bibliotekach. W ramach

imprezy odby?o si? 20 spotka? czytelników z lokalnymi twórcami, historykami,
lud?mi zas?u?onymi dla naszego ?rodowiska oraz wystawa i wydawnictwo pre

zentuj?ce ich sylwetki. W spotkaniach uczestniczy?o oko?o dwóch tysi?cy osób,
w !wi?kszo?ci m?odzie? zamojskich szkó?.

IRealizacja niektórych przedsi?wzi?? mo?liwa by?a tylko dzi?ki wsparciu fi

nansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewódz

kiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

I
I

Danuta Zwoli?ska,
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Medal BIBLIOTHECA MAGNA PERENNISQUE
I

dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publkznej
w Zamo?ciu I

19 maja 2006 roku mia?a miejsce uroczysto?? nadania Powiatowej i Miej?kiej
Bibliotece Publicznej w Zamo?ciu imienia Stanis?awa Kostki Zamoyskiego.

Wydarzenie to zainaugurowa?o obchody przypadaj?cej w roku bie??cym 85. roczni

cy powstania Biblioteki. Wa?nym wydarzeniem tego dnia by?o przyznanie Bi

bliotece medalu Bibliotheca Magna Perennisque. Wr?czenia medalu Krystynie

Gruszce, dyrektorowi Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamo

?ciu, dokona?a El?bieta Stefa?czyk, przewodnicz?ca Zarz?du G?ównego Stbwa

rzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
I

Medal Biblio/heca Magna Perennisque jest honorowym wyró?nieniem usta-

nowionym 10 czerwca 1994 roku. Wyró?nienie to otrzymuj? instytucje, organi

zacje oraz firmy za wybitne dokonania lub ca?okszta?t dzia?alno?ci na rzecz

rozwoju bibliotekarstwa polskiego i upowszechnianie ksi??ki w spo?ecze?stwie

polskim. Medal przyznawany jest równie? za szczególne zas?ugi dla bibliotekar

skiej organizacji spo?ecznej jak? jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Organem uprawnionym do nadawania tego wyró?nienia jest Prezydium Zarz?du
G?ównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy.

Przyznanie zaszczytnego medalu dla PiMBP w Zamo?ciu jest wyrazem wiel

kiego szacunku i szczególnych podzi?kowa? dla osi?gni?? Biblioteki w dziedzi-
I

nie popularyzacji czytelnictwa, a wraz z nim rozwoju kultury i wiedzy. Presti-

?owe wyró?nienie stanowi tak?e zach?t? do dalszej pracy na polu krzewienia
kultury narodowej.

I

Halina Zieli?ska
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?kst literacki w procesie dydaktyczno

wychowawczym i terapii pedagogicznej

IJestem nauczycielem-bibliotekarzem w Specjalnym O?rodku Szkolno

W?chowawczym w Zamo?ciu. Na lekcjach bibliotecznych wprowadzam ele

menty biblioterapii. Dzi?ki szkolnej bibliotece wiele wychowanków ma kontakt

z Rsi??k?, cz?sto pierwszy raz w ?yciu.

IWa?nym zadaniem jest dobór odpowiednich tekstów, które spe?nia?yby wy

mienione zadania. Tekst cz?sto jest przetwarzany, a na jego podstawie przygo

to?j? krótkie inscenizacje. Wa?n? rol? odgrywa tu odpowiednie, po??czenie
tekstu z muzyk?.

iW pracy z dzie?mi niepe?nosprawnymi du?e znaczenie ma forma i czas pracy

z tekstem. Trzeba nie tylko dobra? odpowiedni tekst, ale równie? znale?? w?a

?c?w? form? pracy z nim, a tak?e sterowa? czasem mu po?wi?conym.

,Tekst
literacki jest wci?? podstawowym materia?em do nauczania, uczenia

si? j?zyka polskiego, g?ównym ?ród?em zdobywania wiadomo?ci i wywo?ywa
nia ró?nego rodzaju prze?y? natury estetycznej, intelektualnej i spo?eczno

moralnej. Tekst literacki zawiera zawsze okre?lon? tre??, któr? autor chce prze

kah? czytelnikowi, przemówi? do jego uczu? i wyobra?ni, wywo?a? okre?lone

nastroje, wzruszenia. W celu przekazania tej tre?ci autor przemawia za po?red
nidtwem obrazu literackiego. Tworzywem obrazu jest j?zyk, a obrazowanie

Odbywa si? za pomoc? s?owa. Mo?e by? ono realistyczne, przekszta?caj?ce lub

fantastyczne.
,

Umiej?tne wi?zanie tekstów z prze?yciami, do?wiadczeniami dziecka, zesta-

wienie ich z ilustracjami sprawia, ?e staj? si? one atrakcyjne i nabieraj? wi?k

s?ch walorów wychowawczych, kszta?c?cych i cz?sto s? ?ród?em ekspresji

s?ownej, muzycznej, plastycznej i ruchowej np. pantomima, inscenizacje. U?yte
w tekstach bogate ?rodki stylistyczne uwra?liwiaj? dziecko na pi?kno j?zyka i roz

wij1aj?jego wyobra?ni?. Praca z tekstem jest ?ci?le zwi?zana z procesem czyta

ni? poniewa? podstawowym warunkiem skuteczno?ci pracy dydaktyczno

wychowawczej z tekstem jest okre?lony poziom umiej?tno?ci czytania.

p sposobie pracy z tekstem literackim, spo?ród wielu czynników, decyduj?
dwa elementy:
•

?ekst
- jego zawarto?? tre?ciowa i szata s?owno-graficzna,

• c?ytelnik - jego mo?liwo?ci poznawcze, interpretacja tekstu, poziom umie
.

?tno?ci czytania.

Nauczyciel jest po?rednikiem w kontakcie tekst - dziecko, powinien wi?c

s?orzy? takie warunki pracy, 'aby przybli?y? dziecku utwór, zadzia?a? na wy

obra?ni?, pobudzi? aktywno?? intelektualn?, werbaln?, sensoryczno-motoryczn?,
a p zede wszystkim emocjonaln?. Nauczyciel musi wi?c zna? struktur? tekstu

17



li ki
. .

d'
.

Wa?n l
I

iterac lego I proces poznawania go przez zieci, e s? tu e ementy utworu,

takie jak temat, czas i miejsce akcji, postacie utworu, g?ówny bohater, cechy

osobowo?ciowe, zawarto?? uczuciowa, j?zyk utworu. S? to elementy ?owy
narracyjnej, które nale?y kszta?towa? poczynaj?c od wieku przedszkolnego. Po

dokonaniu analizy opracowa? metodycznych dotycz?cych pracy z tekstem

mo?na zaproponowa? ogólny model post?powania metodycznego przy opraco-
I

wywaniu ró?nych rodzajów tekstów, przy czym nale?y wspomnie? o koniecz-

no?ci u?ywania schematów. I
Praca nad tekstem wed?ug opisywanego modelu powinna przebiega? w pzte-

rech etapach i odbywa? si? w cyklu strukturalnie powi?zanych ze sob? zaj??.
Pierwszy etap to przygotowanie do czytania lub s?uchania tekstu. I

Drugi etap stanowi? b?dzie ukierunkowane czytanie - odbiór tekstu.

ITrzeci etap to analityczno-syntetyczne opracowywanie tekstu.

Ostatni, czwarty etap to wykorzystanie tre?ci omawianych utworów do ró?-

norodnej dzia?alno?ci dydaktyczno-wychowawczej uczniów.
I

Zrozumienie tre?ci tekstu jest podstawowym celem czytania. Dla uczniów

tekst jest zrozumia?y wówczas, gdy czytane wyrazy i zdania pobudzaj? go do

przypomnienia znanych wyobra?e? i poj??, aktywizuj? jego wiedz? o podsta

wowych przedmiotach, faktach, zdarzeniach, zjawiskach i procesach, ich

cechach i w?a?ciwo?ciach.

Do rozumienia tekstu przyczyniaj? si? nast?puj?ce rodzaje ?wicze? w czyta

niu: czytanie jednostkowe, zbiorowe, g?o?ne, ciche, z podzia?em na rol?, iysce
nizacje. Narastaj?ce stopniowo cele pracy z tekstem wymagaj? coraz bardziej

z?o?onych sposobów pracy, które wywo?uj? wszechstronn? aktywno?? uczniów.

W pracy tej znajduj? zastosowanie wszystkie drogi uczenia si?. Uczenie si?

przez prze?ywanie, odkrywanie, przyswajanie i dzia?anie. Wa?nym elementem

pracy z tekstem jest przygotowanie do odbioru tekstu. Przygotowanie t1 nie

powinno wyczerpywa? tre?ci tekstu, lecz skupi? uwag? dziecka, zaintrygora?,
pobudzi? o?rodki skojarzeniowe, przygotowa? emocjonalnie i wywo?a?

0ldPOwiedni nastrój do odbioru tekstu.

Do ?wicze? przygotowuj?cych do odbioru tekstu zaliczamy:
• swobodne wypowiedzi dzieci, które porz?dkuj? i poszerzaj? wiadomo?ci

oraz zestawiaj?je z w?asnymi do?wiadczeniami, I
• rozmowa kierowana, która ma u?wiadomi? braki i umotywowa? koniecz

no?? ich uzupe?nienia,
• omawianie obrazków tematycznych zwi?zanych z tre?ci? tekstu celem po-

budzenia wyobra?ni, wywo?ania nastroju, I
• wyja?nienie niezrozumia?ych wyrazów i zwi?zków frazeologicznych, I
• opowiadanie nauczyciela lub nagranie magnetofonowe, które wprow dza

dziecko w sytuacj? analogiczn? lub ró?n?, w celu pobudzenia o?rodków sko

jarzeniowych, wywo?ania ch?ci

poro?ywania,
ró?nicowania i

wnioskoWria,



-I wycieczka - w celu bezpo?redniego poznania przedmiotów, zjawisk, obiek

tów, sytuacji.
i Przyk?ady pracy z tekstem literackim:

-I wykorzystanie fragmentów ksi??ek mówionych (interpretacja wierszy w wy

konaniu profesjonalistów),
- ogólnoszkolne konkursy recytatorskie,
- zaj?cia wg opracowanego pakietu edukacyjnego pt. "Z wierszami Brzechwy,

I Ga?czy?skiego, Tuwima lato si? zaczyna",
- czytanie literatury szwedzkiej przez przedstawicieli ró?nych zawodów,
- pisanie nowego zako?czenia bajki,

-I malowanie portretów bohaterów lektur itp.
- inscenizowanie czytanych tekstów,
- nadawanie tytu?u opowiadaniom.

Czytanie ksi??ki pozwala pozna? dzie?o takim, jakim ono zosta?o stworzone.

Czytaj?cy prze?ywa wówczas wiele emocji, takich jak wzruszenie, rado??, smu

tek, irytacj?. Mo?e te? identyfikowa? si? z postaci? bohatera, wzbogacaj?c swój
?wiat wewn?trzny, mo?e by? jej sympatykiem lub s?dzi?.

: Biblioteka, pos?uguj?c si? ksi??k?, czasopismem lub innymi dokumentami

bibliotecznymi w pracy z dzie?mi niepe?nosprawnymi pozytywnie modyfikuje
ich stosunek do ?ycia i nauki szkolnej.

Dzieci niepe?nosprawne cz?sto maj? problemy z werbalizacj?, s?jednak do

skona?ymi obserwatorami i doskonale wyczuwaj? prawd? lub fa?sz. Wspó?brz
mi? z nastawieniem emocjonalnym oraz osobistym odniesieniem nauczyciela do

przekazywanych tre?ci i silnie si? z nim identyfikuj?.

IEfektywno?? pracy z tekstem zale?y od ?wiadomego i aktywnego udzia?u

uczniów w procesie poznawania utworu literackiego. Nale?y tak?e umo?liwi?

dziecku identyfikowanie si? z bohaterem literackim poprzez inscenizacj?, zaba

w? literack?, dram?. Wykorzystywanie tre?ci omawianych utworów do ró?no

rodnej dzia?alno?ci dydaktyczno-wychowawczej uczniów daje im najwi?ksze
m6?liwo?ci ekspresji s?ownej, plastycznej i ruchowej.

jWszechstronne podej?cie do pracy z tekstem literackim rozwija zaintereso

wania uczniów, budzi ch?? obcowania z ksi??k?, uczy twórczego czytania i anali

zoWania tekstu.

Dobra wspó?praca ca?ego grona pedagogicznego, du?a ?yczliwo?? ze strony

dyrekcji O?rodka, zapewnia realizacj? postawionych celów rewalidacyjnych w

mo?liwie najpe?niejszy sposób.
Biblioteka szkolna s?u?y realizacji zada? dydaktyczno-wychowawczych

szko?y, Jest ogólnoszkoln? pracowni?, w której mog? by? zaspokojone wielo

stronne potrzeby jej u?ytkowników. Jej zbiory s?u?? zarówno dydaktyce, jak
i r?kreacji.
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Biblioteka pe?ni funkcj? kszta?c?co-wychowawcz?, opieku?czo-wychowawcz?
i kszta?c?co-rekreacyjn?.

.

Nauczyciel-bibliotekarz, poprzez w?a?ciwie dobrany i opracowany- ksi?go
zbiór oraz prac? dydaktyczno-wychowawcz?, przyczynia si? do rozwijania zainte

resowa? i zami?owa? czytelniczych uczniów. Zaznajamia czytelnika z podsta
wami pracy umys?owej, jest jego doradc?. W tej funkcji mie?ci si? te? dzia?al-

no?? biblioterapeutyczna.
:

I
Bibliotekarz szkolny, który chcia?by by? tak?e biblioterapeut?, posiadaj?c

ogóln? wiedz? psychologiczno-pedagogiczn?, musi:

• wnikliwie, lecz dyskretnie obserwowa? i poznawa? swoich uczniów, aby

móg? postawi? diagnoz? i zastosowa? odpowiedni? terapi? pedagogiczn?;
• wybieraj?c w?a?ciwy model dzia?a? biblioterapeutycznych, organizuj?c w bi

bliotece dyskusje, dawa? szans? wypowiedzi wszystkich uczniom i zach?ca?
do niej przede wszystkim tych, którzy maj? s?abe wyniki w nauce, I

• tak kierowa? dyskusj?, aby uczniowie nabierali zaufania we w?asne si?y,
mo?liwo?ci i umiej?tno?ci pos?ugiwania si? s?owem mówionym i tekstem li-

terackim,
.

• poprzez odpowiednio dobrany program, adekwatny do sytuacji terapeutycz

nej i plan czytelniczy, powinien stymulowa? zainteresowania ucznia, wspie
ra? jego osi?gni?cia edukacyjne i umiej?tno?ci radzenia sobie z ró?nymi
problemami,

• zwraca? uwag? na sposób czytania i na stosunek czytelnika do czytanych
ksi??ek (wi??e si? to bowiem ze stanem psychofizycznym czytelnika i ze

zmianami, jakie mog? w nim zachodzi? w zwi?zku z chorob? lub zaburze-

niami emocjonalnymi), I
• wykorzysta? ka?d? okazj? do nawi?zywania rozmów o charakterze wspiera

j?cym, aje?li trzeba, to ucieka? si? do rozmów typowo terapeutycznych.

Zaj?cia biblioterapeutyczne powinny odbywa? si? w bibliotece, w wyj?tko

wych sytuacjach mo?na je prowadzi? w innej sali przystosowanej do tego tYPu
zaj??. Bardzo wa?ne jest zadbanie o zewn?trzne warunki towarzysz?ce proce

sowi czytania i uczestniczenia w zaj?ciach. Powinna to by? sala w miar? wyci

szona, z odpowiednim o?wietleniem, wyposa?ona w wygodne fotele albo mate

race, na których w miar? potrzeby, b?dzie si? mo?na po?o?y?. Wskazane jest,

aby sala sprawia?a wra?enie przytulnej.
W ?wiadomo?ci, niestety, jeszcze zbyt ma?ej liczby osób ksi??ka jawi si?' ja

ko materia? mog?cy wspiera? proces leczenia, rehabilitacji czy terapii. Jest ona

niew?tpliwie ?ród?em wiedzy, pomaga w utrwalaniu informacji, .aktywi?uje
proces my?lenia i procesy poznawcze (pami??, uwaga), kszta?tuje i usprawnia

spostrzeganie i orientacj? w przestrzeni, wp?ywa na kszta?towanie si? wyobra

?e?, dostarcza wzorów poprawnej pisowni, wzbogaca s?ownictwo, s?u?y jako
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materia? do ?wicze? artykulacyjnych, s?uchowych, oddechowych, grafomoto-
I

rycznych.
.

I
Je?li jednak chcemy, aby wybrana przez nas ksi??ka spe?nia?a te wszystkie

zadania, musimy zastanowi? si? nad tym, czy jest ona dostosowana do mo?li

wo?ci intelektualnych i fizycznych dziecka. Niestety, cz?sto si? zdarza, ?e "tra

dycyjna" ksi??ka jest dla dzieci niepe?nosprawnych intelektualnie zbyt trudna -

za du?o w niej s?ów i tre?ci niezrozumia?ych, abstrakcyjnych poj?? dla dziecka,

skomplikowana sk?adnia, ma?a czcionka, gniot?ce si? kartki, ma?o konkretne

'11
•

1 ustracje.

I
Jedynym mo?liwym rozwi?zaniem tego problemu staje si? zatem znalezienie

przez biblioterapeut? takich pozycji, które w pewnym sensie stanowi?yby mate

ria?y zast?pcze czy, ujmuj?c to inaczej, alternatywne w stosunku do tradycyjnych.
I Do grupy materia?ów alternatywnych mo?na zaliczy?:

• I ksi??ki ?atwe w czytaniu - czyli takie propozycje wydawnicze, które odpo
I wiadaj? ?ci?le okre?lonym kryteriom:
i -

sztywna oprawa, sztywne kartki, du?a czcionka, odpowiedni odst?p po

mi?dzy literami, wyrazami i wersami, a tak?e zdanie rozpocz?te od no

wego wiersza,

I
- j?zyk prosty, zrozumia?y dla dziecka z obni?on? norm? intelektualn?,

unikanie s?ów abstrakcyjnych,

I - tre?? oparta o realia ?ycia dziecka,
- konkretne, jednoznaczne, kolorowe ilustracje zamieszczone obok tekstu

(najlepiej na s?siedniej stronie).
Takie ksi??ki wydaje O?rodek Czytelnictwa Chorych i Niepe?nosprawnych

w

jforuniu.
Nak?adem tego wydawnictwa ukaza?o si? wiele ksi??ek, które mo?

na wykorzystywa? w pracy biblioterapeutycznej (np.: W sklepie, W ko?ciele,

Wibibliotece, Na ulicy).
.

• ksi??ki - zabawki, czyli takie, które swym kszta?tem przypominaj? maskot

I
ki, klocki, ró?nego rodzaju figury do uk?adania, ale s? te? wyposa?one w pro-

sty tekst lub ta?m? magnetofonow? z nagran? bajk? terapeutyczn?,
• ksi??ki drukowane pismem Braille'a,
• ksi??ki "mówione" -

nagrane na kasetach magnetofonowych,
• I ksi??ki wydane tradycyjn? metod? typograficzn?, ale uzupe?nione o ta?m?

magnetofonow?, na której nagrano ten sam tekst,
·

I
kasety magnetofonowe z ró?nymi efektami akustycznymi i odg?osami przy-

rody,
•

I
kasety magnetofonowe muzyk? uspokajaj?c? lub aktywizuj?c?,

• filmy na wideo,
• edukacyjne i terapeutyczne programy komputerowe.

Materia?em wspomagaj?cym proces biblioterapii mog? by? ró?ne przedmio

ty, I
które kojarz? si? uczestnikowi terapii z wa?nymi dla niego wydarzeniami
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i mog? wywo?a? u niego prze?ycia istotne dla przebiegu procesu bibliotera?eu
tycznego. Mog? to by? np.: widokówki, maskotki, zabawki, zdj?cia itp.

Czytelnictwo i biblioterapia, w odniesieniu do dzieci niepe?nosprawnych

umys?owo rzadko s? traktowane jako wa?ny, a przynajmniej równoprawny z funy
mi, kierunek rewalidacji. Wynika to z interpretacji charakterystyki psycholo

gicznej osób upo?ledzonych umys?owo, gdzie akcentuje si? przecie? obni?on?

sprawno?? intelektualn?, b?d?c? istot? tego upo?ledzenia.
I

Osoby z niepe?nosprawno?ci? intelektualn? maj? trudno?ci w zakresie my?l?
nia abstrakcyjnego, braki w my?leniu przyczynowo-skutkowym, upo?ledzon?

pami?? logiczn?, zaw??ony zakres zainteresowa? poznawczych itd. Charaktery

styka ta jest bez w?tpienia prawdziwa, jednak?e taka interpretacja pedagogiczna
mo?e budzi? powa?ne zastrze?enia. Wida? w niej bowiem fatalistyczne, oparte
na odrzuceniu dynamizmu rozwojowego, podej?cie do rewalidacji osób upo?le

dzonych umys?owo. O. Lipkowski krytykuj?c tak? postaw? nazwa? j? pedagogi
k? ograniczenia. Spotykana jest ona cz?sto w praktyce pedagogicznej real?zo

wanej po linii naj mniejszego oporu; mo?na j? zaobserwowa? w sytuacji, kiedy

nauczyciel rezygnuje z wysi?ku pomocy w prze?amaniu trudno?ci mniej zdolne

go dziecka i stawia na dzieci zdolne, z którymi ?atwiej si? mu pracuje.
W przypadku trudno?ci pedagodzy specjalni (równie? biblioterapeucijl nie

maj? prawa powiedzie? dziecku: "Przychodzi Ci to trudno, wi?c zwalniam .Ci?
z wysi?ku, darujmy sobie", lecz musz? razem podj?? trud sprostania zadaniu

i pokona? wszelkie przeszkody. Trudno?ci intelektualne - powinny by? przed
miotem najwy?szej troski pedagogów specjalnych, biblioterapeutów i rodziców.

Czytelnictwo i biblioterapia, to ?atwe i proste, a zarazem skuteczne metody

stymuluj?ce rozwój intelektualny cz?owieka.

A. Niemczykowa tak pisze o dzieciach z niepe?nosprawno?ci? intelektua?n?:
"Nies?uszny jest stereotyp dziecka upo?ledzonego umys?owo, a wi?c tak?e [od
ci?tego od mo?liwo?ci czytania. Czytanie dziecka upo?ledzonego jest inne ni?

w normie intelektualnej, ale istniej? metody aktywizowania czytelniczego tych
dzieci i spe?nia to ogromn? rol? w prze?amywaniu jego izolacji od ?wilata.
Dziecko upo?ledzone umys?owo ch?tnie s?ucha g?o?nego czytania, umie wybra?

ksi??k?, która go zainteresuje. Ma swoje ulubione pozycje, do których lubi

wraca? wielokrotnie; stwarzaj? mu one ?wiat zast?pczy z bohaterami, po któ-
I

rych wie, czego si? spodziewa?, nie zagra?aj?cymi nieprzewidzianymi, a bole-

snymi reakcjami otoczenia naturalnego, okazuj?cego mu nieraz wiele niezrozu

mia?ej dla niego niech?ci. Oczywi?cie ksi??ka ilustrowana daje dodatkowe war

to?ci, poniewa? mo?na do niej samodzielnie wraca? i zyskuje si? informacje
o otaczaj?cym ?wiecie, podane w zrozumia?y sposób."

Najwa?niejsz? zasad? w pracy ka?dego biblioterapeuty jest indywidualiz?cja
zaj?? i w?a?ciwie dobrane metody pracy z ka?dym czytelnikiem. Wiele zaj??
i programów terapeutycznych to zaj?cia z grup?, ale w ka?dej grupie s? przecie?
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dzieci o zró?nicowanym poziomie intelektualnym, potrzebuj?ce ró?nych form

pracy z ksi??k?.
Dla wi?kszo?ci dzieci niepe?nosprawnych intelektualnie, które maj? proble

my z czytaniem, bardzo wa?na jest osobowo?? terapeuty. To musi by? kto?, kto

jest autentycznym przyjacielem dzieci, ma "wielkie serce", ciep?y i serdeczny

g?os oraz m?dro?? ,dzi?ki której potrafi dzieciom pomóc.

Poszczególne programy biblioterapeutyczne powinny si? oprze? na odpo
wiednie dobranej literaturze.

I
I

Monika Popielec
I

I

I

I

Litkratura

Borecka J.: Biblioterapia. Teoria i praktyka. Poradnik. Warszawa 200 l

Czytanie i pisanie -

nowy j?zyk dziecka. Praca zbiorowa pod red. Anny Brze

zi?skiej. Warszawa 1987

Do'man G.: Jak nauczy? ma?e dziecko czyta?. Bydgoszcz 1992

Gluton R., Clero C.: Twórcza aktywno?? dziecka. Warszawa 1985

Kram J.: Zarys kultury ?ywego s?owa. Warszawa 1988·

Lenartowska K., ?wi?tek W.: Praca z tekstem w klasach I-III. Warszawa 1982

Malmquist E.: Nauka czytania w szkole podstawowej. Warszawa 1982

Minayko B.: Improwizacje w klasach I-III. Warszawa 1982

Niemczykowa A.: Biblioteka i informacja w systemie edukacji. Warszawa 1983

Rozwijanie aktywno?ci twórczej uczniów klas pocz?tkowych. Praca zbiorowa

pod red. Jerzego Kujawi?skiego. Warszawa 1991

?uchowska W.: Oswajanie ze sztuk? s?owa. Pocz?tki edukacji literackiej. War

szawa 1992
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POMOCE METODYCZNE

Stop pijanym kierowcom

regulamin konkursu plastycznego

CELE:

- przedstawienie problemów zwi?zanych z alkoholem

- propagowanie zdrowego trze?wego ?ycia
- przestrzeganie przed zagro?eniem jakie niesie picie alkoholu

WARUNKI UCZESTNICTWA:

- w konkursie plastycznym mog? bra? udzia? uczniowie klas I - VI szkó?

podstawowych miasta Zamo?cia
I

- warunkiem udzia?u w konkursie jest z?o?enie w Powiatowej i Miejskiej !

Bibliotece Publicznej lub najbli?szej filii bibliotecznej miasta Zamo?cia sa

modzielnie wykonanej pracy plastycznej zgodnej z tematem konkursu

-

prace konkursowe mog? by? wykonane w dowolnej formie i dowoln? technik?
-

prac? nale?y zaopatrzy? w kart? zg?oszeniow?, która powinna zawiera? I

nast?puj?ce informacje: imi? i nazwisko autora pracy, adres zamieszkania,

telefon, klasa, adres i telefon szko?y lub placówki o?wiatowo-wychowawcze]

TERMINY:

- termin sk?adania prac konkursowych up?ywa 25 pa?dziernika
- og?oszenie wyników i wr?czenie nagród nast?pi podczas podsumowania

konkursu, które odb?dzie si? w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Zamo?ciu ul. Kamienna 20 w miesi?cu grudniu (o dok?adnym
terminie uczestnicy zostan? powiadomieni telefonicznie lub listownie)

OCENA PRAC, NAGRODY:

-

oceny prac dokona jury powo?ane przez organizatora
ocenie podlega? b?dzie pomys?owo?? pracy, walory artystyczne oraz czytel
ne przes?anie jakie niesie praca autora

prace rozpatrywane b?d? w dwu kategoriach wiekowych:
I kategoria - kI. I - III

II kategoria - kl. IV - VI

w ka?dej kategorii przewiduje si? 3 nagrody, 5 wyró?nie? oraz drobne upo

minki dla ka?dego uczestnika konkursu

jury zastrzega sobie prawo do innego podzia?u nagród
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POSTANOWIENIA OGÓLNE
- w sprawach spornych wynikaj?cych z interpretacji regulaminu ostateczn?

decyzj? podejmuj? organizatorzy w porozumieniu z JURy

-;- prace nades?ane na konkurs przechodz? na w?asno?? organizatora

ORGANIZATOR

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu

JI. Kamienna 20, tel. 084 62 711 54, 084 638 58 72
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Chro? si? przed dramatem uzale?nie?

regulamin konkursu plastycznego

Cele konkursu:

• u?wiadomienie dzieciom i m?odzie?y negatywnych skutków uzale?nienia od

alkoholu, papierosów, narkotyków
I

• propagowanie zdrowego stylu ?ycia
• przeciwdzia?anie uzale?nieniom w?ród dzieci i m?odzie?y

Zadania dla uczestników:

• przedstawienie w formie plastycznej sposobów uchronienia si? przed drama-

???? I
• praca powinna by? wykonana w formacie A 3, technik? dowoln? (malarstwo,

rysunek, grafika itd.)
•

prace nale?y podpisa?: imi?, nazwisko, klasa, szko?a, telefon lub adres do

korespondencj i

Za?o?enia organizacyjne: I
• konkurs przeznaczony dla uczniów zamojskich szkó? podstawowych i gimna

zjalnych
• prace zostan? ocenione i nagrodzone w trzech kategoriach wiekowych:

kI. I-III szkó? podstawowych
kI. IV-VI szkó? podstawowych

gimnazjum
• og?oszenie wyników i rozdanie nagród odb?dzie si? w grudniu 2006 r.

• laureaci zostan? powiadomieni indywidualnie o terminie podsumowania kon

kursu

• prace przechodz? na w?asno?? organizatora

Termin: I
Prace nale?y sk?ada? w terminie do 15 listopada 2006 r. w siedzibie PiMBP

w Zamo?ciu przy ul. Kamiennej 20 lub w najbli?szej filii bibliotecznej I

Nagrody:
• prace oceni komisja powo?ana przez organizatora
• ocenie podlega? b?dzie estetyka pracy, pomys?owo??, artystyczne uj?cie teIl?atu
• przewidziane s? 3 nagrody w ka?dej kategorii wiekowej oraz nagrody pocie

szenia dla wszystkich uczestników konkursu

Organizator:
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu,

ul. Kamienna 20, tel. 084 62711 54
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I
Sprawny umys? przez ca?e ?ycie bez na?ogów

I
.

regulamin konkursu plastycznego

Cele:

• promowanie zdrowego stylu ?ycia
• wskazanie uczestnikom na warto?ci zawarte w ?wiecie bez na?ogów

I. doskonalenie umiej?tno?ci artystycznych

Zadania konkursowe:

I Organizator zaprasza do udzia?u dzieci i m?odzie? szkó? podstawowych i gim

nazjów miasta Zamo?cia

i Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest z?o?enie w Powiatowej i Miejskiej Bi

bliotece Publicznej lub filii bibliotecznej pracy plastycznej zgodnej z tematem kon

khrsu
-' technik? i format pracy plastycznej wybiera uczestnik

l ka?d? prac? zaopatrzy? nale?y w metryczk?, która powinna zawiera?: imi?
I i nazwisko, adres, telefon uczestnika oraz klas?, adres i telefon szko?y lub

placówki opieku?czo-wychowawczej, do której ucz?szcza bior?cy udzia?

w konkursie

Terminy i ocena prac: .

;

-l prace nale?y sk?ada? w terminie do 30 listopada w Powiatowej i Miejskiej

'I
Bibliotece Publicznej przy ul. Kamiennej 20 lub w filiach bibliotecznych na

terenie miasta Zamo?cia

-

powo?ana przez organizatora komisja wy?oni zwyci?zców konkursu

uwzgl?dniaj?c nast?puj?ce kryteria w ocenie prac:

• zgodno?? z tematyk? konkursu

• pomys?owo?? i walory artystyczne

I
• wyrazisto?? przekazu

Nagrody:
- nagrody przyznane zostan? w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria - kI. I - III szko?y podstawowej
II kategoria - kI. IV - VI szko?y podstawowej
III kategoria - klasy gimnazjum

w ka?dej kategorii przewidziano 3 nagrody g?ówne, wyró?nienia i upominki
dla pozosta?ych uczestników

og?oszenie zwyci?zców nast?pi podczas podsumowania konkursu, które odb?
dzie si? w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Vi Zamo?ciu

przy ul. Kamiennej 20 w miesi?cu grudniu (o dok?adnym terminie i godzinie

imprezy zwyci?zcy powiadomieni zostan? telefonicznie lub listownie)
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Postanowienia ko?cowe:
I

-

prace uczestników konkursu przechodz? na w?asno?? organizatora,

ktlÓryzastrzega sobie prawo ich bezp?atnego wykorzystania

organizator udost?pnia zainteresowanym bogat? literatur? dotycz?c? tematy
ki konkursu

- wszelkie informacje dotycz?ce konkursu mo?na otrzyma? pod numerem tel.

0846396799. I

I

28



ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Nabytki regionalne PiMBP im. Stanis?awa

?ostki Zamoyskiego w Zamo?ciu
.

11 Adamczewski Jerzy: Per?y architektury drewnianej / Jerzy Adamczewski ;

I fot. Agnieszka i W?odek Bili?scy. - Katowice: .Videograf Il", [2004]. - 78 s. :
.

il. kolor. ; 28 cm. - (Polska). - ISBN 83-7183-304-1

2. Badania geograficzne w poznawaniu ?rodowiska / red. Zdzis?aw Michalczyk ;

Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddzia? Lubelski; Uniwersytet Marii

1 Curie-Sk?odowskiej. - Lublin: Wydaw. UMCS, 2004. - 828 s. : mapy, rys.,

I
wykr. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-227-2265-6

3. Bereza Arkadiusz: S?downictwo pokojowe w guberni lubelskiej na tle Kró

lestwa Polskiego (1876-1915) / Arkadiusz Bereza. - Lublin: Wydaw. Uni-
I

I wersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej, 2004. - 359 s. ; 24 cm.
-

Bibliogr. s.

[347]-359. - ISBN 83-227-2276-1

4: Bereza Arkadiusz: S?downictwo zamojskie od czasów Ordynacji po wspó?

? czesno?? / Arkadiusz Bereza. - Zamo??: Wy?sza Szko?a Humanistyczno-

1
Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego cop., 2006. - 125 s. : il. ; 21 cm. - (Ze-

I
szyty Naukowe Wy?szej Szko?y Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana

Zamoyskiego z siedzib? w Zamo?ciu. Sekcja Administracyjna, ISSN 1734-

7114; vol. 4). - ISBN 83-913266-8-3

5.1 Bibliografia Lubelszczyzny 1976-1980/ [oprac. zespó? Zofia Albigowska i

in.] ; pod. red. Teresy Zabielskiej i Bo?eny Lech-Jab?o?skiej] ; Wojewódzka
Biblioteka Publiczna im. H. ?opaci?skiego w Lublinie. - Lublin: WBP,

12004. - 633 [1] s. ; 24 cm. - ISBN 83-86361-55-7

6., Bibliografia Lubelszczyzny 1981-1985/ [oprac. zespó? Zofia Albigowska i

I in.] ; pod. red. Bo?eny Lech-Jab?o?skiej; Wojewódzka Biblioteka Publiczna

; im. H. ?opaci?skiego w Lublinie. - Lublin: WBP, 2004. - 542 [1] s. ; 24 cm.

'1-
ISBN 83-86361-07-7

7. Bibliografia Lubelszczyzny 2000 / [pod. red. Bo?eny Lech-Jab?o?skiej] ;

1 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. ?opaci?skiego w Lublinie. - Lu-

1
blin: WBP, 2005. - 484 s. ; 24 cm. - ISBN 83-86361-70-0

8.! Bi?goraj czyli Raj : rodzina Singerów i ?wiat, którego ju? nie ma / pod red.

I Moniki Adamczyk-Garbowskiej, Bogus?awa Wróblewskiego / [aut. Monika

IAdamczyk Garbowska et al.].
- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie

I

Sk?odowskiej, 2005. - 284, [2] s., [12] s. tabl. : fot., pl., rys. ; 24 cm.
- Tekst

I
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cz??c, t?. z ang. Streszcz. ang.
-

Nazwy aut. na s. 281-284. - ISBN 83-227-2382-2

Materia?y konferencji pt. "Bracia Singerowie i ?wiat, którego ju? nie ma", zorganizo
wanej w dn. 23-25 maja 2003 r.

9. Bondyra Wies?aw: Reprezentacja sejmowa Rusi Czerwonej w czasach Isa
skich / Wies?aw Bondyra. - Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie
Sk?odowskiej, 2005. - 229 s. ; 29 cm. - Bibliogr. s. [217]-229. - ISBN 83-

1

227-2422-5 I
10. Chmiel Stanis?aw: Rola zasilania podziemnego i sp?ywu powierzchniowego

w kszta?towaniu cech fizykochemicznych wód rzecznych Wy?yny Lubels*iej
i Roztocza / Stanis?aw Chmiel. - Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie
Sk?odowskiej, 2005. - 82 s., [27] s. tabl. : mapy, tab., wykr. ; 24 cm. - (Ba
dania Hydrograficzne w Poznawaniu ?rodowiska; 7). - ISBN 83-227-2459-4

11. Ciekli?ski Piotr: Hymny na ?wi?ta Panny Naj?wi?tszej / Piotr Ciekli?ski ;

wprowadzenie i oprac. Ryszard Montusiewicz. - Lublin: Norbertinum, 2005.

- 57 s. ; 22 cm - (Lubelska Biblioteka Staropolska, ISSN 1895-0876 ; 2). -

ISBN 83-7222-239-8

12. Czarnecka Bo?ena: Prze?omy rzeczne Roztocza jako modelowe obiekty w

edukacji ekologicznej / Bo?ena Czarnecka. - Lublin: Wydaw. Uniwersytetu
Marii Curie-Sk?odowskiej, 2002. - 231s., [60] s. tabl. kolor. : il., mapy ;124
cm.

- Tytu? równol.: River breaks of Roztocze as model objects in environ

mental education. - Bibliogr. s. 181-195. Indeksy. - ISBN 83-227-1874-8
I

13. Czarnota Krzysztof: Dla ciebie dziadku / Krzysztof Czarnota. - Horyszów
Kolonia: Wydaw. Czartoria, 2005. - 232 s. : rys. ; 20 cm. - ISBN 83-923082-0-4

14. Czechowicz Józef: Poemat o mie?cie Lublinie / Józef Czechowi cz. - Lublin:

Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej, 2004. - [38] s. : faks., fqt. ;

29 cm.
- ISBN 83-227-2065-3

'

15. Czubara Krzysztof: Powiat zamojski
= the County of Zamo?? / Krzysztof

Czubara ; t?. Ma?gorzata Linek; fot. Jerzy Cabaj ; Starostwo Powiatowe w

Zamo?ciu. - Zamo??: .Fotpress", 2005. - 20 s. : fot. ; 30 cm. - Tekst równol,

w j?z. ang.
- ISBN 83-914455-6-9

1

16.D?browski Stanis?aw Jan: 200 [Dwie?cie] lat Diecezji Lubelskiej w s?u?bie

Bogu, Ojczy?nie i Cz?owiekowi / Stanis?aw Jan D?browski. - Lublin: Regio- .

nalny O?rodek Polityki Spo?ecznej, 2005. - 95 s. ; 24 cm. - ISBN 83-87414-97-2

17. Derdziuk Eugeniusz: Pocz?tki ?ycia monastycznego w Europie ze szcze

gólnym uwzgl?dnieniem mnichów iroszkockich / Eugeniusz Derdziuk ;

Wy?sza Szko?a Zarz?dzania i Administracji w Zamo?ciu. - Zamo??: Centrum

Badawczo-Szkoleniowe WSZiA, 2004. - 30 s.: l portr. kolor. ; 21 cm. -

(Wyk?ady otwarte Wy?szej Szko?y Zarz?dzania i Administracji w Zamo?ciu;

25). - Bibliogr. s. 27, 29-30. - ISBN 83-88367-68-4

18. D?ugosz Leszek: Na rynku usi??? w Kazimierzu ... / Leszek D?ugosz. - Lu

blin: "L-Print", 2004. - 44, [4] s. : il. ; 22 cm. + CD. - P?yta [CD] : digital,
stereo. ; 12 cm.

- ISBN 83-88711-74-1
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19. Draczy?ski Wac?aw: 5 [pi?ty] Pu?k U?anów im. Zamoyskich: 27 XII 1830

- 18 IX 1831 / [Wac?aw Draczy?ski] ; red. nauk. Eustachy Rakoczy. - Cz?
stochowa: .Educator", 2002. - 119 s. : i1., mapy; 22 cm. - Indeks. - ISBN

83-88896-60-1

20. Dudzi?ski Pawe?: Rytua? intuitywny: metoda artystyczna Teatru Performer

/ Pawe? Dudzi?ski. - Zamo??: Stowarzyszenie Teatr Performer Instytut Sztu

ki Nowej, 2004. -76 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 76. - ISBN 83-919912-1-0

21.Dulawska Maria: Bez parawanu: fraszki i aforyzmy / Maria Du?awska. -

Zamo??: Nauczycielski Klub Literacki, 2005. - 110 s. ; 13 cm. - ISBN 83-

913168-8-2

22. Dzieje gminy Radecznica / pod red Reginy Smoter-Grzeszkiewicz. - Za

mo??: .Atylla", 2006. - 168 s. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 151-168

23. Encyklopedia : atrakcje turystyczne Polski / pod red. Moniki Karolczuk

.K?dzierskiej. - Kraków: Wydaw. Kluszczy?ski, [2006]. - 334 s. : fot. kolor. ;

'29 cm. - ISBN 83-7447-033-X

24. Edukacja regionalna w gimnazjum : Lubelszczyzna / pod red. Marianny
'Nowak. - Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej, 2003. -

148 s. : i1., mapy; 25 cm. - Bibliogr. - ISBN 83-227-2004-1

25. Encyklopedia Kresów / [aut. Andrzej Betlej i in.] ; s?owo wst?pne Stanis?aw

Lem. - Kraków: Wydaw. Kluszczy?ski, [2004]. - 558 s. : i1., fot., portr. ; 28

cm. - ISBN 83-89550-93-8

26. Europa Barbarica: ?wier? wieku archeologii w Mas?om?czu / [red. nauk.

'Piotr ?uczkiewicz et al. ; aut. tekstu Alexandr Ajbabin et aL] ; Instytut Ar

cheologii Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie; Moesgrd Mu

[seum.
- Lublin: Wydaw. UMCS, 2005.

-.502
s.

:
fot. (w tym kolor.), mapy,

rys., wykr. ; 31 cm.
-

(Monumenta Studia Gothica ; t. 4).
-

Nazwy aut. s.

497-499. - Tekst cz??c. czes., ang., niem., ros., ukr. -

Bibliogr. przy art. -

ISBN 83-227-2374-1

21.Frampol i okolice: zarys dziejów 1918-1939 / praca zbiorowa pod red. Ry
szarda Jasi?skiego; Towarzystwo Przyjació? Frampola. T. 2. - Frampol: TPF ;

['Bi?goraj: ,,Helvetica", 2005. - 360 s. : i1., tab. ; 24 cm. - ISBN 83-922784-0-2

("Helvetica")
28? Frampol i okolice : zarys dziejów do 1918 roku / praca zbiorowa pod red.

IRyszarda Jasi?skiego; Towarzystwo Przyjació? Frampola. T. 1. - Frampol:
ITPF ; Sandomierz: Wydaw. Diecezjalne, 2002. - 264 s., [12] s. tab1. kolor. :

i1., mapy; 24 cm. - ISBN 83-7300-233-2 (Wydaw. Diecezjalne)
29. Fudakowski Jan: U?a?skie wspomnienia z roku 1920 / Jan Fudakowski ; do

druku przygot. i wst?pem poprzedzi? Bohdan Królikowski. - Lublin: TN

KUL cop., 2005. - 118, [1] s.: faks., fot., mapa, portr.; 22 cm.
- (?ród?a i

Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie

go ; 278).
- Indeks. - ISBN 83-7306-231-9
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30. Gin?ce pi?kno / red. Piotr Kondraciuk, Andrzej Urba?ski; t?. na j?Jk an

gielski Joanna Paczos, na j?zyk ukrai?ski Andrzej Prawica; wybór fotÓgrafii
Jacek Serafinowicz, Krystyna Wase?czuk ; oprac. mapy Jerzy Ku?nibrz. -

Zamo??: Muzeum Zamojskie, 2006. - 253 s. : fot. kolor., mapa; 31

bl
m. -

ISBN 83-915267-8-X ,

31. Górska Aleksandra: Kresy: przewodnik / Aleksandra Górska, [oraz Rioman
Marcinek, Piotr Jacek Jamski]: - Kraków: Wydaw. Kluszczy?ski, [2005]. -

272 s. : fot. (g?. kolor.), mapa; 29 cm. - Indeks. - ISBN 83-7447-096-21
32. Horbaczewski Robert: W blasku ?wiec : opowie?ci tyszowieckie / Robert

Horbaczewski. - Lublin: EI-Press, 2005. - 127 s. : fot. ; 23 cm. - Bibliógr. s.

123-126. - ISBN 83-86869-29-1 I
33. Horodyski Bogdan: Biblioteka Ordynacji Zamojskiej w latach wojny IjBog

dan Horodyski ; [oprac., wst?pem opatrzy?a i do druku poda?a Hanna ?aska

rzewska, przy wspó?pr. Agnieszki Leszy?skiej]. - Warszawa: Biblioteka Na

rodowa, 2005. -70; [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 20 cm. - ISBN 83-7009-532-1

34. Hwedyk Hubert: Koleje w?skotorowe Ordynacji Zamojskiej / Hubert Hwe

dyk. - Zamo??: "Atut" cop., 2000. - 71 s. : il., fot., mapy, rys., tab.; 29 cm

+ [l] k. tabl. : mapy.
- ISBN 83-89797-04?6

. I

35. Jab?o?ska El?bieta: Biblioteka Kórnicka skarbnic? zbiorów Dzia?y?skich i

Zamoyskich : ocena stanu zachowania starodruków i r?kopisów z XIX/XX

wieku: problemy konserwacji i restauracji / El?bieta Jab?o?ska. -

1[oru?:
Wydaw. Uniwersytetu Miko?aja Kopernika, 2005. - 272 s. : faks., fot. kolor.,

rys., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 259-266. - Rozprawa. - ISBN 83-231-1874-4

36. Jaroszy?ska Wac?aw: W?adys?awa Czachórskiego ?ywot i sprawy./ Wac?aw

Jaroszy?ski. - Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej,
2004. - 179 s. : [24] s. tabl., [l] k. portr. ; 24 cm. - ISBN 83-227-2304-0

37. Jawor Marek: Zamo?? miasto idealne = the ideal town / [tekst, fotografie i

koncepcja Marek Jawor; t?. ang. Ma?gorzata Linek]. - Zamo??: ATUT Biuro

Promocji, 2006. - 103 s. : fot. kolor. ; 32 cm. - Tekst równol. ang.
- Str?szcz.

niem., w?., hiszp., ukr., fr. - ISBN 83-89797-05-4 I
38. Kaczmarek Hieronim: Kulturotwórcza funkcja klasztoru / Hieronim Kacz

marek; Wy?sza Szko?a Zarz?dzania i Administracji w Zamo?ciu. - Za?no??:
Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA, 2004. - 29 s. : l portr. kolon. ; 21

cm. - (Wyk?ady otwarte Wy?szej Szko?y Zarz?dzania i Administracji ? Za-

mo?ciu ; 26). - Bibliogr. s. 26, 28-29. - ISBN 83-88367-69-2 I

39. Kaczor Stanis?aw: Nadzieje i rozczarowania: wspomnienia z lat 1944-1948 /

Stanis?aw Kaczor. -

Warszawa; Radom: Wydawnictwo Instytutu TechllOlo

gii Eksploatacji - PIB, 2005. - 115 s. : il. ; 21 cm.
- ISBN 83-7204-459h

40. Kaplica ?w. Rocha w Krasnobrodzie / oprac. Stanis?aw Kryci?ski. -Iwar
szawa: Wydaw. Stanis?aw Kryci?ski, 2004. -1 mapa; 47x31 z?o?. 16x12

cm. - ISBN 83-85531-21-1
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41. Kapro? Andrzej: Francuzi w dziewi?tnastowiecznym Lublinie / Andrzej
.

Kapro?. - Lublin: .Polihymnia", 2003. - 119 s. ; 21 cm.
- Indeks. - ISBN

83-7270-202-0

42. K?dziora Andrzej: Plan zbiorowy dóbr Ordynacji Zamojskiej z 1906 roku /

oprac. Andrzej K?dziora, Wojciech Przegon. - Zamo??: Wy?sza Szko?a Za

rz?dzania i Administracji. Centrum Badawczo-Szkoleniowe, cop., 2003. - 52

s. : i?. kolor., mapy; 30 cm. - ISBN 83-88367-84-6

43. Kie?basa Bohdan: Dzieje ?ó?kiewki i okolic. Cz. I/Bohdan Kie?basa. -

?ó?kiewka: nak?. Regionalnego Towarzystwa Przyjació? ?ó?kiewki; Lublin:

przy udziale Wojewódzkiego O?rodka Kultury, 2004. - 188 S. : faks., fot. (w

tym kolor.), mapy, portr. ; 21 cm. - ISBN 83-89464-55-1 (WOK)
44. Koyt Agnieszka: Rok 1920 : wojna Polski z Rosj? bolszewick? / [wybór i

oprac. Agnieszka Knyt ; t?. tekstu z j?z. ros. Agnieszka Knyt, Dorota Pazio].
- Warszawa: O?rodek Karta Muzeum Historyczne m.st. Warszawy, 2005. -.

220 S. : i?. (w tym kolor.) ; 25 cm. - Bibliogr. S. 218-219. - ISBN 83-88288-

42-3 (O?rodek Karta)
45. Kokowski Andrzej: Dwie bitwy o Kotlin? Hrubieszowsk? u schy?ku staro

?ytno?ci / Andrzej Kokowski. - Zamo??: Wydaw. Wy?szej Szko?y Humani-.

styczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego, 2005. - 44 S. : fot. ; 21 cm. -

(Wyk?ad Inauguracyjny). - ISBN 83-913266-6-7

46. Kokowski Andrzej: Zamojska archeologia jako element europejskiego dzie

dzictwa 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 Za

rz?dzania i Administracji w Zamo?ciu; 20). - ISBN 83-88367-52-8

47. Koprukowoiak Albin: Ziemia?stwo Lubelszczyzny i Podlasia w XIX i XX

wieku: wybór prac z lat 1974-2005 wydany na jubileusz 75-1ecia urodzin au

tora / Albin Koprukowniak. - Lublin; Radzy? Podlaski: Stowarzyszenie Ini

cjatyw Lokalnych. Instytut Badawczy "Libra", 2005. - 443 S. : i?. kolor. ; 24

cm. - (Biblioteka Wschodniego Rocznika Humanistycznego). - Na ok?. od

mienna nazwa serii: Biblioteka Wschodniego Rocznika. - Bibliogr. S. 219.

ISBN 83-921446-4-3

48. Kowalczyk Irena: Lublin - Stare Miasto / Irena Kowalczyk. - Lublin: "KA

MI", 2005. -129 S. : fax., fot., mapy; 21 cm. - ISaN 83-912971-2-8

49. Kowalczyk Jerzy: Kultura i ideologia Jana Zamoyskiego / Jerzy Kowalczyk.
- Warszawa - Zamo??: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. - Zamo??:

Muzeum Zamoyskie, 2005. - 296 S. : i?. (w tym kolor.) ; 24 cm. - Nota edy
torska S. 198. - Indeksy. - ISBN 83-89101-41-6 (IS PAN)

50. Kruszy?ski Józef: Stanis?awa Staszica kwestia ?ydowska / Józef Kruszy?
ski. - Krzeszowice: "Ostoja", 2003. - 41 S. ; 21 cm.

- Edycja wg Lublin

1926. - ISBN 83-88020-29-3
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51. Ku niepodleg?ej : ?cie?ki polskie i francuskie 1795-1918 / pod. red. Ma?go

rzaty WiIIaume. - Lublin: Wydaw. Marii Curie-Sk?odowskiej, 2005. -705 s.,

[1] k. tab?. kolor. : i?. ; 25 cm. - Bibliogr. prac W. ?ladkowskiego za lata

1955-2005 s. 23-39. Indeks. - ISBN 83-227-2378-4

Ksi??ka wydana z okazji 50-lecia pracy naukowej prof. Wies?awa ?ladkowskiego
52. Kurzyna Marian: Pejza?e powiatu bi?gorajskiego : uroki rzek =

Scenery of

the Bi?goraj district charms ofthe rivers / tekst Marian Kurzyna; fot. Bogdan

D?browski [et. a?.]. - Bydgoszcz: Agencja Promocyjno-Wydawnicza Uni

graf, 2004. -72 s. : fot., mapa; 25 cm. - Bibliogr. s. 72. - Tekst równo?. po?.
i ang.

- ISBN 83-88474-64-2

53. Kuwalek Robert: Obóz zag?ady w Be??cu / Robert Kuwa?ek ; Muzeum

Pami?ci w Be??cu. Odzia? Pa?stwowego Muzeum na Majdanku. - Lublin:

Pa?stwowe Muzeum na Majdanku, 2005. - 91 s. : i?. (w tym kolor.) ; 24 cm.

-Indeksy. -' ISBN 83-916500-5-7

54. Ku?ma Ewa: ?ycie kulturalne w KL Auschwitz / Ewa Ku?ma. - Zamo??:

Wy?sza Szko?a Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego cop.,

2006. - 197 s. : i?. ; 24 cm. - (Zeszyty Naukowe Wy?szej Szko?y Humani

styczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzib? w Zamo?ciu. Sekcja

Humanistyczna, ISSN 1734-7114; Vo?. 5). - Bibliogr. s. 183-197. - ISBN

83-913266-7-5 (WSH-E)
55. Lipiec Wies?aw: Szlakiem skamienia?ych drzew: ?cie?ki edukacyjne / tekst

i zdj?cia W?adys?aw Lipiec. - Zwierzyniec: Wydaw. "Lipiec", 2005. - [8] s. :

fot. ; 20 cm. - ISBN 83-89931-05-2

56. Lipka Cezary: Gloria victis / Cezary Lipka. - Warszawa: Cezary Lipka,
2005. - 44 s. ; 16 cm. - ISBN 83-7232-641-X

57. Lipski Zbigniew: Ryki: si?ganie do korzeni / Zbigniew Lipski; [Stowarzy
szenie Regionalne "Ma?e Mazowsze"]. - Ryki: Stowarzyszenie Regionalne
"Ma?e Mazowsze", 2004. - 119 s., 12 kart. tab?. : fot., mapy; 24 cm. - ISBN

83-908470-1-9

58. ?opusza?ski Piotr: Boles?aw Le?mian : marzyciel nad przepa?ci? / Piotr

?opusza?ski. - Kraków: "Twój Styl", 2006. - 442 [2] s. : faks., fot.; 22 cm.

Bibliogr. s. 397-[443]. - ISBN 83-7163-491-9

59. ?o? Piotr Szymon: Szkice do portretu ziemian polskich XX wieku / Piotr

Szymon ?o?. - Warszawa: Wydaw. RYTM, 2005. -725, [2] s.: fot. ; 25 cm.

- ISBN 83-7399-135-2

60. ?ukowski Feliks: ?wiat cha?up, stodó? i op?otków: wie? w obiektywie Fe

liksa ?ukowskiego z Siemnic, pow. Tomaszów Lubelski: fotografie z lat 40.

i 50. XX wieku. - Zamo??: Muzeum Zamojskie, 2005. - 159, [1] s. : i?. ; 30

cm. - ISBN 83-915267-4-7

61. Majdanek 1942 : ksi?ga zmar?ych wi??niów
= the book of prisoner deaths /

red. nauk. Janina Kie?bo?, Krzysztof A. Tarkowski. - Lublin: Pa?stwowe

Muzeum na Majdanku: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej,
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2005. - 417, [3] s. : faks. ; 23 x 25 cm. - Indeksy. - ISBN 83-916500-4-9

(PMnM). - ISBN 83-227-2336-9 (UMCS)
62. Markiewicz Gra?yna: Zamo??: bibliografia: 1997-2004 / oprac. Gra?yna

Markiewicz, wspó?pr. Robert Urban. - Zamo??: Powiatowa i Miejska Biblio

teka Publiczna Zamo?ciu, 2005. - 56 s. ; 25 cm. - ISBN 83 908384-8-6

63. Matusiewicz Ryszard: ?ale nagrobne na ?mier? Jana Kochanowskiego w

Lublinie 22 sierpnia 1584 roku przez Sebastiana Klonowica, Andrzeja Trze

cierskiego i innych autorów napisane i w 1585 roku razem wydane / wpro

wadzone i oprac. Ryszard Matusiewicz. - Lublin: Norbertinum ; Zwi?zek Li

teratów Polskich. Oddzia?, 2004. - 96, [4] s. ; 22 cm. - (Lubelska Biblioteka

Staropolska; t. l). - ISBN 83-7222-196-0

64. Na pograniczu kultur, j?zyków i tradycji: prace ofiarowane profesorowi
doktorowi Ryszardowi Szczyg?owi w sze??dziesi?t? rocznic? urodzin / pod
red. Marka M?dzika i Adama A. Witusika. - Lublin: Wydaw. Uniwersytetu
Marii Curie-Sk?odowskiej, 2004. - 289 s. : [1] k. tabl. kolor., mapy, portr. ;

21 cm.
- ISBN 83-227-2319-9

65. Nadle?nictwo Józefów / Regionalna Dystrybucja lasów Pa?stwowych w

Lublinie. - Zwierzyniec: Wydaw. "Lipiec", 2004. - l mapa: kolor., il. ; 52 x

41 cm, z?o?. 20 x 13 cm. - Tekst. inf.

66. Nasiadka Marek: Roztocze Zachodnie: przewodnik nie tylko dla turystów:

Frampol, Goraj, Janów Lubelski, Kra?nik, Modliborzyce, Szczebrzeszyn, Tu

robin, Zwierzyniec i okolice / Marek Nasiadka. - Mielec: Wydaw. Naukowe,

Turystyczne i Edukacyjne, 2005. - 272 s. : fot. kolor., mapy, rys. ; 21 cm.

Bibliogr. s. 167-168. Indeks. - ISBN 83-921070-1-2

67. Nied?wied? Ewa: Dzieje miejscowo?ci gminy Mi?czyn - powiat zamojski /

Ewa Nied?wied?, Józef Nied?wied?, Józef Siudak ; Urz?d Gminy Mi?czyn,

Regionalny O?rodek Bada? i Dokumentacji Zabytkóww Lublinie. Oddzia?

Krajowego O?rodka Bada? i Dokumentacji w Warszawie. - Mi?czyn ; Za

mo??: UG, 2005. - 112 s. : fot., mapa; 30 cm. - (Dzieje Gmin Zamojszczy

zny; 3). - ISBN 83-906745-9-9

68. Nied?wied? Ewa: Dzieje miejscowo?ci gminy Do?hobyczów - powiat za

mojski / Ewa Nied?wied?, Józef Nied?wied?, Urszula Nowakowska; Urz?d

Gminy Do?hobyczów, Regionalny O?rodek Bada? i Dokumentacji Zabytków
w Lublinie. Oddzia? Krajowego O?rodka Bada? i Dokumentacji w Warsza

wie. - Do?hobyczów ; Zamo??: UG, 2006. - 112 s. : fot.( w tym kolor.), ma

pa; 30 cm. - (Dzieje Gmin Zamojszczyzny ; 4). - Bibliogr. s. 81-84. - ISBN

83-924118-2-X

69. Oddzia? zbiorczy 27 Wo?y?skiej Dywizji Piechoty AK na Zamojszczy?nie /

wspomnienia Tadeusza Persza ps. "G?az", oprac. Franciszek ?wistowski. -

Che?m: Che?mskie Towarzystwo Regionalne, 2004. - 86 s. : mapy, rys. ; 21

cm. - Bibliogr. s. 59. - ISBN 83-921296-0-1
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70. Or?owski Artur: Lublin w piórku / Artur Or?owski. - Sandomierz: Wydaw.

Diecezjalne, 2001. - Teka (15, [1] s., [20] k. tab?. luz.) : i?. ; 34 cm. - (Z Teki

Artysty).
- ISBN 83-7300-115-8

71. Piskorz-Branekowa El?bieta: Polskie stroje ludowe / El?bieta Piskorz

Branekova. - [Wyd. 4]. - Warszawa: Sport i Turystyka - Muza SA, 2006.-

202, [2] s. : fot. kolor., mapa; 24 cm. - (Ocali? od Zapomnienia). - Bibliogr.
s. 202. - ISBN 83-7319-790-7

72. Pogranicze polsko-ukrai?skie : ?rodowisko, spo?ecze?stwo, gospodarka /

red. nauk. Bogdan Kawa?ko i Andrzej Miszczuk ; zespó? aut. Serhiej Fedo

niuk et a?. - Zamo??; Lublin: Wy?sza Szko?a Zarz?dzania i Administracji.
Centrum Badawczo Szkoleniowe, 2005. - 332 s. : i?. (g?. kolor.), fot., mapy,

wykr., tab. ; 21 cm. - ISBN 83-88367-83-8

73. Pomniki przyrody powiatu bi?gorajskiego : przewodnik / Andrzej Czacha

rowski i in. -

Bi?goraj: "Helvetica", 2005. - 94 s. : i?. kolor., mapy; 20 cm.

- ISBN 83-922784-2-9

74. Przyrodnicze uwarunkowania dynamiki obiegu wody i nat??enia transportu

fluwialnego w zlewni górnego Wieprza / red. Andrzej ?wieca. - Lublin: Wy
daw. Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej, 2004. - 232 s. : mapy (w tym

kolor.), rys., wykr. ; 25 cm. - Bibliogr. s. 217-225. - ISBN 83-227-2323-7

75. Radecznica : o?rodek ?ycia religijnego i spo?eczno-kulturalnego / Roman

Jusiak. - Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum, 2006. - 226 s. : fot. kolor.,

mapka, tab. ; 24 cm. - ISBN 83-89432-48-X

76. Rowerem po powiecie tomaszowskim : przewodnik przyrodniczo-krajoznawczy
/ tekst Robert Cymba?a; zdj?cia Jerzy Michalczuk ; oprac. graficzne Robert

Ku?niarz. -

Bi?goraj: "Helvetica", [2005]. - [18] s. fot., i?., mapy; 21 cm. -

ISBN 83-922784-1-0

77. Roztocze: ?rodowisko przyrodnicze / pod red. Jana Buraczy?skiego ; [aut.
rozdz. Jan Buraczy?ski et a?.]. - Lublin: Wydaw. Lubelskie, 2002. - 341 [1]

s., [10] k. tab?. z?o?., [16] s. tab?. kolor. : i?., mapy; 24 cm. - ISBN 83-87399-

10-8

78. Siek Janusz: 50 [Pi??dziesi?t] lat Ko?a ?owieckiego nr 20 w Bi?goraju /

Janusz Siek. - Bi?goraj ; Rzeszów: Agencja Poligraficzno-Wydawnicza
"Sandra", 2004. - 186 s. : i?., fot. (g?. kolor.), mapy, portr., tab. ; 24 cm. -

ISBN 83-918339-5-X

79. Stan i zmiany ?rodowiska geograficznego wybranych regionów wschodniej
Polski / red. Rados?aw Dobrowolski, S?awomir Terpi?owski ; Polskie Towa

rzystwo Geograficzne Oddzia? Lubelski; Uniwersytet Marii Curie-Sk?odowskiej.
-' Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej, 2004. - 327 s. :

fot. kolor., mapy, pl., rys. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 83-227-2266-4

80. Staszic Stanis?aw: Uwagi nad ?yciem Jana Zamoyskiego / Stanis?aw Staszic;

oprac. Stefan Czarnowski. - Wroc?aw: Zak?ad Narodowy im. Ossoli?skich;
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Warszawa: we wspó?pr z DE Agostini Polska cop., 2005. - LVII, 227, [2] s.

20 cm. - (Skarby Biblioteki Narodowej). - ISBN 83-04-04775-6, ISBN 83-
.

7316-258-5 (kolekcja)
81. Szyszka Anna: Stanis?aw Kostka Zamoyski (1775-1856) / Anna Szyszka.

Zamo??: Anna Szyszka, 2005. -131 s. : il.; 20 cm. - ISBN 83-87687-53-7

82. The polish-ukrainian borderland : environment-society-economy / red. nauk.

Bogdan Kawa?ko i Andrzej Mieszczuk ; zespó? aut. Serhiej Fedoniuk et al. ;

t?. Jerzy Adamko, Jerzy Rywacki. - Zamo??; Lublin: Wy?sza Szko?a Zarz?
dzania i Administracji. Centrum Badawczo Szkoleniowe, 2005. - 332 s. : i?.

(g?. kolor.), fot., mapy, wykr., tab. ; 21 cm. + CD. - Tekst w j?z. ang.
- ISBN

83-88367-83-8

83. Turski Stanis?aw: Lubelszczyzna : naj ciekawsze obiekty przyrody / tekst i

zdj?cia Stanis?aw Turski. - Lublin: PRO-INFO, 2006. - 63 s. : il. kolor. ; 16

cm. - ISBN 83-919327-8-8

84. Turski Stanis?aw: Powiat tomaszowski : przewodnik krajoznawczo

turystyczny
=

sightseeing and nature guide / Stanis?aw Turski ; oprac. graf.
Iliana Jaszak. - Lublin: .Pro-Info", [2005]. - [14] s. : fot. ; 30 cm. - ISBN

83-919327-2-9

85. Tuszy?ska Agata: Singer: pejza?e pami?ci / Agata Tuszy?ska. - Warsza

wa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie "Muza" SA, 2002. - 493 s. ; 24

cm. - (Piórko) - ISBN 83-7319-123-2

86. Tychowska Halina: Barchaczów w pracy i piosence : wspomnienia z lat

1947-1997/ Halina Tychowska; Biblioteka Publiczna Gminy Labunie. - La

bunie: UG Labunie, 2005. - 44 s. : i?. ; 21 cm. - (Biblioteczka Regionalisty).
- ISBN 83-919973-5-9

87. Uroczysto?ci ods?oni?cia pomnika Jana Zamoyskiego w "Roku Zamo?cia" :

og?oszonym dla uczczenia 400. rocznicy ?mierci Za?o?yciela i Fundatora

Zamo?cia pod honorowym patronatemem Prezydenta Rzeczypospolitej Pol

skiej / Komitet Honorowy Obchodów Roku Zamo?cia 2005. - Zamo??: Pre

zydent Miasta Zamo?cia, 2005. - [24 s.] : i?., portr. ; 21 cm

Wydawnictwo towarzysz?ce uroczysto?ci ods?oni?cia pomnika Jana Zamoyskiego w

Zamo?ciu.

88. Winiarz Adam: Szkolnictwo Ksi?stwa Warszawskiego i Królestwa Polskie

go (1807-1831) / Adam Winiarz. - Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Cu

rie-Sk?odowskiej, 2002. - 586 s. ; 24 cm. - Bibliogr. Indeksy. - ISBN 83-

227-1800-4

89. Wójcikowski W?odzimierz: Polesia czar: knieje i mszary, miasta i wioski:

przewodnik po Polesiu zachodnim / W?odzimierz Wójcikowski. - Lublin:

"Multico" ; Wydaw. Akademickie, 2005. - 592 s., [64] s. tab?. : fot., mapy;

24 cm. - Bibliogr. s. 577-582. - Indeksy. - ISBN 83-920201-7

90. Wp?yw dzia?alno?ci gospodarczej wielkich maj?tków ziemskich na stan

wspó?czesny dziedzictwa przyrodniczego kulturowego / pod red. Ewy
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Skowronek. - Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej,
2005. - 181 s. : i?., mapy, p?. ; 24 cm. - ISBN 83-227-2429-2

Materia?y z konferencji nauk. pt. .Zamoyscy w dziejach Polski, w kr?gu polityki, go

spodarki, prawa i kultury", zorganizowanej w ramach Roku Zamo?cia.

91. Wrzesie? Ma?gorzata: Flora i zbiorowiska ro?lin naczyniowych terenów

kolejowych zachodniej cz??ci Wy?yny Lubelskiej
= Flora and Vascular

Plants Communities of Railway Areas of the Western Part of the Lublin

Up land / Ma?gorzata Wrzesie?, Florian ?wi?s. - Lublin: Wydaw. Uniwersy
tetu Marii Curie-Sk?odowskiej, 2006. - 255 s., [12] s. tab?. : fot., rys., wykr. ;

30 cm. - Bibliogr. s. 144-148. Indeks. - Streszcz. ang.
- ISBN 83-227-2499-3

92. Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej i jej wp?yw na region zamojski:

[materia?y z konferencji naukowej, Zamo?? 25 listopada 2005 r. ; red. nauk.

Aleksander Oleszko]. - Zamo??: WSHE, 2005. - 226 s. : fot. kolor., rys. ; 24

cm. - (Zeszyty Naukowe Wy?szej Szko?y Humanistyczno-Ekonomicznej im.

Jana Zamoyskiego z siedzib? w Zamo?ciu. Sekcja Administracyjna, ISSN

1734-7114; Vo?. 1). -ISBN 83-913266-5-9 (WSH-E)
93. Zamoyscy, Zamo?? i Ordynacja Zamojska w badaniach ko?ca XIX i XX

wieku [materia?y z konferencji naukowej, Zamo??, 2-3 grudnia 2004 r. / red.

nauk. Ryszard Szczygie?]. - Zamo??: Wy?sza Szko?a Humanistyczno
Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego cop., 2005. - 166 s. : fot. (w tym ko

lor.), rys. ; 23 cm. - (Zeszyty Naukowe Wy?szej Szko?y Humanistyczno-
.

Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z siedzib? w Zamo?ciu. Sekcja Huma

nistyczna, ISSN 1734-7114 ; Vo?. 2). - ISBN 83-913266-3-2 (WSH-E)
94. Zieli?ski Konrad: Jeszywas Chachmej Lublin: Uczelnia M?drców Lublin /

Konrad Zieli?ski, Nina Zieli?ska. - Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Cu

rie-Sk?odowskiej, 2003. - 230, [2] s., [16] s. tab!. : i?., faks., fot., portr. ; 25

cm. - Bibliogr. s. 199-208. Indeks. - ISBN 83-227-2091-2

95. Ziemia Lubelska: przewodnik / Waldemar ?elazny [et al.]. - Lublin: Staro

stwo Powiatowe; Lubelski Klub Ksi??ki, 2005. - 239 s. : fot., kolor., mapy;

20 cm. - Indeksy. - ISBN 83-916515-9-2

96. Ziemia?stwo na Lubelszczy?nie. T. 2 : materia?y sesji naukowej zorganizo

wanej w Muzeum Zamoyskich w Koz?ówce, 22-24 maja 2002 / oprac. Ró?a

Maliszewska. - Koz?ówka: Muzeum Zamoyskich, 2003. - 640 s. : il., faks.,

mapy; 24 cm. - Indeksy. - ISBN 83-912588-8-2

97. Zin Wiktor: Narodziny krajobrazu kulturowego / Wiktor Zin. - Rzeszów:

Wydaw. Wy?szej Szko?y Informatyki i Zarz?dzania, 2005. - 88 s. : i?. ; 30

cm. + dysk optyczny (CD-ROM). - ISBN 83-87658-77-4

98. ?yci?ski Józef: ?wiat?o i b??kit: paradoksy wierno?ci / Józef ?yci?ski. -

Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej, 2006. - 141 s. ; 25

cm. - ISBN 83-227-2515-9

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

Ksi??ki, które warto kupi?

Bassett Richard: Arcyszpieg Hitlera. - Warszawa: Amber, 2006

Szef niemieckiego wywiadu Wilhelm Canaris otoczony jest legend? cz?owieka

rozdartego pomi?dzy przysi?g? wierno?ci ojczy?nie a swoim sprzeciwem wobec

nazistowskiego re?imu. Na podstawie archiwów niemieckich i brytyjskich Ri

chard Bassett ujawnia nieznane fakty i stawia wa?ne pytania: czy Canaris spotka?

si? w ko?cu 1942 roku z pu?kownikiem Stewartem Menziesem, szefem MI-6, by
ustali? warunki zawarcia porozumienia mi?dzy Niemcem a Wielk? Brytani?. Ta

ksi??ka rzuca ?wiat?o na arcyszpiega Hitlera, który wype?nia? rozkazy Fuhrera,
a równocze?nie torpedowa? jego plany.

Buhl Marc: Raszida albo bieg do ?róde? Nilu. - Warszawa: Jeden ?wiat, 2006

Raszida to przypowie?? o pragnieniach mi?o?ci. Bohaterem ksi??ki jest Ernst

Mensen, który odziedziczy? po ojcu "syndrom niecierpliwych nóg". Marzeniem
.

g?ównego bohatera by?o dotarcie do ?róde? Nilu. Podró?owa? do Kopenhagi,

Moskwy, p?ywa? po egzotycznych morzach, przemierzy? Europ?. Biega? dla lorda

Queensberry, barona von Wedemeyera. By odnale?? samego siebie wyruszy? do

Egiptu, gdzie spotka? Raszid?, mi?o?? swojego ?ycia. Ukojenie znalaz? nad Jezio

rem Nassera, u ?róde? Nilu.

Butkiewicz Urszula: Mówka sówki do mrówki i innych bajek pó? stówki. -

Warszawa: Eremis, 2006

Weso?a ksi??eczka dla dzieci z ilustrowanymi wierszykami, w której zawarte

s? trudno?ci ortograficzne i fonetyczne j?zyka polskiego. W ka?dym utworze jest
mnóstwo wyrazów z "ó", .rz", "h", "?", "?". Bohaterami s? zwierz?ta, które

rozbawi? ka?dego, dlatego podobaj? si? zarówno dzieciom jak i doros?ym. W eso

?e historyjki pomog? w utrwaleniu pisowni trudnych wyrazów.

Fowler John: Mag. - Pozna?: Zysk i S-ka, 2006

Mag to powie??, której bohater - m?ody Anglik Nicholas Urfe, przyjmuje po

sad? nauczyciela na greckiej wyspie, gdzie zaprzyja?nia si? z tutejszym milione

rem. Przyja?? wprowadza go w ?wiat koszmaru. Styka si? ze ?mierci?, seksem,

przemoc?. Zaczyna walczy? o zdrowie psychiczne, a w ko?cu o ?ycie. Akcj?
stanowi labirynt zdarze?, zagadek i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
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Frohlich Roland: Historia ko?cio?a w datach : wybrane zagadnienia. - Kiel

ce: Jedno??, 2006

Ksi??ka prezentuje dzieje Ko?cio?a, w tym tak?e dzieje Ko?cio?a polskiego.
Prezentowane opracowanie porz?dkuje wydarzenia wed?ug dat, koncentruje si?
na tematach, którym w literaturze po?wi?ca si? szczególn? uwag? oraz na tych,
które pojawiaj? si? na lekcjach, wyk?adach czy egzaminach. Ksi??k? mo?na trak

towa? jak leksykon, u?atwiaj?cy odszukanie konkretnej postaci, wydarzenia lub

terminu. Jest tak?e zaproszeniem do poszerzenia wiedzy na poszczególne tematy

zwi?zane z histori? Ko?cio?a.

Ilustrowany atlas historii Polski. - Warszawa: Demart, 2006

Ilustrowany atlas historii Polski to przewodnik po ziemiach polskich od cza

sów prehistorycznych do dziejów wspó?czesnych. Atlas opowiada dzieje kraju za

pomoc? map, tekstu i obrazu. Zagadnienia u?o?one s? w kolejno?ci chronologicz

nej, pokazuj? panoram? ?ycia politycznego, spo?ecznego, kulturalnego i religijnego.

Publikacja zawiera równie? indeks geograficzny i osobowy. Autorzy tekstów,

map, tabel, wykresów i diagramów opierali si? na naj nowszych badaniach histo

rycznych. Mo?e s?u?y? jako niezb?dnik ucznia.

Janion Maria: Kobiety i duch inno?ci. - Warszawa: Sic!, 2006

Drugie wydanie Kobiet i ducha inno?ci ukazuje si? z okazji przypadaj?cego
24 grudnia 2006 roku jubileuszu 80-lecia urodzin Marii Janion.

Bohaterk? ksi??ki jest kobieta, bytuj?ca w kulturze na peryferiach, st?umiona,
a nawet niema, która uzyskuje prawo g?osu i daje wyraz swojej samo?wiadomo

?ci, burz?c dotychczasowy system prawd i pewników kultury.

Majewski Wojciech: Marek Grechuta : portret artysty. - Warszawa: Znak,
2006

Ksi??ka Wojciecha Majewskiego to biografia niedawno zmar?ego artysty. Do

?wiadczenie autora oraz rozmowy z Markiem Grechut? sprawi?y, ?e powsta?

niezwykle ciekawy przewodnik po twórczo?ci artysty.
O wspó?pracy z muzykiem opowiadaj?: Jan Kanty Pawlu?kiewicz, Krystyna

Janda czy Grzegorz Turnau. Ca?o?? uzupe?niaj? fotografie i p?yta koncertowa z wy

st?pów na festiwalach w Krakowie i Opolu.

Mi?osz Czes?aw: Wiersze ostatnie. - Kraków: Znak, 2006

Wiersze ostatnie trafiaj? do czytelników przesz?o dwa lata po ?mierci Czes?awa

Mi?osza i zawieraj? utwory poetyckie powsta?e w ostatnim okresie ?ycia, a nie

które dos?ownie w ostatnich miesi?cach i tygodniach. Powracamy do wspomnie?
z dzieci?stwa i wile?skiej m?odo?ci, znajdujemy portrety krewnych i przyjació?,
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wiersze o tajemnicach profesji poety. S? tu przejmuj?ce osobiste wyznania doty
cz?ce zmagania si? ze staro?ci? oraz wiersze si?gaj?ce po autoironi? i grotesk?.

NicholI Charles: Leonardo da Vinci : lot wyobra?ni. - Warszawa: Wyd.

W.A.B., 2006

Charles Nicholl w biografii Leonarda da Vinci napisa? o jego losach pocz?w

szy od narodzin w Toskanii, poprzez nauk? we florenckim warsztacie Verrocchia,

prac? dla najwi?kszych magnatów renesansowej Italii: Medyceuszy, Sforzów i Bor

gów, znajomo?? z Micha?em Anio?em i Piccolo Machiavellim, a? po schy?ek

?ycia w zamku króla Franciszka I nad Loar?. Pisze o otoczeniu Leonarda: oby

czajach, prawach, ubiorach, zabawach, smakach i zapachach jego epoki. Analizu

je powstanie niektórych dzie? np. Mony Lisy, Damy z gronostajem. Autor ukazuje
cz?owieka obdarzonego niezwyk?ym umys?em, a jednak ograniczonego powinno
?ciami artyst?, który d??y? do twórczej swobody.

Pham John-Peter: Nast?pcy ?wi?tego Piotra : kulisy ?mierci i wyborów pa

pie?y. - Pozna?: Zysk i S-ka, 2005

John-Peter Pham, który sp?dzi? sporo czasu za murami Watykanu jako dyplo
mata, wprowadza nas tam gdzie wst?p jest wzbroniony. Opisuje wybory nast?pcy

?wi?tego Piotra. Pisze nie tylko o samej ceremonii, ale równie? o sekretach kon

klawe, które nie by?y nam dot?d znane. W ostatniej cz??ci autor charakteryzuje

frakcje zakulisowych rozgrywek w aktualnym Kolegium Kardynalskim oraz

kandydatów na nast?pc? Jana Paw?a II, by na koniec poruszy? kwestie, z którymi
b?dzie musia? boryka? si? nowy Biskup Rzymu.

Spohrer Kate E.: Pomó? dziecku z .•. ADHD. - Warszawa: Liber, 2006

Ksi??ka ta jest zbiorem porad i materia?ów do wykorzystania w pracy z dzie?mi

cierpi?cymi na zespó? nadpobudliwo?ci psychoruchowej lub przejawiaj?cymi

objawy podobnego zachowania. Dostarcza pomys?ów, dzi?ki którym pomagamy

dziecku poznawa? swoj? osobowo?? i sposób my?lenia. Materia?y zawarte w ksi??
ce s? proste do wykorzystania i z ?atwo?ci? mo?na je dostosowa? do potrzeb

poszczególnych uczniów. Autorka podkre?la fakt, ?e nadpobudliwo?? to nie cho

roba, ale dar. Ludzie z ADHD, je?li tylko maj? zapewnione warunki do rozwoju
i nauki, cz?sto wyrastaj? na produktywnych i nowatorskich cz?onków naszego

spo?ecze?stwa.

St. John Patricia: T?czowy ogród. - Warszawa: Oficyna Wyd. "Vacatio",
2005

Tematem kolejnej ksi??ki Patricii St. John, jest Elanie, która z powodów ro

dzinnych zmuszona jest wyjecha? z Londynu na wie?. Przez rok b?dzie mieszka?

u obcych ludzi, co jest dla niej prawdziw? tragedi?. Nieoczekiwanie jej ?ycie
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odmienia si?. Poznaje warto?ci, o istnieniu których nie mia?a poj?cia. Odkrywa

czym jest przyja??. Ksi??ka ukazuje jak mo?e nast?pi? przemiana ch?odnego,

samolubnego i rozkapryszonego dziecka w ciep??, pe?n? mi?o?ci i serdeczno?ci

dziewczynk?. Co jest przyczyn? takiej zmiany? Tego dowiemy si? czytaj?c
ksi??k? pisarki uwielbianej przez dzieci ca?ego ?wiata.

Strauss J. Claudia: Pokona? depresj?: proste metody podtrzymywania rela

cji z osob? cierpi?c? na depresj?. - Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona,

2006

Claudia Strauss w swojej ksi??ce pisze o depresji w sposób rzeczowy i rozs?d

ny, dziel?c si? swoj? wiedz? z czytelnikami. Depresja mo?e wywo?a? spustosze
nie w ka?dym obszarze ?ycia chorego. K?adzie si? cieniem na ?ycie jego bliskich,

doprowadzaj?c do poczucia bezsilno?ci i frustracji. Nie istnieje na ni? lek, ale

dzi?ki naukowym osi?gni?ciom w dzisiejszych czasach wiemy o depresji du?o

wi?cej. Autorka podkre?la, ?e walka z depresj? jest oparta na wspó?pracy, która

przynosi wi?cej korzy?ci, je?li w??czaj? si? do niej rodzina i przyjaciele. S?owa

Claudii Strauss s? kierowane do tych, którzy chc? pomóc, ale nie wiedz?jak.

Squires G., McKeown S.: Pomó? dziecku z dysleksj?. - Warszawa: Liber,
2006

Ksi??ka ta mówi o problemach w czytaniu, pisaniu czy ortografii w?ród

uczniów. Dostarcza nauczycielom i uczniom potrzebnych materia?ów do ?wi

cze?. Jeden z dzia?ów po?wi?cony jest o?mielaniu dzieci, by by?y samodzielnymi
uczniami. Autorzy k?ad? szczególny nacisk na wsparcie dzieci w d??eniu do

samodzielno?ci.

Szczepkowska Joanna: Jak wyprostowa? ko?o? - Kraków: Wyd. Literackie,
2006

Autorka w trzecim zbiorze felietonów opisuje obraz ?wiata, jaki umyka nam,

kiedy biegniemy przed siebie, nie maj?c czasu si? zatrzyma?. Ksi??ka ta powsta?a
dzi?ki szczególnej uwadze z jak? aktorka patrzy na ?wiat, ludzi: wa?na jest do

bro?, tolerancja, wra?liwo??. Szczepkowska utrwala to wszystko na papierze i u?wia

damia ile rzeczy w codziennym po?piechu przegapili?my.

Weigel George: Bo?y wybór: papie? Benedykt XVI i przysz?o?? Ko?cio?a

katolickiego. - Kraków: Znak, 2006

Ksi??ka autora biografii Jana Paw?a II - to frapuj?cy, ??cz?cy elementy kroni

karstwa, biografii, analizy i prognozy obraz sytuacji Ko?cio?a po wyborze nowe

go papie?a. Weigel rozpoczyna od podsumowania poprzedniego pontyfikatu.

Nast?pnie na podstawie wywiadów z kardyna?ami - elektorami i przedstawicie
lami Kurii Rzymskiej - opisuje przebieg konklawe i przedstawia portret Bene-
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dykta XVI, by w ostatnich rozdzia?ach zakre?li? wizj? Ko?cio?a pod rz?dami

nowego papie?a. Autor wysuwa w?asne sugestie dotycz?ce reform w Ko?ciele.

Pisze, jak lepiej dba? o ?wi?te ?ycie ksi??y i biskupów, jaki sens ma udzia? Ko

?cio?a w polityce.

Weioberger Laureo: Diabe? ubiera si? uPrady. - Warszawa: Albatros, 2006

Andrea Sachs, dziewczyna z ma?ego miasteczka, wyje?d?a do Nowego Jorku

w poszukiwaniu pracy. Zdobywa posad? u Mirandy Priestley, która jest redaktor

k? naczeln? pisma zajmuj?cego si? mod?. Andrea jest bardzo zadowolona z no

wej pracy, ale nie spodziewa si?, ?e szefowa jest "z piek?a rodem". Przekonuje

si? szybko, ?e Miranda traktuje pracowników jak s?u??cych, wymaga ca?kowitej

dyspozycyjno?ci, nie uznaje sprzeciwu. Dziewczyna ?yje w stresie, musi jednak

przetrwa? rok, a wtedy otworz? si? przed ni? drzwi do dalszej kariery w dowolnie

wybranej gazecie.

Iwona Pociecha
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TO WARTO WIEDZIE?

Literacki Nobel dla pisarza z Turcji

Orhan Pamuk, pochodz?cy z Turcji pisarz, otrzyma? literack? nagrod? Nobla.

Jest on jednym z najwybitniejszych pisarzy europejskich, zdobywc? wielu na

gród literackich, m.in. IMPAC. Nagrodzono pisarza, który "w poszukiwaniu

melancholijnej duszy swojego rodzinnego miasta odkry? nowe symbole zderze

nia i przenikania si? kultur" - jak napisa?a Szwedzka Akademia Królewska w uza

sadnieniu werdyktu.

Ksi??ki Pamuka wydano dot?d w 40 krajach i przet?umaczono na ponad
30 j?zyków na ca?ym ?wiecie. W tym roku ukaza?a si? jego pierwsza ksi??ka

prze?o?ona na j?zyk polski - ?nieg (Wydawnictwo Literackie). Sam pisarz w wy

wiadach okre?la j? jako "pierwsz? i ostatni? powie?? polityczna, jak? napisa?".

Impulsem do napisania ?niegu sta?o si? pogorszenie stosunków mi?dzy muzu?

ma?skim Wschodem a Zachodem. Powie?? uwa?ana jest za prób? dotarcia do

korzeni wspó?czesnego terroryzmu. Pamuk zreszt? od dawna uchodzi za pisarza

przek?adaj?cego tajemnice kultury Wschodu na j?zyk kultury Zachodu.

Tegoroczny noblista urodzi? si? w zamo?nej tureckiej rodzinie w Stambule

7 czerwca 1952 roku. W m?odo?ci kszta?ci? si? na malarza. Uko?czy? American

Robert College w Istambule, a nast?pnie studiowa? architektur? na tamtejszej

politechnice, jednak po trzech latach porzuci? j? jak i ambicje zostania artyst?
lub architektem. W 1977 r. uko?czy? dziennikarstwo na stambulskim uniwersy

tecie, lecz nigdy nie pracowa? jako dziennikarz. Lata 1985-1988 sp?dzi? na sty

pendium w Stanach Zjednoczonych (Uniwersytet Columbia, Uniwersytet lowa).

Regularnie zacz?? pisa? w 1974 r. Pierwsza jego powie?? Karanlik ve Isik

(Darkness and Light), opowiadaj?ca histori? trzech pokole? bogatej rodziny miesz

kaj?cej w dzielnicy Stambu?u, w której wychowa? si? sam Orhan Pamuk, zosta?a

nagrodzona w konkursie literackim Milliyet Press Novel Contest w 1979 r. Trzy
lata pó?niej opublikowano j? pod tytu?em Cevdet Bey ve Ogu/lari (Mr. Cevdet

and His Sons). W 1983 r. przyznano jej nagrod? im. Orhana Kemala. To pocz?

tek kariery pisarskiej Orhana Pamuka w kraju i za granic?.

S?aw? przynios?y mu powie?ci historyczne: Bia?y Zamek (z wieloma w?tkami

polskimi), Nazywam si? Czerwie? oraz wspó?czesna, polityczna - ?nieg. Za

sensacyjno-kryminaln? fabu?? ?niegu kryje si? próba dotarcia do ?róde? wspó?

czesnego terroryzmu. Impulsem do napisania ksi??ki sta?o si? pogorszenie sto

sunków mi?dzy Wschodem a Zachodem po atakach na WTC. M?ody poeta, Ka

wraca po 12 latach emigracji w Niemczech do ojczystej Turcji na pogrzeb mat

ki. W ma?ym anatolijskim miasteczku Kars podejmuje prób? odzyskania m?o-
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dzie?czej mi?o?ci, a przy okazji pisze artyku? na temat serii tajemniczych samo

bójstw w?ród m?odych dziewcz?t, którym zakazano noszenia muzu?ma?skich

chust. Prowadz?c swe dziennikarskie ?ledztwo Ka poznaje miejscowe w?adze,
rozmawia ze studentami, kandydatem na burmistrza w nadchodz?cych wybo

rach, sufickim szejkiem, pierwszym islamskim pisarzem science fiction i terro

ryst?. Nawiedzaj?ca nagle okolic? pot??na zamie? ?nie?na na kilka dni odcina

miasteczko od reszty ?wiata. Kars staje si? widowni? bardzo wspó?czesnego
i tragicznego w skutkach konfliktu politycznego, w który zaanga?owane s?

miejscowe ?wieckie w?adze, wyznawcy islamu i Kurdowie.

W swojej ojczy?nie uchodzi Pamuk za posta? kontrowersyjn?. Kilka lat temu

odwa?y? si? na forum mi?dzynarodowym poruszy? temat tabu dla tureckich

mediów - rze? Ormian, któr? wspó?cze?ni historycy uwa?aj? za pierwsze ludo

bójstwo XX wieku. Pisarzowi wytoczono proces za "obraz? narodu tureckiego".
W przysz?ym roku w Polsce ma si? ukaza? kolejna ksi??ka tegorocznego no

blisty - Nazywam si? Czerwie?, a w 2008 - Nowe ?ycie.

Halina Biniek

Nike 2006 dla Doroty Mas?owskiej

Laureatk? nagrody literackiej Nike 2006 zosta?a Dorota: Mas?owska, autorka

powie?ci Paw królowej. W finale tegorocznej Nike znalaz?y si? cztery powie?ci,
m.in. Wszystkie j?zyki ?wiata Zbigniewa Mentzla (Znak), Warunek Eustachego

Rylskiego (?wiat Ksi??ki) oraz Lubiewo Micha?a Witkowskiego (Korporacja

HA!art). Pozosta?e nominowane tytu?y to dwa zbiory wierszy: Dwukropek Wi

s?awy Szymborskiej (a5) i Ta chmura powraca Piotra Matywieckiego, a tak?e

tom esejów Mariusza Wilka pt. Wo?oka (Wydawnictwo Literackie).

"Ju? debiut powie?ciowy Doroty Mas?owskiej, czyli Wojna polsko-ruska pod

flag? bia?o-czerwon? by? ksi??k? wybitn?, znalaz? si? zreszt? w finale nagrody

literackiej Nike. Ksi??ka zosta?a okrzykni?ta pierwsz? "polsk? powie?ci? dre

siarsk?", a dzi?ki pozytywnym recenzjom Jerzego Pilcha z Polityki do ko?ca

2002 r. sprzedano j? w 50 tys. egzemplarzach (do dzi? 120 tys. egz.). Swoimi

rysunkami Wojn? przyozdobi? Krzysztof Ostrowski - rysownik komiksów,

grafik, wokalista zespo?u Cool Kids Of Death. Drug? powie?ci? Dorota Ma

s?owska potwierdzi?a swoj? pozycj?, wi?cej - nawet j? umocni?a" - powiedzia?
Bereza.
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Paw królowej, jej druga powie??, zosta?a opublikowana w roku 2005 przez

wydawnictwo Lampa i Iskra Bo?a. Jednym z g?ównym tematów powie?ci jest
?wiat wspó?czesnych mediów, tandetne sensacje, jednodniowa s?awa. Powie??

nawi?zuje do utworów hip-hopowych nie tylko rytmem i stosowaniem przez

autork? cz?stochowskich rymów, ale te? postaw? kontestacji wobec ?wiata.

W Pawiu królowej Mas?owska drwi ze wszystkiego, ale tak?e z samej siebie.

Umie?ci?a w powie?ci swoje alter ego
- pisark?, która ,Ju? nigdy nie napisa?a

?adnej ksi??ki", chodzi po domu ci?gn?c za sob? "odw?ok odkurzacza" i rozmy

?la o minionej popularno?ci i s?awie.

Dorota Mas?owska urodzi?a si? 3 lipca 1983 roku w Wejherowie (woj. po

morskie). W wieku 16 lat otrzyma?a I nagrod? czasopisma Twój Styl w konkur

sie "Dzienniki Polek 2000" za cykl opowiada? Mi??nie skrzyde?. Przewodnicz?

cy jury konkursu Tomasz Jastrun nazwa? j? wtedy "wielkim talentem". Oprócz

prozy pisze tak?e wiersze - by?a laureatk? konkursu' poetyckiego "Z?ote Pióro

Sopotu" w 2002 roku. Finalistka Olimpiady Polonistycznej. W tym?e roku wy

da?a ksi??k? Wojna polsko-ruska podflag? bia?o-czerwon?. W 2003 r. otrzyma

?a paszport Polityki w kategorii literatura za "oryginalne spojrzenie na polsk?

rzeczywisto?? oraz twórcze wykorzystanie j?zyka pospolitego". W tym samym

roku zosta?a nominowana do Nagrody Pegaza oraz do presti?owej nagrody
Nike. G?ównej nagrody nie zdoby?a, ale zosta?a wyró?niona nagrod? publiczno
?ci, zdobywaj?c 35% g?osów (pobi?a tym samym Wis?aw? Szymborsk?, która

otrzyma?a 19% g?osów oraz Czes?awa Mi?osza - 10%). 6 pa?dziernika 2003 r.

w Teatrze Wybrze?e w Gda?sku mia?a miejsce premiera sztuki napisanej na

podstawie Wojny polsko-ruskiej. ... Spektakl wyre?yserowa?a Agnieszka Lipiec
Wróblewska, a Silnego zagra? Eryk Lubos.

Studiowa?a krótko psychologi? na Uniwersytecie Gda?skim, obecnie mieszka

w Warszawie, gdzie podj??a studia kulturoznawcze na Uniwersytecie Warszaw

skim. Mas?owska przez jaki? czas pisa?a felietony w tygodniku Przekrój pt.

Dziennik z krainy paz?otka. Napisa?a kilka recenzji ksi??ek dla Wysokich Obca

sów (dodatek do Gazety Wyborczej) w rubryce Hit Kit. Obecnie wspó?pracuje
z magazynem Lampa.

Po ukazaniu si? debiutanckiej ksi??ki Mas?owskiej 19-1etni? autork? okrzyk

ni?to "cudownym dzieckiem m?odej polskiej prozy". 'Powie?? podzieli?a kryty
ków i czytelników - jedni oburzali si? i twierdzili, ?e autorka zniekszta?ca i zabija

j?zyk, drudzy za? chwalili j? za doskona?y s?uch j?zykowy i twórcze jego wyko

rzystanie. Wykreowana w utworze wizja rzeczywisto?ci, widzianej z perspek

tywy "dresiarza", by?a pierwszym tego rodzaju obrazem w historii polskiej

literatury. Sama autorka przyzna?a: "Zrobi?am sztuk? z czego?, z czego pozornie
sztuki zrobi? si? nie da. Z najbardziej wstydliwej warstwy rzeczywisto?ci. Z cze

go? ?enuj?cego, odgrodzonego od sztuki." Jak dot?d Wojna polsko-ruska pod

flaga bia?o-czerwon? ukaza?a si? we Francji (pod tytu?em Polococtail Party
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w styczniu 2004 roku), we W?oszech (Bierz wszystko), w Niemczech, w Cze

chach (Czerwone i bia?e), w Holandii i na W?grzech. Wsz?dzie zebra?a pozy

tywne recenzje. We w?oskiej gazecie La Stampa napisano, ?e ksi??ka ta jest

ponurym obrazem socjologicznym wspó?czesnej Polski. Dzie?a Doroty Mas?ow

skiej s? interpretowane jako obraz stanu kultury ma?ych miasteczek i wielkich

blokowisk w Polsce oraz reakcja na letarg, jaki zapanowa? w polskiej literaturze

po 1989 roku.

Po trzech latach od premiery Wojny polsko-ruskiej. .. Mas?owska napisa?a

now? powie?? pt. Paw królowej. Podobnie jak w pierwszej powie?ci i tu wpisuje
siebie w grono bohaterów literackich -

tym razem pojawia si? jako MC Doris,
która przemierza na rowerze ulice Warszawy. Paw królowej to powie?? rozra

chunkowa. Autorka odwo?a?a si? w niej do osobistych (i raczej przykrych) do

?wiadcze?. Dorota Mas?owska - w chwili debiutu sympatyczna nastolatka z pro

wincji - na w?asnej skórze odczu?a, co znaczy dosta? si? w tryby medialnej

machiny i szpony macherów traktuj?cych literatur? jako jedn? z ga??zi show

biznesu, a m?odziutk? pisark? jako bezwoln? kukie?k?. Nie dziwi wi?c, i? g?ów

nym bohaterem swojego nowego utworu uczyni?a gasn?c? gwiazd? muzyki

rozrywkowej, g?upkowatego wokalist?, obiekt medialnych manipulacji i obrzy

dliwego prostaka. Postaciami drugoplanowymi s? równie pokraczne i niem?dre

figury. Rzecz dzieje si? w dzisiejszej Warszawie i mo?na w niej widzie? zjadliwy

pamflet na tzw. warszawk? (cyniczny i zepsuty ?wiat mediów i show-biznesu).

Halina Biniek
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rosyjski: Polsko-russkaja vojna pod belo-krasnym flagom, Moskva: Inostranka, 2005

hiszpa?ski: Blanco nieve, rojo Rusia, Barcelona: Mondadori, 2005·
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KRONIKA

KRONIKA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

POWIATU ZAMOJSKIEGO

I PÓ?ROCZE 2006 ROKU - Wybór -

ZAMO??

stycze? / luty
• Ekslibrisy grafików Zamojszczyzny -

wystawa
- PiMBP

• Urokliwe zak?tki w obiektywie Stanis?awa Or?owskiego -

wystawa fotogra
tii-PiMBP

• Zamojszczyzna dzieciom Afryki -

wystawa fotograficzna - PiMBP

• Spotkanie z ks. dr. Czes?awem Gaikiem, autorem ksi??ki My?l pedagogiczna
Boles?awa Prusa na tle pozytywizmu polskiego w ramach Zamojskich
Biesiad Literackich - PiMBP

• Rozstrzygni?cie konkursu dla dzieci na nazw? Sali zabaw przy Oddziale dla

Dzieci i M?odzie?y PiMBP w Zamo?ciu. Wybrano nazw? Radosnia - PiMBP

• Ferie z Astrid - cykl zaj?? bibliotecznych odbywaj?cych si? w ramach akcji
Ferie w Bibliotece. W programie znalaz?y si? m.in.: lekcja biblioteczna

Szwecja - rodzinny kraj Astrid Lindgren; g?o?ne czytanie ksi??ek szwedz

kiej autorki; konkursy: Pisz? list do Pippi - literacki, Z jakiej to ksi??ki -

czytelniczy, Tworzymy galeri? bohaterów ksi??ek Astrid Lindgren - pla

styczny
- Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• Karnawa?owe maski z ró?nych stron ?wiata - konkurs plastyczny - Oddzia?

dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• Literacka podró? do Doliny Muminków - cykl spotka? obejmuj?cych g?o
?ne czytanie ksi??ek T. Jansson w Przedszkolu nr 9 - Oddzia? dla Dzieci

i M?odzie?y PiMBP

• Male?ka mi?o?? - konkurs kol?d i pastora?ek - O?rodek Czytelnictwa Nie

pe?nosprawnych PiMBP

• O cz?owieku, który wyczarowa? dzieciom najpi?kniejsze ba?nie - lekcja
biblioteczna dla m?odzie?y z O?rodka Szkolno-Wychowawczego - O?rodek

Czytelnictwa Niepe?nosprawnych PiMBP

• Zaj?cia organizowane w ramach Ferii w bibliotece: Dziewczynka z zapa?
kami H. Ch. Andersena, Fizia Po?czoszanka A. Lindgren - g?o?ne czytanie;

konkursy plastyczne: To by? rok, Dziewczynka z zapa?kami, W?ród przyja
ció? Fizi, Odkryj drog? do bajkowej krainy; zabawa Jestem Fizia - FB nr l

• G?o?ne czytanie ksi??ek A. Lindgren dzieciom z Przedszkola nr 13 - FB nr 2
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• W ramach akcji Ferie w Bibliotece zorganizowano konkursy plastyczne

Moja walentynka, Bal u ?nie?ki - FB nr 2

• Brzechwolandia - konkurs recytatorski dla dzieci - FB nr :2

• Papuga Polinezja, Zima w Puddleby, Stumilowy las pod ?niegiem, Zimowe

ubranko dla Kubusia Puchatka, Czy przyjaciel jest potrzebny - zaj?cia pla

styczne po??czone z g?o?nym czytaniem utworów H. Loftinga, A.A. Mil

nea i J. Korczakowskiej - FB nr 3

• Ferie z ba?niami braci Grimm - zaj?cia dla dzieci w ramach akcji Ferie

w Bibliotece obejmuj?ce: czytanie ba?ni, zaj?cia plastyczne nimi inspiro

wane, konkurs czytelniczy Czy znam ba?nie braci Grimm i konkurs pi?kne

go czytania - FB nr 3

• G?o?ne czytanie ksi??ek S. Lagerlof w ramach programu Czytam, wiem,

tworz? w Przedszkolu nr 5 - FB nr 4

• Agata Christie - królowa zbrodni -

wystawa
- FB rir 5

• Cholesterol - choroba czy zdrowie? -

wystawa
- FB nr 5

• G?o?ne czytanie ksi??ek T. Jansson - FB nr 6

• Najzabawniejsza zabawa Muminków - konkurs plastyczny - FB nr 6

• Zgaduj-zgadula na wyspie
- konkurs literacki - FB nr 6

• Kto czyta ten wie - quiz zoologiczny - FB nr 6

marzec

• Ksi?dz Jan Twardowski -

poeta budz?cy nadziej? -

wystawa
- PiMBP

• Ekslibrisy grafików Zamojszczyzny -

wystawa
- PiMBP

• W kolejce do nieba - widowisko poetycko-muzyczne po??czone z promocj?
tomiku ks. Jana Twardowskiego Odwrotna strona rozpaczy. Wiersze ks.

Twardowskiego recytowa? Jerzy Zelnik, opraw? muzyczn? przygotowa? ze

spó? "Archanio?y" pod kierunkiem P. Sikorskiego i J. Przekoci?skiej, wst?p

i prowadzenie ks. prof. Krzysztof Guzowski - PiMBP

• Jestem z wami - Jan Pawe? II-wystawa - PiMBP

• Czytamy polskich autorów - cykl spotka? obejmuj?cych g?o?ne czytanie

ksi??ek T. Jansson w Przedszkolu nr 9 - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y
PiMBP

• Literacka podró? do Doliny Muminków - cykl spotka? obejmuj?cych g?o
?ne czytanie ksi??ek T. Jansson w Przedszkolu nr 9 - Oddzia? dla Dzieci

i M?odzie?y PiMBP

• Dzia?alno?? punktu "ksi??ki mówionej" w ?rodowisku niewidomych - lek

cja biblioteczna dla ucz. kI. IV szko?y podstawowej - O?rodek Czytelnic
twa Niepe?nosprawnych PiMBP

• ?amig?ówka literacka - konkurs literacki - FB nr l

• Kobieta w malarstwie -

wystawa
- FB nr l

• Dyktando na weso?o - konkurs - FB nr 2
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• G?o?ne czytanie ksi??ek Astrid Lindgren - cykl spotka? z dzie?mi z Przed

szkola nr 13 - FB nr2

• Czytam, wiem, tworz?
- cykl zaj?? propaguj?cych czytelnictwo w?ród dzie

ci. Program obejmowa? g?o?ne czytanie ksi??ek A. Lindgren oraz zaj?cia

plastyczne przygotowane w oparciu o czytane utwory
- FB nr 3

• Bajka w prezencie
- cykl spotka? obejmuj?cych g?o?ne czytanie ksi??ek

T. Jansson w Przedszkolu nr 14 - FB nr 3

• J 5 rocznica ?mierci Stejana Kisielewskiego -

wystawa
- FB nr 5

• Konkurs plastyczny Zwiastuny wiosny - FB nr 6

• Cudowna podró? z Selm? Lagerlof - g?o?ne czytanie ksi??ek S. Lagerlof
oraz konkurs zrealizowany w oparciu o czytane teksty - FB nr 6

kwiecie?

• ?wi?ta Wielkanocne w pocztówkach -

wystawa kartek ?wi?tecznych z ko?ca

XIX i I po?. XX wieku - PiMBP

• Jestem z wami - Jan Pawe? 11- wystawa
- PiMBP

• Zamo?? w literaturze -

wystawa
- PiMBP

• W ramach Zamojskich Biesiad Literackich odby?o si? spotkanie z Karolem

Modzelewskim, historykiem mediewist?, autorem m.in. ksi??ki Barbarzy?
ska Europa, w PRL dzia?aczem opozycji demokratycznej i wspó?za?o?ycie
lem Solidarno?ci - PiMBP

• Og?oszenie i realizacja ogólnopolskiego konkursu o tematyce ekologicznej
By "szumy" nigdy nie przesta?y szumie? - PiMBP

• Og?oszenie i realizacja konkursu Pami?? przesz?o?ci - PiMBP

• Edukacja regionalna - szkolenie dla pracowników bibliotek publicznych.

Program obejmowa? m.in. wyk?ad dr Joanny Rodzo? Edukacja regionalna
jako narz?dzie kszta?towania to?samo?ci lokalnej - PiMBP

• Czytam, wiem, tworz?
- cykl zaj?? propaguj?cych czytelnictwo w?ród dzie

ci. Program obejmowa? g?o?ne czytanie szwedzkiej literatury dzieci?cej,

(ksi??ek A. Lindgren, S. LagerIOf, T. Jansson) oraz konkursy i zabawy

przygotowane w oparciu o czytane utwory np. konkurs plastyczny Powrót

Ni/sa Paluszka do domu - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• Imprezy czytelnicze: Baw si? i ucz z Kubusiem Puchatkiem, Akademia Pana

Kleksa i jej przyjaciele, Szcz??liwy ?wiat Muminków, Doktor Dolittle i ca?y
ten cyrk - konkursy czytelnicze, Portret Alicji z Krainy Czarów, Plasteli

nowa posta? Pinokia - konkursy plastyczne, Nowa przygoda Misia Uszatka

- konkurs literacko-plastyczny, Lotta zaprasza na bal- zabawa edukacyj

na, Piotru? Pan -

gra planszowa - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• Literacka podró? do Doliny Muminków - cykl spotka? obejmuj?cych g?o
?ne czytanie ksi??ek T. Jansson w Przedszkolu nr 9 - Oddzia? dla Dzieci i

M?odzie?y PiMBP
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• Pami?ci Jana Paw?a II - "spotkanie czwartkowe" w ?wietlicy PZN - O?ro-

dek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych PiMBP

• Konkurs wiedzy Targowisko ró?no?ci - FB nr l

•
.

G?o?ne czytanie ksi??ki T. Jansson Opowiadania z Doliny Muminków - FB nr l

• Przedszkolaki w bibliotece - wycieczka do biblioteki dzieci z Przedszkola

nr l3 -FB nr 2

• Cykl zaj?? propaguj?cych czytelnictwo w?ród dzieciph. Czytam, wiem,

tworz?. Program obejmowa? g?o?ne czytanie i ilustrowanie ksi??ek S. La

gerIof, T. Jansson, A. A. Milnea - FB nr 3

• Bajka w prezencie
- cykl zaj?? dla przedszkolaków. W programie g?o?ne

czytanie ksi??ki A. A. Milne' a Kubu? Puchatek oraz zaj?cia plastyczne Ku

busiowe rysowanki - FB nr 3

• U ?róde? sukcesu tkwi marzenie, ?egnamy Stanis?awa Lema - gazetki - FB nr 3

• Pozdrawiam i b?ogos?awi? - w pierwsz? rocznic? ?mierci papie?a Jana

Paw?a II -

wystawa
- FB nr 5

• G?o?ne czytanie ksi??ek o Pippi T. Jansson oraz konkurs plastyczny Pa-

mi?miki Tatusia Muminka - FB nr 6

• Godzina z rozrywk? - konkurs literacki dla dzieci - FB nr 6

maj
• Henryk Sienkiewicz w ilustracji -

wystawa poplenerowa przygotowana ze

zbiorów Galerii Zamojskiej BWA- PiMBP

• Zamo?? w literaturze -

wystawa
- PiMBP

• Ksi??ka z autografem - ze zbiorów PiMBP w Zamo?ciu -

wystawa
- PiMBP

• Stanis?aw Kostka Zamoyski (1775-1856) -

mecenas sztuki i nauki, twórca

Biblioteki Ordynacji Zamojskiej
-

wystawa
- PiMBP

• 19 V - w Tygodniu Bibliotek - odby?o si? nadanie PiMBP w Zamo?ciu

imienia Stanis?awa Kostki Zamoyskiego. Uroczysto?? rozpocz??o po?wi?
cenie nowego gmachu Biblioteki. Sylwetk? Stanis?awa Kostki Zamoyskie

go
- bibliotekarza i bibliofila przedstawi? dr Tomasz Makowski (BN). Me

dal Bibliotheca Magna-Perennisque wr?czy?a PiMBP w Zamo?ciu p. El?

bieta Stefa?czyk, przew. ZG SBP. Uroczysto?? nadania imienia by?a inau

guracj? obchodów 85-lecia zamojskiej Biblioteki - PiMBP

• Impreza czytelnicza Cztery pory roku w Dolinie Muminków zorganizowana
dla dzieci z Przedszkola nr 7 z Oddzia?ami Integracyjnymi - Oddzia? dla

Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• Spotkanie z Tove Jansson i jej Muminkami - impreza czytelnicza przepro

wadzona w Specjalnym O?rodku Szkolno-Wychowawczym - Oddzia? dla

Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• Konkurs Lwów w poezji i piosence zrealizowany w ?wietlicy PZN - O?ro

dek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych PiMBP

51



• Wiosna w poezji i sztuce - impreza czytelnicza dla wychowanków O?rodka

Szkolno-Wychowawczego - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych
PiMBP

• Moje spotkanie z bibliotek? - 2 wycieczki do biblioteki dzieci z Przedszko-

la nr 15 po??czone z g?o?nym czytaniem - FB nr l

• Majówka z duchami - zaj?cia zabawowe dla dzieci - FB nr l

• Ksi??ka mówi do stroskanego -

wystawa
- FB nr l

• Konkurs plastyczny Mój ulubiony bohater z ksi??ki Henryka Sienkiewicza -

FB nr2

• Czytam, wiem, tworz?
- cykl zaj?? propaguj?cych czytelnictwo w?ród dzie

ci. Program obejmowa? g?o?ne czytanie i ilustrowanie ksi??ek S. Lagerlof,
T. Jansson, A. A. Milnea=- FB nr 3

• Przygody i w?drówki Misia Uszatka - zaj?cia plastyczne - FB nr 3

• 90 rocznica ?mierci Henryka Sienkiewicza -

wystawa
- FB nr 5

• Biblioteka bez tajemnic
- wycieczka przedszkolaków do biblioteki - FB nr 6

czerwiec

• Ukaza? si? kolejny (23) numer Bibliotekarza Zamojskiego - PiMBP i SBP

Oddzia? Zamo??

• Wspólne czytanie magiczna podró? ku doros?o?ci - impreza zorganizowana
w ramach V Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, po?wi?cona

upowszechnianiu idei g?o?nego czytania dzieciom. Program obejmowa?
m.in.: g?o?ne czytanie dzieciom fragmentów ksi??ek przez przedstawicieli
ró?nych zawodów, spotkanie z poetk? Alicj? Patey-Grabowsk? pt. Zacza

rowany ?wiat wierszy, inscenizacj? Kopciuszka w wykonaniu teatrzyku
KWAK z Przedszkola Miejskiego nr 8 w Zamo?ciu - PiMBP

• Konferencja ph. Jak czyta? dzieciom - wspó?praca bibliotek w rozwijaniu

potrzeb czytelniczych dziecka. Jej program obejmowa? referaty: Magia po

ezji - jak czyta? i rozumie? poezj? - Alicja Patey-Gabowska, Tekst literacki

w procesie dydaktyczno-wychowawczym i terapii pedagogicznej - Monika

Popielec (O?rodek Szkolno-Wychowawczy w Zamo?ciu), Dzia?ania biblio

teczne w procesie wspierania rozwoju dziecka - Katarzyna Grela (Bibliote
ka Pedagogiczna w Zamo?ciu), Zabawa jako metoda pracy z dzie?mi w wie

ku przedszkolnym - Marta Greszta (ZDK) - PiMBP

• By "szumy" nigdy nie przesta?y szumie? - podsumowanie ogólnopolskiego
konkursu plastycznego dla dzieci i m?odzie?y o tematyce ekologicznej.
W programie podsumowania znalaz?a si? pogadanka Uroczysko Zamojsz

czyzna, któr? wyg?osi? Stanis?aw Jachymek, w?a?ciciel Zagrody Wiejskiej
w Guciowie - PiMBP

• Wystawa pokonkursowa By "szumy" nigdy nie przesta?y szumie? - PiMBP
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• Ksi??ka z autografem - ze zbiorów PiMBP w Zamo?ciu -

wystawa ksi??ek
-PiMBP

• Stanis?aw Kostka Zamoyski (1775-1856) - mecenas sztuki i nauki, twórca

Biblioteki Ordynacji Zamojskiej -

wystawa
- PiMBP

• Po co ja to wszystko - spotkanie poetyckie z Leszkiem D?ugoszem zorgani
zowane w ramach Zamojskich Biesiad Literackich - PiMBP

• Og?oszono powiatowy konkurs o tematyce regionalnej St?d pochodz? -

PiMBP

• Podsumowanie konkursu plastycznego Moi przyjaciele z Doliny Muminków

organizowanego wspólnie z Przedszkolem nr 9 - Oddzia? dla Dzieci i M?o

dzie?y PiMBP

• M?odzie?cza poezja Karola Wojty?y - spotkanie poetyckie dla m?odzie?y

gimnazjalnej z O?rodka Szkolno-Wychowawczego oraz O?rodka Rehabili

tacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego - O?rodek Czytelnictwa Niepe?no

sprawnych PiMBP

• Spotkanie integracyjne dzieci i m?odzie?y ze Szko?y Podstawowej nr 3,
O?rodka Szkolno-Wychowawczego, O?rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno

Wychowawczego oraz m?odzie?y z Warsztatów Terapii Zaj?ciowej - obej
mowa?o pogadank? o H. Ch. Andersenie oraz inscenizacj? ba?ni H. Ch.

Andersena Opowie?? o matce w wykonaniu m?odzie?y z O?rodka Szkolno

Wychowawczego - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych PiMBP

• Wiersze p?dzlem malowane - konkurs plastyczny
- FB nr 1

• Cykl wycieczek do biblioteki dzieci z Przedszkola nr 15 po??czonych z

g?o?nym czytaniem literatury dzieci?cej - FB nr 1

• Wielka sztuka ma?ych dzieci -

wystawa prac plastycznych dzieci - FB nr 1

• Zamo?? od A do Z - konkurs historyczny - FB nr 2

• Czytam, wiem, tworz?
- cykl zaj?? propaguj?cych czytelnictwo w?ród dzie

ci. Program obejmowa? g?o?ne czytanie ksi??ek A. Lindgren oraz zaj?cia

plastyczne przygotowane w oparciu o czytane utwory
- FB nr 3

• Bajka w prezencie
- cykl spotka? obejmuj?cych g?o?ne czytanie Kubusia

Puchatka A.A. Milne' a - FB nr 3

• Muminkowe krzy?ówki; Pippi, Tommy, Anika i inni - konkursy czytelnicze
-FB nr 3

• Z Muminkiem na wakacje; Mimbla, W?óczykij i inni; W?drówki W?óczykija
- zaj?cia plastyczne - FB nr 3

• Henryk Sienkiewicz. Wielki Ja?mu?nik Polaków - gazetka - FB nr 3

• Konkurs literacki Brzechwa dzieciom - dzieci Brzechwie - FB nr 4

• W mojej ojczy?nie ...

-

wystawa po?wi?cona Cz. Mi?oszowi - FB nr 5

• W?drówki Muminków -

g?o?ne czytanie ksi??ek T. Jansson w Przedszkolu

nr6-FBnr6
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• Noc ?wi?toja?ska Muminków - konkurs plastyczny - FB nr 6

• Tuwim dzieciom - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 6 - FB nr 6

ADAMÓW

luty
• Opowie?ci z Namii - projekcja filmu z p?yty DVD i dyskusja nad filmem - GBP

• 14 lutego - Dzie? zakochanych
-

pogadanka - GBP i FB Bondyrz

marzec

• Twórczo?? literacka Jana Paw?a II -

pogadanka
- GBP

• Jan Pawe? Wielki - projekcja filmu z p?yty DVD i dyskusja nad filmem

-GBP

maj
• By ,,szumy" nigdy nie przesta?y szumie? - og?oszenie i realizacja konkursu

powiatowego - GBP

• G?o?ne czytanie bajek - zaj?cia dla dzieci - GBP

czerwiec

• Zorganizowano imprez? ?rodowiskow? z okazji Dnia Dziecka - FB Bon

dyrz
• Moje wymarzone wakacje - konkurs plastyczny - GBP

• G?o?ne czytanie Ba?ni H. Ch. Andersena - zaj?cia dla dzieci - FB Suchowola

GRABOWlEC

stycze?
• Spotkanie w bibliotece - zaj?cia dla ucz. kI. II szko?y podstawowej - GBP

luty
• Zorganizowano zaj?cia dla dzieci i m?odzie?y na czas ferii zimowych.

W programie m.in.: konkursy, gry, zgadywanki, wyjazd do kina - GBP

• Czytamy dzieciom - zaj?cia dla dzieci; czytanie Ba?ni Andersena - GBP

marzec

• Spotkanie w bibliotece - zaj?cia dla ucz. kI. I szko?y podstawowej - GBP

kwiecie?

• Odby?y si? gminne eliminacje Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. Boles?awa

Le?miana - GBP i GOK

• Tradycje wielkanocne - wykonywanie pisanek i palm wielkanocnych - GBP

• Dzie? Ziemi - impreza ekologiczna - GBP

maj
• Zorganizowano uroczysto?? patriotyczno-religijn? z okazji rocznicy uchwa

lenia Konstytucji 3 maja
- GBP i GOK
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• Zorganizowano wycieczk? dla dzieci do Zamo?cia. W programie m.in.

zwiedzanie Starówki i pobyt na basenie - GBP i GOK

czerwiec

• Dzie? Dziecka - ?rodowiskowa impreza plenerowa dla dzieci, w programie:

konkursy, malowanie na asfalcie, dyskoteka - GBP i GOK

• Zorganizowano koncert uczniów szko?y muzycznej Yamaha - GBP i GOK

KOMARÓW

stycze?
• Zorganizowano vn Gminny Przegl?d Zespo?ów Kol?dniczych - GBP i SOKiS

• Zaczarowany ?wiat Kubusia Puchatka - impreza biblioteczna realizowana

w ramach akcji Ca?a Polska czyta dzieciom. Program imprezy obejmowa?

gazetk? po?wi?con? autorowi, g?o?ne czytanie dzieciom ksi??ek A. A. Mil

nea, konkurs na ilustracj? do wybranej ksi??ki oraz pokonkursow? wysta

w? prac
- FB Zubowice

luty
• Zorganizowano Przegl?d Teatrów Dzieci?cych i M?odzie?owych - GBP

i SOKiS

• Najaktywniejszy czytelnik ferii - konkurs czytelniczy - GBP

• Poszukiwanie informacji z wykorzystaniem internetu - lekcja biblioteczna

dla kI. II gimnazjum - FB Zubowice

marzec

• Zaj?czek wielkanocny - og?oszenie konkursu plastycznego - GBP

• Wybieramy bestseller biblioteki - konkurs na recenzj? wybranej ksi??ki -

FBZubowice

• Kontynuacja akcji Cala Polska czyta dzieciom, w ramach której odby?o si? czyta
nie literatury przybli?aj?cej tradycje i zwyczaje kultywowane w Polsce zwi?zane
ze ?wi?tami Wielkanocnymi (czytanie opowiada? ks. J. Twardowskiego,

wykonanie dekoracji ?wi?tecznej, konkurs na naj?adniejsz? kartk? ?wi?

teczn?) - FB Zubowice

kwiecie?

• Odby?y si? gminne eliminacje Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. Boles?awa

Le?miana - GBP i GOK

maj
• Uchwalenie Konstytucji 3-maja - uroczysto?? patriotyczno-religijna - GBP

iGOK

• Z Plastusiem przez klas? pierwsz?
- kontynuacja akcji Ca?a Polska czyta dzie

ciom, w ramach której odby?o si? g?o?ne czytanie, dyskusja oraz ilustrowanie wy

s?uchanych tekstów - FB Zubowice
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czerwiec

• Zorganizowano IV Gminny Festiwal Ba?ni - GBP i SOKiS

• Zorganizowano zawody integracyjne w biegach prze?ajowych o Puchar

W ójta Gminy Komarów - Osada - GBP i SOKiS

KRASNOBRÓD

stycze?

• tycie i twórczo?? Henryka Sienkiewicza - konkurs czytelniczy - MGBP

i ZSPiO w Krasnobrodzie

• Pisanie wierszy jest szukaniem przyjaciela -

wystawa po?wi?cona ks. Ja

.nowi Twardowskiemu - MGBP

• Od pierwszych liter -

ju? na ca?e ?ycie
- spotkanie w bibliotece i przegl?d

ksi??ek dla dzieci - FB Rutki

luty
• G?o?ne czytanie dzieciom ksi??ki Miasteczko z bajki Doroty GeIIner - MGBP

• Brzechwa bawi, Brzechwa uczy
- konkurs plastyczno-literacki - FB Rutki

marzec

• Przeprowadzono remont bie??cy pomieszcze? bibliotecznych - MGBP

• Ksi??ka - przyjaciel, którego szanuj?
- lekcja biblioteczna dla uczniów klas

II szko?y podstawowej - FB Rutki

kwiecie?

• Si?gajmy do korzeni - og?oszenie konkursu o tematyce regionalnej
- MGBP

• By "szumy" nigdy nie przesta?y szumie? - og?oszenie i realizacja powiatowe

go konkursu o tematyce ekologicznej - MGBP

• Zorganizowano wycieczk? do biblioteki dla dzieci z kI. I i II szko?y pod

stawowej - MGBP

• Bajki dla przedszkolaka - spotkanie z dzie?mi i g?o?ne czytanie bajek - FB

Rutki

maj
• Poprzez organizacj? kiermaszu oraz stoiska informacji turystycznej Biblio

teka w??czy?a si? w gminn? imprez? Majówka Roztocza?ska - MGBP

• Zorganizowano wycieczk? do biblioteki dzieci z kI. I szko?y podstawowej,

której celem by?o zapoznanie z ksi?gozbiorem dzieci?cym - FB Rutki

czerwiec

• ?elazny Marcin - g?o?ne czytanie dzieciom bajki oraz zgaduj-zgadula -

MGBP

• Nadziei ka?dy musi szuka? sam dla siebie, nie ma ?adnej powszechnej recepty
-

wystawa po?wi?cona Czes?awowi Mi?oszowi - MGBP
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• Zorganizowano podsumowanie konkursu czytelniczego Najwi?cej przeczy

tanych ksi??ek w roku szkolnym 2005/2006 - MGBP, FB Rutki

• Z ba?ni? przez ?wiat - spotkanie z dzie?mi oraz przegl?d literatury dzieci?

cej - FB Rutki

LABUNIE

stycze?
• Zorganizowano dwa wyk?ady dla m?odzie?y gimnazjalnej ph. Powstanie

styczniowe na Zamojszczy?nie
- GBP

luty
• Zorganizowano dwa wyk?ady dla m?odzie?y gimnazjalnej ph. Wykopaliska

archeologiczne na Zamojszczy?nie - GBP

kwiecie?

• Szybsza ni? lew - spotkanie autorskie z Agnieszk? Martink? - GBP

czerwiec

• Moja ma?a ojczyzna
-

wystawa o tematyce regionalnej - GBP

MI?CZYN

stycze?
• Zorganizowano dwa Wieczory bajek - cykliczne zaj?cia biblioteczne; g?o

?ne czytanie Przygód Tupcia Chrupcia oraz bajki Dlaczego s?o? ma d?ugi nos

• Moje spotkanie ze s?oniem - konkurs plastyczny
• Biblioteka wyposa?ona zosta?a w komputer (sprz?t przekazany przez Urz?d

Gminy w Mi?czynie)

luty
• Wieczór bajek - cykliczne zaj?cia biblioteczne; g?o?ne czytanie Ba?ni braci

Grimm

• Uroki zimy =lepienie figur ?nie?nych - zaj?cia na powietrzu
• Og?oszenie i realizacja wojewódzkiego konkursu Pami?? przesz?o?ci

marzec

• Zorganizowano dwa Wieczory bajek - cykliczne zaj?cia biblioteczne; g?o?ne

czytanie ksi??ek Przygody krecika oraz Nowe przygody Kubusia Puchatka

• Wszystko o wio?nie - konkurs plastyczny

kwiecie?

• Zorganizowano dwa Wieczory bajek - cykliczne zaj?cia biblioteczne; g?o
?ne czytanie wierszy ze zbioru Podró? do le?nej krainy

• Kolorowe pisanki - konkurs pl?styczny
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• Zorganizowano wycieczk? do biblioteki dzieci z oddzia?u przedszkolnego,

której celem by?o zapoznanie z bibliotek? i ksi?gozbiorem dla naj m?odszych

maj
• Wieczór bajek - cykliczne zaj?cia biblioteczne; g?o?ne czytanie Opowie?ci

ze wszystkich stron ?wiata

• Zorganizowano wycieczk? do biblioteki dzieci z kI. II szko?y podstawowej,

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

czerwiec

• Zorganizowano 3 spotkania po?wi?cone g?o?nemu czytaniu dzieciom.

Uczestnicy spotka? s?uchali utworów pochodz?cych ze Z?otej ksi?gi bajek
• Witajcie wakacje - konkurs plastyczny

NIELISZ

luty
• Odby?y si? gminne eliminacje do Turnieju oraz Dru?ynowy Turniej Gmin

w Tenisie Sto?owym
'

kwiecie?

• Odby?y si? gminne eliminacje Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. Boles?awa

Le?miana

czerwiec

• Biblioteka poprzez przygotowanie wró?b i zabaw w??czy?a si? w organiza-
.

cj? obrz?dowej imprezy plenerowej Sobótka

RADECZNICA

stycze?
• Najwi?cej przeczytanych ksi??ek w 2005 roku - podsumowanie konkursu

czytelniczego - GBP i FB Gorajec
• Opis bibliograficzny ksi??ki, wyszukiwanie ksi??ki na pó?kach - lekcja bi

blioteczna dla uczniów kI. VI szko?y podstawowej - GBP

luty
• Biblioteka i jej zbiory - lekcja biblioteczna dla uczniów kI. I szko?y pod

stawowej - FB Gorajec

marzec

• Ksi??ki dla dzieci w wieku 8 - 10 lat - lekcja biblioteczna dla uczniów kI. II

szko?y podstawowej - FB Gorajec

kwiecie?

• Polscy pisarze ksi??ek dla dzieci - lekcja biblioteczna dla uczniów kI. III

szko?y podstawowej - FB Gorajec

58



czerwiec

• Zorganizowano spotkanie po?wi?cone g?o?nemu czytaniu dzieciom - GBP

• Odby?o si? spotkanie z kronikarzem Stanis?awem Zyba?? - GBP

• ?wiatowy Dzie? Ochrony ?rodowiska -

wystawa
- FB Gorajec

SITANIEC (GBP Zamo??)

stycze?
• Anio?y 2005 -

wystawa
- FB Kalinowice

• Zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. W programie m.in.:

recytacja wierszy oraz konkurs plastyczny Portret mojej babci i dziadka - FB

Mokre

• Pi?tkowe czytanie dzieciom z kI. ,,0" (cykliczna impreza po?wi?cona g?o
?nemu czytaniu dzieciom) - FB P?oski e

luty
• Katalogi biblioteczne - lekcja biblioteczna dla uczniów kI. IV szko?y pod

stawowej
• Zorganizowano konkurs walentynkowy - FB Kalinowice

• Ferie z bibliotek? - zaj?cia dla dzieci i m?odzie?y pozostaj?cych w okresie

ferii w miejscu zamieszkania. W programie m.in.: konkurs rysunkowy Zi

mowe pejza?e, poranek poezji Brzechwa dzieciom, konkurs Papierowe za

bawki, zabawa walentynkowa - FB Lipsko
• Balwanki - konkurs plastyczny - FB Mokre

• Zorganizowano spotkanie walentynkowe - FB Mokre

• Odby? si? konkurs plastyczny na naj?adniejsz? kartk? walentynkow? -

FB Zawada

marzec

• Zorganizowano gminny etap Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. Boles?awa

Le?miana - GBP, FB Zawada

• Wielkanocne dekoracje - konkurs - FB Lipsko
• Uczymy si? korzysta? z katalogu - lekcja biblioteczna - FB Mokre

• Wiosna; Wiosenne kwiaty - konkursy plastyczne oraz wystawa pokonkur
sowa - FB Mokre

kwiecie?

•
... t?umy, t?umy serc, zagarni?te przez jedno serce

-

wystawa okoliczno-

?ciowa po?wi?cona rocznicy ?mierci Jana Paw?a II - GBP

• Jan Pawe? II - na zawsze w naszych sercach -

wystawa
- FB Kalinowice

• ,,Palma i pisanki" - konkurs wielkanocny - FB Kalinowice

• Zorganizowano kiermasz starej ksi??ki - FB Kalinowice

• ?wi?to wiosny
- zgaduj-zgadula - FB Lipsko
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• Dzieje ksi??ki - pogadanka - FB Mokre

• Pisanki, zaj?czki - konkurs i wystawa prac
- FB Mokre

• Portret Kozio?ka Mato?ka; Logo biblioteki - konkursy plastyczne, Wiersze o

ksi??ce; Testy ze znajomo?ci lektur; Recenzja ksi??ki - konkursy literackie;

imprezy realizowane w ramach Mi?dzynarodowego Dnia Ksi??ki dla Dzieci -

FB P?oskie

maj
• Sie? bibliotek gminy Zamo?? zorganizowa?a obchody Tygodnia bibliotek.

Program obejmowa? nast?puj?ce imprezy: "Czasopisma dla dzieci", "Uk?ad

ksi??ek na pó?kach w bibliotece", "Katalogi biblioteczne - ?ród?a informacji"
- lekcje biblioteczne, konkurs Legenda o Sitancu; Jeste? w lesie?, nie wiesz?

-

zapytaj w bibliotece - przygotowanie materia?ów reklamowych (plakatu
i zak?adki) ? GBP, Pasowanie na czytelnika, konkursy: Skrzaty w bibliotece,

Czy mo?na zaprzyja?ni? si? z dzie?mi z Bu//erbyn, Wpustyni i w puszczy
- FB

Kalinowice, Ksi?ga pe?na bajek twojej mamy; Wyprawa w krain? wyobra?ni
-

tropem "Królowej ?niegu"; Przygoda Kozio?ka Mato?ka, która najbar

dziej ci si? podoba - konkursy rysunkowe, Pacanów - europejska kraina

bajek - konkurs czytelniczy - FB Lipsko, lekcja biblioteczna .Jak korzysta?
z katalogu", Dzie? Matki - konkurs rysunkowy - FB Mokre, "Katalogi bi

blioteczne, wyszukiwanie informacji na okre?lony temat" - lekcja bibliotecz

na - FB P?oskie, konkursy plastyczne Bohater ba?niowy, Kwiaty dla mojej

mamy, konkurs recytatorski Wiosna w poezji, lekcja biblioteczna "Katalog

jako ?ród?o informacji o zbiorach bibliotecznych", Pasowanie na czytelnika
oraz Konkurs wiedzy o ksi??ce i bibliotece - FB Wysokie

czerwiec

• Czarodziejski ?wiat Doroty Ge/lner - impreza biblioteczna realizowana

w ramach obchodów V Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.

W programie odby?o si? g?o?ne czytanie wierszy Doroty Gellner przez

go?ci zaproszonych oraz inscenizacja przygotowana na podstawie jej
twórczo?ci - GBP

• "Encyklopedie i s?owniki, uk?ad ksi??ek na pó?kach w bibliotece" -lekcja
biblioteczna dla uczniów kI. II szko?y podstawowej - GBP

• Zorganizowano 2 spotkania autorskie (w FB Kalinowice i w Szkole Pod

stawowej w Pniówku) z poetk? Alicj? Patey-Grabowsk? oraz podsumowa
no akcj? Ca?a Polska czyta dzieciom - GBP i FB Kalinowice,

• W ?wiecie H Ch Andersena - pogadanka, Brzechwa dzieciom - zgaduj

zgadula, Tropem Juliana Tuwima - poranek poezji po??czony z konkursem

czytelniczym, Bajka na dobranoc - konkurs rysunkowy; imprezy realizo

wane w ramach obchodów V Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom

-FB Lipsko
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• g?o?ne czytanie ksi??ki Ju? nie jeste? moj? przyjació?k?, konkursy: Opo
wiadanie z tytu?ami ksi??ek i Bohater z ksi??ki - imprezy podczas obcho

dów V Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom - FB Mokre

• Zwyczaje sobótkowe - spotkanie biblioteczne po?wiecone zwyczajom
i tradycjom ludowym - FB Mokre

• Multimedialny ?wiat Jana Brzechwy - impreza biblioteczna, Plakat na

Tydzie? g?o?nego czytania
- konkurs plastyczny, g?o?ne czytanie dla dzie

ci ze szkó? podstawowych w P?oskiem i Siedliskach - imprezy realizowa

ne w ramach obchodów V Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom

- FB P?oskie

• Zorganizowano spotkanie autorskie z poetk? Alicj? Patey-Grabowsk? -

GBP i FB Wysokie
• Jaka to bajka - konkurs wiedzy, g?o?ne czytanie ba?ni oraz wystawa pi?k

nie wydanych ksi??ek dla dzieci - imprezy realizowane w ramach obcho

dów V Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom - FB Wysokie
• W ramach V Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom zorganizowa

no: g?o?ne czytanie Lokomotywy oraz Dzieci z Bu//erbyn, a tak?e zgaduj

zgadul? na podstawie tych utworów, konkurs czytelniczy dotycz?cy twór

czo?ci Ewy Szelburg-Zarernbiny oraz g?o?ne czytanie ksi??ki Wakacje
z Miko?ajkiem

- FB Zawada

SITNO

luty
• Dokarmiamy ptaki i zwierz?ta

- pogadanka na temat opieki nad ptakami
i zwierz?tami zim? - FB Cze?niki

kwiecie?

• Zorganizowano eliminacje gminne Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. Bole

s?awa Le?miana - GBP i GOK

• Og?oszenie i realizacja konkursu powiatowego By ,,szumy" nigdy nie prze

sta?y szumie? - GBP

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

g?o?ne czytanie dzieciom Ba?ni H. Ch. Andersena - FB Horyszów Polski

maj
• Og?oszenie i realizacja wojewódzkiego konkursu o tematyce regionalnej

Pami?? przesz/o?ci - GBP

czerwiec

• Zorganizowano gminne podsumowanie konkursu By ,,szumy" nigdy nie

przesta?y szumie? - GBP

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

g?o?ne czytanie dzieciom Ba?ni H. Ch. Andersena - FB Horyszów Polski
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SKIERBIESZÓW

stycze?
• Zorganizowano wycieczk? do biblioteki dla dzieci z klasy II szko?y pod

stawowej, podczas której zapoznano dzieci z prac? biblioteki oraz ksi?go
zbiorem dzieci?cym - GBP

• Ba?niowa posta?
- konkurs plastyczny - GBP

marzec

• Nowe ksi??eczki z naszej biblioteki -

wycieczka do biblioteki dzieci

z oddzia?u przedszkolnego - GBP

maj
.• Ekologia w ksi??ce i w ?rodowisku - lekcja biblioteczna dla kl. IV szko?y

podstawowej - GBP

"

• Zorganizowano dwie wycieczki do biblioteki dla dzieci z kl. I i III szko?y

podstawowej, której celem by?o zapoznanie z prac? placówki oraz przegl?d
nowo?ci ksi??kowych dla dzieci"': GBP

.

• Od 4 maja w GBP wzros?o zatrudnienie o ? etatu

STARY ZAMO??

marzec

• Ilustracja do wys?uchanej bajki - konkurs plastyczny - GBP

• Zorganizowano gminne eliminacje Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. Boles?awa

Le?miana-GBP

SU?ÓW

luty
• Nast?pi?a zmiana na stanowisku kierownika GBP. Funkcj? t? obj??a od

l lutego pani Aneta Gil

• Rozpocz??o si? scontrum zdawczo-odbiorcze w GBP

marzec

• Rozpocz??o si? scontrum zdawczo-odbiorcze w FB S?siadka

kwiecie?

• Zorganizowano gminne eliminacje Turnieju Sztuki Recytatorskiej
im. Boles?awa Le?miana - GBP

• l kwietnia na emerytur? odesz?a pani Helena Magdziarz, kierownik FB

w S?siadce

maj
• Laurka dla mamy

- konkurs plastyczny - GBP
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SZCZEBRZESZYN

stycze?
• Pejza?e zimowe w literaturze i sztuce -lekcja biblioteczna - MGBP

marzec

• Powitanie wiosny
- wycieczka oraz zaj?cia biblioteczne - MGBP

kwiecie?

• Ulubiony bohater z bajki - pogadanka oraz konkurs plastyczny - MGBP

• Zorganizowano Konkurs stroików wielkanocnych - MGBP

maj
• Zorganizowano III edycj? konkursu ph. .Najpi?kniejsze bajki ?wiata" -

MGBP

czerwiec

• Odby?o si? spotkanie z historykiem sztuki i autork? ksi??ek o Zamo?ciu

Izabel? Winiewie?-Cybulsk? - MGBP

• Szczebrzeszyn - miasto herbowe - wycieczka edukacyjna po mie?cie -

MGBP

ZWIERZYNIEC

marzec

• Zorganizowano gminne eliminacje Turnieju Sztuki Recytatorskiej im. Bole

s?awa Le?miana - MGBP

maj
• Zorganizowano konkurs literacki dla dzieci ph. Baju, baju, baj - MGBP

• Odby?y si? 2 wycieczki do biblioteki dzieci przedszkolnych oraz z kI. li

szko?y podstawowej, której celem by?o zapoznanie z bibliotek? i ksi?go
zbiorem dla naj m?odszych - MGBP

• Zorganizowano spotkanie z twórc? ludowym W?adys?awem Sitkowskim -

MGBP

Anna Kalniuk

Halina Zieli?ska
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