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Z ?YCIA BIBLIOTEK

Biblioteki publiczne powiatu zamojskiego
w 2006 roku

Sie? biblioteczna i baza lokalowa

W 2006 roku sie? biblioteczn? powiatu zamojskiego tworzy?y 33 placówki

biblioteczne, w tym: 3 biblioteki miejsko-gminne, 12 bibliotek gminnych i 18 filii

bibliotecznych. Prac? bibliotek wspomaga?a dzia?alno?? 12 punktów bibliotecz

nych w 5. gminach: Grabowiec (1), ?abunie (2), Mi?czyn (2), Nielisz (l), Za

mo?? (6). W porównaniu z 2005 r. zmniejszy?a si? liczba filii. Na podstawie

Uchwa?y Nr XXIX/229/06 Rady Gminy Skierbieszów z dnia II sierpnia 2006 r.

zlikwidowana zosta?a Filia w D?bowcu.
Na terenie powiatu funkcjonowa?o 9 placówek bibliotecznych po??czonych

z o?rodkami kultury: 5 bibliotek i 4 filie na terenie gmin Grabowiec, Komarów,

Skierbieszów, Stary Zamo?? i Sitno.

Od 200 l roku Biblioteka Publiczna Gminy Sitno wraz z 2 filiami dzia?a

w strukturach Referatu Kultury, Sportu i Turystyki Urz?du Gminy Sitno - gmina
Sitno nie prowadzi biblioteki publicznej.

Na podstawie Porozumienia z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie prowadzenia
biblioteki gimnazjalnej zawartego pomi?dzy Samorz?dowym O?rodkiem Kultury
w Komarowie Osadzie a Publicznym Gimnazjum w Komarowie Osadzie uleg?y
zmianie warunki po??czenia Biblioteki w Komarowie z bibliotek? szkoln?.

Gimnazjum zapewnia lokal i uzupe?nianie zbiorów biblioteki szkolnej, ale nie

zatrudnia ju? odr?bnego pracownika - obs?ug? wszystkich czytelników zapewniaj?

pracownicy biblioteki publicznej.

?adna z bibliotek samorz?dowych nie zmieni?a swojej lokalizacji.

Przeprowadzono remonty w 5 bibliotekach:

- GOK Grabowiec - wzmocnienie stropu pod pomieszczeniem biblioteki,
- GBP Nielisz - zmiana elewacji zewn?trznej budynku, na 2007 r. zaplanowano

remont schodów z przystosowaniem ich dla osób niepe?nosprawnych oraz ma

lowanie pomieszcze? bibliotecznych
- GBP Su?ów - malowanie pomieszcze? i naprawy hydrauliczne w FB w S?

siadce

- MGBP Krasnobród - wymiana drzwi na antyw?amaniowe oraz malowanie

pomieszcze? bibliotecznych

Zakupiono 30 krzese? do czytelni GBP w Radecznicy i Filii w Gorajcu.

5



Warunki lokalowe bibliotek publicznych s? nadal niezadowalaj?ce. W dal

szym ci?gu brakuje oddzielnych czytelni, a tak?e magazynów, pomieszcze? do

prowadzenia dzia?alno?ci edukacyjno-kulturalnej. Komputery przeznaczone dla

czytelników do korzystania z Internetu zlokalizowane s? w wydzielonych cz?

?ciach obecnie zajmowanych lokali. Istnieje równie? potrzeba wymiany i uzu

pe?nienia sprz?tu bibliotecznego (rega?y, lady, stoliki, krzes?a).

Komputeryzacja bibliotek

Zwi?ksza si? liczba placówek wyposa?onych w sprz?t komputerowy.
W 2006 r. komputery otrzyma?y GBP Mi?czyn oraz Filie Kalinowice i Lipsko
w gm. Zamo??. Tylko BPG Skierbieszów oraz 10 filii na wsi nie posiada kom

puterów. Wi?kszo?? bibliotek gminnych zapewnia czytelnikom dost?p do Inter

netu: 13 placówek gminnych i 1 filia (w Zubowicach).
Biblioteki w Adamowie, Komarowie, Krasnobrodzie, ?abuniach, Sita?cu

i Szczebrzeszynie rozpocz??y prace nad tworzeniem zautomatyzowanego kata

logu zbiorów bibliotecznych. Biblioteka w Grabowcu zautomatyzowa?a udo

st?pnianie zbiorów bibliotecznych. Wi?kszo?? bibliotek zakupi?a program bi

blioteczny MAK - 9 placówek, GBP Sitaniec posiada program biblioteczny LIBRA,

za? GBP Grabowiec i Mi?czyn program BIBLIOTEKA. Biblioteki w 6 gminach
w roku sprawozdawczym nie posiada?y ?adnego programu bibliotecznego.

Zbiory biblioteczne i ich uzupe?nianie

Zbiory biblioteczne na koniec 2006 r. liczy?y 418511 ksi??ek i czasopism

oprawnych oraz 450 jednostek zbiorów specjalnych.
W ci?gu roku do placówek bibliotecznych wp?yn??o ogó?em 10992 materia

?ów bibliotecznych (10 980 ksi??ek i 12 zbiorów specjalnych). Z ogólnej liczby

wp?ywów 68,3% (7055 jednostek) pochodzi z zakupu ze ?rodków w?asnych.
Pozosta?e wp?ywy to przede wszystkim zakupy z dotacji MKiDN.

W porównaniu z 2005 r. wp?ywy zbiorów zmniejszy?y si? o 590 wol., a za

kup o 617 jednostek (623 ksi??ki), tj. o 5,6%.

Wydatki na uzupe?nianie zbiorów - ksi??ek i zbiorów specjalnych ??cznie -

wynios?y 195 160 z?, w tym ze ?rodków samorz?dowych
- 129253 z?. Wydatki

samorz?dów na zakup zbiorów wzros?y 09498 z? (7,9%) w stosunku do 2005 r.

Wska?nik zakupu ksi??ek w powiecie wyniós? 9,4 wol. na 100 mieszka?ców.

Najwy?szy wska?nik zakupu osi?gn??y biblioteki w gminach: Zwierzyniec

(15,8), ?abunie (12,4), Su?ów (11,8), gm. Zamo?? (11,2), Adamów (11,1) i

Stary Zamo?? (lI, l). Najni?szy wska?nik zakupu maj? placówki w gminach:
Sitno (2,8) i Grabowiec (4,3).

Placówki biblioteczne prenumerowa?y ogó?em 156 tytu?ów czasopism. Naj

wi?ksza liczba tytu?ów dost?pna jest w bibliotekach gm. Zamo?? (57 tytu?ów),
Sitno (15 tytu?ów) oraz Su?ów, Zwierzyniec i ?abunie (po 11 tytu?ów).

.
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Zakup zbiorów i stan prenumeraty w poszczególnych gminach w 2006 roku

d
.

b Iprze stawia ta e a.

Zakup w wol. Wydatki na Liczba

Gmina,
w po- na 100 uzupe?nia- czasopism

miasto i gmina
w2006 równa- miesz- nie ksi?go- w po- prenurne-

r. mu ka?ców zbiorów równaniu rowanych

z 2005 r. w 2006 r. w 2006 r.
z 2005 r. w 2006

Adamów 560 -93 11, l 11259 1043 10

Grabowiec 196 -188 4,3 3500 -3000 4

Komarów 532 112 9,6 9145 -l 101 5

?abunie 778 -328 12,4 15370 -3406 11

Mi?czyn 516 59 8,2 7227 821 3

Nielisz 513 291 8,5 9 181 2419 3

Radecznica 564 -73 8,7 12887 987 10

Sitno 193 32 2,8 6063 978 15

Skierbieszów 411 -66 7,3 7069 -661 l

Stary Zamo?? 603 35 11,1 12 190 l 148 4

Su?ów 607 -317 11,8 9235 -124 11

gm. Zamo?? 2291 6 11,2 39446 2503 57

Krasnobród 434 -60 6,0 8472 -l 103 3

Szczebrzeszyn 981 -128 8, l 17962 -l 065 8

Zwierzyniec 1144 95 15,8
.

25 162 3338 11

Razem 10323 -623 9,4 194168 2777 156

W 2006 roku ze zbiorów bibliotek publicznych powiatu usuni?to ogó?em
23 112 ksi??ek. 13093 wol. wycofano w drodze selekcji ze wzgl?du na dezaktu

alizacj? tre?ci. Znacz?c? selekcj? przeprowadzono tylko w 3 gminach (Radecz

nica, Su?ów i Szczebrzeszyn). W bibliotekach gmin Mi?czyn i Nielisz nie usu

ni?to z bibliotek ani jednej ksi??ki. Powolny i niesystematyczny proces selekcji
zbiorów powoduje pog??bianie si? ich dezaktualizacji, a w ten sposób czyni je
s?abo wykorzystywanymi przez czytelników.

Wyniki czytelnicze
W 2006 r. placówki biblioteczne zarejestrowa?y 14619 czytelników tj. o 664

czytelników mniej (- 4,3%) ni? w roku ubieg?ym.

Czytelnicy bibliotek publicznych stanowi? 13,3% ogó?u mieszka?ców powia
tu. Najni?szy odsetek czytelników wyst?puje w gminach Nielisz (5,2), Szcze-
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brzeszyn (9,6) i Adamów (10,7), najwy?szy natomiast zarejestrowa?y biblioteki

w gminach ?abunie (20,2), Radecznica (18,4) oraz gm. Zamo?? (16,3).

W bibliotekach powiatu zamojskiego zarejestrowano ogó?em 316 109 wypo

?ycze?, w tym:

na zewn?trz na miejscu ogó?em

ksi??ek 293487 10791 304278

czasopism 7037 4622 11659

zbiorów specjalnych 74 98 172

razem 300598 15511 316109

Liczba wypo?ycze? ogó?em w porównaniu z 2005 rokiem zmniejszy?a si?
o 14042 jednostek ( 4,2%), w tym:

- wypo?yczenia na zewn?trz zmniejszy?y si? o 7 576 jednostek,
- wypo?yczenia na miejscu zmniejszy?y si? o 6 466 jednostek.

Na 1 czytelnika przypada?o 20,6 wypo?ycze? na zewn?trz. Najni?sz? aktyw
no?? czytelnicz? odnotowa?y biblioteki w gminach Sitno (13,3) i Stary Zamo??

(13,7).

Wyniki czytelnicze osi?gni?te przez bibiioteki w poszczególnych gminach
'1 t

. .

b lI us ruje ruzej zamieszczona ta e a.

Liczba czytelników
Liczba wypo?ycze? Liczba wypo?ycze?

Gmina, na zewn?trz na miejscu
miasto w porów- w porów- w porów- I

i gmina
stan w dn.

naniu
stan w dn.

naniu
stan VI dn.

naniu
31.12.06

z 2005 r.
31.12.06

z 2005 r.

31.12.06
z 2005 r.

Adamów 543 -4 9437 162 490 -211

Grabowiec 561 -36 14881 -2425 148 -159

Komarów 647 -8 25786 1 181 2 136 -4942

?abunie 1266 -171 20711 86 3398 201

Mi?czyn 863 8 24135 -92 761 -120

Nielisz 313 -10 7619 -193 89 15

Radecznica l 186 -31 19683 -840 363 -23

Sitno 748 -90 8756 -1 919 388 81

Skierbieszów 813 -106 19247 -596 67 -7

Stary Zamo?? 683 -95 9202 -963 454 102

Su?ów 662 -58 20063 -1 716 261 -28

gm. Zamo?? 3335 5 55444 -1 240 3644 -1252

Krasnobród 839 -14 14938 -3 150 161 -66
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Szczebrzeszyn l 158 -54 31406 2657 1262 -92

Zwierzyniec 1002 O 19290 1472 l 889 35

Razem 14619 -664 300598 -7576 15511 -6466

Dzia?alno?? ?rodowiskowa i edukacja kulturalna

Zadaniem statutowym ka?dej publicznej placówki bibliotecznej -

oprócz

gromadzenia i udost?pniania zbiorów - jest tak?e zaspokajanie potrzeb o?wia

towych i kulturalnych ?rodowiska oraz prowadzenie dzia?alno?ci upowszechnia

j?cej ksi??k? i czytelnictwo. Biblioteki wypracowa?y wiele form i metod, s?u??

cych tym celom. Oferta kulturalno-edukacyjna placówek pow. zamojskiego jest

bogata i ró?norodna.

Zasadnicz? grup? realizowanych przedsi?wzi?? stanowi?y wizualne formy

pracy
-

wystawy, has?a i gazetki ?cienne.

Niemal wszystkie biblioteki w??czy?y si? w popularyzacj? ogólnopolskiej

kampanii Cala Polska Czyta Dzieciom. Organizowano g?o?ne czytanie i opo

wiadanie fragmentów ksi??ek dla dzieci, przegl?dy literatury oraz pogadanki
i dyskusje nad ksi??k?

Wszystkie biblioteki w??czy?y si? w realizacj? wojewódzkiego programu

Pami?? przesz?o?ci, s?u??cego upowszechnianiu wiedzy o regionie, o "ma?ych

ojczyznach". Na szczeblu powiatowym nagrodzono GBP w ?abuniach, a wy

ró?niono biblioteki w Komarowie, Sitnie i Radecznicy. Biblioteka w ?abuniach

otrzyma?a wyró?nienie na szczeblu wojewódzkim.

Do ciekawszych inicjatyw kulturalnych organizowanych przez publiczne pla-
cówki biblioteczne w 2006 roku nale??:

impreza ?rodowiskowa z okazji Dnia Dziecka - GBP Adamów,

spotkania autorskie z pisarkami - Wiolett? Piaseck? i Ew? Nowack? - GBP

Grabowiec,
IV Regionalny Przegl?d Pie?ni Religijnej Osób Niepe?nosprawnych - GBP

Komarów,

spotkanie autorskie i promocja ksi??ki Mieczys?awa Ko?ci?skiego Dawny
Krasnobród - MGBP Krasnobród,

pogadanki i prelekcje dla m?odzie?y gimnazjalnej o tematyce regionalnej:
"Powstanie styczniowe na Zamojszczy?nie ", "Wykopaliska archeologiczne
na Zamojszczy?nie", "Wojna obronna 1939; walki pod ?abuniami, Barcha

czowem i Br?dkiem" oraz "?abu?ki w historii i tradycji" - GBP ?abunie,
Wieczór bajek - cykliczne zaj?cia biblioteczne obejmuj?ce g?o?ne czytanie

ksi??ek dzieciom - GBP Mi?czyn,
Cudze chwalicie swego nie znacie -

wystawa o tematyce regionalnej - GBP

Radecznica

Godzina bajek - cykliczne zaj?cia biblioteczne obejmuj?ce g?o?ne czytanie

ksi??ek dzieciom - FB Horyszów (gm. Sitno),
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Ba?niowa posta? - konkurs plastyczny- GBP Skierbieszów,

Ilustracja do wys?uchanej bajki - konkurs plastyczny - GBP Stary Zamo??

GBP w Su?owie i FB w S?siadce w??czy?y si? w organizacj? gminnej

imprezy Biesiada na wyspie,

spotkanie z historykiem sztuki i autork? ksi??ek o Zamo?ciu - Izabel? Winie

wicz-Cybulsk? - MGBP Szczebrzeszyn

obchody Tygodnia Bibliotek- w programie m.in.: lekcje biblioteczne, konkur

sy czytelnicze, plastyczne, recytatorskie, pasowanie na czytelnika - GBP oraz

filie biblioteczne gm. Zamo??,

spotkanie z twórc? ludowym W?adys?awem Sitkowskim - MGBP Zwierzy
niec.

Kadra

W bibliotekach publicznych powiatu ziemskiego na koniec 2006 roku za

trudnionych by?o 43. pracowników merytorycznych. 31 osób pracowa?o w pe?

nym wymiarze godzin, 12 w niepe?nym wymiarze zatrudnienia.

W 4 bibliotekach gminnych by?a jednoosobowa obsada:

gm. Adamów

gm. Grabowiec

gm. Sitno (zatrudnienie w bibliotece gminnej wynosi % etatu)

gm. Stary Zamo??

Ogó?em wykszta?cenie bibliotekarskie posiada 30 osób. Kwalifikacje zawo

dowe podnosi 6. pracowników, w tym na kierunkach bibliotekarskich - 2 osoby .

atru ruerue w pow. zierns lm zamojs lm

Liczba pracowników zatrudnionych

ogó?em
w tym pe?no- z wy-

Gmina, zatrudnieni kszta?ce-

miasto i gmina
niem

stan w dn. stan w dn. stan w dn. stan w dn. bibliote-

31.12.06 31.12.05 31.12.06 31.12.005 karskim w

2006 r.

Adamów 3
"

2 2 O;)

Grabowiec l l l l l

Komarów 3 3 2 2 3

?abunie 2 2 2 1 -

Mi?czyn 2 2 1 1 l

Nielisz 2 2 2 2 2

Radecznica 3
"

2 2
"

;) ;)

Sitno 3 3 O O 1

Skierbieszów 3 2 l l 2

Z d'
.

k'
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Stary Zamo?? 2 2 1 1 l

Su?ów 4 4 3 3 3

gm. Zamo?? 8 8 8 8 8

Krasnobród 2 3 1 l 2

Szczebrzeszyn 3 3 3 3 2

Zwierzyniec 2 2 2 2 l

Razem 43 43 31 30 30

Problemy bibliotek publicznych:

Jednym z wa?niejszych problemów jest sytuacja bibliotek w gminie Sitno,
które w 200 l r. zosta?y po??czone z O?rodkiem Kultury, a nast?pnie prze

kszta?cone w Referat Kultury, Sportu i Turystyki Urz?du Gminy Sitno. Bi

blioteki nie posiadaj? osobowo?ci prawnej, w zwi?zku z tym nie mog? nawet

otrzyma? dotacji na zakup nowo?ci z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego, a gmina Sitno nie wywi?zuje si? z ustawowego obowi?zku

prowadzenia na terenie gminy biblioteki publicznej.
?rodki finansowe na uzupe?nianie zbiorów - pomimo dotacji MKiDN -

s?

niewystarczaj?ce. Wska?nik zakupu ksi?gozbioru w powiecie ziemskim

w 2006 r. wyniós? 9,4 wol. na 100 mieszka?ców.

Nadal trudna jest sytuacja lokalowa wiei u bibliotek powiatu zamojskiego.
Ich powierzchnia jest niewielka, brakuje czytelni, a lokale wymagaj? remon

tów. Równie? wyposa?enie placówek bibliotecznych pozostawia wiele do

?yczenia.
Liczba czasopism bie??cych dost?pnych w bibliotekach publicznych utrzy

muje si? na niskim poziomie. W roku sprawozdawczym biblioteki w powie
cie ziemskim prenumerowa?y 156 tytu?ów.
Jednoosobowe zatrudnienie w 4 bibliotekach gminnych (Adamów, Grabo

wiec, Sitno, Stary Zamo??). W bibliotece w Sitnie wymiar zatrudnienia wy

nosi li! etatu.

Zmniejszanie si? liczby pracowników z wykszta?ceniem bibliotekarskim.

Anna Kalniuk

Danuta Zwoli?ska
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Niepe?nosprawno?? wyzwaniem

\
dla ludzi zdrowych

"By? cz?owiekiem to czu?, klad?c swoj? ceg??,
?e bierze si? udzia? w budowaniu ?wiata"

Antoine de Saint-Exupery

O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych Powiatowej i Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Zamo?ciu swoj? opiek? czytelnicz? obejmuje osoby niepe?no

sprawne w ró?nym wieku (dzieci, m?odzie?, doros?ych), z ró?nych ?rodowisk,

o?rodków, instytucji, a tak?e ludzi starszych i osoby niezrzeszone z miasta Za

mo?cia i powiatu. Poprzez organizacj? ró?nych imprez czytelniczych stwarza

osobom chorym mo?liwo?ci do aktywnego i twórczego uczestniczenia w ?yciu

kulturalnym, rozwijania ich zainteresowa? i zdolno?ci.

Swoj? dzia?alno?? prowadzi nie tylko na miejscu w PiMBP, ale tak?e poza jej

siedzib? - na zewn?trz, w terenie:

- w punkcie bibliotecznym w lokalu Oddz. Terenowego PW, ul. Spadek 35

- w Specjalnym O?rodku Szkolno-Wychowawczym, ul. ?l?ska 45

- w Warsztatach Terapii Zaj?ciowej przy Param p.w. ?w. Micha?a Archanio?a

Wspó?pracuj? z nami tak?e inne o?rodki i instytucje:
- O?rodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczno-Wychowawczy, u!' Orlicz-Dreszera lA

- Warsztat Terapii Zaj?ciowej przy O?rodku, ul Orlicz-Dreszera 14

- O?rodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny "Krok za krokiem"
,

ul. Peowiaków 6 a

- Warsztat Terapii Zaj?ciowej przy O?rodku Rehabilitacyjno-

Terapeutycznym, ul. Peowiaków 6 a

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Ko?o Terenowe w Zamo?ciu

- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Ko?o Powiatowe w Bi?goraju
- Stowarzyszenie Kobiet "Amazonki", u!' Kolegiacka 16

- Zespó? Szkó? Nr 1: Szko?a podst. Nr 10 z Oddzia?ami Integracyjnymi, u!'

Peowiaków 30 a

Na szczególn? uwag? zas?uguje wieloletnia wspó?praca z Oddzia?em Tere

nowym Okr?gu Lubelskiego Polskiego Zwi?zku Niewidomych w Zamo?ciu.

W ka?dy czwartek dzia?a punkt biblioteczny i prowadzone s? spotkania dla

niewidomych i niedowidz?cych tzw. "spotkania czwartkowe" w ?wietlicy PZN.

Uczestnicz? w nich osoby w przedziale wiekowym od 35 do 85 lat z miasta

Zamo?cia i terenu powiatu.
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Podczas tych spotka? prowadzone s? dyskusje i pogadanki na ró?ne tematy:

aktualne dotycz?ce ?ycia niewidomych, a tak?e literackie, s? czytane artyku?y
z prasy, fragmenty dzie? literackich proz? i przedstawiane monta?e poetyckie

np. monta? poezji religijnej "Matka o wielu twarzach" czy "Wiosna w poezji".

Przygotowujemy i przedstawiamy konkursy literacko-wokalne "na ?ywo", które

umo?liwiaj? tej grupie niepe?nosprawnych prezentacj? swoich zdolno?ci arty

stycznych: literackich, recytatorskich, wokalnych czy plastycznych. W roku

2006 by?y to konkursy:
- "Lwów w poezji i piosence"
- "Kwiaty symbolem mi?o?ci i rado?ci"

- kol?dy i pastora?ki "Maleóka Mi?o??"

W roku bie??cym odby? si? konkurs piosenki i kultury kresowej "Jest taka

kraina ... ". Planujemy jeszcze konkurs przy?piewek i obrz?dów do?ynkowych

"Niesiemy plon w ojców dom" oraz konkurs humoru ludowego "U?miechem
serca otwieraj". ?rednio na takich spotkaniach bywa po 25 osób.

Dzi?ki wspó?pracy z wymienionymi wy?ej o?rodkami i instytucjami uda?o

nam si? w 2006 r. zrealizowa? zadanie "Niepe?nosprawno?? wyzwaniem dla

ludzi zdrowych" w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa og?o

szonego i sfinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach realizacji tego zadania przygotowali?my konkurs literacko

plastyczny adresowany do osób niepe?nosprawnych z miasta Zamo?cia i powia
tu ze wszystkich ?rodowisk i o?rodków, a tak?e osób niezrzeszonych, który
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trwa? od czerwca do pa?dziernika 2006 r. Nades?ano 71 prac, z tego 18 literac

kich i 53 prace plastyczne. Ukoronowaniem tego konkursu by?o wydanie dru

kiem prac wszystkich uczestników w wydawnictwie pokonkursowym "Nigdy

Ci? nie zapomn?" w ilo?ci 300 egz. Wszystkie prace plastyczne zosta?y wyeks

ponowane na wystawie pokonkursowej w lokalu biblioteki.

Systematycznie i cyklicznie przeprowadzamy spotkania tematyczne z dzie?

mi i m?odzie?? niepe?nosprawn? w O?rodku Czytelnictwa Niepe?nosprawnych,
a tak?e w innych o?rodkach. S? to lekcje biblioteczne, monta?e literackie, poga

danki, czytanie prozy i poezji. W czasie takich spotka? dzieci maj? mo?liwo??

twórczego i artystycznego zinterpretowania danego tematu w postaci rysunków
lub innych prac manualnych.

Tematy wybranych spotka?:
- Rola ksi??ki mówionej w ?rodowisku niewidomych i niedowidz?cych

- lek

cja biblioteczna,
- O cz?owieku, który wyczarowa? dzieciom najpi?kniejsze ba?nie - lekcja

biblioteczna,
- Wiosna w poezj i i sztuce -lekcja biblioteczna i monta? poezji,
- M?odzie?cza poezja Karola Wojty?y - lekcja biblioteczna i monta? poetycki;

dla uatrakcyjnienia spotkania poezj? K. Wojty?y czytali przedstawiciele

Stra?y Miejskiej w Zamo?ciu,
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- Wiersze, które pomagaj? si? u?miecha? - monta? poezji ks. J. Twardow

skiego,
- Male?ka Mi?o?? - monta? poezji wigilijnej.

Przeprowadzili?my tak?e spotkanie z artystk? ze ?rodowiska PZN, na którym
dzieci uczy?y si? robienia wycinanek ludowych.; prace te zostan? umieszone na

wystawie w O?rodku Czytelnictwa.

Planujemy tak?e przedstawi? jeszcze w maju br. monta? poezji L. Staffa,

przeprowadzi? zaj?cia edukacyjne "Co nam daje ksi??ka?", a w Tygodniu G?o

?nego Czytania Dzieciom:

- czytanie najpi?kniejszych ba?ni ró?nych autorów

- "Rodzice - dzieciom" - czytanie ulubionych lektur dzieci?stwa przez rodziców

- czytanie wierszyków o zwierz?tach dzieciom z Przedszkola Integracyjnego
Po wakacjach zamierzamy zrealizowa?:

- zaj?cia plastyczno-literackie z dzie?mi "Le?ne skrzaty",
- monta? poezji religijnej "Wo?am do Ciebie, przyjd? Panie",
- spotkania z ciekawymi lud?mi i inne ...

Pokazywanie ?wiata prze?y? osób niepe?nosprawnych w ich dzia?aniach

twórczych (prace plastyczne, literackie, inscenizacje teatralne) wzbogaca tak?e

?wiat prze?y? osób zdrowych. Ma ogromny wp?yw na ich zachowanie, toleran

cj? i akceptacj? innych, szczególnie je?eli chodzi o zachowanie i rozwój emo

cjonalny dzieci i m?odzie?y. Dlatego staramy si? organizowa? jak najwi?cej
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spotka? integracyjnych, w których uczestnicz? zarówno osoby niepe?nosprawne,

jak i zdrowe w ró?nym wieku i z ró?nych ?rodowisk. Jest wtedy okazja do przy

bli?enia i zaprezentowania twórczo?ci niepe?nosprawnych i ich zdolno?ci arty

stycznych. Np. w czerwcu 2006 r. na spotkaniu, w którym uczestniczy?y 84

osoby, wystawiono sztuk? wg H.Ch. Andersena "Opowie?? o Matce" w wyko
naniu dzieci i m?odzie?y ze Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego
z ul. ?l?skiej, a w roku bie??cym w maju - inscenizacj? "Mickiewicz nie musi

by? nudny", któr? obejrza?o 95 osób. Po inscenizacji, na zaproszenie osób pro

wadz?cych, uczestnicy spotkania (niepe?nosprawni i zdrowi) spontanicznie

wyst?powali przed zgromadzon? publiczno?ci? recytuj?c i ?piewaj?c poezj?
Adama Mickiewicza.

Ka?da impreza kulturalna podsumowuj?ca konkursy jest spotkaniem integra

cyjnym, na którym promujemy twórczo?? niepe?nosprawnych.
Organizujemy tak?e wystawy okoliczno?ciowe, np.

-

szopek bo?onarodzeniowych "Male?ka Mi?o??", które by?y wykonane
z ró?nych materia?ów i ró?n? technik? (przestrzenne i p?askie)·- 30 prac.

- "Symbole ?wi?t Wielkanocnych w elementach plastycznych"
-

wystawa

pokonkursowa, na której wystawiono 128 prac (kartki ?wi?teczne, palmy

wielkanocne, koszyki z pisankami, haftowane serwetki i obrus ?wi?teczny,

figurki przestrzenne: zaj?ce, baranki, kurcz?ta, pisanki oraz rysunki i wy

klejanki),
a tak?e wystawy twórczo?ci w?asnej niepe?nosprawnych:

-

p. Krystyny Stochei: pejza?e urozmaicone fragmentami jej poezji
-

p. Janiny Po?dzik: wycinanki z motywami ludowymi, bajkowymi i inspiro-
wane w?asn? wyobra?ni? artystki.

Dla przybli?enia naszym czytelnikom postaci pisarzy, organizujemy spotka
nia autorskie: z Wiolett? Piaseck?, Kalin? Jerzykowsk?, Zbigniewem Dmitroc?,
Janem Longinem Okoniem.

W roku bie??cym, oprócz spotka? autorskich, planujemy we wrze?niu warsz

taty literackie dla niepe?nosprawnych twórców.

5 czerwca 2007 r. w kawiarence literackiej U Le?miana PiMBP odb?dzie si?
koncert .Pami?ci Marka Grechuty" - poezja ?piewana w interpretacji niewido

mego artysty z Tomaszowa Lubelskiego.

Najwi?kszym zamierzeniem planowanym na 2007 rok jest zorganizowanie
i przeprowadzenie literacko-plastycznego konkursu o zasi?gu ogólnopolskim
"Strofy o porach roku" dla niepe?nosprawnych z ró?nych ?rodowisk w dwóch

kategoriach wiekowych:
l. dla dzieci do lat 16

2. dla doros?ych od lat 17

Czas trwania konkursu: czerwiec - pa?dziernik, a po jego zako?czeniu wydaw
nictwo ksi??kowe prac literackich i plastycznych pod takim samym tytu?em.

,
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Wszystkie te dzia?ania s? mo?liwe do przeprowadzenia dzi?ki Programom

Operacyjnym og?aszanym i finansowanym przez Ministra Kultury i Dziedzic

twa Narodowego.
W roku bie??cym realizujemy zadanie: "Ksi??ka inspiracj? dla twórczo?ci

czytelników niepe?nosprawnych - dzia?ania kulturalno-o?wiatowe Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej na rzecz rozwijania uzdolnie? i promowania
twórczo?ci artystów niepe?nosprawnych".

Miasto Zamo?? zamieszkuje ok. 70 000 mieszka?ców, a powiat ziemski

110 000; z tego 18% to mieszka?cy niepe?nosprawni; cz??? z nich jest nie zrze

szona i wstydzi si? swojej niepe?nosprawno?ci. Biblioteka jest instytucj?, która

s?u?y wszystkim - i zdrowym i chorym, a ksi??ka jest dobrem, które prze?amuje
wszelkie bariery psychologiczne i jest inspiracj? dla twórczo?ci i rozwoju oso

bowo?ci zarówno zdrowych, jak i niepe?nosprawnych czytelników.

Danuta Wójcik
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RELACJE

-\Statuetka dla Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu

Dnia 26 marca br. w Teatrze Narodowym w Warszawie odby? si? V Jubile

uszowy Fina? Konkursu Fundacji ABC XXI na najlepiej przeprowadzon? kam

pani? promocyjn? Ca?a Polska Czyta Dzieciom. Z rado?ci? przyj??am fakt, ?e

jako koordynator zamojskiej akcji pod has?em Wspólne czytanie
-

magiczna

podró? ku doros?o?ci zosta?am uhonorowana Nagrod? G?ówn? - Statuetk? w

konkursie na najlepiej przeprowadzon? kampani? Cala Polska Czyta Dzieciom

w roku szkolnym 2005/2006.

Z okazji jubileuszu uhonorowane zosta?y osoby wspó?pracuj?ce z Fundacj?

naj d?u?ej , koordynatorzy promuj?cy ró?norodno?? dzia?a? zach?caj?cych do

czytania.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu zaanga?owana jest w

kampani? CPCD od pocz?tku akcji, czyli od 200 l roku promuj?c warto?ciow?

literatur? dla dzieci i m?odzie?y maj?c? wp?yw na rozwój emocjonalny i intelek

tualny.
W latach poprzednich dzia?alno?? pracowników Biblioteki Zamojskiej oraz

koordynatora na rzecz programu kampanii CPCD zosta?a wyró?niona dwukrot

nie dyplomami i dwukrotnie medalami Fundacji.
W roku jubileuszowym 200512006 zorganizowano i przeprowadzono 626

imprez akcji z udzia?em 7460 uczestników. Wszystkie przedsi?wzi?cia charak

teryzowa?y si? du?ym no?nikiem edukacyjnym o szerokim zasi?gu.

Nagroda g?ówna - Statuetka - to zas?uga bardzo dobrej pracy wszystkich ko

le?anek zaanga?owanych w realizacj? celów kampanii i promocji czytelnictwa

literatury dzieci i m?odzie?y w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Zamo?ciu.

Wielkie dzi?ki za pi?cioletni? wspó?prac? promuj?c? ide? kampanii, za Wa

sz? inspiracj?, pomys?y i inicjatywy.

Krystyna Gruszka

Koordynator Kampanii Spo?ecznej CPDC
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POMOCE METODYCZNE

Nasi autorzy, nasze lektury
regulamin konkursu powiatowego

Organizator:
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego
w Zamo?ciu

"Dawniej w torb? bra? dziad stary,

Teraz to wam powiem szczerze,

?e was dziad w torb? nie bierze;

Ale wierzcie mej powadze,

Wszystkich was do bajek wsadz?
I wsadz? na cale ?ycie,
Za sto lat tam si? ujrzycie"

Stanis?aw Jachowicz

Rok 2007 obfituje w wa?ne rocznice literackie zwi?zane z rozwojem ksi??ki

dzieci?cej. Setna rocznica urodzin Lucyny Krzemienieckiej, 125. rocznica uro

dzin Jana Grabowskiego, 150. rocznica ?mierci Stanis?awa Jachowicza czy

?wier?wiecze ?mierci Marii Kownackiej przypominaj? nam znane i ch?tnie

czytane tytu?y ksi??ek, ksi??ek rozwijaj?cych dobro w sercu, ksi??ek przema

wiaj?cych do czytelnika dzi?ki swej prostocie i serdeczno?ci.

Rocznice te sta?y si? dla nas m.in. inspiracj? do og?oszenia konkursu, którego

g?ówn? ide?jest popularyzacja literatury dzieci?cej i m?odzie?owej.

Cele konkursu:

Pobudzanie i rozwój zainteresowa? czytelniczych oraz kszta?towanie nawy

ku czytania ksi??ek,

promowanie warto?ciowej literatury, w tym klasyki literatury dzieci?cej
i m?odzie?owej,

upami?tnienie wa?nych rocznic literackich.

Uczestnicy
Dzieci i m?odzie? szkó? podstawowych i gimnazjów miasta Zamo?cia i po

wiatu zamojskiego.

Zadanie dla uczestników konkursu

•

Przygotowanie samodzielnej prezentacji wybranej przez siebie ksi??ki z za

kresu literatury dzieci?cej lub m?odzie?owej. Prezentacja winna w ciekawy
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sposób przedstawi? ksi??k? oraz wzbudzi? zainteresowanie i ch?? przeczyta

niajej przez rówie?ników.

• Forma pracy dowolna - literacka, plastyczno-literacka, plastyczna (recenzja,
list rekomenduj?cy, wywiad, rozmowa z autorem, ilustracja, plakat, zak?adka,
kartka pocztowa, ulotka, folder itp.).

•

Prezentacja powinna zawiera? tytu? ksi??ki oraz imi? i nazwiska autora ksi??ki.
• Prace konkursowe nale?y zaopatrzy? w metryczk? zawieraj?c?: imi? i nazwi

sko uczestnika konkursu (autora prezentacji), jego wiek, adres zamieszkania

oraz adres szko?y do której ucz?szcza.

Terminy i ocena prac
• Termin nadsy?ania prac up?ywa 15.05.2007 r. Prace mo?na sk?ada? w biblio

tece publicznej w miejscu zamieszkania albo przes?a? lub dostarczy? pod ad

res: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu, ul. Kamienna 20,

22- 400 Zamo??, Dzia? Promocji i Upowszechniania Czytelnictwa, p. nr 18.

•

Oceny prac, w 3. kategoriach wiekowych (kI. I-III SP.; kI. IV-VI SP; kI. I-III

gimnazjum), dokona komisja powo?ana przez organizatora.
•

Kryteria oceny:
- w?asny i interesuj?cy sposób prezentacji ksi??ki (prace niesamodzielne b?

d? dyskwalifikowane),
- poprawno?? j?zykowa i stylistyczna prac literackich, inwencja twórcza,

walory artystyczne i estetyka prac plastycznych.
• W ka?dej kategorii przewiduje si? 3 nagrody oraz 3 wyró?nienia. Zastrzega

my sobie prawo innego podzia?u nagród.
•

Og?oszenie wyników i wr?czenie nagród nast?pi w czerwcu 2007 r. O dok?ad

nym terminie i miejscu imprezy fina?owej zwyci?zców zawiadomimy indy
widualnie. Informacje o wynikach konkursu udost?pnione b?d? te? na stronie

internetowej: www.pimbp.zam.pl oraz telefonicznie (084 6271154 w. 27).
• Prace nagrodzone przechodz? na w?asno?? organizatora, który zastrzega sobie

prawo do nieodp?atnego wykorzystania ich w materia?ach popularyzuj?cych
konkurs.

• Laureaci konkursu oraz osoby zaproszone na imprez? podsumowuj?c? przed

si?wzi?cie przyje?d?aj? na w?asny koszt.

Informacji o konkursie udziela: Dzia? Promocji i Upowszechniania Czytelnic
twa PiMBP w Zamo?ciu, ul. Kamienna 20,22 - 400 Zamo??,

tel. 084/6271154 w. 27; e-mail: pimbpinstr@wp.pl

Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury Dziedzictwa

Narodowego
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Mi?a uczniom lektura

regulamin konkursu czytelniczego

Organizator:
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego
w Zamo?ciu

"Kiedy pierwszy raz czytam dobr? ksi??k?,
do?wiadczam uczucia, jakbym zyska? nowego przyjaciela."

Johann Wolfgang Goethe

CELE:

.;, Rozwój kultury czytelniczej i j?zykowej w?ród dzieci i m?odzie?y
.

.,. Kszta?cenie umiej?tno?ci:

krytycznej oceny i warto?ciowania lektur

prezentowania swoich opinii na temat przeczytanych ksi??ek
.. Wspomaganie szkolnej edukacji czytelniczej

WARUNKI UCZESTNICTWA:

../ Do udzia?u w konkursie zapraszamy dzieci i m?odzie? szkó? podstawo

wych i gimnazjów miasta Zamo?cia

../ Konkurs realizowany b?dzie w 3 kategoriach wiekowych:

naj m?odszej (kI. I - III) szko?y podstawowej

?redniej (kI. IV - VI) szko?y podstawowej

starszej (m?odzie? gimnazjalna)

ZADANIA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU:

../ Zrecenzowanie wybranej lektury szkolnej dostosowanej do wieku uczestnika

Recenzja powinna by? czytelna i zwi?z?a (staranny r?kopis lub maszyno

pis). Prace nie powinny przekracza? 2 stron formatu A4

Prac? - podpisan? imieniem i nazwiskiem z podaniem wieku, adresu za

mieszkania i adresu szko?y uczestnika konkursu - nale?y sk?ada? w Powia

towej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zamo?ciu (ul. Kamienna 20) lub

najbli?szej bibliotece publicznej

KRYTERIA OCENY I NAGRODY:

.,. Oceny prac dokona komisja powo?ana przez organizatora
• Komisja konkursowa zwraca? b?dzie szczególn? uwag? na:

przekonywuj?cy sposób prezentacji omawianej lektury

atrakcyjno?? i poprawno?? j?zykow? oraz estetyk? z?o?onych prac
.., W ka?dej kategorii przewiduje si? przyznanie nagród g?ównych i wyró?nie?
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TERMINY:

,( Termin nadsy?ania prac up?ywa 30 kwietnia 2007 r.

,( Podsumowanie konkursu po??czone z wr?czeniem nagród odb?dzie si? w

czerwcu

,( O dok?adnym terminie podsumowania laureaci zostan? poinformowani

indywidualnie

Je?eli uczestnik konkursu pisemnie nie zdecyduje inaczej, prace przechodz? na

w?asno?? organizatora, który zastrzega sobie prawo do bezp?atnego wykorzysta
nia prac lub ich fragmentów do celów reklamowych przedsi?wzi?cia.

Konkurs realizowany w ramach Programu Operacyjnego Promocja

Czytelnictwa og?oszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
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Piel?gnowa? zdrowie swe

to na?ogom krzykn?? - nie!

Regulamin konkursu plastycznego

Organizator:
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego
w Zamo?ciu

Celem konkursu jest edukacja prozdrowotna dzieci i m?odzie?y oraz propa

gowanie w?ród nich zdrowego - wolnego od na?ogów - stylu ?ycia. Tematyka

przedsi?wzi?cia obejmuje zagadnienia zwi?zane z zagro?eniami i skutkami

si?gania po ?rodki uzale?niaj?ce: alkohol, narkotyki, nikotyn?.

Zasady uczestnictwa

• Do udzia?u w konkursie zapraszamy dzieci i m?odzie? szkó? podstawowych
oraz m?odzie? gimnazjaln?.

• Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie plakatu b?d?cego anty

reklam? ?rodków odurzaj?cych.
• Plakat powinien by? wykonany na kartonie formatu A 3 z u?yciem dowolnej

techniki plastycznej.
• Prace nale?y zaopatrzy? w metryczk? zawieraj?c?: imi? i nazwisko autora

pracy, adres zamieszkania, klas? i adres szko?y, do której ucz?szcza oraz tele

fon kontaktowy.

Terminy, ocena prac, nagrody
• Ostateczny termin sk?adania prac up?ywa 31 maja 2007 r. Plakaty nale?y

dostarczy? do najbli?szej biblioteki publicznej w Zamo?ciu.

•

Oceny prac, w 3. kategoriach wiekowych (kI. I-III SP.; kI. IV-VI SP; kI. I-III

gimnazjum), dokona komisja powo?ana przez organizatora.
•

Kryteria oceny:
- warto?? merytoryczna pracy,
- oryginalno?? pomys?u, koncepcji i technik wykorzystanych oraz walory

artystyczne.
• W ka?dej kategorii przewidujemy nagrody i wyró?nienia dla autorów 6. naj

ciekawszych prac. Zastrzegamy sobie prawo innego podzia?u nagród.
•

Og?oszenie wyników i wr?czenie nagród nast?pi do 30 czerwca 2007 r. O do

k?adnym terminie i miejscu imprezy fina?owej zwyci?zców zawiadomimy in

dywidualnie. Informacje o wynikach konkursu udost?pnione b?d? te? na stro

nie internetowej: www.pimbp.zam.pl oraz telefonicznie, nr tel. 0663201480.
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Postanowienia ko?cowe

• Prace nades?ane na konkurs przechodz? na w?asno?? organizatora, który za

strzega sobie prawo do nieodp?atnego wykorzystania ich w materia?ach popu

laryzuj?cych konkurs oraz w dzia?aniach profilaktycznych .

• Laureaci konkursu oraz osoby zaproszone na imprez? podsumowuj?c? przed

si?wzi?cie przyje?d?aj? na w?asny koszt.

Informacji o konkursie udziela: Filia Biblioteczna nr 4 PiMBP w Zamo?ciu,
ul. Peowiaków 68 A, 22-400 Zamo??, tel. 0663201480.

Konkurs realizowany dzi?ki wsparciu finansowemu Urz?du Miasta Zamo??
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Biblioteka moim przyjacielem
regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i m?odzie?y szkó? podstawo

wych i gimnazjalnych

Organizatorzy:
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanis?awa Kostki Zamoy

skiego w Zamo?ciu

Filia nr 1, ul. Wyszy?skiego 51 a

Filia nr 2, ul. Wiejska 17

Filia nr 3, ul. Brzozowa 26 a

Filia nr 4, ul. Peowiaków 68 a

Filia nr 6, ul. Prusa 2

Cele konkursu:

• Kszta?towanie pozytywnych wzorców sp?dzania wolnego czasu

• Popularyzacja wzoru kultury upowszechniaj?cego zdrowy styl ?ycia
• Pokazanie biblioteki jako miejsca, w którym ciekawie i aktywnie mo?na

sp?dzi? wolny czas

• Rozbudzanie i rozwijanie umiej?tno?ci plastycznych dzieci i m?odzie?y

Zadania dla uczestników:

• Wykonanie pracy plastycznej przedstawiaj?cej bibliotek? jako miejsce

przyjazne dla m?odych czytelników
• Technika wykonania pracy dowolna

• Obowi?zuj?cy format pracy A 3

• Praca musi by? zaopatrzona w metryczk? (imi?, nazwisko, klasa, szko?a,

adres i telefon kontaktowy)

Terminy:
• Prace nale?y sk?ada? w terminie do 10 czerwca 2007 r. w PiMBP w Zamo

?ciu, ul. Kamienna 20 lub najbli?szej bibliotece publicznej miasta Zamo

?cia

• O dok?adnym terminie podsumowania konkursu laureaci zostan? powia
domieni indywidualnie

Ocena prac, nagrody:
• Komisja powo?ana przez organizatora dokona oceny prac w trzech katego

riach wiekowych:
- I - kI. I - III szko?y podstawowej

II - kI. IV - VI szko?y podstawowej
- III - gimnazjum
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• Ocenie podlega? b?dzie estetyka pracy, jej walory artystyczne, a tak?e

oryginalne uj?cie tematu

Konkurs realizowany w ramach zadania w zakresie profilaktyki i rozwi?zywa
nia problemów alkoholowych oraz narkomanii finansowanego przez Urz?d
Miasta Zamo?cia
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Rocznice literackie 2008
- wybór-

STYCZE?
2.01 90 rocz. UL - ADAM BAHDAJ (pseud. Dominik Damian) (1918-1985),

pisarz pol., autor utworów dla dzieci i m?odzie?y
3.01 85 rocz. ?mo - JAROSLAV HASEK (1883-1923), czes. pisarz i publicysta;

30.04 - 125 rocz. ur.

8.01

10.01

11.0 l

12.01

130 rocz. ?mo - NIKO?AJ A. NIEKRASOW (1821-1878), poeta ros.

125 rocz. ur.
- ALEKSIEJ N. TO·?STOJ (1883-1945), pisarz ros.

80 rocz. ?mo - THOMAS HARDY (1840-1928), ang. pisarz i poeta

380 rocz. ur.
- CHARLES PERRAULT (1628-1703) franc. prozaik i poeta,

ba?niopisarz; 16.05 - 305 rocz. ?mo

13.01 105 rocz. ur. - IRENA JURGIELEWICZOWA (1903-2003), pol.pisarka,
autorka utworów dla dzieci i m?odzie?y; 28.05 - 5 rocz. ?mo

110 rocz. ?mo - LEWIS CARROLL (w?a?c. Charles Lutwidge Dodgson (1832-

1898), ang. pisarz, poeta, matematyk, autor utworów dla dzieci

14.01

190 rocz. ur. - ZACHARlAS TOPELIUS (1818-1898), pisarz fi?. tworz?cy w

j?z. szwedz., autor utworów dla dzieci, 12.03 - 110 rocz. ?mo

14.01

16.01

20.01

170 rocz. ur.
- JAN LAM (1838-1886), pol. pisarz i publicysta

135 rocz. ur. - JOHANNES VILHELM JENSEN (1873-1950), pisarz du?.;

1944 -

Nagroda Nobla

21.01 45 rocz. ?mo - STANIS?AW GRZESIUK (1918-1963), pisarz pol.; 6.05 - 90

rocz. ur.

220 rocz. UL
- GEORGE GORDON BYRON (1788-1824), poeta, ang.22.01

22.01

22.01

15 rocz. ?mo - ABE KOBO (w?a?c. Abe Kimifusa) (1924-1993), pisarz jap.
130 rocz. ur.

- BOLES?AW LE?MIAN (wla?c. B. Lesman) (1878-1937) pol.

poeta, t?umacz

23.01

23.01

23.01

135 rocz. ur. - KAROL IRZYKOWSKI (1873-1944), pol. krytyk lit. i pisarz
225 rocz. ur. - STENDHAL (wla?c. Henri Beyle) (1783-1842), pisarz franc.

80 rocz. ur.
- TADEUSZ ?LIWlAK (1928-1994), pol. poeta, t?umacz, autor

utworów dla dzieci

135 rocz. ur.
- SIDONIE GABRIELLE COLETTE (1873-1954), pisarka franc.

30 rocz. ?mo - STANIS?AW DYGAT (1914-1978), pisarz pol.

28.01

29.01

31.01 75 rocz. ?mo - JOHN GALSWORTHY (1867-1933), ang. prozaik i dramatopisarz,
1932 -

Nagroda Nobla

LUTY

3.02

3.02

4.02

115 rocz. ?mo - TEOFIL LENARTOWICZ (1822-1893), poeta pol.
80 rocz. ur. - ANDRZEJ SZCZYPIORSKI (1928-2000), pisarz pol.
70 rocz. ?mo - KAROL HUBERT ROSTWOROWSKI (1877-1938), pol.

dramatopisarz i poeta

10 rocz. ?mo - HALLDÓR KILJAN LAXNESS (w?a?c. H. K. Gudjonsson)

(1902-1998), pisarz isl.; 1955 - Nagroda Nobla

8.02

8.02 180 rocz. ur. - JULES VERNE (1828-1905), pisarz franc.
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9.02 400 rocz. Uf. - JOHN MILTON (1608-1674), poeta ang.

10.02 110 rocz. Uf. - BERTOLT BRECHT (1898-1956), niem. dramatopisarz, poeta,

teoretyk teatru, re?yser
11.02 30 rocz. ?mo - HARRY EDMUND MARTINSON (1904-1978), pisarz

szwedz.; 1974 -

Nagroda Nobla

11.02 45 rocz. ?mo - SYLVIA PLATH (1932-1963), arner. poetka i pisarka
16.02 25 rocz. ?mo - KAZIMIERA I??AKOWICZÓWNA (1892-1983), pol. poetka,

t?umaczka, autorka utworów dla dzieci

17.02 335 rocz. ?mo - MOLIJ?RE (Molier, w?a?c. Jean Baptiste Poquelin) (1622-

1673), komediopisarz fr., tak?e aktor i dyrektor teatru

18.02 125 rocz. ur. - NIKOS KAZANDZAKIS (1883-1957), gr. pisarz i poeta
22.02 110 rocz. Uf. - KAROL BUNSCH (1898-1987), pol. pisarz, autor powie?ci

historycznych, t?umacz

23.02 25 rocz. ?mo - MIECZYS?AW JASTRUN (1903-1983), pol. poeta, eseista,

t?umacz; 29.10 - 105 rocz. ur.

MARZEC

1.03 95 rocz. ?mo - JAN BOLES?AW O?ÓG (19 I 3- I 991), pol. poeta, pisarz
5.03 100 rocz. Uf. - TEODOR PARi\llCKI (1908-1988), pisarz pol.; 5.12 - 15 rocz. ?mo

6.03 35 rocz. ?mo - PEARL BUCK (1892-1973), pisarka amer.; 1938 - Nagroda
Nobla

6.03 80 rocz. Uf. - GABRIEL GARCIA MARQUEZ (1928), kolumb. pisarz i dzien

nikarz; 1982 - Nagroda Nobla

11.03 15 rocz. ?mo - ALINA CENTKIEWICZ (1907-1993), pisarka, autorka ksia?ek

dla dzieci i m?odzie?y
12.03 100 rocz. ?mo - EDMONDO DE AMICIS (1846-1908), w?. pisarz, dziennikarz,

autor utworów dla dzieci i m?odzie?y
15.03 105 rocz. ur.

- JÓZEF CZECHOWICZ (1903-1939), pol. poeta, t?umacz, autor

utworów dla dzieci

16.03 80 rocz. Uf. - ALEKSANDER ?CIBOR-RYLSKI (1928-1983), prozaik, scena

rzysta filmowego; 3.04 - 20 rocz. ?mo

20.03 180 rocz. Uf.
- HENRIK IBSEN (1828- I 906), dramatopisarz norw.

21.03 10 rocz, MACIEJ S?OMCZY?SKI (pseud. Joe Alex, Kazimierz Kwa?niewski

i in.) (1922-1998), pol. pisarz itIurnacz

24.03 105 rocz. Uf.
- IGOR NEWERLY (w?a?c. L Abramow-Newerly) (1903-1987),

prozaik pol.
24.03 35 rocz. ?mo - JAN MARCIN SZANCER (1902-1973), pol. grafik, malarz,

scenograf, ilustrator ksi??ek
29.03 45 rocz. ?mo - POLA GOJAWICZY?SKA (18%-1963), pisarka pol.
31.03 60 rocz. ?mo - EGON ER WIN K1SCH (1885-1948), czes. dziennikarz i publi

cysta tworz?cy w j?z. niem.

KWIECIE?
8.04 90 rocz. ?mo -LUCJAN RYDEL (1870-1918), pol. poeta i dramatopisarz
9.04 40 rocz. ?mo - ZOFIA KOSSAK-SZCZUCKA (1890-1968), pisarka pol., au

torka utworów dla dzieci i mlodzie?y
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13.04 70 rocz. ?mo - GREY OWL, Szara Sowa (wla?c. George Stansfeld Belaney)

(1888-1938), pisarz kanad. pochodzenia ang.; 18.09 - 120 rocz. ur.

13.04 95 rocz. ur. ALEKSANDER RYMKIEWICZ (1913-1983), pol. poeta, autor

utworów dla dzieci; 26.09 -25 rocz. ?mo

15.04 165 rocz. Uf. - HENRY JAMES (1843-1916), (1843-1916), pisarz amer.

16.04 105 rocz. ur.
- TEODOR GO?DZ1KIEWJCZ (pseud. Marian D?browa,

Wies?aw Brzozysz i in.) (1903-1984), pol. prozaik, dziennikarz, autor utworów

dla m?odzie?y
19.04 25 rocz. ?mo - JERZY ANDRZEJEWSKI (1909-1983), pisarz pol.

20.04 10 rocz. ?mo - OCTAVIO PAZ (1914-1998), meksyk. poeta i eseista; 1990-

Nagroda Nobla

25.04 70 rocz. ?mo - ALEKSANDER ?WI?TOCHOWSKI (1849-1938), pol. pisarz,

historyk i filozof

26.04 110 rocz. ur.
- VICENTE ALEIXANDRE Y MERLO (1898-1984), poeta

hiszp.; 1977 -

Nagroda Nobla

28.04 30 rocz. ?mo - WITOLD ZECHENTER (1904-1978), pol. poeta, satytyk,

publicysta, t?umacz

MAJ

4.05 110 rocz. ur. - HAUNA GÓRSKA (1898-1942), pisarka pol.
5.05 105 rocz. ur. - WAC?AW KORABIEWICZ (1903-1994), pol. pisarz, poeta,

autor ksi??ek dla dzieci, podró?nik
9.05 125 rocz. ur. - JOSE ORTEGA Y GASSET (1883-1955), hiszp. filozof i eseista

11.05 35 rocz. ?mo - BOGDAN ARCT (1914-1973), pisarz pol.
15.05 15 rocz. ?mo - ANDRZEJ KU?NIEWICZ (1904-1993), pisarz pol.
18.05 80 rocz. ?mo - BRONIS?AWA OSTROWSKA (pseud. Edma Mierz) (1981-

1928), pol. poetka, prozaik, t?umaczka, autorka utworów dla dzieci

23.05 125 rocz. ?mo - CYPRIAN KAMIL NORWID (1821-1883), pol. poeta i drama

topisarz
27.05 130 rocz. ur. - ANTONI FERDYNAND OSSENDOWSKI (1878-1945), pol.

pisarz, autor utworów dla dzieci i m?odzie?y
28.05 100 rocz. ur. - IAN LANCASTER FLEMING (1908-1964), pisarz ang.

29.05 50 rocz. ?mo - JUAN RAMÓN JIMENEZ (1881-1958), poeta hiszp.; 1956 -

Nagroda Nobla

30.05 230 rocz. ur. -VOLTAIRE, Wolter (w?a?c. Francois-Marie Arouet) (1694-

1778), fr. pisarz, filozof, dramaturg

CZERWIEC

3.06 215 rocz. ur.
- ANTONI MALCZEWSKI (1793-1826), poeta pol.

5.06 110 rocz. ur. - FEDERICO GARCIA LORCA (1898-1936), hiszp. poeta i

dramatopisarz
12.06 130 rocz. Uf.

- JAMES OLIVIER CURWOOD (1878-1927), amer. pisarz,

dziennikarz, autor powie?ci przygodowych
14.06 75 rocz. ur. - JERZY KOSf?SKI (1933-1991), pisarz amer. pochodzenia ?yd.

Uf. w Polsce

17.06 25 rocz. ?mo - MIRON BIA?OSZEWSKI (1922-1983), pol. poeta, prozaik,

dramatopisarz
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19.06 15 rocz. ?mo - WILLIAM ·GOLDfNG (1911-1993), pisarz ang.; 1983 -

Nagroda Nobla

20.06 215 rocz. ur. - ALEKSANDER FREDRO (1793-1876), komediopisarz pol.
22.06 110 rocz. ur. - ERICH MARIA REMARQUE (w?a?c. E. Paul Remark) (1898-

1970), pisarz niem.

25.06 lOS rocz. ur. - GEORGE ORWELL (w?a?c, Eric Arthur Blair) (1903-1950),

ang. pisarz i publicysta
KOSIDOWSKI

22.06 110 rocz. ur.
- ZENON KOSIDOWSKI (1898-1978), pol. pisarz, eseista; 14.09

- 30 rocz. ur.

LIPIEC

2.07 230 rocz. ?mo - JEAN JACQUES ROUSSEAU (1712-1778), franc. pisarz,
filozof i pedagog

2.07 85 rocz. ur. - WIS?A WA SZYMBORSKA (1923), poetka pol., 1996 -

Nagro
daNobla

3.07 125 rocz. ur. - FRANZ KAFKA (1883-1924), pisarz austr.

3.07 5 rocz. ?mo - SAT-OKH (w j?z. Indian Shawnee - D?ugie Pióro, w?a?c,

Stanis?aw Sup?atowicz) (1920-2003), pisarz syn Polki i Indianina

6.07 15 rocz. ?mo - TADEUSZ FANGRAT (1912-1993), pol. poeta, satyryk, t?u

macz

14.07 105 rocz. ur.
- IRVfNG STONE (I 903-1989), pisarz amer.

18.07 110 rocz. ur. BEATA OBERTY?SKA (pseud. Marta Rudzka) (1898-1980),

pol. poetka, pisarka
20.07 120 rocz. ur. - EMIL ZEGAD?OWICZ (1888-1941), pol. poeta, pisarz
22.07 130 rocz. ur.

- JANUSZ KORCZAK (w?a?c. Henryk Goldszmit) (1878 lub

1879-1942), pedagog, lekarz, publicysta, pisarz, autor utworów dla dzieci

i m?odzie?y
22.07 50 rocz. ?mo - MICHAI? M. ZOSZCZENKO (1895-1958), ros. pisarz, satyryk
24.07 75 rocz. ur. - JERZY HARASYMOWICZ (1933-1999), poeta pol., autor

utworów dla dzieci i m?odzie?y
28.07 10 rocz. ?mo - ZBIGNIEW HERBERT (1924-1998), poeta pol.
30.07 190 rocz. ur. - EMILY JANE BRONTE (pseud. Ellis Bell) (1818-1848),

pisarka ang.; 19.12 - 160 rocz. ?mo

31.07 55 rocz. ?mo - KORNEL MAKUSZY?SKI (1884-1953), pisarz pol., autor

utworów d?a dzieci i m?odzie?y

SIERPIE?

10.08 110 rocz. ur. TADEUSZ DO??GA-MOSTOWICZ (1898-1939), pisarz pol.
14.08 40 rocz. ?mo - SALVATORE QUASIMODO (1901-1968), poeta w?.; 1959-

Nagroda Nobla

15.08 150 rocz. ur.
- EDITH NESBIT (1858-1924), pisarka ang., autorka ksi??ek dla

dzieci

15.08 70 rocz. ur. JANUSZ ANDRZEJ ZAJDEL (1938-1985), pisarz pol.
15.08 110 rocz. ur. - JAN BRZECHWA (1898-1966), pol.poeta, satyryk, autor

utworów dla dzieci
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21.08 65 rocz. ?mo - HENR1K PONTOPPIDAN (1857-1943), pisarz du?.; 1917 -

Nagroda Nobla

21.08 25 rocz. ?mo - JERZY SZCZYGIE? (1935-1983), pisarz pol., autor utworów

dla m?odzie?y
22.08 45 rocz. ?mo - ROGER MARTIN DU GARD (1881-1958), pisarz franc.;

1937 - Nagroda Nobla

24.08 150 rocz. Uf.
- WAC?AW SIEROSZEWSKI (pseud. W. Sirko, K. Bagry

nowski) (1858-1945), pisarz pol., autor utworów dla dzieci

29.08 100 rocz. ur.
- NATALIA GA?CZY?SKA (pseud. Anna Gli?ska) (1908-

1976), pol. pisarka, t?umaczka, autorka ksi??ek dla dzieci im/odzie?y
30.08 70 rocz. Uf. - DOROTA TERAKOWSKA (1938-2004), pisarka pol., autorka

ksi??ek dla dzieci im/odzie?y

WRZESIE?
2.09 35 rocz. ?mo - J.R.R. (John Ronald Reuel) TOLKIEN (1892-1973), pisarz ang.

3.09 125 rocz. ?mo - IWAN S. TURGIENIEW (1818-1883), pisarz ros.; 9.11 - 190

rocz. ur.

5.09 S rocz. ?mo - KIR BU?YCZOW (wlasc. Igor W. Mo?ejko) (1934-2003), ros.

pisarz i historyk
9.09 110 rocz. ?mo - STEPHANE MALLARME (1842-1898), poeta fr.

9.09 180 rocz. ur. - LEW N. TO?STOJ (1828-1910), ros. pisarz i my?liciel
11.09 170 rocz. ur.

- ADAM ASNYK (1838-1897), poeta pol.
12.09 185 rocz. ur. - KORNEL UJEJSKI (1823- i 897), poeta pol.
16.09 120 rocz. UL - FRANS EEMIL SILLANPM (1888-1964), pisarz fi?.; 1939

-

Nagroda Nobla

23.09 35 rocz. ?mo - PABLO NERUDA (w?a?c. Neftali Ricardo Reyes Basualto)

(1904-1973) poeta chilijski; 1971 - Nagroda Nobla

23.09 5 rocz. ?mo - ZOFIA CH?DZY?SKA (1912-2003), pol. pisarka, t?umaczka

23.09 100 rocz. ?mo - DEOTYMA (wla?c. Jadwiga ?uszczewska) (1834-1908), pol.

poetka, pisarka, autorka utworów dla dzieci im/odzie?y
26.09 120 rocz. UL - THOMAS STEARNS ELIOT (1888-1965), poeta ang.; 1948-

Nagroda Nobla

26.09 30 rocz. ?mo - JAN PARANDOWSKI (1895-1978), pol. prozaik, eseista,

t?umacz, autor utworów dla m?odzie?y
28.09 5 rocz. ?mo - ELIA KAZAN (w?a?c. Elia Kazanjoglou) (1909-2003), amer.

pisarz i re?yser pochodzenia gr.

29.09 120 rocz. UL
- JANINA PORAZI?SKA (1888-1971), pol. pol. poetka, prozaik,

t?umaczka, autorka utworów dla dzieci

PA?DZIERNIK

4.10 15 rocz. ?mo - JERZY BROSZKIEWICZ (1922-1993), pol. pisarz, publicy

sta, dramaturg, autor utworów dla m?odzie?y
4.10 45 rocz. ?mo _. ZYGMUNT NOWAKOWSKI (wla?c. Z. Tempka) (1891-1963),

pisarz pol., autor utworów dla m?odzie?y
10.10 95 rocz. ur. - CLAUDE SIMON (1913-2005), pisarz franc.; 1985 - Nagroda

Nobla
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16.10 120 rocz. ur. - EUGENE O'NEILL (1888-1953), dramaturg amer.; 1936 -

Nagroda Nobla; 27.11 - 55 rocz. ?mo

17.10 160 rocz. ur. - WIKTOR 'QOMULICKI (pseud. Fantazy i in.) (1848-1919),

pol. poeta, prozaik, krytyk lit., felietonista, t?umacz, autor ksi??ek dla

m?odzie?y
19.10 40 rocz. ?mo - ANATOL STERN (1899-1968), pol. poeta, pisarz, t?umacz

20.10 275 rocz. ur. - ADAM NARUSZEWICZ (1733-1796), poeta pol.
24.10 445 rocz. ur. - SZYMON SZYMONOWIC (Simon Simonides) (1558-1629),

poeta pol.

LISTOPAD

7.11 95 rocz. ur.
- ALBERT CAMUS (1913-1960), pisarz franc; 1957 -

Nagroda
Nobla

8.11 55 rocz. ?mo - IWAN A. BUNIN (1870-1953), ros. nowelista i poeta; 1933 -

Nagroda Nobla

9.11 90 rocz. ?mo .

- GUILLAUME APOLLINAlRE (w?a?c. Wilhelm Apollinaris
Kostrowicki) (1880-1918), poeta franc. pochodzenia pol.
135 rocz. ur. - TADEUSZ MICI?SKI (1873-1918), pisarz pol.; luty- 90 rocz. ?mo

30 rocz. ?mo - HELENA BOGU SZEWSKA (1886-1978), pisarka pol., autorka

utworów dla dzieci i m?odzie?y

9.11

Il.lI

14.l1

20.11

125 rocz. ur. - LEOPOLD STAFF (1878-1957), poeta pol.
10 rocz. ?mo - MARlAN BRANDYS (1912-1998), pol. pisarz, publicysta,

eseista, autor utworów dla m?odzie?y
20.11 85 rocz. ur. - NADINE GORDIMER (1923), pisarka po?udniowoafryk.

tworz?ca w j?z. ang.; 1991- Nagroda Nobla

150 rocz. ur. - SELMA LAGERLOF (1858-1940), pisarka szwedz., autorka

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

20.11

22.11 45 rocz. ?mo - ALDOUS LEONARD HUXLEY (1894-1963), pisarz ang.

22.11 45 rocz. ?mo - CLIVE STAPLES LEWIS (1898-1963), ang. pisarz, eseista,

filozof, autor utworów dla dzieci; 29.11- 110 rocz. ur.

23.11 210 rocz. ur.
- KLEMENTYNA Z TA?SKICH HOFFMANOWA (1798-

1845), pol. pisarka, jedna z pierwszych polskich autorek dla dzieci i m?odzie?y
15 rocz. ?mo - ANTHONY BURGESS (w?a?c. John A. Burgess Wilson) (1917-

1993), szkoc. pisarz i krytyk lit.

25.11

26.11 40 rocz. ?mo - ARNOLD ZWEIG (1887-1968), pisarz niem.

GRUDZIE?

2.12 100 rocz. Uf. - HELENA BECHLEROWA (1908-1995), pisarka, autorka

audycji radiowych, t?umaczka, autorka utworów d?a dzieci i m?odzie?y
6.12 55 rocz. ?mo - KONSTANTY ILDEFONS GA?CZY?SKI (1905-1953), poeta pol.

10.12 105 rocz. Uf. - MARY NORTON (w?a?c, M. Pearson) (1903-1992), pisarka

ang., autorka ksi??ek dla dzieci

11.12 90 rocz. ur. - ALEK SANDR 1. SO??ENICYN (1918), pisarz ros.; 1970 -

Nagroda Nobla

16.12 80 rocz. ?mo - PHILIP K. DICK (1928-1982), pisarz amer.

19.12 140 rocz. ur. - ELEANOR H. PORTER (1868-1920), pisarka amer., autorka

utworów dla dzieci
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20.12 45 rocz. ur.
- GUSTAW MORCINEK (1891-1963), pol. pisarz, publicysta,

dzia?acz spo?.

20.12 40 rocz. ?mo - JOHN ERNST STEINBECK (1902-1968), amer. pisarz i repor

ter; 1962 - Nagroda Nobla

21.12 50 rocz. ?mo - LION FEUCHTWANGER (pseud. J.L. Wetcheek) (1884-1958),

pisarz niem.

23.12 10 rocz. ?mo - ANATOLIJ N. RYBAKOW (w?a?c.A.N. Aronow) (1911-1998),

pisarz ros.

24.12 210 rocz. ur.
- ADAM MICKIEWICZ (\ 798-1855), poeta pol.

25.12 70 rocz. ?mo - KAREL ?APEK (\890-1938), czes. pisarz, dramatopisarz,

publicysta, t?umacz, autor utworów dla dzieci

27.12 70 rocz. ?mo - OSIP E. MANDELSZTAM (1891-1938), ros. poeta, prozaik
i eseista pochodzenia ?yd.

27.12 50 rocz. ?mo - JULIAN TUWIM (1894-1953), pol. poeta, satyryk

Anna Kalniuk
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Program biblioterapeutyczny

.5(
dla ?wietlicy pozaszkolnej

Wst?p

Poj?cie biblioterapia wywodzi si? z dwóch wyrazów greckich: biblion, co

oznacza ksi??k?, i therapeo - lecz?. Biblioterapia opiera si? g?ównie na wyko

rzystywaniu trapeutycznych warto?ci literatury, która dostarcza bod?ców do

rozwoju emocjonalnego dziecka, przyczynia si? do wzbogacania wyobra?ni,
rozszerza zakres spostrze?e? i poj?? oraz dostarcza dozna? zast?pczych, istot

nych zarówno dla osób zdrowych, jak i chorych.
Wspó?czesne dzieci bardziej ni? kiedykolwiek potrzebuj? wi?cej uwagi osób

doros?ych, ale równie? mi?o?ci, ?yczliwo?ci i u?miechu. Przebywaj?c przez

wiele godzin w szkole, gdzie udzielaj? im si? po?piech, zdenerwowanie i ró?ne

l?ki - z ch?ci? przychodz? pó?niej do ?wietlicy. Jest ona miejscem, w którym

sp?dzaj? spor? ilo?? wolnego czasu i cz?sto w?a?nie tutaj maj? uj?cie wszelkie

emocje nagromadzone w dziecku. W rozwi?zywaniu tego typu problemów

pomocna okazuje si? biblioterapia. Umiej?tnie dobrana i wykorzystana literatura

mo?e spe?ni? nieocenion? funkcj? terapeutyczn? w radzeniu sobie z nagroma

dzonymi emocjami. Opracowany przez nas program ma wspiera? proces socjo

terapeutyczny.

Charakterystyka grupy ?wietlicowej
Pozaszkolna ?wietlica Parafialna dla Dzieci i M?odzie?y przy Parafii ?wi?te

go Micha?a w Zamo?ciu zosta?a za?o?ona w 1993 roku. Korzystaj? z niej dzieci

i m?odzie? szkolna. Obecnie zapisanych jest 340 dziewcz?t i ch?opców, dziennie

przebywa od 30 do 90 osób, w zale?no?ci od pory roku. W?ród podopiecznych

przewa?a m?odzie? gimnazjalna, ale jest równie? du?a grupa dzieci w wieku 6-

12 lat. Wychowankowie ?wietlicy wywodz? si? g?ównie z rodzin ubogich, cz?

sto niewydolnych wychowawczo, potrzebuj?cych pomocy. G?ównym celem

dzia?alno?ci ?wietlicy jest opieka nad dzieckiem w czasie wolnym od zaj??

szkolnych, pomoc w nauce oraz prowadzenie ró?nych zaj?? socjoterapeutycz

nych: sportowych, teatralnych, informatycznych, plastycznych. ?wietlica wypo

sa?ona jest w sprz?t komputerowy z dost?pem do Internetu, sportowy, RTV,

posiada niezaewidencjonowany ksi?gozbiór dla dzieci m?odszych oraz przybory
do prac plastycznych. W roku szkolnym ?wietlica czynna jest od godziny 12°°

do 19°°, natomiast w czasie wakacji i ferii szkolnych od godziny 10°0 do 18°0.

Codziennie o godzinie 1530 dzieci maj? mo?liwo?? zjedzenia posi?ku po

wspólnej modlitwie. Zaj?cia ?wietlicowe s? prowadzone pod k?tem potrzeb
i zainteresowa? wychowanków przez profesjonalnie przygotowan? kadr?.
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Diagnoza problemów wyst?puj?cych w ?wietlicy
Diagnoza to pierwszy etap post?powania terapeutycznego. Jej g?ównym ce

lem jest wyodr?bnienie sytuacji i problemów wyst?puj?cych w danej grupie.
W?ród wychowanków wyst?puj? ró?ne problemy, które nie zawsze ujawniaj?

si? przy pierwszych kontaktach. Po lekcjach dzieci przychodz? do ?wietlicy,
która zast?puje im opiek? rodziców. Obowi?zuj? w niej okre?lone normy i zasa

dy, cz?sto odbiegaj?ce od tych przyj?tych w domu rodzinnym. Nie wszyscy s?

w stanie im sprosta? i podporz?dkowa? si?. Przeprowadzona rozmowa z kie

rownikiem ?wietlicy oraz nasze bezpo?rednie kontakty z dzie?mi w trakcie

wcze?niej prowadzonych zaj?? umo?liwi?y nam zdiagnozowanie istniej?cych
problemów. S? to: nieumiej?tno?? funkcjonowania w grupie, nadpobudliwo??
ruchowa, niska samoocena, negatywne emocje - z?o??, agresja. Poprzez zacho

wania agresywne dzieci pragn? zwróci? uwag? na siebie. Maj? cz?sto zaburzon?

hierarchi? warto?ci i niew?a?ciw? ocen? sytuacji. Ignorowanie tego typu pro

blemów mo?e doprowadzi? do powa?nych trudno?ci wychowawczych, a nawet

do niedostosowania spo?ecznego.

Charakterystyka programu

Program zaj?? biblioterapeutycznych opracowany zosta? z my?l? o dzieciach

w m?odszym wieku szkolnym, korzystaj?cych ze ?wietlicy. W wyniku diagnozy

ustali?y?my, ?e dzieci maj? trudno?ci wspó??ycia w grupie, s? konfliktowe, nie

potrafi? rozwi?zywa? trudnych sytuacji. Proponowany przez nas program doty

czy procesu wspierania rozwoju i kszta?towania osobowo?ci dziecka, pomaga

mu rozumie? swoje emocje, potrzeby innych oraz uczy wspó??ycia w grupie.

Program uwzgl?dnia nast?puj?ce etapy procesu biblioterapeutycznego:
u?wiadamia dzieciom rodzaje trudnych sytuacji poprzez czytanie lub

s?uchanie odpowiednio dobranych tekstów;

I.

2. stwarza dzieciom mo?liwo?ci wykazania si? pozytywnymi i twórczymi
dzia?aniami poprzez identyfikacj? z bohaterem lub bohaterami literackimi;

dostarcza dzieciom dzia?a? i sytuacji roz?adowuj?cych napi?cia

emocjonalne poprzez stan katharsis (oczyszczenia) - uczucie ulgi,

psychiczne odreagowanie agresji.

Cel g?ówny:
Celem g?ównym programu jest pomoc dzieciom, które potrzebuj? psychicz

nego wsparcia i pomocy w rozwi?zywaniu wa?nych dla nich problemów oraz

uczenie ich pozytywnego postrzegania siebie, swojego ?ycia i otoczenia.

Cele szczegó?owe:
l. Kszta?towanie umiej?tno?ci wspó??ycia i wspó?dzia?ania w grupie.

2. Rozwijanie umiej?tno?ci rozpoznawania, wyra?ania i rozumienia uczu?

w?asnych i cudzych.
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3. Kszta?towanie umiej?tno?ci rozwi?zywania sytuacji konfliktowych,

panowania nad emocjami.
4. Rozwijanie poczucia odpowiedzialno?ci za podejmowane dzia?ania.

5. Wprowadzanie dzieci w ?wiat literatury.
6. Umacnianie poprzez literatur? pozytywnych prze?y?

- rado?ci oraz

mi?o?ci do ludzi i zwierz?t.

Powy?sze cele zamierzamy osi?gn?? poprzez cykl 7 zaj??:
l. Ka?dy z nas ma uczucia.

2. Nikt nie jest samotn? wysp?.

3. Agresja w?ród dzieci.

4. Przyja?? ma wiele form.

5. Posiadanie i dzielenie.

6. Wspó?pracujemy czy rywalizujemy?
7. Odpowiedzialny - kto to jest?

Do programu w??czy?y?my:
1. gry i zabawy - mo?na potraktowa? je jako rozgrzewk?, roz?adowanie

pewnych napi?? i integracj? grupy;

2. techniki plastyczne - dzieci ch?tnie podejmuj? tego typu dzia?ania

wyra?aj?c swoje emocje. Pracuj? indywidualnie l w grupach a po

zako?czonym zadaniu omawiaj? swoje prace;

3. wizualizacja - odpowiednio dobrane teksty maj? du?y wp?yw na

wyobra?ni? dziecka;
4. techniki dramowe - dzieci wchodz? w role, prze?yw?j?je i wyzbywaj? si? tremy;

5. teksty terapeutyczne
- odpowiednio dobrana literatura wp?ywa korzystnie

na zachowania dzieci.

Ka?de zaj?cia zaczynaj? si? i ko?cz? okre?lonym rytua?em. Na pocz?tku
dzieci zak?adaj? identyfikatory ze swoim imieniem a na zako?czenie odpowia

daj? na pytania: zaj?cia podoba?y mi si? bo ...

, zaj?cia nie podoba?y mi si? bo ....

Zako?czeniem cyklu zaj?? z biblioterapii b?dzie rozdanie dyplomów dla

uczestników.

Barbara K?dzio?ka - nauczyciel bibliotekarz

Wanda Stasiuk - nauczyciel bibliotekarz

Biblioteka Pedagogiczna w Zamo?ciu

Bibliografia
l. ANDRZEJEWSKA, AGNIESZKA. Elementy biblioterapii w procesie

dydaktyczno-wychowawczym wspó?czesnej szko?y. W: Mity dzieci?stwa -

dramaty socjalizacji cZ.III. Red. A. Klimaszewska, T. Zacharuk. Siedlce:

Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2004 s.113-126.
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2. BORECKA, IRENA. Biblioterapia: teksty terapeutyczne, konspekty
i scenariusze zaj??. Gorzów Wielkopolski: WOM, 2002

3. BORECKA, IRENA. Biblioterapia: teoria i praktyka. Warszawa: SB P,
2001

4. BORECKA, IRENA Z motylem li' tle: o ba?ni w biblioterapii i terapii

pedagogicznej. Wa?brzych: Wydawnictwo Wy?szej Szko?y Zawodowej,
2004

5. FERRERO, BRUNO. Siedemna?cie opowiada?. Warszawa: Wydawnictwo

Salezja?skie, 2005. Ogród, s.62-66.

6. FERRERO, BRUNO. Sied?mna?cie.opowiada?. Warszawa: Wydawnictwo

Salezja?skie, 2005. O Zosi, która spad?a z nieba, s.25-29.

7. Jak pozyska? przyjació? - bajka terapeutyczna
- Celina Skutela

8. MOLICKA, MARIA. Bajkoterapia: o l?kach dzieci i nowej metodzie

terapii. Pozna?: Media i Rodzina, 2002

9. MUSIEROWICZ, MA?GORZATA. Co mam. Warszawa: Nasza

Ksi?garnia, 1988

10. MUSIEROWICZ, MA?GORZATA. Kredki. Warszawa: Instytut

Wydawniczy "Nasza Ksi?garnia", 1986

11. PIQUEMAL, MICHEL. Bajki filozoficzne. Warszawa: Muchomor, 2002.

W?? i mieszkane y wioski, s.8.

12. Smutny królewicz - bajka terapeutyczna
- Agnieszka B?k, Agnieszka

Le?niak, Anna Bulska

13. Tola - bajka terapeutyczna
- Renata Pasternak i Bogumi?a Pieczyska
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ZESTA \VIENIA BIBLIOGRAFICZNE

x:
Boles?aw Le?mian (1877-1937)
bibliografia

1. Adamowicz Jaros?aw: Narodziny przez ?mier? I Jaros?aw Adamowicz II

Gnosis. - Nr 9 (1996), s. 62-70

2. Bajerlajn Dorota: ?rodki artystycznego wyrazu w twórczo?ci Boles?awa

Le?miana -

zarys problematyki I Dorota Bajerlajn II Prace Naukowe. WSP

Cz?st., Pedagogika.
- Z. 11 (2002), s. 185-195

3. Bartczak Julia: Le?mian o polskim pejza?u wspó?czesnym I Julia Bartczak

II Poezja Dzisiaj.
- Nr 31/32 (2003), s. 57-61

4. Bartnikowski Marcin: Trzy postacie sceniczne w ?miertelnym upojeniu:

("Zdziczenie obyczajów po?miertnych" Boles?awa Le?miana wobec moder

nistycznego teatru ?mierci) I Marcin Bartnikowski II Przegl?d Humanistycz

ny.
-

2002, nr 1, s. 43-56

5. Bartoszewicz Ma?gorzata: Now? ?cie?k? przez las id?c ... I Ma?gorzata Bar

toszewicz II Akant. -

2003, nr 5, s. 26-28

Cykl wierszy "Zielona Godzina."

6. Bednarczyk Adam: I??ecki romans Le?miana I Adam Bednarczyk.- I??a:

Muzeum Adama Bednarczyka, 1983. - 8 k.; 22 cm

7. Bednarczyk Adam: "Taka cisza w ogrodzie ...

"

: i??eckie mi?o?ci Le?miana

I Adam Bednarczyk; tekst gaw?dy, przypisy i pos?. oprac. Renata Lis, wst?p

napisa? Antoni Czy? ; [iI. Marek Chaczyk].
- Warszawa: Towarzystwo

"Ogród Ksi?g", 1992. -

[4], XII, 61, [2] s., [5] k. tabl. (w tym. kolor.) : il., 3 fot.,

portr. ; 17 cm.
-

(Biblioteka "Ogrodu Ksi?g" ; t. l).
- ISBN 83-900569-0-9

8. Bednarczyk Adam: Trzy mi?o?ci Le?miana I Adam Bednarczyk.- I??a:

Dom Kultury, 1997. -

[1],30, [l] S. : portr. ; 21 cm.
-

Spis tre?ci na S. 3 ok?.

9. Bojnicki Grzegorz: Pierwsze krople burzy I Grzegorz Bojnicki II Kresy.
-

2000, nr l, S. 86-96

Ró?nice i podobie?stwa w twórczo?ci B. Le?miana i 1. Czechowicza

10. Brzostowska- Tereszkiewicz Tamara: Sofia zakl?ta w ba?niow? carewn? :

"Pie?ni Wasilisy Priemudroj" Boles?awa Le?miana wobec rosyjskiej poezji

symbolicznej I Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz II Pami?tnik Literacki. -

2003, Z. 3, S. 27-49

11. Cie?lak Tomasz: Bóg i ?wiat w poezji Boles?awa Le?miana I Tomasz Cie

?lak. - Streszcz. w j?z. ang. II Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria
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Polonica. - Z. 1 (1998), s. 25-53

12. Coates Paul: Identyczno?? i nie identyczno?? w twórczo?ci Boles?awa Le

?miana: studium o tautologii, paradoksie i lustrze I Paul Coates. - Warsza

wa: Pa?st. Instytut Wydawniczy, 1986. -

146, [2] s. ; 20cm. -

Bibliogr. s.

142-146. - ISBN 83-06-01333-6

13. Czabanowska- Wróbel Anna: By?em dzieckiem ... : elegie dzieci?stwa Bole

s?awa Le?miana I Anna Czabanowska Wróbel II Teksty Drugie.
-

2003, nr

2/3, s. 243-259

14. Czabanowska-Wróbel Anna: "Kto ci? odm?odzi, ?ywocie wieczny?" :

mistyka ?ydowska w poezji Boles?awa Le?miana I Anna Czabanowska

Wróbel II Pami?tnik Literacki. -

2003, z. 3, s. 85-101

15. D?browski Pawe?: G?os zza muru : o formie bez substancji w balladzie

"Dziewczyna" Boles?awa Le?miana I Pawe? D?browski II Orbis Linguarum.
- Vol. 9 (1998), s. 279-281

16. D?bski Jacek: Poezja jest niebezpieczna I Jacek D?bski I rozm. Ma?gorzata
Suboti? II Rzeczpospolita.

-

1998, nr 260, dod. s. 8-9

17. Dorr Jadwiga: Utrwalenia: (wybór prac opublikowanych) / Jadwiga Dorr

(Jadwiga Weber).
- Lublin: Agencja Wydawniczo Handlowa Antoni Dudek,

1997. - 92 s. : l wykr. ; 22 cm.
- ISBN 83-85976-43-4

18. Dybel Pawe?: Lacan i Le?mian - dwa zwierciad?a I Pawe? Dybel II Teksty

Drugie.
-

1998, nr 1/2, s. 19-36

19. Engelking Leszek: O pewnym epitecie w wierszu Boles?awa Le?miana

"Strój" I Leszek Engelking II Pami?tnik Literacki. -

1996, z. l, s. 153-155

20. Fr?szczak Bogumi?a: Przestrze? w poezji Boles?awa Le?miana: "Topie

lec", "W nico?? ?ni?ca si? droga ...

"

I Bogumi?a Fr?szczak II Warsztaty Polo

nistyczne.
-

1999, nr 2, s. 35-38

21. Fronczek Zbigniew W?odzimierz: Le?mian mój i wasz, czyli o wy?szo?ci
butów nad kapeluszem I Zbigniew W?odzimierz Fronczek II Dekada Literac

ka. -

2002, nr 7/8, s. 82-87

22. Fronczek Zbigniew W?odzimierz: Obrazy ?ycia, mi?o?ci i umierania w

poezji Boles?awa Le?miana i Rainera M. Rilkego I Zbigniew W?odzimierz

Fronczek II Poezja Dzisiaj.
- Nr 31/32 (2003), s. 73-96

23. G?owi?ski Micha?: Cie?la-demiurg: (o "Cha?upie" Boles?awa Le?miana) I

Micha? G?owi?ski. - Streszcz. w j?z. ang. II Rocznik Humanistyczny.
- 1998,

z. l, s. 429-435

24. G?owi?ski Micha?: Wiersze Boles?awa Le?miana I Micha? G?owi?ski. -

Wyd. 2.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. - 116,

[3] s. : l faks., portr. ; 17 cm.
-

(Biblioteka Analiz Literackich, ISSN 0519-

7929 ; 36).
-

Bibliogr. s. 115-[117].
- ISBN 83-02-03300-6

25. G?owi?ski Micha?: Wiersze Boles?awa Le?miana I Micha? G?owi?ski. -
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Wyd. 3.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. -

116,

[3] s. : faks., portr.; 17 cm.
-

(Biblioteka Analiz Literackich, ISSN 0519-

7929 ; 36).
-

Bibliogr. s. 115-[117].
- ISBN 83-02-03300-6

26. G?owi?ski Micha?: Za?wiat przedstawiony : szkice o poezji Boles?awa

Le?miana I Micha? G?owi?ski. - Warszawa: Pa?st. Instytut Wydawniczy,
1981. - 331, [I] s. ; 20 cm.

- Nota bibliogr. s. 319-320. -

Indeksy.
- ISBN

83-06-00195-8

27. G?owi?ski Micha?: Za?wiat przedstawiony : szkice o poezji Boles?awa

Le?miana I Micha? G?owi?ski. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydaw
ców Prac Naukowych .Universitas'', cop. 1998. - 362, [1] s. ; 21 cm.

-

(Klasycy Wspó?czesnej Polskiej My?li Humanistycznej).
-

(Prace wybrane

Micha?a G?owi?skiego I pod red. Ryszarda Nycza ; t. 4).
-

Tyt. grzbiet. : Pra

ce wybrane.
- ISBN 83-7052-881-3

28. Igli?ski Grzegorz: Magia serca i s?owa w modernistycznych snach i wizjach
I Grzegorz Igli?ski ; Uniwersytet Warmi?sko Mazurski w Olsztynie.

- War

szawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, cop. 2005. - 260 s., [8] s. tab!. ko

lor. : i!. ; 24 cm.
- Streszcz. ang.

- Indeks. - ISBN 83-89 I 00-79-7

29. K?dziora Andrzej: Akta osobowe Boles?awa Le?miana w zbiorach Archi

wum Pa?stwowego w Zamo?ciu I Andrzej K?dziora II Archiwariusz Zamoj
ski. - 2005, s. 5-38

30. K?sikowa Urszula: S?o?ce w poezji Boles?awa Le?miana I Urszula K?siko

wa II Gda?skie Studia J?zykoznawcze
-

[T.] 7 (2000), s. 35-53

31. Klimczak Ma?gorzata: Funkcja neologizmów w kreowaniu poetyckiego
obrazu ?wiata Boles?awa Le?miana I Ma?gorzata Klimczak II Poradnik J?zy

kowy.
-

2001, z. 4, s. 42-48

32. Kowalewska Ma?gorzata: Od kontynuacji do stylizacji: wiersze balladowe

Boles?awa Le?miana wobec tradycji gatunku I Ma?gorzata Kowalewska II

Pami?tnik Literacki. -

2003, z. 3, s. 5-25

33. Kozio?ek Ryszard: Wuj Tarabuk i n?dza pisania I Ryszard Kozio?ek II Fa

Art. -

1998, nr 3, s. 14-19

34. Krzysztoforska-Doschek Jolanta: Wiersze Boles?awa Le?miana w przek?a
dzie Karla Dedeciusa I Jolanta Krzysztoforska-Doschek II Ruch Literacki. -

1995,z.4,s.537-544
35. Libera Leszek: Romantyczno?? i folklor: o twórczo?ci Jacka Malczew

skiego i Boles?awa Le?miana I Leszek Libera.- Pozna?: "Scientia", [1994].
-

142, [2] s. ; 21 cm.
-

Bibliogr. s. 132-134. Indeks. - ISBN 83-902322-0-0

36. L.R.: Najlepszy poeta w?ród rejentów, najlepszy rejent w?ród poetów :

wspomnienia I L.R. II Rejent.
-

1996, nr 7/8, s. 221-224

37. Lisowski Zbigniew: Próba interpretacji wiersza Boles?awa Le?miana "Gar

bus" I Zbigniew Lisowski. - Streszcz. w j?z. ang. II Zeszyty Naukowe, Ser.
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Nauki Humanistyczne. / WSRP Siedlce. - Nr 42 (1995), s. 103-118

38. ?opusza?ski Piotr: Boles?aw Le?mian: marzyciel nad przepa?ci? I Piotr

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

- Bibliogr. s. 233-140. - SBN 83-7163-491-9

39. ?opusza?ski Piotr: "Id?cy, z prawd? u warg i u powiek ...

"

: próba nowego

spojrzenia na twórczo?? Boles?awa Le?miana I Piotr ?opusza?ski II Teksty
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KSI??KI, KTÓRE WARTO KUPI?

Ksi??ki, które warto kupi?

Allen Martin: Tajny uk?ad: jak ksi??? Windsoru zdradzi? aliantów. - War

szawa: Amber, 2006

Autor - brytyjski historyk II wojny ?wiatowej si?gn?? do nowych dowodów,

mówi?cych o profaszystowskich sympatiach ksi?cia Windsoru - Edwarda. Pe

wien prywatny list znaleziony w archiwach europejskich i aktach FBI oraz roz

mowy z uczestnikami wydarze? ujawniaj? szokuj?ce fakty: ksi??? Windsoru,
a nast?pnie król Anglii Edward VIII zdradzi? swoj? ojczyzn?! Kiedy w roku

1936 król Edward VIII abdykowa?, aby po?lubi? ameryka?sk? rozwódk? Wallis

Simpson, nikt nie przypuszcza?, ?e kilka lat pó?niej, b?d?c na stanowisku in

spektora francuskich si? zbrojnych, dopu?ci si? zdrady na rzecz hitlerowskich

Niemiec. Przez ca?e lata ten niechlubny fakt brytyjskie tajne s?u?by i rodzina

królewska starannie ukrywa?y przed ?wiatem. Wyj?ty spomi?dzy archiwaliów

prywatny list bezlito?nie obna?a pa?stwow? tajemnic?.

Berówska Marta: Zgadywanka, czyli rymowanki dla przedszkolaka. - War

szawa: SBM, 2007

Ksi??ka daje szanse rodzicom i dzieciom na przyjemne sp?dzenie czasu. Za

gadki, oprócz walorów humorystycznych, maj? charakter edukacyjny. Tekst

wzbogacaj? zabawne ilustracje obrazuj?ce klucz do rozwi?zania ?amig?ówek.

Bratkowski Stefan: Kim chc? by? Polacy? - Warszawa: Prószy?ski i S-ka,

2007

Autor, pos?uguj?c si? obrazem kultury i historii naszego narodu, drobiazgo
wo ukazuje, ?e na przestrzeni dziejów, ju? twórcy pa?stwa Polan stawiali sobie

pytania, które w obecnej sytuacji stawiamy i my. Zastanawiamy si? kim byli

?my, kim jeste?my i kim chcemy by? w nowej historii. Autor uwa?a, ze ka?dy
z nas, nie tylko politycy i ich partie, powinien wp?ywa? na kszta?t naszej przy

sz?o?ci.

Crepaldi Gabriele: Rossetti i prerafaelici. - Warszawa: HPS, 2007

To ju? 33. pozycja z serii "Klasycy sztuk". Dante Gabriel Rossetti (12 maja
1828 - 10 kwietnia 1882) angielski poeta, malarz i t?umacz, cz?onek jednej z

najbardziej charakterystycznych grup artystycznych dziewi?tnastowiecznej

Anglii. Nazwa ugrupowania odnosi si? do malarzy w?oskich XIV i XV wieku,
takich jak Giotto czy Fra Angelico, na których chcieli wzorowa? si? cz?onkowie

bractwa. Prerafaelici na nowo objawili moraln? rol? sztuki, jej wyj?tkow? war-
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to?? i ponadczasowe przes?anie. Album, ze wzgl?du na tematyk? i perfekcjo
nizm merytoryczny, zas?uguje na szczególn? uwag?.

Dorrie Doris: B??kitna sukienka. - Warszawa: MUZA, 2007

Dorrie, niemiecka re?yser i pisarka, kilka lat temu zosta?a wdow? i dlatego
w tak poruszaj?cy i sugestywny sposób potrafi?a w swojej ksi??ce sama opo

wiedzie? o stracie bliskiej osoby. G?ówna bohaterka ksi??ki, Babette nie potrafi

upora? si? ze strat? ukochanego, który zgin?? w wypadku samochodowym.

Próbuj?c na nowo odnale?? rado?? ?ycia, bohaterka kupuje w butiku b??kitn?

sukienk?, która zgodnie z obietnic? sprzedawcy ma odmieni? jej ?ycie. Ju?

nied?ugo od chwili zakupu przepowiednia spe?nia si? w do?? nieoczekiwany

sposób. Subtelna historia przypadków rz?dz?cych ludzkim ?yciem i nieuchron

no?ci przemijania w czasie, które dotycz? nas wszystkich.

Fathallah Judith: Chuda. - Kraków: Znak, 2007

Wstrz?saj?ca autobiograficzna powie?? napisana przez nastolatk?. Postano

wi?a si? odchudzi?, a popad?a w chorob? psychiczn?, anoreksj?. Zachorowa?a

w wieku 13 lat i przez trzy lata zmaga?a si? z samozag?ad?. Uda?o jej si? zwy

ci??y?. ?wietnie napisana, mocna i jednocze?nie optymistyczna ksi??ka poleca
na dla m?odzie?y i rodziców.

Goldsmith Barbara: Geniusz i obsesja.
- Wroc?aw: Wydawnictwo Dolno

?l?skie, 2006

Biografia s?ynnej uczonej Marii Curie-Sk?odowskiej, pokazana w zupe?nie

nowym ?wietle. Autorka przedstawia jedn? z najs?ynniejszych Polek jako kobie

t? genialn?, ale ze wszystkimi s?abo?ciami, g??boko uczuciow?, depresyjn?,

pracowit?, zm?czon? ?yciem, triumfuj?c?, siln? i s?ab?, niepospolit? i zwyczaj

n?. Matka i ?wiatowej s?awy naukowiec, ?ona i odkrywca nieznanych pier
wiastków, noblistka i kochanka, geniusz i obsesja

- oto ?ywio?y drzemi?ce w

jednej kobiecie. Barwna narracja, nieznane fakty i archiwalne fotografie - to

wszystko sprawia, ?e ksi??k? czyta si? ,jednym tchem".

Grodzka-Gu?kowska Magdalena: Szcz??ciara. - Warszawa: Prószy?ski
i S-ka, 2007

"To niezwyk?a biografia niezwyk?ej kobiety", córki pos?a na sejm II Rzecz

pospolitej, Zygmunta Rusinka, potem ministra w Rz?dzie Londy?skim. Wybuch
II wojny ?wiatowej sprawi?, ?e jako nastolatka zaj??a si? dzia?alno?ci? konspira

cyjn?. Pracowa?a jako ??czniczka, kolportowa?a pras? podziemn?, przeprowa

dza?a przez granic? uciekinierów z kraju, ukrywa?a ?ydowskie dzieci, organizo
wa?a pomoc medyczn? i lekarstwa. Historia pe?na dramatyzmu, a jednocze?nie
dla tamtych lat zwyczajna, codzienna. Warto si?gn?? po ksi??k?, w której czyny

bliskie patosu opisane s? w sposób naturalny, skromny i jednocze?nie pasjonuj?cy.
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Gross Gay Merri?l: Miniorigami : papierowe ozdoby kart, kopert, prezen

tów i innych drobiazgów. - Warszawa: Bauer-Weltbild Media 2007

Zwolennicy zabaw origami z pewno?ci? zechc? wypróbowa? zaprezentowane
w ksi??ce techniki. Publikacja zawiera projekty kart okoliczno?ciowych i papie
rowych drobiazgów. Publikacja pe?na jest kolorowych ilustracji i fotografii, na

których krok po kroku zaprezentowano sposób sk?adania papieru. Drobiazgi
z papieru mo?na wykorzystywa? do dekoracji prezentów. Z ksi??k? nauczymy

si? podstaw origami, a wtajemniczeni wykonawcy znajd? wiele ciekawych

propozycj i i wskazówek.

Kalicka Manuela: Tata, one i ja. - Warszawa: Prószy?ski i S-ka, 2007

Pe?na zabawnych sytuacji, urocza i ciep?a opowie?? o dwóch siostrach wy

chowywanych przez samotnego ojca. Rzecz o rozwi?zywaniu naj trudniejszych

problemów wspó?czesnej rzeczywisto?ci w oparciu o rodzin?. Poznajemy babci?
oraz partnerki taty, a wszystko to poparte cytatami z Oscara Wilde'a, ks. Józefa

Tischnera czy Wis?awy Szymborskiej.

Kerner ?an: Jego orgazm pó?niej. - Warszawa: Santorski & Co, 2007

Ju? we wst?pie do ksi??ki Ian Kerner zaznacza, ?e nie napisa? katalogu tech

nik mi?osnych. "Jego orgazm pó?niej" - kolejny tytu? z serii: "Cia?o, zmys?y,
seks", to raczej seksualny przewodnik dla kobiet, które chc? pozna? tajniki

m?skiego po??dania. Kerner, jeden z najmodniejszych ameryka?skich seksu

ologów, opisuj?c nie tylko cia?o m??czyzny, ale i zakamarki jego duszy, nie

daje recept na udane ?ycie erotyczne. Chce, ?eby czytelniczki same znalaz?y

najlepszy dla siebie sposób na fascynuj?cy seks.

Kot ?ukasz: Leopold Skulski : premier z Zamo?cia 1877-1939. - Zamo??:

Wydaw. GreenART, 2007

Ksi??ka jest efektem pracy badawczej i pasji autora. Praca w sposób wnikli

wy i oryginalny przedstawia fakty z ?ycia, dzia?alno?? polityczn? i pogl?dy

premiera Leopolda Skulskiego. Bohater by? zwi?zany z mi?dzywojennym Za

mo?ciem. Dzia?a? w Polskim Stronnictwie Ludowym .Piast". Obok polityki,

zajmowa? si? dzia?alno?ci? spo?eczn?, gospodarcz? i kulturalno-sportow?. Nie

w?tpliwie warto po?wi?ci? czas na lektur? o niezwyk?ym cz?owieku.

Naess AtIe: Munch : biografia. - Warszawa: W.A.B., 2007

Wci?gaj?ca, znakomicie napisana biografia Edvarda Muncha, jednego z naj

wa?niejszych twórców w dziejach malarstwa. Atle Naess, wybitny norweski

historyk sztuki, pisze o swoim genialnym rodaku z pasj? i przenikliwo?ci?.

Licz?ce 60 stron przypisy oraz 12-stronicowa bibliografia pokazuj? najlepiej,

jak wiele wysi?ku kosztowa?o napisanie tej ksi??ki. Autorowi uda?o si? dotrze?

do nowych faktów z burzliwego ?ycia twórcy s?ynnego "Krzyku" i "Madonny".

Dzi?ki temu z biografii malarza wy?ania si? nie tylko obraz wizjonera, ale tak?e
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znerwicowanego cz?owieka, który ca?e ?ycie boryka? si? z osobistymi proble
mami - alkoholizmem i mani? prze?ladowcz?. Ta wnikliwa i jak dot?d najlepsza
z wydanych w j?zyku polskim biografii Muncha zainteresuje nie tylko mi?o?ni

ków jego twórczo?ci. Przejmuj?cy portret wielkiego artysty i s?abego cz?owieka.

Nay Catherine: Pragnienie w?adzy. - Warszawa: Prószy?ski i S-ka, 2007

Francuska dziennikarka Catherine Nay w biografii po?wi?conej Nicolasowi

Sarkazy'emu w mistrzowski sposób przedstawia ambicje i karier? polityczn?

m??czyzny. W relacjach opiera si? na znanych i mniej znanych faktach, si?gaj?c
do pocz?tków kariery (rozklejanie plakatów), m?odo?ci i ?ycia rodzinnego Sar

kozy' ego, by pokaza?, jak si?ga po kolejne szczeble w?adzy. Autorka zaskakuje

przenikliwo?ci? i trafno?ci? ocen dzia?alno?ci polityka na tle historii Francji.

Nocu? Ma?gorzata, Brzeziecki Andrzej: Bia?oru? - kartofle i d?insy. - Kra

ków: Znak, 2007
.

Fenomen Aleksandra ?ukaszenki - bia?oruskiego dyktatora opisuj? dzienni

karze "Tygodnika Powszechnego". Nocu? i Brzezicki w swojej ksi??ce

reporta?u przybli?aj? rzeczy, jakie w Polsce dzia?y si? do 1989 roku, a u nasze

go wschodniego s?siada s? smutn? codzienno?ci?: represje czy wtr?canie do

wi?zie? polityków opozycji. Jest to ksi??ka równie? o zwyk?ych Bia?orusinach,

?yj?cych w pa?stwie policyjnym, którzy marz? o normalnym ?yciu bez KGB

i cenzury. ?amanie praw cz?owieka, pogwa?cenie podstawowych zasad demo

kratycznego pa?stwa oto bia?oruska rzeczywisto?? XXI wieku.

Paris Barry: Garbo: abdykacja królowej. - Warszawa: Twój Styl,2007

Wybitna aktorka, pi?kna kobieta, fascynuj?ca osobowo??. Skrz?tnie ukrywa
?a przed ?wiatem swoje ?ycie osobiste. Pewnie dlatego tak d?ugo czekali?my na

jej rzeteln? biografi?. Barry Paris, ameryka?ski pisarz, zbieraj?c materia?y do

swojej ksi??ki o Garbo, korzysta? z pomocy setek osób: rodziny, wspó?pracow
ników i fanów aktorki. Po mistrzowsku uda?o mu si? odczarowa? legend? wiel

kiej gwiazdy. Naszkicowa? obraz kobiety, która w ko?cu musia?a zmierzy? si?
z ci??arem swojej s?awy.

Sikorski Radek: Prochy ?wi?tych : Afganistan czas wojny. - Warszawa:

Andrzej Findeisen-AMF Plus Group, 2007

By? rok 1987. Radek Sikorski, pó?niejszy minister obrony narodowej, z ka

?asznikowem na ramieniu przez ponad trzy miesi?ce przemierza? Afganistan

ogarni?ty wojn?. Opisa? jej okrucie?stwa i absurdy przez pryzmat kultury
i historii tego islamskiego kraju. Najnowsze wydanie ksi??ki opatrzone jest

nowym wst?pem i epilogiem, zawiera te? zrobione przez Sikorskiego zdj?cia,
w tym to najs?ynniejsze, wyró?nione w 1988 roku I nagrod? w konkursie World

Press Photo w kategorii reporta?u.
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Sorrnan Guy: Dzieci Rifay : Muzu?manie i nowoczesno??. - Warszawa:

Prószy?ski i S- ka, 2007

Francuski pisarz, wydawca, publicysta ukazuje w publikacji zró?nicowanie

islamu kojarz?cego si? nieodzownie wi?kszo?ci z nas z fundamentalizmem,

W ksi??ce autor pokazuje oblicze wspó?czesnego islamu, Udowadnia, ?e w isla

mie istnieje d?uga i bogata tradycja umiarkowania, demokracji, otwarto?ci, tole

rancji,

Marzena Rosiak

Anna Rychter
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TO WARTO WIEDZIE?

SZANOWNE KOLEZANKI I KOLEDZY

W bie??cym roku obchodzimy jubileusz 90-lecia Stowarzyszenia Biblioteka

rzy Polskich. Nasza organizacja zrzesza cz?onków reprezentuj?cych ró?ne typy

bibliotek. SBP Oddzia? w Zamo?ciu aktywnie przyczynia si? do popularyzacj i

pi?miennictwa, kultywowania tradycji kultury polskiej, upowszechniania nowo

czesnej my?li bibliotekarskiej przez realizowanie zada? po?ytku publicznego.

Realizacja tych przedsi?wzi?? w bardzo du?ej mierze uzale?niona jest od

otrzymanych dotacji. Apeluj? do dyrektorów bibliotek, a przede wszystkim do

bibliotekarzy bibliotek publicznych naszego regionu o uczestnictwo w semina

riach i szkoleniach. By? mo?e dla wielu jest to jedyna mo?liwo?? zdobywania

fachowej wiedzy i edukacji permanentnej, niezb?dnej w naszym zawodzie.

Szanowne Kole?anki i szanowni Koledzy, zach?cam Was do aktywnego
udzia?u w obchodach jubileuszu SBP w naszym regionie, które zaplanowane s?

na pa?dziernik i listopad 2007 roku, a organizowane wspólnie z PiMBP w Za

mo?ciu. Zach?cam do podejmowania inicjatyw i wspó?pracy w organizowaniu
obchodów 90-lecia dzia?alno?ci SBP. Dzi?ki przeprowadzonym wspólnym

inicjatywom w zakresie kultury, podkre?limy swoj? dzia?alno?? w ?rodowisku

lokalnym akcentuj?c wa?no?? naszego zawodu.

Z serdecznym pozdrowieniem
Teresa Welcz

Przewodnicz?ca Zarz?du Odzia?u

SBP w Zamo??iu
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Obchody Roku Boles?awa Le?miana

w zamojskich bibliotekach

Z uwagi na przypadaj?c? w 2007 roku sto trzydziest? rocznic? urodzin i sie

demdziesi?t? rocznic? ?mierci Boies?awa Le?miana, poety, krytyka literackiego
i teatralnego, uznanego za jednego z najoryginalniejszych i najwa?niejszych dla

polskiej kultury literackiej artystów, z g??bokiego szacunku dla Jego spu?cizny

literackiej i w trosce o popularyzacj? Jego twórczo?ci - Rada Miasta Zamo?cia

og?osi?a rok 2007 "Rokiem Boleslawa Le?miana w Zamo?ciu".

Uroczysta inauguracja obchodów Roku Le?miana VI Zamo?ciu odby?a si?
22 stycznia 2007 r. - w dzie? urodzin B. Le?miana - w Powiatowej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego. Podczas imprezy
dokonano otwarcia bibliotecznej kawiarenki- literackiej, której nadano nazw?

"U Le?miana". Odt?d kawiarenka sta?a si? miejscem spotka? zamojskiego ?ro

dowiska literackiego. W nastrój lat, w których ?y? i tworzy? Boles?aw Le?mian,
licznie przyby?ych go?ci wprowadzi? kwartet smyczkowy La Primavera. Kiedy

muzyka ucich?a przyszed? czas na poezj?. Przedstawiciele trzech pokole? inter

pretowali ulubione utwory Le?miana. Nast?pnie dr hab. Roman Doktór z KUL

przedstawi? gaw?d? na temat "Dlaczego Boles?aw Le?mian jest najwybitniej

szym poet? XX wieku". Przedstawia? ciekawostki z ró?nych okresów ?ycia
Le?miana. Mówi? o ówczesnym warszawskini ?wiatku artystycznym, warszaw

skich kawiarniach, no i oczywi?cie o twórczo?ci Le?miana, staraj?c si? udo

wodni? postawion? w tytule tez?, ?e Boles?aw Le?mian jest naj wybitniejszym

poet? XX wieku. Le?mian nie by? zwyczajnym poet?, by? czym? wi?cej. To by?o

zjawisko poetyckie. Dla podkre?lenia tych s?ów przypomnia?, ?e poezja Le

?miana jest tak pi?kna, ?e a? nieprzet?umaczalna.
Na zako?czenie dyrektor Biblioteki zaprosi?a wszystkich mi?o?ników twór

czo?ci Le?miana na pocz?stunek. Na go?ci czeka?a przys?owiowa lampka wina

oraz wielki urodzinowy tort. Dyskusja nad geniuszem poetyckim Le?miana

trwa?a do pó?nego wieczora.

11 maja 2007 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zamo?ciu,

odby?o si? seminarium "Miejsce le?mianowskiej twórczo?ci w literaturze pol

skiej" zorganizowane dla mi?o?ników poezji wielkiego artysty. W seminarium

wyst?pi?a dr Barbara Stelmaszczyk - pracownik naukowy Uniwersytetu ?ódz

kiego, badacz twórczo?ci Boles?awa Le?miana, która przedstawi?a niepowta

rzalny urok jego poezji mi?osnej w wyst?pieniu zatytu?owanym "Mi?o?? _. ener

gia istnienia". Adam Wies?aw Kulik - autor biograficznych filmów dokumental

nych o zamojsko-hrubieszowskim okresie ?ycia Le?miana oraz ksi??ki biogra

ficznej "Le?mian Le?mian" opowiada? o zamojskim okresie ?ycia B. Le?miana.

W ?wiat tamtej epoki uczestnicy seminarium 'przenie?li si? ogl?daj?c film
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A. W Kulika "Tu jestem w mrokach ziemi" przedstawiaj?cy wielkiego poet?
i dobrego cz?owieka, zwi?zanego przez 13 lat z Zamo?ciem, widzianego oczami

jego wspó?czesnych. Piotr ?opusza?ski - autor czterech ksi??ek biograficznych
o Le?mianie - mówi? o jego ?wiatopogl?dzie. Dope?nieniem s?ów, które pada?y
na temat ?ycia i poezji by?a wystawa obrazów ??ka dedykowana B. Le?miano

wi w 70. rocznic? jego ?mierci. Wystawa eksponowana w galerii Ekslibris

PiMBP w maju dzi?ki uprzejmo?ci Zamojskiego Towarzystwa RENESANS,

cieszy?a si? du?ym zainteresowaniem. Zaplanowano równie? opublikowanie

wyg?oszonych referatów w wydawnictwie poseminaryjnym.
W promowaniu twórczo?ci Le?miana zamojskie biblioteki nie zapomnia?y

o naj m?odszych czytelnikach organizuj?c w ramach cyklu Id?cie ze mn? w ba??

ow? majowe spotkania dzieci po?wi?cone g?o?nemu czytaniu poezji Le?miana

oraz zaj?cia w oparciu o czytane teksty. W drugim pó?roczu realizowany b?dzie

program Le?mian w oczach dziecka, w ramach którego zaplanowano przepro

wadzenie 18 zintegrowanych zaj??, obejmuj?cych czytanie wierszy poety, zaj?
cia plastyczne, recytatorskie oraz konkurs ph. Impresje plastyczne wraz z wy

staw? i wydawnictwem pokonkursowym.

Danuta Zwoli?ska



KRONIKA

KRONIKA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

POWIATU ZAMOJSKIEGO

II PÓ?ROCZE 2006 ROKU
-

Wybór-

ZAMO??

lipiec

• "Henryk Sienkiewicz w ilustracji" -

wystawa poplenerowa, przygotowana

ze zbiorów BW A w Zamo?ciu - PiMBP

• .Ptasie plotki", "Biedroneczki s? w kropeczki", "Niestraszne smoki",

"Chrz?szcz brzmi w trzcinie" - g?o?ne czytanie tekstów oraz zaj?cia pla

styczne
- Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• "Chatka Baby Jagi" - konkurs plastyczny - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y
PiMBP

• "Wokó? chrz?szcza" - zabawa edukacyjna - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y
PiMBP

• "Noc pod gwiazdami", "Budowa?em pa?ac" - konkursy plastyczne - FB nr l

• "Odkrywanie ?wiata" - konkurs wiedzy - FB nr 1

• "Ilustracje do wierszy Jana Brzechwy", "Reklama biblioteki", "Dok?d na

wakacje", "Wakacyjna przygoda" - konkursy plastyczne - FB nr 2

• "Brzechwa dzieciom" - konkurs recytatorski
- FB nr 2

• Odby?o si? g?o?ne czytanie ksi??ek A. Lindgren i T. Jansson - FB nr 2

• "Dobry potwór nie jest z?y" - imprezy biblioteczne z cyklu: Czytam, wiem,

Morz?; g?o?ne czytanie tekstu, dyskusja, zaj?cia plastyczne "Potworny

przyjaciel" i "Smok Robert" inspirowane tre?ci? ksi??ki - FB nr 3

• "Kaktus dobry pies" - imprezy biblioteczne z cyklu: Czytam, wiem, tworz?;

g?o?ne czytanie tekstu, dyskusja, zaj?cia plastyczne "Mój pies", "Jestem

przyjacielem zwierz?t", "Mój przyjaciel pies" inspirowane tre?ci? ksi??ki -

FB nr 3

• "Bajki Aleksandra Fredro" -

imprezy biblioteczne z cyklu: Czytam, wiem,

Morz?; g?o?ne czytanie tekstu, dyskusja, zaj?cia plastyczne "Ma?pa w k?

pieli", "S?siedzi", "Pawe? i Gawe?" inspirowane tre?ci? bajek - FB nr 3

• "Dynastia Mizio?ków" - imprezy biblioteczne z cyklu: Czytam, wiem, Mo

rz?; g?o?ne czytanie tekstu, dyskusja, zaj?cia plastyczne "U?miechni?ty Mi

zió?ek", "Wakacje Mizio?ka" inspirowane tre?ci? ksi??ki - FB nr 3
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• "Opowie?ci o zwierz?tach" - g?o?ne czytanie dzieciom zorganizowane
w Klubie Wiarus - FB nr 4

• "Leki ro?linne w profilaktyce i terapii" -

wystawa ksi??ek i poradników

medycznych - FB nr 5

• "Tworz? ksi??k?" - konkurs literacko-plastyczny - FB nr 6

• Palcem po mapie
- wakacyjny cykl spotka? bibliotecznych. W programie

m.in. g?o?ne czytanie, zabawy edukacyjne, konkursy plastyczne
- FB nr 6

sierpie?

• "Wiek, w którym ?y? i tworzy? Aleksander Fredro" -

pogadanka dla m?o

dzie?y - uczestników Warsztatów Terapii Zaj?ciowej - O?rodek Czytelnic
twa Niepe?nosprawnych PiMBP

• "Krasnoludki - mini ludki", "O wi?kszego trudno zucha", "Kocie rnruczan

ki" - g?o?ne czytanie tekstów oraz zaj?cia plastyczne
- Oddzia? dla Dzieci

i M?odzie?y PiMBP

• "W ?wiecie krasnoludków", .Piaskowe kompozycje" - konkursy plastycz
ne - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• "Gramy w zielone" - inscenizacja - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• "Ananasy z naszej klasy" - scenki pantomimiczne - Oddzia? dla Dzieci

i M?odzie?y PiMBP

• "Lato pachnie zio?ami - zielnik" - konkurs plastyczno-przyrodniczy - FB nr l

• .Pocz?tek z?otej nici" - konkurs plastyczny - FB nr l

• "W gaiku zielonym" - konkurs plastyczno-ekologiczny
- FB nr l

• "Co piszczy w trawie" - konkurs zoologiczny - FB nr l

• "Ilustracje do ulubionej ksi??ki", "Miejsca, które chcieliby?my odwiedzi?",

"T?czowe motyle na ??ce" -

konkursy plastyczne
- FB nr 2

• "Zaproszenie do Zamo?cia" - konkurs literacki na has?o reklamowe - FB nr 2

• Odby?o si? g?o?ne czytanie tekstów literackich dla dzieci ph. "Godzina

bajek" - FB nr 2

• "Mary Poppins" - imprezy biblioteczne; g?o?ne czytanie tekstu, zaj?cia

plastyczne: "Ulica Czere?niowa 17", .Podopieczni Mary Poppins", "Czaro

dziejka niania", .B?jkosia" - FB nr 3

• "Wakacje Miko?ajka" - imprezy biblioteczne; g?o?ne czytanie tekstu, zaj?
cia plastyczne: "Witaj Miko?ajku" - FB nr 3

• "Emil ze Smalandii - imprezy biblioteczne; g?o?ne czytanie tekstu, zaj?cia

plastyczne: "Emil w Zamo?ciu na tle zabytków miasta", "Moja zabawna

przygoda", "Najbardziej lubi? lato" - FB nr 3

• "Wakacje z ksi??k?" -

wystawa nowo?ci bibliotecznych - FB nr 5

• .Plastusiowo'', "Zwierz?ta w ksi??kach" - g?o?ne czytanie tekstów literac

kich i zaj?cia plastyczne realizowane w ramach wakacyjnego cyklu zaj??

bibliotecznych Palcem po mapie
- FB nr 6
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wrzesie?

• W ramach Zamojskich Biesiad Literackich odby?o si? spotkanie z Arkadiu

szem Sannem, autorem powie?ci Exodus i Bia?y kamyk- PiMBP

• .Pogranicze polsko-ukrai?skie" -

wystawa przygotowana przy wspó?pracy
WSZiA w Zamo?ciu - PiMBP

• "M?odzie?cza poezja Karola Wojty?y" - lekcja biblioteczna - O?rodek

Czytelnictwa Niepe?nosprawnych PiMBP

• "Wiersze, które pomagaj? si? u?miecha?" - monta? poezji ks. Jana Twar

dowskiego - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych PiMBP

• "Zaczarowany ?wiat bajek" -

spotkanie autorskie z Wiolett? Piaseck? -

O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych PiMBP

• '"Lato, lato i po lecie", "Ekologia w poezji dzieci?cej", "Weso?e grzybobra
nie" - g?o?ne czytanie tekstów oraz zaj?cia plastyczne

- Oddzia? dla Dzieci

i M?odzie?y PiMBP

• "Herb Zamo?cia" - konkurs plastyczny - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y
PiMBP

• "Nowe legendy o Zamo?ciu" - konkurs literacko-plastyczny - Oddzia? dla

Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• Odby?o si? spotkanie autorskie Wioletty Piaseckiej - autorki ksi??ek dla

dzieci - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• "Przez ró?ow? szybk?", "Jesienne bukiety" - konkursy plastyczne - FBnr 2

• .Pami?? o wrze?niu" - konkurs recytatorski poezji patriotycznej - FB nr 2

• "Ksi??ka moim przyjacielem" - lekcja biblioteczna dla dzieci z oddzia?u

przedszkolnego - FB nr 2

• Odby?o si? g?o?ne czytanie tekstów literackich dla dzieci w Przedszkolu

Miejskim nr 13 - FB nr 2

• "Dziadzio mrok" - imprezy biblioteczne; g?o?ne czytanie tekstu E. Szel-

burg-Zarernbiny, zaj?cia plastyczne: "Grzyby, które znam" - FB nr 3

• "Bez bólu, bez tabietek - tajemnice akupresury" -

wystawa
- FB nr 5

• "W zgodzie z natur?" - konkurs plastyczny - FB nr 6

• ,,0 Janku W?drowniczku" - g?o?ne czytanie i zaj?cia plastyczne - FB nr 6

pa?dziernik

• Jesie? literacka - rozpocz?cie realizacji programu s?u??cego popularyzacji

ksi??ki i czytelnictwa poprzez spotkania prezentuj?ce dorobek poetów, pi

sarzy, historyków, regionalistów, ludzi zwi?zanych z ksi??k? mieszkaj?

cych b?d? pochodz?cych z Zamo?cia. Zadanie dofinansowane przez

MKiDN w ramach PO Promocja czytelnictwa. W pa?dzierniku odby?y si?

spotkania z historykiem Krzysztofem Czubar?, poetami - Mari? Du?awsk?,

Piotrem Linkiem, Krzysztofem Konop?, publicyst? ks. Czes?awem Gal-
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kiem, historykiem sztuki Izabel? Winiewie?-Cybulsk?, dziennikarzem i

wydawc? Markiem Jaworem - PiMBP

• "Jesie? literacka - dorobek twórców Zamojszczyzny"
-

wystawa
- PiMBP

• Ukaza?o si? wydawnictwo prezentuj?ce sylwetki go?ci Jesieni literackiej -

PiMBP

• "Wyspy szcz??liwe" - spotkanie z poet? ks. Krzysztofem Guzowskim re

alizowane w ramach Zamojskich Biesiad Literackich - PiMBP

• "Gdzie mieszka czarodziej' - spotkanie autorskie z Kalin? Jerzykowsk? -

O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych PiMBP

• "Historia jest nauczycielk? ?ycia" - spotkanie autorskie Jana Longina Oko

nia - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych PiMBP

• "Z poezj? ?ycie jest pi?kniejsze" - spotkanie autorskie ze Zbigniewem

Dmitroc? - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych PiMBP

• "Kwiaty symbolem mi?o?ci i rado?ci" - konkurs twórczo?ci poetyckiej
i prozatorskiej osób niewidomych i niedowidz?cych - O?rodek Czytelnic
twa Niepe?nosprawnych PiMBP

• "Nigdy Ci? nie zapomn?" -

uroczyste podsumowanie konkursu literacko

plastycznego twórczo?ci osób niepe?nosprawnych - O?rodek Czytelnictwa

Niepe?nosprawnych PiMBP

• "Nigdy Ci? nie zapomn?" - ekspozycja pokonkursowa prac plastycznych
osób niepe?nosprawnych - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych
PiMBP

• Zorganizowano spotkanie autorskie z pisark? i terapeutk? Ew? Nowak -

Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• "Gdy z drzew lec? pierwsze li?cie", "?ladami zamojskich legend", .Je?y

ki", "Idzie jesie?, kosze li?ci niesie" - g?o?ne czytanie tekstów oraz zaj?cia

plastyczne - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• Odby?y si? spotkania autorskie z Kalin? Jerzykowsk? oraz Ma?gorzat?

Budzy?sk? - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• "Jesienna nostalgia" - konkurs literacki - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y
PiMBP

• "Troch? s?o?ca jesieni?" - konkurs plastyczny
- FB nr 1

• "Portret mojej pani", .Kasztaniaki" - konkursy plastyczne
- FB nr 2

• Warsztat informacyjny w bibliotece - lekcja biblioteczna dla kI. V szko?y

podstawowej FB nr 2

• "Sprawd? czy dobrze - dyktando na weso?o" - konkurs literacki - FB nr 2

• Odby?o si? g?o?ne czytanie tekstów literackich dla dzieci w Przedszkolu

Miejskiin nr 13 - FB nr 2

• Odby?o si? g?o?ne czytanie dzieciom w Przedszkolu Miejskim nr 14 w Za

mo?ciu ksi??ki o przygodach Franklina - FB nr 3
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• G?o?ne czytanie ksi??ki Pippi dla uczestników Warsztatów Terapii Zaj?-

ciowej - FB nr 3

• "Agnieszka Osiecka, poetka i pisarka" -

wystawa rocznicowa - FB nr 5

• "Z lektur? na weso?o" -

kalambury - FB nr 6

• "Kasztanowy zwierzyniec" - konkurs plastyczny - FB nr 6

listopad

• Zorganizowano kolejne spotkania autorskie, m.in. z poetkami: Renat? Cho

ro?, Alin? Dorot? Paul, Gabriel? Jaworsk?, poet?, publicyst? i t?umaczem

Marianem Kawa?ko, poet? i malarzem Tadeuszem Grygielem, Janin? G?

siorowsk? - matk? chrzestn? statku Ziemia Zamojska, realizowane w ra

mach programu Jesie? literacka - PiMBP

• Odby?o si? podsumowanie na szczeblu powiatowym konkursu wojewódz

kiego .Pami?? przesz?o?ci" - PiMBP

• "St?d pochodz?" -

uroczyste podsumowanie powiatowego konkursu

O tematyce regionalnej - PiMBP

• "St?d pochodz?" -

wystawa pokonkursowa - PiMBP

• W ramach Zamojskich Biesiad ? Literatur? zorganizowano spotkanie
z poet? i publicyst? Cezarym Lipk? - PiMBP

• "Tym, którzy odeszli" - monta? poezji o przemijaniu podczas spotkania
z m?odzie?? - uczestnikami Warsztatów Terapii Zaj?ciowej - O?rodek Czy
telnictwa Niepe?nosprawnych PiMBP

• "Tym, którzy odeszli" - monta? poetycki dla dzieci z klasy integracyjnej
SP nr 10 w Zamo?ciu - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych PiMBP

• "Czytam, wiem, tworz?", "Dinozaury - smoki, które ?y?y naprawd?", "Ba

?nie ?wiata" - g?o?ne czytanie tekstów literackich oraz zaj?cia plastyczne -

Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• "Przygody Ronji, córki zbójnika", "Ma?a z?o?nica" - konkursy plastyczne
i wystawy pokonkursowe - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• "Czy to jutro, czy to dzi? wszystkim jest potrzebny mi?" - impreza czytel
nicza - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• .Psotki i ?mieszki - ilustracje do wierszy 1. Porazi?skiej", "Origami
-

sztuczki z papierkami" - konkursy plastyczne - FB nr 2

• "Ta co nie zgin??a" - konkurs recytatorski - FB nr 2

• Odby?o si? g?o?ne czytanie tekstów literackich dla dzieci w Przedszkolu

Miejskim nr 13 - FB nr 2

• "Jesienna przygoda", "Szaruga jesienna", "Listopad" - zaj?cia biblioteczne

z tekstami literackimi J. Porazi?skiej, Marii Kownackiej, Ewy Szelburg

Zarembiny - g?o?ne czytanie; zaj?cia plastyczne: "Jesienne mozaiki", "Roz

dmuchane drzewa", "?wiec?ce li?cie" - FB nr 3

• "Li?ciaste okno" -

wystawa
- FB nr 3
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• Rozpocz??y si? prace nad przeniesieniem do nowego lokalu zbiorów Filii

Bibliotecznej nr 4 PiMBP

• "Niebieskie migda?y Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej" -

wystawa rocz-

nicowa - FB nr 5

• "Krótkie dzionki ...

- przys?owia o jesieni" - konkurs plastyczny
- FB nr 6

• "Rusz g?ow?" - turniej - FB nr 6

grudzie?

• Ukaza? si? kolejny (24) numer Bibliotekarza Zamojskiego - PiMBP i SBP

Oddzia? Zamo??

• "Zamo?? wczoraj i dzi? na starej pocztówce i fotografii" -

ekspozycja po

nad 60 zdj?? przedstawiaj?cych miasto na prze?omie XIX i XX wieku oraz

wspó?cze?nie, poprzedzona uroczystym otwarciem wystawy
- PiMBP

• "Bo?e Narodzenie w literaturze polskiej" - wieczór literacko-muzyczny

realizowany w ramach Zamojskich Biesiad Literackich. Fragmenty prozy

oraz poezj? m.in. Juliusza S?owackiego, Leopolda Staffa, Czes?awa Mi?osza

recytowa? aktor Maciej Rayzacher. Pie?ni bo?onarodzeniowe ?piewali arty

?ci Polskiej Orkiestry W?o?cia?skiej im. Karola Namys?owskiego w Zarno

?ciu-PiMBP

• Obs?uga programu bibliotecznego MAK - szkolenie dla bibliotekarzy bi

bliotek publicznych powiatu zamojskiego obejmuj?ce prezentacj? programu

oraz tworzenie baz przez kopiowanie i z autopsji - PiMBP

• "Male?ka mi?o??" - konkurs kol?d, pastora?ek, poezji i prozy o tematyce

wigilijnej - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych PiMBP

• "Male?ka mi?o??" -

wystawa szopek bo?onarodzeniowych wykonanych

przez osoby niepe?nosprawne - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych
PiMBP

• Zorganizowano spotkanie wigilijne osób niepe?nosprawnych, uczestników

konkursów oraz autorów prac eksponowanych na wystawach organizowa

nych przez O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych PiMBP

• .Krecik i orze?", .Krecik i przyjaciele", .Krecik na pustyni", "Miko?ajkowe

zabawy", "Mio, mój Mio", "Go?cie w karmiku", "Dzieci z ulicy Awantur

ników" - g?o?ne czytanie tekstów literackich oraz zaj?cia plastyczne - Od

dzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• "Stop pijanym kierowcom" - konkurs plastyczny - Oddzia? dla Dzieci

i M?odzie?y PiMBP

• "Odwiedzam bibliotek?" - konkurs plastyczny i wystawa pokonkursowa -

Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• "Biblioteczne przeboje" - plebiscyt na najpoczytniejsz? ksi??k? - Oddzia?

dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP
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• "Zosta? najaktywniejszym czytelnikiem naszej biblioteki - fina? konkursu

czytelniczego - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• "?wieci gwiazdka betlejemska" - konkurs plastycznych
- FB nr l

• .Jd? Miko??je", "Stroimy drzewko ?wi?teczne" - konkursy plastyczne - FB nr 2

• "Kartka z ?yczeniami" - pogadanka o zwyczajach bo?onarodzeniowych -

FB nr2

• "Wiersze przy ?wiecach" - konkurs recytatorski - FB nr 2

• Odby?o si? g?o?ne czytanie tekstów literackich dla dzieci w Przedszkolu

Miejskim nr 13 - FB nr 2

• "Wiktor i list do ?w. Miko?aja" - g?o?ne czytanie - FB nr 3

• "Miko?ajkowe rymowanki" - konkurs literacki - FB nr 3

• "Co? z niczego, czyli nasze ma?e upominki" -

zaj?cia plastyczne
- FB nr 3

• "Franklin ?wi?tuje" - g?o?ne czytanie dzieciom w Przedszkolu Miejskim nr

14 w Zamo?ciu - FB nr 3

• Filia Biblioteczna nr 4 rozpocz??a dzia?alno?? w nowym lokalu przy ul. Peo-

wiaków 68 A

• Zwi?kszono zatrudnienie z l do 2 etatów - FB nr 4

• "Zwyczaje i obrz?dy ?wi?teczne" -

wystawa bo?onarodzeniowa - FB nr 5

• "Miko?ajki z Miko?ajkiem" - konkurs literacko-plastyczny
- FB nr 6

• "Nie ma nudnych dni" - g?o?ne czytanie tekstów literackich dla dzieci - FB nr 6

ADAMÓW

pa?dziernik

• "Moja ma?a historia" - konkurs plastyczny - FB Suchowola

• Dzie? Edukacji Narodowej - pogadanka - GBP

grudzie/l

• "Wigilia Bo?ego Narodzenia - pogadanka, s?uchanie i ?piewanie kol?d,

wspólne strojenie choinki - FB Bondyrz

GRABOWIEC

sierpie?

• "Wakacje z ksi??k?" - cyk! imprez dla dzieci i m?odzie?y pozostaj?cej
w okresie wakacji w miejscu zamieszkania - GBP i GOK

• .Poznajerny okolice Gminy Grabowiec" - rajd pieszy - GBP

wrzesie?

• Zorganizowano spotkanie autorskie z Wiolett? Piaseck? - GBP i GOK

• "Czytamy ba?nie i bajki Wioletty Piaseckiej"
- zaj?cia dla dzieci z kI. II

szko?y podstawowej - GBP
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pa?dziernik

• Zorganizowano spotkanie autorskie z Ew? Nowak - GBP i GOK

listopad

• "Zatrzymaj si? na chwil? ...

"
-

wystawa fotografii - GBP i GOK

• Zorganizowano uroczysto?ci patriotyczno-religijne z okazji ?wi?ta Niepod-

leg?o?ci - GBP i GOK

• Zorganizowano zabaw? andrzejkowa po??czon? z wró?bami - GBP i GOK

grudzie?

• Odby?o si? spotkanie dzieci z klas I - III szko?y podstawowej po??czone
z wizyt? ?w. Miko?aja - GBP i GOK

KOMARÓW

lipiec/sierpie?

• "Ochotnicza Stra? Po?arna dawniej i dzi?" -

wystawa fotografii - GBP i SOK

• "DNI KOMAROWA - festyn rekreacyjny" - integracyjna impreza ?rodo

wiskowa - GBP, SOK

• "Obchody 86. rocznicy Bitwy pod Komarowem" - uroczysto?? patriotycz

no-religijna. W programie m.in. promocja ksi??ki Ocali? od zapomnienia
cz. 2 oraz otwarcie wystawy poplenerowej ph. "Przesz?o?? zachowana

w pami?ci staje si? tera?niejszo?ci? - GBP, SOK

wrzesie?

• Zorganizowano do?ynki gminno-parafialne, podczas których m.in. przed
stawiono okoliczno?ciowy program artystyczny oraz rozstrzygni?to kon

kurs na naj?adniejszy wieniec - GBP, SOK

• "Z pierwsz? wizyt? w bibliotece" - zaj?cia plastyczne - FB Zubowice

• Odby?o si? g?o?ne czytanie dzieciom tekstów literackich, a nast?pnie zaj?
cia plastyczne na podstawie s?uchanych fragmentów - FB Zubowice

pa?dziernik

• "Rodzaje s?owników i wyszukiwanie informacji" - lekcja biblioteczna dla

kI. V szko?y podstawowej - FB Zubowice

listopad

• "Rocznica odzyskania niepodleg?o?ci" - uroczysto?ci patriotyczne, monta?

poetycko-muzyczny, wr?czenie nagród Cz?owieka Roku 2006 Gminy Ko

marów- GBP, SOK

• "Dzieci z Bullerbyn" - konkurs literacko-czytelniczy - FB Zubowice

• IV Regionalny Przegl?d Pie?ni Religijnej Osób Niepe?nosprawnych" -

GBP, SOK
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• "Tam s?owa ju? nic nie znacz? ...

"
- wieczór poezji -

Gimnazjum i FB

w Zubowicach

• Biblioteka w Komarowie otrzyma?a wyró?nienie przyznane na szczeblu

powiatowym za realizacj? wojewódzkiego konkursu Pami?? przesz/o?ci,

po?wi?conego upowszechnianiu wiedzy o regionie.

grudzie?

• Odby? si? Gminny Przeglqd Kol?d Ró?nych Narodów - GBP, SOK

• "W kr?gu tradycji: Wigilia" - spotkanie po?wi?cone popularyzacji ?wi?

tecznych tradycji Ziemi Komarowskiej - GBP i SOK

• "?wi?teczna pocztówka" - konkurs plastyczny i wystawa pokonkursowa -

FB Zubowice

• Odby?o si? g?o?ne czytanie dzieciom tekstów literackich, a nast?pnie zaj?
cia plastyczne na podstawie s?uchanych fragmentów

- FB Zubowice

KRASNOBRÓD

lipiec

• Promocja ksi??ki Mieczys?awa Ko?ci?skiego "Dawny Krasnobród" - MGBP

• Zorganizowano stoisko informacji turystycznej podczas obchodów Dni

Krasnobrodu - MGBP

sierpie?

• "Brzechwa znany i lubiany" - zaj?cia plastyczno - czytelnicze - FB Hutki

wrzesie?

• Zorganizowano spotkanie z Wiolett? Piaseck?, autork? ksi??ek dla dzieci -

MGBP

• "Biblioteka i jej zbiory" - wycieczka do biblioteki dzieci z kI. I szko?y

podstawowej - FB Hutki

pa?dziernik
• "Ostatni taki bard ...

"
-

wystawa po?wi?cona Markowi Grechucie - MGBP

• "Spotkanie z przedszkolakami" - wizyta w przedszkolu; czytanie dzieciom

bajki "Urodziny Mi?ka" - MGBP

listopad

• "Poranek z ksi??k?" -

spotkanie w bibliotece dzieci z kI. IV i V. Czytanie

fragmentów ksi??ki Jasiek pisze kronik? rodzinnq - MGBP

• zorganizowano promocj? tomiku wierszy Marii Doma?skiej "Szukam sie

bie"-MGBP

• Przeprowadzono skontrum zdawczo-odbiorcze w FB w Hutkach

• Na emerytur? odesz?a p. Maria Szpyra, pracownik FB w Hutkach
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LABUNIE

sierpie?

• Biblioteka w??czy?a si? w przygotowania i obchody gminno-parafialnego
?wi?ta plonów - GBP

wrzesie?

• Wojna obronna 1939; walki pod ?abuniami, Barchaczowem i Bródkiem -

prelekcje dla m?odzie?y gimnazjalnej prowadzone przez dr. Jacka Feduszk?

-GBP

• ?abu?ki w historii i tradycji - spotkanie z Agnieszk? Szyku??, historykiem,

badaczk? dziejów miejscowo?ci - GBP

listopad

• Biblioteka otrzyma?a nagrod? powiatow? w wojewódzkim konkursie .Pa

mi?? przesz?o?ci" - GBP

MI?CZYN

lipiec
• "Wieczór bajek" - cykliczne zaj?cia biblioteczne; g?o?ne czytanie ksi??ek

"Przygody Martynki" oraz "Bajki z ca?ego ?wiata"

sierpie?
• "Wieczór bajek"

- cykliczne zaj?cia biblioteczne;' g?o?ne czytanie ksi??ek

"Wakacje Miko?ajka" oraz "Joachim ma k?opoty"
• Zorganizowano wakacyjne zaj?cia dla dzieci. W programie m.in. czytanie

prasy, rozwi?zywanie krzy?ówek

wrzesie?

• "Wieczór bajek"
-

cykliczne zaj?cia biblioteczne; g?o?ne czytanie ksi??e-
czek z serii Poczytaj mi mamo oraz Królestwo bajki

• "Wspomnienia z wakacji" - pogadanka

pa?dziernik
• Zorganizowano dwa "Wieczory bajek"; g?o?ne czytanie Kubusia Puchatka

oraz bajeczek Doroty Gellner

listopad

• Zorganizowano dwa "Wieczory bajek"; g?o?ne czytanie utworów Janiny

Porazi?skiej

grudzie?

• "Wieczór bajek" - cykliczne zaj?cia biblioteczne; g?o?ne czytanie ksi??ek
Prezent dla ?wi?tego Miko?aja i Noc ?wi?tego Miko?aja
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Zorganizowano wigilijne spotkanie op?atkowe, w programie m.in. odby?a

si? pogadanka o zwyczajach bo?onarodzeniowych

•

RADECZNICA

lipiec / sierpie?

•

"Wakacje z ksi??k?' - zaj?cia dla dzieci pozostaj?cych w okresie wakacji
w miejscu zamieszkania - GBP

•

"Ilustracja na ok?adk? do przeczytanej ksi??ki" - konkurs rysunkowy - FB

Gorajec

wrzesie?

•

Odby?o si? otwarcie wystawy o tematyce regionalnej Cudze chwalicie swe

go nie znacie - GBP

•

"Opis bibliograficzny ksi??ki, korzystanie z katalogów" - lekcja bibliotecz

na- GBP

listopad
• BPG Radecznica otrzyma?a wyró?nienie przyznane na szczeblu powiato

wym za realizacj? wojewódzkiego konkursu Pami?? przesz?o?ci, po?wi?co

nego upowszechnianiu wiedzy o regionie.

SIT ANIEC (GBP ZAMO??)

lipiec! sierpie?

• Z dniem 1 lipca nast?pi?a zmiana na stanowisku dyrektora Biblioteki Pu

blicznej Gminy Zamo??. Funkcj? t? w drodze konkursu obj??a pani El?bieta

Stankiewicz. Nast?pi?y te? zmiany kadrowe w nast?puj?cych filiach: W FB

P?oskie - pracownikiem zosta?a pani Aneta Welcz, w FB Kalinowice - na

stanowisku bibliotekarza pracuje pani Teresa Welcz oraz w bibliotece

wSita?cu (BPG Zamo??) obsad? kadrow? stanowi? 2 osoby, panie El?bieta

Stankiewicz i Urszula T?uczek

• Przeprowadzono zdawczo-odbiorcze kontrole ksi?gozbioru w BPG Za

mo??, FB Kalinowice, FB P?oskie, FB Zawada

wrzesie?

Z dniem 1 wrze?nia nast?pi?y zmiany kadrowe w FB Zawada; po odej?ciu

pani Moniki B?dziuch pracownikiem filii zosta?a pani Monika Bednarz.

Ca?a Polska Czyta Dzieciom - wznowienie po wakacyjnej przerwie coty

godniowych spotka? po?wi?conych g?o?nemu czytaniu dzieciom - GBP

Zorganizowano spotkanie autorskie z Wiolett? Piaseck?, autork? ksi??ek
dla dzieci - GBP

•

•

•

"Jesie?" - konkurs plastyczny i wystawa pokonkursowa - FB Mokre•
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• Zorganizowano wycieczk? do biblioteki dzieci z oddzia?u przedszkolnego
oraz wznowiono po wakacyjnej przerwie spotkania po?wi?cone g?o?nemu

czytaniu - FB Wysokie

pa?dziernik

• Zorganizowano spotkanie autorskie z pani? Ew? Nowak - GBP

• "Alfabet w bibliotece" -

lekcja biblioteczna dla dzieci z kI. O - GBP

• "Urodziny Kubusia Puchatka" - konkurs rysunkowy i wystawa pokonkur-
sowa - FB Kalinowice

• "Wiem - powiem. Bystre oko" - konkurs przyrodniczy - FB Kalinowice

• "Strach na wróble" - konkurs plastyczny - FB Mokre

• "Zatrzyma? lato", "Jesienne pejza?e" - konkursy plastyczne - FB Wysokie
• "Katalog biblioteczny - informacja o zbiorach gromadzonych w bibliotece"

- lekcja biblioteczna - FB Wysokie
• .Poznaj? katalog alfabetyczny i rzeczowy"

- lekcja biblioteczna - FB

Zawada

listopad

• "Kraina pluszowego misia" - konkurs plastyczno-literacki - GBP

• "Razem z rodzicami czytamy, a potem rysujemy" - zaj?cia dla dzieci

w ramach akcji Cala Polska Czyta Dzieciom - FB Kalinowice

• "Barwy jesieni" - konkurs rysunkowy i wystawa pokonkursowa - FB

Lipsko
• .Pasowanie na czytelnika" - impreza biblioteczna - FB Lipsko

grudzie?

• "Anio?y 2006" - konkurs plastyczny oraz wystawa pokonkursowa - GBP

• "Rymowa? ka?dy mo?e" - lekcja biblioteczna - GBP

• ,,125 lat Orkiestry W?o?cia?skiej im. Karola Namys?owskiego" -

wystawa
rocznicowa - GBP

• "?wi?teczne rymowanki-?yczenia" - konkurs plastyczno-literacki i wystawa

pokonkursowa
- FB Kalinowice

• "Bo?e Narodzenie" - konkurs plastyczny i wystawa pokonkursowa - FB

Lipsko
• "Miko?aje", "Kartki ?wi?teczne", "Ba?wanki" - konkursy plastyczne - FB

Mokre

• "Miko?ajkj z Miko?ajem" - konkurs plastyczny - FB P?oskie

• Odby?o si? cotygodniowe spotkanie po?wi?cone g?o?nemu czytaniu
dzieciom - FB P?oskie

• "Zimowe ?nie?ynki", "Bajkowe Miko?ajki" - konkursy plastyczne
- FB

Wysokie
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•

Zorganizowano wycieczk? do biblioteki dzieci z kI. 1- FB Wysokie
• "?wi?ta Bo?ego Narodzenia w bibliotece" - konkurs ?wi?teczny - FB

Zawada

• Odby?o si? cotygodniowe spotkanie po?wi?cone g?o?nemu czytaniu
dzieciom - FB Zawada

SITNO

lipiec! sierpie?

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

g?o?ne czytanie ba?ni i bajek - FB Horyszów Polski

wrzesie?

• Realizacja wojewódzkiego konkursu o tematyce regionalnej .Pami??

przesz?o?ci" - GBP

pa?dziernik

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

g?o?ne czytanie literatury dzieci?cej - FB Horyszów Polski

listopad
• BPG Sitno otrzyma?a wyró?nienie przyznane na szczeblu powiatowym za

realizacj? wojewódzkiego konkursu Pami?? przesz/o?ci, po?wi?conego

upowszechnianiu wiedzy o regionie
• "Dlaczego powinni?my czyta? lektury szkolne" -

pogadanka
- FB Cze?niki

grudzie?

• Zorganizowano uroczyste podsumowanie gminnego etapu konkursu

Pami?? przesz?o?ci - GBP

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

g?o?ne czytanie literatury dzieci?cej - FB Horyszów Polski

• "Tradycje i zwyczaje bo?onarodzeniowe mojej miejscowo?ci" - pogadanka
- FB Cze?niki

• Ekspozycja kartek ?wi?tecznych wykonanych przez uczniów szko?y

podstawowej w Cze?nikach - FB Cze?niki

SKIERBIESZÓW

wrzesie?

•

.Pozn?jemy bibliotek?" - lekcja biblioteczna dla dzieci z oddzia?u

przedszkolnego - GBP

pa?dziernik
• Biblioteka poprzez kiermasz ksi??ki u?ywanej w??czy?a si? w program

gminnego ?wi?ta plonów - GBP
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listopad
• Zorganizowano wycieczk? do biblioteki dla dzieci z kI. II szko?y

podstawowej
- GBP

SU?ÓW

lipiec! sierpie?

• Biblioteka w??czy?a si? w organizacj? imprezy gminnej "Biesiada na

wyspie"
- GBP i FB S?siadka

• Wspólnie z KGW Biblioteka w??czy?a si? w przygotowania do Do?ynek

Powiatowych 2006 - GBP

• Przeprowadzono remont bie??cy w FB S?siadka (malowanie lokalu, prace

hydrauliczne)

pa?dziernik
• czytanie i opowiadanie bajek - FB S?siadka

listopad
• "St?d pochodz?" - gminne podsumowanie konkursu powiatowego - GBP

i FB Michalów

• "Bohater ksi??ki Marii Kownackiej Plastusiowy pami?tnik" - konkurs -

GBP

grudzie/l
• Zorganizowano g?o?ne czytanie dla dzieci

SZCZEBRZESZYN

lipiec
• "Wakacje z ksi??k?" - zaj?cia dla dzieci sp?dzaj?cych wakacje w miejscu

zamieszkania. W programie, m.in.: g?o?ne czytanie literatury dzieci?cej,

zaj?cia plastyczne inspirowane czytanymi utworami literackimi, gry

i zabawy edukacyjne, zapoznanie dzieci z obs?ug? komputera, wycieczka

Zak?tki Szczebrzeszyna znane i nieznane - MGBP

sierpie?
• "Internet - wiedza i zabawa" i cykliczne zaj?cia dla dzieci i m?odzie?y (gry

i zabawy edukacyjne z wykorzystaniem komputera i Internetu, ogl?danie
filmów na CD, rozmowy na temat obejrzanego filmu, rysowanie ulubionej

postaci z filmu - MG BP

• .Poznajerny histori? swej miejscowo?ci" - wycieczka po okolicy - MGBP

wrzesie?

• Biblioteka w??czy?a si? w realizacj? powiatowego konkursu St?d pochodz?
-MGBP

Halina Zieli?ska
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