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Z ?YCIA BIBLIOTEK

Zamo?? i Zamojszczyzna
- bibliotekarskie tradycje pogranicza

Regiony, euroregiony - rozwój regionalny
- poj?cia te cz?sto s?yszymy

w mediach, czytamy w prasie. Tematyka ta obok globalizacji, coraz cz??ciej

poruszana jest na sympozjach, ró?nego rodzaju konferencjach. Czym wi?c s?

euroregiony i czy maj? racj? bytu w jednocz?cej si? Europie. Nale?y tutaj pod
kre?li?, pomimo odmiennego zdania antyglobalistów, ?e Unia Europejska ak

ceptuje ró?norodno?? j?zykow?, kulturow? i religijn? narodów Europy, co wi?

cej, uwa?aj? za bogactwo kulturowe, które nale?y chroni?.

Ochrona dóbr kultury narodowej wszak?e jest jednym z g?ównych zada? pra

cy bibliotekarza. Widzimy wi?c jak wa?n? i donios?? rol? pe?ni biblioteka we

wspó?czesnej jednocz?cej si? Europie.
Na przyk?adzie Zamojszczyzny, a szerzej Euroregionu BUG, chc? przedsta

wi? bibliotekarskie tradycje wschodniego pogranicza Polski.

Na pocz?tek warto przypomnie? ogólne funkcje i zadania euroregionów. Na

zwa euroregionu pochodzi od naj starszej inicjatywy wspó?pracy transgranicznej
EUROREGIO, która zosta?a powo?ana do ?ycia w 1958 roku na obszarze przy

legaj?cym do granicy holendersko-niemieckiej. Euroregiony wi?c to obszary

przygraniczne, gdzie samorz?dy lokalne s?siaduj?cych pa?stw wspó?pracuj? ze

sob? w ramach podpisanych umów mi?dzynarodowych. Euroregiony maj? w?a

sn? struktur? organizacyjn?. G?ównym celem ich istnienia jest wzmocnienie

s?siedzkich kontaktów i rozwój obszarów przygranicznych, budowa ponadgra
nicznej infrastruktury komunikacyjnej, wymiana kulturalna, wspieranie ruchu

granicznego i turystyki, wspó?praca gospodarcza, dzia?alno?? spo?eczna, huma

nitarna, ochrona ?rodowiska i przeciwdzia?anie kl?skom ?ywio?owym.

Euroregiony maj? za zadanie przede wszystkim zbli?y? ludzi po obu stronach

granicy, pomóc im lepiej si? pozna?, prze?ama? uprzedzenia i obawy zwi?zane
z s?siadami. Taka wspó?praca pozwala zapomnie? o stereotypach, które niew?t

pliwie istniej? w stosunku do wszystkich s?siaduj?cych ze sob? narodów.

W Polsce euroregiony zacz??y powstawa? na pocz?tku lat dziewi??dziesi?tych.
W roku 2005 by?o ich szesna?cie, w tym dwa na granicy polsko-ukrai?skiej:

Euroregion Karpaty i Euroregion Bug.

Zwi?zek transgraniczny Euroregion Bug zosta? powo?any w ?ucku na Ukra-

inie w 1995 roku z inicjatywy wojewodów:
.

- che?mskiego - Mariana Cichosza
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- lubelskiego - Edwarda Hunka

- zamojskiego - Stanis?awa Rapy
- tarnobrzeskiego - Paw?a Stawowego
oraz Przewodnicz?cego Wo?y?skiej Administracji Pa?stwowej - Borysa Klimczuka,

Euroregion Bug skupia województwo lubelskie w Polsce, obwód brzeski na

Bia?orusi, obwód wo?y?ski oraz dwa regiony z obwodu lwowskiego na Ukrainie.

Euroregion Bug, zajmuj?cy powierzchni? 64 tys. km-, nale?y do wi?kszych
obszarów euroregionów europejskich. Cz??? polska stanowi 31, l %, ukrai?ska

28,4%, a bia?oruska 40,5%. Najwi?kszymi miastami s?: Lublin, Brze??, ?uck.

Miasta te s? najwa?niejszymi o?rodkami administracyjnymi, a tak?e kultural

nymi i akademickimi Euroregionu, zasobnymi w uczelnie wy?sze oraz instytuty
naukowo-badawcze o ponadregionalnym znaczeniu. Najwi?ksze miasta Eurore

gionu s? równie? najwi?kszymi o?rodkami gospodarczymi i targowo

wystawienniczymi.
Po?o?ony w ?rodkowo-wschodniej Europie Euroregion Bug ma do?? jedno

rodne nizinne ukszta?towanie terenu. Bardziej zró?nicowany charakter ma po?u
dniowa cz??? - z Roztoczem i Wy?yn? Wo?y?ska. Naturaln? granic? obszaru

Euroregionu stanowi od zachodu rzeka Wis?a, a z wi?kszych rzek przecinaj? go:

Bug, Prype?, Muchawiec. Ponad 50 % powierzchni Euroregionu zajmuj? tereny

rolnicze, a blisko 3 I % przypada na lasy. Sprzyjaj?cy klimat i ?yzne gleby stwa

rzaj? korzystne warunki do dzia?alno?ci rolniczej, a rozleg?e po?acie nieska?o

nego ?rodowiska naturalnego s? atutem o wielkich mo?liwo?ciach dla rekreacji
i turystyki.

W obszarze Euroregionu s? cztery parki narodowe:

- Poleski i Roztocza?ski /w woj. lubelskimi,
- Bia?owieski /w obwodzie brzeskim!,
- Szacki /w obwodzie wo?y?skim!.

Ochrona przyrody i planowanie rozwoju spo?eczno-gospodarczego w harmo

nii z naturalnym ?rodowiskiem s? szczególnie istotne w Euroregionie Bug.
Obok walorów przyrodniczych, Euroregion Bug to tak?e obszar zasobny

w surowce naturalne: w?giel kamienny, rop? naftow? i gaz ziemny, wody mine

ralne oraz surowce skalne (margiel, kreda, wapie?, glina, ?wir i piasek).

Euroregion Bug z uwagi na swoje po?o?enie ma strategiczne znaczenie dla

rozwoju kontaktów mieszka?ców Unii Europejskiej i jej wschodnich s?siadów.
Przez województwo lubelskie oraz obwody brzeski i ?ucki przebiegaj? najwa?
niejsze mi?dzynarodowe szlaki komunikacyjne, prowadz?ce z zachodniej

Europy do: Mi?ska i Moskwy (przez przej?cia graniczne Kukuryki / Koz?owice

i Terespol/Brze??), ?ucka i Kijowa (przez Dorohusk / Jagodzin oraz Zo

sin / Usti?ug) oraz do Lwowa i Odessy przez Hrebenne / Raw? Rusk?.

Mi?dzynarodowe znaczenie maj? zarówno powi?zania drogowe, jak i kole

jowe, w tym zyskuj?ca coraz bardziej Linia Hutnicza Szerokotorowa (LHS).
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Szlak ten przebiegaj?cy przez Ukrain? i po?udnie Lubelszczyzny, stanowi wa?ne

ogniwo transkontynentalnego korytarza spedycji surowców i towarów ??cz?cego

Europ? z Azj?.

Zgodnie ze statutem Euroregion Bug zosta? utworzony w celu rozwoju

wspó?pracy obszarów przygranicznych w nast?puj?cych dziedzinach: zagospo

darowania przestrzennego, komunikacji, transportu i ??czno?ci, o?wiaty, ochro

ny zdrowia, kultury, sportu i turystyki, ochrony i poprawy stanu ?rodowiska

naturalnego, likwidacji zagro?e? i skutków kl?sk ?ywio?owych, rozwijania
kontaktów mi?dzy mieszka?cami obszarów przygranicznych oraz wspó?pracy

instytucjonalnej, a tak?e wspó?pracy podmiotów gospodarczych. Finansowa

niem dzia?alno?ci Euroregionu Bug, po stronie polskiej zajmuje si? Stowarzy
szenie Samorz?dów Euroregionu Bug (SSERB), zarejestrowane 3 kwietnia 2000

roku. ?rodki na dzia?alno?? SSERB pochodz? ze sk?adek stowarzyszonych sa

morz?dów oraz samorz?dów wspieraj?cych Gest ich 91), natomiast wszelkie

prorozwojowe projekty transgraniczne podejmowane w obszarze Euroregionu,
realizowane s? z pomoc? funduszy europejskich, w tym Funduszu Ma?ych Pro

jektów w ramach narodowego programu PHARE. Fundusz Ma?ych Projektów

zarz?dzany przez Euroregion Bug utworzono w 1998 roku, w ramach pierwszej

edycji Zintegrowanego Programu dla Polskiej Granicy Wschodniej.
Z perspektywy kilku lat wdra?ania projektów doskonale wida?, ?e fundusze

PHARE bardzo wspomog?y beneficjentów, rekrutuj?cych si? g?ównie z samo

rz?dów lokalnych Lubelszczyzny i podleg?ych im jednostek, maj?cych sk?pe
w?asne bud?ety. Realizacja projektów przynios?a trwa?e efekty w wielu dziedzi

nach wspó?pracy euroregionalnej, umo?liwiaj?c wymian? do?wiadcze? oraz

przyczyniaj?c si? do zniwelowania uprzedze?. Pobudzi?a proces powstawania

nowych wi?zi spo?ecznych i gospodarczych, wzmocni?a te? kontakty ju? istniej?ce.
Dla przyk?adu w ramach Funduszu Ma?ych Projektów dla Programu Naro

dowego PHARE - 2000 - zrealizowano 16 projektów, w tym najwi?cej projek
tów (7) zwi?zanych by?o z dzia?alno?ci? kulturaln?. Dotyczy?y m.in. jarmarku
twórczo?ci ludowej, dni zaprzyja?nionych miast, wydawnictwa muzealnego i

wystawy archeologicznej, a tak?e wymiany dzieci i m?odzie?y w ramach wspó?

pracy szkó?.

W edycji PHARE 2001 równie? najwi?cej projektów (18) zwi?zanych by?o
z dzia?alno?ci? kulturaln?, a dotyczy?y m.in.: plenerów artystycznych, dni za

przyja?nionych miast, jarmarku sztuki ludowej, konferencji naukowej i wysta

wy oraz ró?nych programów edukacyjnych. Beneficjentami projektów by?y

samorz?dy lokalne, muzea, towarzystwa sportowe. W jubileuszowym dla Euro

regionu Bug roku 2005, podczas ostatniej ju? edycji Funduszu Ma?ych Projek
tów w ramach Narodowego Programu dla Polski 2003 zakontraktowano 49

projektów na kwot? dwukrotnie wi?ksz? ni? w poprzednich edycjach. W?ród

wnioskodawców, którzy otrzymali granty, przewa?aj? jednostki samorz?du
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terytorialnego oraz jednostki im podleg?e (domy kultury i muzea), licznie repre

zentowane s? tak?e organizacje pozarz?dowe.

Dobrym przyk?adem wspó?pracy samorz?dów miast w ramach Euroregionu

Bug jest projekt "Wykorzystanie tradycji lokalnych jako p?aszczyzny wspó?pra

cy transgranicznej. Wspólne budowanie kompleksowej oferty kulturalnej Kra

?nika i Turijska", który realizowany by? od lipca 2005 do czerwca 2006 r. Ce

lem projektu by?o opracowanie wspó?pracy kulturalnej Kra?nika i Turijska,

opartej o do?wiadczenia i lokalne tradycje obydwu regionów, nawi?zuj?ce do

dziedzictwa kulturowego Polski i Ukrainy. Jednym z zada? projektu w zakresie

wspó?pracy pomi?dzy instytucjami kulturalnymi by?a wspó?praca bibliotek

miejskich z Kra?nika i Turijska. W ramach wspó?pracy bibliotek obu miast

wizyt? studyjn? odby?a przedstawicielka Biblioteki Miejskiej w Turijsku.
W trakcie wizyty bibliotekarka odby?a praktyki w jednej z kra?nickich bibliotek

zapoznaj?c si? zjej funkcjonowaniem.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu równie? korzysta?a

z pomocy ?rodków pochodz?cych z funduszu Euroregionu Bug. W ramach

"Narodowego programu dla Polski 2003 - Fundusz Ma?ych Projektów" utwo

rzone zosta?o Nadgraniczne Centrum Informacji Regionalnej. Projekt realizo

wano w okresie od stycznia do ko?ca czerwca 2006 roku. Centrum dzia?a

w strukturze Dzia?u Informacji, Bibliografii i Wiedzy o Regionie PiMBP w Za

mo?ciu. Podstawowymi zadaniami Centrum jest gromadzenie, opracowywanie

(równie? katalogowanie do elektronicznej bazy bibliograficznej), przechowy
wanie i udost?pnianie zbiorów dotycz?cych obszarów przygranicznych - Zamo

?cia i Zamojszczyzny oraz ?ucka i Wo?ynia.
Dodatkowo Centrum udost?pnia na swojej stronie www bibliograficzn? baz?

danych dot. pi?miennictwa na tematy zwi?zane z terenami obj?tymi projektem.
Utworzona baza bibliograficzna jest systematycznie uzupe?niana i umieszczana

na stronie internetowej. Centrum powsta?o w oparciu o dotychczasowe regio
nalne zasoby biblioteczne Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Za

mo?ciu licz?ce ok. 10 000 ksi??ek, czasopism, zbiorów specjalnych. W ramach

realizacji projektu Zamo?? - ?uck - Nadgraniczne Centrum Informacji Regio
nalnej zakupiono ksi??ki, traktuj?ce o regionach nadgranicznych m.in. "Na

pograniczu kultur, j?zyków i tradycji" (wydaw. UMCS), .Pogranicza kulturowe

i etniczne w Polsce" (wydaw. Polskiego Tow. Ludoznawczego) i in. Ksi??ki

dost?pne s? prezencyjnie w siedzibie Centrum. W ramach budowy infrastruktu

ry Centrum zakupiono zestaw komputerowy, który jest wykorzystywany jako
terminal dla u?ytkowników poszukuj?cych informacji o regionach zamojskim
i wo?y?skim. Oferta Nadgranicznego Centrum Informacji Regionalnej adreso

wana jest do ró?nych grup spo?ecznych i zawodowych oraz instytucji zajmuj?

cych si? edukacj?, promocj?, turystyk?, rozwojem gospodarczym, spo?ecznym
i kulturalnym regionów przygranicznych.
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Innym przejawem wspó?pracy jest:
1. podpisanie w 2005 roku umowy o wzajemnej wspó?pracy pomi?dzy Wo

?y?sk? Uniwersaln? Naukow? Bibliotek? im. Oleni Pczilki w ?ucku, a Po

wiatow? i Miejsk? Bibliotek? Publiczn? w Zamo?ciu w zakresie:

- wymiany wydawnictw w?asnych
- realizacji programów kulturalno-edukacyjnych

2. przekazanie bibliotekom obwodu wo?y?skiego ksi?gozbioru w postaci wy

dawnictw encyklopedycznych, s?ownikowych, leksykonów oraz beletrysty
ki w j?zyku polskim w ilo?ci ponad 500 egz.;

3. w zakresie podstawowej dzia?alno?ci jak? jest udost?pnianie zbiorów - na

pó?kach bibliotecznych pojawi?y si? ksi??ki g?ównie z klasyki literatury, be

letrystyki w oryginalnych wersjach j?zykowych
- ukrai?skim, gdy? jest na

turalne zapotrzebowanie na t? literatur?;
4. w najbli?szej przysz?o?ci - na prze?omie roku bie??cego i w przysz?ym,

planowane s? kolejne spotkania ze stron? ukrai?sk? - bibliotekarzami z bi

bliotek z Be?za, ?ó?kwi, Sokala oraz miejskiej biblioteki w ?ucku celem

nawi?zania wspó?pracy bibliotecznej i organizacji wspólnych przedsi?
wzi??.

?rodki z funduszy Euroregionu Bug z przeznaczeniem dla bibliotek Zamoj

szczyzny mog? by? i wykorzystywane s? wi?c g?ównie do gromadzenia, doku

mentowania i udost?pniania bogatego dorobku pi?mienniczego naszego regionu,

którego granice zmienia?y si? wielokrotnie na przestrzeni dziejów.
Dorobek ten gromadzony by? przez wieki przez ziemian w bibliotekach pry

watnych. W wieku XX na terenach obecnej Zamojszczyzny dzia?a?o wiele bi

bliotek prywatnych, instytucji i organizacji kulturalno-o?wiatowych mniejszo?ci

narodowych m.in. Ukrai?ców, Bia?orusinów i ?ydów.
Funkcjonowa?o równie? wiele bibliotek parafialnych ró?nych wyzna?.
Bibliotekarskie tradycje zamojskiego pogranicza s? wi?c bardzo bogate.

Dzisi?j, m.in. dzi?ki wsparciu Euroregionu Bug, mo?emy czerpa? z tych bo-

gatych ?róde? pi?mienniczych dokumentuj?cych przesz?o?? i tera?niejszo??

naszego regionu w aspekcie ponadgranicznym. Mo?emy odkrywa? wspóln?

histori? narodów Polski, Ukrainy i Bia?orusi i wyci?ga? z niej wnioski na przy

sz?o??. Mo?emy rozwija? kontakty o?wiatowe i kulturalne, szczególnie na polu
bibliotekarstwa. Mo?emy w ko?cu i powinni?my wnie?? te bogate warto?ci do

jednocz?cej si? Europy.

Krystyna Gruszka

Dyrektor PiMBP im. Stanis?awa

Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu
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Promocja ksi??ki i czytelnictwa w PiMBP

w Zamo?ciu w latach 2005 - 2007

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu poza gromadzeniem,
udost?pnianiem, dzia?alno?ci? informacyjn? pe?ni równie? funkcj? ogólnokultu
row? oraz edukacyjn?. Dzia?alno?? ta sprzyja upowszechnianiu ksi??ki i czytel
nictwa. Przyczynia si? do rozwoju intelektualnego ?rodowiska, w którym dzia?a

biblioteka. Wspomaga proces edukacji szkolnej i pozaszkolnej. Bez w?tpienia
jest te? doskona?? form? promocji Biblioteki w ?rodowisku.

Zakres, wielko?? i cz?stotliwo?? dzia?a? o?wiatowo-kulturalnych podejmo
wanych przez bibliotek? wyznaczana jest poprzez ró?norodne czynniki, g?ównie
potrzeby ?rodowiska, a tak?e mo?liwo?ci organizacyjne, finansowe, kadrowe

oraz lokalowe. Te ostatnie stanowi?y do niedawna dla naszej ksi??nicy powa?n?
barier?. Brak odpowiednich warunków lokalowych ogranicza? nasze mo?liwo?ci

chocia?by w prowadzeniu dobrze zorganizowanej dzia?alno?ci wystawienniczej.
Rok 2005 i oddanie do u?ytku dla PiMBP w Zamo?ciu nowoczesnego gmachu
nie tylko wyeliminowa? te problemy, ale tak?e pozwoli? zintensyfikowa? dzia

?alno?? kulturalno-edukacyjn?. Od tego czasu uda?o si? zrealizowa? bogaty
i ró?norodny program dzia?a? s?u??cych animacji czytelnictwa, promocji ksi??ki
i biblioteki.

Znacz?c? grup? przedsi?wzi?? oferowanych w programie kulturalnym PiMBP

w Zamo?ciu w latach 2005-2007 stanowi?y ekspozycje i wystawy. W krainie

?ycia i ba?ni Hansa Christiana Andersena, Karen Blixen -

?ycie i twórczo??,

Korczak ijego dzie?o, Wokó? Le?miana - ??ka, Henryk Sienkiewicz w ilustracji,
Ksi?dz Jan Twardowski -

poeta budz?cy nadziej?, Od Elementarza do Weso?ej

Szko?y, Ksi??ka z autografem, Jestem z wami - Jan Pawe? II, Nie l?kajcie si? -

id? do domu Ojca oraz wystawa Projekt rze?by upami?tniaj?cej Boles?awa

Le?miana po?wi?cone by?y popularyzacji twórczo?ci pisarzy, poetów, ludzi

wybitnych i znacz?cych dla rozwoju ?wiatowej i polskiej kultury i literatury.

Dzi?ki tym wystawom ?rodowisko czytelnicze Biblioteki oraz mieszka?cy
miasta i powiatu mogli podziwia? tak znakomite dzie?a, jak chocia?by

oryginalne ilustracje Jerzego Karolaka do wydanego w 1957 roku

,,Elementarza" Mariana Falskiego, ilustracje ksi??ek Janusz Korczaka, m.in.

w wykonaniu czo?owych ilustratorów polskich jak: Waldemar Andrzejewski,
Jerzy Srokowski czy Janusz Stanny.

Ekspozycje Cuda natury, Najpi?kniejsze zabytki Zamo?cia, By "szumy" nig

dy nie przesta?y szumie?, St?d pochodz?, Nasi autorzy
- nasze lektury, Naj?ad

niejszy prezent dla Kubusia Puchatka - to przyk?ady wystaw pokonkursowych,

upowszechniaj?cych dzia?alno?? dzieci, m?odzie?y uczestnicz?cych w propo

nowanych przez Bibliotek? zaj?ciach edukacyjnych, g?ównie w konkursach.
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Wystawy Urok/iwe zak?tki w obiektywie Stanis?awa Or?owskiego, Pograni
cze polsko-ukrai?skie, Zamo?? wczoraj i dzi? na starej pocztówce i fotografii,
Zamo?? dla dzieci - jak powstawa?a ksi??ka, Zamojszczyzna Dzieciom Afryki,
Jan Zamoyski (1542-1605) - Kanclerz i hetman wielki koronny, Ekslibrisy gra

fik6w Zamojszczyzny, Zamo?? w literaturze, Stanis?aw Kostka Zamoyski - mece

nas sztuk i nauki, twórca Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, Jesie? literacka -

dorobek twórców Zamojszczyzny eksponowane by?y w celu promocji w?asnego
miasta i regionu oraz wydarze? i ludzi zwi?zanych z Zamojszczyzn?. Pieniqdz
na przestrzeni dziejów, ?wi?ta Wielkanocne w pocztówkach, Sztuka rado?ci?

malowania, Male?ka mi?o?? - szopki bo?onarodzeniowe - to z kolei przyk?ady

wi?kszych wystaw tematycznych.
PiMBP w Zamo?ciu zintensyfikowa?a, m.in. poprzez efektywniejsz? wspó?

prac? z otoczeniem (przedszkolami, szko?ami, ?wietlicami osiedlowymi) Od

dzia?u dla Dzieci i M?odzie?y oraz filii bibliotecznych, dzia?alno?? s?u??c? in

spirowaniu i umacnianiu nawyków czytelniczych w?ród dzieci i m?odzie?y.

Dobrym przyk?adem dzia?a? w tym zakresie jest prowadzenie corocznych akcji
Ferie w bibliotece, Wakacje w bibliotece, a tak?e prowadzenie pocz?wszy od

2002 roku ca?orocznego bloku imprez w ramach kampanii Ca?a Polska czyta

dzieciom zatytu?owanego Wspólne czytanie
- magiczna podró? ku doros?o?ci.

Te ostatnie z wymienionych dzia?a? zosta?y wysoko ocenione nie tylko przez

czytelników naszej biblioteki ale tak?e zaowocowa?y przyznaniem Medalu za

dzia?alno?? na rzecz upowszechniania idei g?o?nego czytania dzieciom w 2004

i 2005 roku, a w 2006 - Statuetki przez Fundacj? ABC XXI - Ca?a Polska czyta
dzieciom.

Upowszechnianiu czytelnictwa dzieci i m?odzie?y s?u?? te? organizowane co

rocznie konkursy o zasi?gu miejskim i powiatowym. Formy te zazwyczaj ciesz?

si? du?ym zainteresowaniem i przyci?gaj? grupy uczestników licz?ce ?rednio

powy?ej 50 osób. Do ciekawszych konkursów zorganizowanych na przestrzeniu
ostatnich 2 lat zaliczy? mo?na konkursy o tematyce ekologicznej Cuda natury
oraz By "szumy" nigdy nie przesta?y szumie?, konkursy o tematyce regionalnej
St?d pochodz? oraz Najpi?kniejsze zabytki Zamo?cia, konkursy literackie i lite

racko-plastyczne, np. Lektura te? mo?e by? przyjemna czy Nasi autorzy nasze

lektury.

Doskona?? form? popularyzacji pi?miennictwa dla dzieci i m?odzie?y aktyw
nie uprawian? przez nasz? Bibliotek? s? spotkania z autorami pisz?cymi dla tej

grupy, promuj?ce nowe ksi??ki i zach?caj?ce do poznawania ich tre?ci. W ostat

nich dwu latach uda?o si? zorganizowa? spotkania autorskie, m.in.: z Wiolett?

Piaseck?, Barbar? Gawryluk, Alicj? Patey-Grabowsk?, Ew? Nowak, Tomaszem

Trojanowskim, Zbigniewem Dmitroc?.
Od wielu lat Biblioteka podejmuje si? realizacji corocznej imprezy literackiej

kierowanej do szerokiego kr?gu mi?o?ników ksi??ki i kultury literackiej. Do
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2005 roku nosi?a ona nazw? Zamojskie Spotkania z Literatur? i odbywa?a si?
w maju. Od roku 2006 przyj??a nazw? Zamojskich Biesiad Literackich oraz

zmieni?a form? - z jednorazowego cyklu spotka? z twórcami ksi??ki na spotka
nia organizowane comiesi?cznie, o sta?ej porze. Celem przedsi?wzi?cia jest

popularyzacja aktualnych osi?gni?? pisarzy, poetów, publicystów zamojskich
i ogólnopolskich poprzez prezentacj? ich najnowszych publikacji i umo?liwie

nie czytelnikom spotka? z nimi oraz zaakcentowanie wa?nych wydarze? lite

rackich kraju. W latach 2005-2007 go??mi Zamojskich Biesiad Literackich byli
m.in.: Lucyna Montusiewicz i g?ówny bohater jej ksi??ki zatytu?owanej S?uga
mesjasza - ks. Grzegorz Paw?owski, Krzysztof Czarnota, prof. Karol Modzelew

ski, Leszek D?ugosz, Arkadiusz Sann, Cezary Lipka, badacz pisarstwa Ryszarda

Kapu?ci?skiego Lech Giemza, dziennikarka i autorka reporta?y s?dowych Iza

bella Wlaz?owska, prof. Stanis?aw Kaczor, Ernest Bryll. Spor? grup? stanowi?

regionali?ci, publicy?ci i poeci zamojscy - Krzysztof Czubara, Bogdan Szyszka,
ks. Czes?aw Galek, ks. Krzysztof Guzowski, Piotr Linek, Krzysztof Konopa,
Maria Du?awska, Marian Kawa?ko, Izabela Winiewie?-Cybulska, Alina Dorota

Paul, Tadeusz Grygiel, Renata Chero?. Aktorskiej interpretacji tekstów proza

torskich i poetyckich podejmowali si? podczas spektakli literacko-muzycznych
odbywaj?cych si? w ramach Biesiad Jerzy Zelnik i Maciej Rayzacher.

Wieloletni? tradycj? dzia?alno?ci PiMBP w Zamo?ciu jest organizacja konfe

rencji i seminariów. W latach 2005-2007 zorganizowali?my: Dzieci?stwo jak
ba?? - seminarium po?wi?cone czytelnictwu dzieci?cemu z udzia?em, m.in.

krytyka literatury dzieci?cej Zofii Beszczy?skiej, seminarium Zamo?? w litera

turze i literatura o Zamo?ciu, konferencj? Jak czyta? dzieciom - wspó?praca
bibliotek w rozwijaniu potrzeb czytelniczych dziecka z udzia?em referentów

reprezentuj?cych równie? biblioteki szkolne i pedagogiczne, seminarium Miej
sce Lesmianowskiej twórczo?ci w literaturze polskiej z udzia?em badaczy twór

czo?ci Le?miana Piotra ?opusza?skiego, dr Barbary Stelmaszczuk oraz Adama

Wies?awa Kulika.

W ofercie promuj?cej ksi??k? i czytelnictwo nie zapominamy o czytelnikach
z ró?nymi dysfunkcjami - chorych i niepe?nosprawnych. Zarówno obs?ug?

czytelnicz? jak i dzia?alno?ci? edukacyjno-kulturaln? oraz integracyjn? zajmuje
si? O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych PiMBP. Do sta?ych, o wielolet

niej tradycji form pracy nale?? cotygodniowe Spotkania czwartkowe, podczas

których organizowane s? konkursy, czytanie poezji, fragmentów prozy, rozmo

wy i dyskusje w oparciu o teksty literackie, imprezy literacko-muzyczne, spo

tkania tematyczne oraz z autorami ksi??ek. O?rodek organizuje ró?norodne

formy promocji dzia?alno?ci osób niepe?nosprawnych, jak chocia?by wystawy

prac manualno-plastycznych, a lokal biblioteki jest doskona?ym miejscem jej

prezentacji.
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Dzia?alno?? kulturalno-edukacyjna biblioteki jest nierozerwalnie zwi?zane
z kszta?towaniem wizerunku biblioteki w ?rodowisku, postrzegania biblioteki

wychodz?cej naprzeciw oczekiwaniom spo?eczno?ci lokalnej i zyskuj?cej jej

aprobat?. Praca z czytelnikiem, wspó?granie z gustami i potrzebami czytelni

czymi, a tak?e mo?liwo?? ich kszta?towania jest nie tylko bardzo wa?na i trud

na, ale równie? ogromnie satysfakcjonuj?ca. Je?li dzia?ania biblioteki s? sku

teczne ro?nie jej presti?, a poprzez to mo?liwo?? pozyskania nie tylko nowych

czytelników, ale tak?e dodatkowych pozabud?etowych ?róde? finansowania.

Równie? w tej ostatniej dziedzinie Biblioteka ma spore osi?gni?cia. W latach

2005-2007 pozyska?a ogó?em ponad l 400 000 z?, m.in. na realizacj? progra

mów:

Zamojska Akademia Edukacji Kulturalnej,
Biblioteka - Edukacja - Kultura,

Ksi??ka tu i teraz,

Patriotyzm jutra
- Zamo?? wczoraj i dzi?,

Jesie? literacka - lokalni twórcy,

Niepe?nosprawno?? wyzwaniem dla ludzi zdrowych,

Ogrody wiedzy otwieramy dla wszystkich,
Bankowe ABC,

Wspólne czytanie
-

magiczna podró? ku doros?o?ci

Zamo?? - ?uck. Nadgraniczne Centrum Informacji Regionalnej.
Dofinansowania udzieli?y: Euroregion Bug, Ministerstwo Kultury i Dziedzic

twa Narodowego w ramach Mecenatu 2006 i 2007 oraz w ramach programów

operacyjnych Promocja Czytelnictwa i Patriotyzm jutra, a tak?e Wojewódzki
Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Fundacja Ban

kowa im. Leopolda Kronenberga, oraz Zarz?d Miasta Zamo?? i Zarz?d Powiatu

Zamojskiego.

Halina Zieli?ska
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Dyskusyjny Klub Ksi??ki w Zamo?ciu

INSTTIVT lISI?2IO

BRITISH

COUNC?L

@POLAND

Pierwszym spotkaniem, które mia?o miejsce 16 maja 2007 roku zainauguro
wa? swoj? dzia?alno?? Dyskusyjny Klub Ksi??ki dzia?aj?cy w Powiatowej i Miej

skiej Bibliotece Publicznej w Zamo?ciu. Formalnie istnieje on od kwietnia

2007 r. i podobnie jak inne Kluby w Polsce dzia?a w ramach ogólnopolskiego
programu promocji czytelnictwa i wspierania sektora ksi??ki Tu czytamy pod
patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorami akcji
s? Instytut Ksi??ki oraz British Council (instytucja reprezentuj?ca Zjednoczone
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó?nocnej w zakresie wspó?pracy kultu

ralnej i edukacyjnej).
Dyskusyjne Kluby Ksi??ki s? adresowane do wszystkich, którzy lubi? czyta?

ksi??ki i rozmawia? o ksi??kach. Klubowiczem mo?e zosta? ka?dy niezale?nie

od wieku i zainteresowa?. Warunek niezb?dny - pasja czytania, rozmowy

o ksi??ce oraz ch?? poznawania nowej literatury.

Uczestnicy DKK dzia?aj?cego w Bibliotece spotykaj? si? co 6 tygodni. Lista

Klubowiczów, zgodnie z ide? programu, nie jest okre?lona i sta?a. Ka?dy, kto

chcia?by wzi?? udzia? w dyskusji mo?e przyj?? na spotkanie. Do chwili obecnej

zorganizowano ogó?em 5 spotka?. Pierwsze z nich klubowicze po?wi?cili roz

mowie o ksi??ce Patricka Suskinda Pachnid?o. Na kolejnych - dyskusje prowa

dzono wokó? wspó?czesnej literatury polskiej. Ksi??ki Dla mnie to samo

Agnieszki Drotkiewicz oraz Gottland Mariusza Szczyg?a w?ród dyskutuj?cych

znalaz?y swoich zwolenników jak równie? tych "na nie". Czwarte spotkanie
DKK zorganizowane 17 pa?dziernika 2007 roku mia?o nieco wyj?tkowy charak

ter. Odby?o si? ono w godzinach przedpo?udniowych, a jego go?ciem by?a jedna
z najpoczytniejszych autorek wspó?czesnej literatury polskiej, zw?aszcza m?o

dzie?owej - Marta Fox. W rozmowie z autork? wzi??a udzia? g?ównie m?odzie?.

Spotkanie zatytu?owane Rozmowa o przeczytanej ksi??ce by?o okazj? i zapro

szeniem dla tych, którzy zdecydowali si? podzieli? refleksj? po lekturze ksi??ki

by? mo?e ostatnio czytanej lub takiej, któr? bez wahania polecaj? innym. Roz

mowa toczy?a si? wokó? ksi??ek Zsuzsa Bank P?ywak, Aleksandry Marininy

Z?owroga p?tla, Micha?a Witkowskiego Barbara Radziwi??ówna z Jaworzna

Szczakowej, Wojciecha Kuczoka Opowie?ci przebrane oraz To piekielne kino.
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Kolejne klubowe spotkanie odb?dzie si? ju? w nowym
- 2008 roku. Mam

nadziej?, ?e poszerzy si? kr?g mi?o?ników ksi??ki, dla których udzia? w spotka
niach b?dzie zarówno form? aktywizacji intelektualnej, okazj? do zapromowa

nia ciekawej lektury, jak równie? wymiany pogl?dów literackich i konfrontacji

gustów.

Zapraszamy wszystkich - klubowiczem mo?e zosta? ka?dy, bez wzgl?du
równie? na to jak wiele i jak szybko czyta.

Informacje o planowanych spotkaniach, ich tematyce i terminach za

mieszczane s? w lokalnych mediach, na stronie internetowej biblioteki

www.biblioteka.zamosc.pl oraz w formie ulotek w bibliotekach publicznych
miasta.

Halina Zieli?ska
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Eurowakacje 2007

"Ksi??ka to mistrz, za darmo nauki udziela"

A. Grabowski

Filia nr 3 PiMBP w Zamo?ciu w ramach programu Wspólne czytanie - ma

giczna podró? ku doros?o?ci zorganizowa?a dla swoich najm?odszych czytelni
ków 24 zaj?cia biblioteczne ph. ,,Eurowakacje w bibliotece, czyli ksi??kowa

podró? po Europie od A do W". W czasie zaj?? korzysta?y?my z mapy Europy
i ?wiata oraz ksi??ek: Marcina Fabja?skiego Europowie?ci (Warszawa 2005),
Heidemarie Brische Nasza Europa (Warszawa 2000) oraz Poznajemy Euro -

kraje i pieni?dze pod red. El?biety Olszewskiej (Warszawa 2004).
W czasie wakacyjnych zaj?? go?cili?my jednorazowo od 18 do 32 uczestni

ków w wieku od 4 do 12 lat.

Ka?de zaj?cia rozpoczyna?y si? krótk? pogadank? "ABC dobrego wychowa
nia ... czyli b?d? uprzejmy nie tylko na zaj?ciach bibliotecznych", inspirowan?
opowiadaniami Grzegorza Kasdepke Bon czy ton savoir-vivre dla dzieci.

Ze wzgl?du na du?? liczb? dzieci uczestnicz?cych w zaj?ciach zaproponowa
no wprowadzenie dy?urów odpowiedzialnych za:

• rozdanie materia?ów plastycznych - dy?ur plastusiowy;
• rozdanie s?odyczy - dy?ur Iizaczkowy;
• ustawienie krzese?ek i ogólny porz?dek - dy?ur miote?kowy;
• umycie kubeczków po napojach - dy?ur myjaczkowy.

Dla dy?uruj?cych dzieci by?y przygotowane kolorowe, sympatyczne plakietki
i dodatkowe cukierki za wype?nienie powierzonych im zada?. Dzieci czu?y si?
bardzo odpowiedzialne za przydzielone obowi?zki, ch?tnie zg?asza?y si? do

pe?nienia dy?urów, przez zabaw? uczy?y si? te? odpowiedzialno?ci.
Pierwsze wakacyjne spotkanie "Zapraszamy w podró? po Europie -

wyru

szamy z Polski" odby?o si? pod koniec czerwca i wprowadzi?o dzieci w tematy

k? przygotowanych dla nich zaj??.
W miar? s?uchania wierszy W?odzimierza ?cis?owskiego W Polsce jest wiele

miast dzieci zaznacza?y na przygotowanym wcze?niej konturze Polski najwa?

niejsze miasta, rzeki i krainy geograficzne. Ka?de z dzieci wybiera?o inny temat

pracy plastycznej zwi?zany z omawianym pa?stwem.
Aby utrwali? zdobyte przez dzieci informacje pod koniec zaj?? ka?dy rysu

nek by? omawiany. Efektem zaj?? by? tak?e plakat przedstawiaj?cy kontur pa?
stwa z zaznaczonymi najwa?niejszymi miastami, krainami i zabytkami oraz

album w plastikowych ok?adkach zaczynaj?cy si? stron? tytu?ow? z najwa?niej
szymi informacjami o kraju, flag? pa?stwow? i ciekawostkami przedstawionymi
przez dzieci w formie plastycznej.
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Schemat kolejnych zaj??, po?wi?conych innym pa?stwom Europy by? po

dobny. Najpierw odnajdywali?my pa?stwo na mapie Europy i mapie ?wiata,

nast?pnie dzieci wys?uchiwa?y tekstu literackiego zwi?zanego z omawianym

krajem. Aby zach?ci? dzieci do s?uchania ze zrozumieniem i aktywnego uczest

niczenia, rozmawiali?my o wymienionych w tek?cie zabytkach, osobach, cha

rakterystycznych miejscach i ciekawostkach. Najwa?niejsze miasta, krainy

geograficzne, rzeki dzieci zaznacza?y na wcze?niej przygotowanym konturze

pa?stwa. Dodatkowo dzieci ogl?da?y zaznaczone zdj?cia i rysunki w przygoto

wanych dla nich ksi??kach omawiaj?cych szczegó?owo dane pa?stwo. Zada

niem ka?dego dziecka by?o wybranie sobie tematu pracy plastycznej zwi?zane

go z danym pa?stwem i króciutkie przedstawienie innym co b?dzie rysowane.

Po sko?czonych zaj?ciach plastycznych dzieci (poza autorem) odgadywa?y co

przedstawia prezentowana praca. Rysunki umieszczone w plastikowych koszul

kach i spi?te ok?adk? by?y nie tylko mi?? pami?tka zaj??, ale tak?e pomoc? dy

daktyczn?, z której dzieci korzysta?y przygotowuj?c si? do konkursów czytelni
czych "Znamy Europ?".

Dzieci?cy album dotycz?cy W?och zawiera prace przedstawiaj?ce flag? pa?
stwa, rzymski Panteon, Koloseum, mauzoleum Hadriana, Pompeje, akwedukty,

zabudowany most na rzece Arno, krzyw? wie?? w Pizie, Apeniny, cesarza i filo

zofa Marka Aureliusza, ?w. Franciszka, ?w. Ojca Pio, weneck? gondol?, samo

chód Fiata, wulkany Etn? i Wezuwiusza, winnice i inne osobliwo?ci.

W bibliotece powsta?o 17 takich albumów, po?wi?conych krajom Europy.
I tak odby?y si? zaj?cia:

-

Zapraszamy w podró? po Europie -

wyruszamy z Polski,
- Austria w oczach dzieci,
- Ciekawostki Belgii,
- Galopem przez Czechy,

W?ród Wikingów przez Dani?,
- Na pla?y w Estonii,
- Francja - podró? marze?,
- Zwiedzamy Grecj?,

Corrido flamenco, czyli witajcie w Hiszpanii,
- Rowerami przez Holandi?,
- Podr??ujemy mi?dzy wyspami Malty,

Od Morza Pó?nocnego do Jeziora Bode?skiego (Niemcy),
Wzd?u? wybrze?a Portugalii,
W kraju Pippi (Szwecja),

- Sp?yw Dunajcem przez W?gry,
- Metrem przemierzamy Wielk? Brytani?,
- Podr?? przez Apeniny (W?ochy).

Dla dzieci przygotowano tak?e konkursy z nagrodami.
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Sprawdzeniem siebie i swoich wiadomo?ci by?y cztery konkursy czytelnicze
w cyklu Znamy Europ?: cz. 1 Zaczynamy od Austrii (13.07.2007), cz. 2 Mijamy

Estoni? (27.07.2007), cz. 3 Przez Holandi? do Portugalii (10.08.2007), cz. 4

Podr?? dobiega ko?ca we W?oszech (14.08.2007).

Plastycznie dzieci wypowiedzia?y si? w konkursach: Nasze barwne podró?e
po Europie i Flagi pa?stw europejskich. Form? literack? mia? konkurs Podr??

moich marze?.

Zaj?cia by?y urozmaicane zabawami integracyjnymi pozwalaj?cymi dzieciom

na bli?sze poznanie si? i aktywno?? ruchow?. Do prowadzenia zabaw zaprasza

li?my niekiedy m?odzie? z zamojskich liceów.

Atrakcj? zaj?? by? te? s?odki pocz?stunek sk?adaj?cy si? z ciastek, cukierków,
lizaków i napojów.

Na pewno s?odycze, drobne upominki i nagrody w konkursach by?y dodat

kow? zach?t? dla dzieci do uczestnictwa w zaj?ciach bibliotecznych. Mogli?my
to zaoferowa? dzieciom dzi?ki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dzie

dzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa.
Du?o mi?ych s?ów i podzi?kowa? za edukacyjny charakter zaj?? us?yszeli?my

tak?e od rodziców, przyprowadzaj?cych i odbieraj?cych dzieci z biblioteki.

O atrakcyjno?ci przygotowanych przez nas form sp?dzenia czasu wakacyjne
go ?wiadczy?a te? du?a liczba dzieci uczestnicz?ca w spotkaniach.

Edyta Wójcik
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BOLES?AW LE?MIAN O OCZACH DZIECI
-

impresje plastyczne

Mijaj?cy obecnie rok obfitowa? w liczne przedsi?wzi?cia, akcje i imprezy
kulturalne promuj?ce nie tylko miasto, ale równie? wa?ne dla mieszka?ców

Zamojszczyzny wydarzenia.
Dla upami?tnienia jednej z nich, a mianowicie 130. rocznicy urodzin i 70.

rocznicy ?mierci Boles?awa Le?miana, Rada Miejska Zamo?cia uchwa?? z dnia

29 stycznia 2007 og?osi?a ten?e rok "Rokiem Boles?awa Le?miana". Mo?na

spokojnie zaryzykowa? stwierdzenie, ?e to w?a?nie ten poeta, uznany za jednego
z naj oryginalniej szych i najwa?niejszych dla polskiej kultury literackiej, jest
tak?e jednym z twórców dziedzictwa kulturowego naszego regionu, z którym

zwi?zany by? przez kilkana?cie lat przebywaj?c w Zamo?ciu i Hrubieszowie.

Uroczysta inauguracja obchodów "Roku Le?miana" odby?a si? w Powiatowej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w dniu

urodzin poety.

Bogaty dorobek poety promowano w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Pu

blicznej, a tak?e w ró?nych instytucjach i placówkach kultury organizuj?c ró?

nego rodzaju spotkania, sympozja i prezentacje, skierowane do kr?gu zaintere

sowanych twórczo?ci? poetyck? i prozatorsk?.
Maj?c na uwadze najm?odszych czytelników naszej biblioteki i z my?l?

o nich bibliotekarze przygotowali cykl zintegrowanych zaj?? po?wi?conych

sylwetce i twórczo?ci poety, krytyka, a tak?e ba?niopisarza. Pod wspólnym
has?em ,,Boles?aw Le?mian w oczach dzieci" w bibliotekach publicznych zreali

zowano 31 spotka? zapraszaj?c do udzia?u dzieci z zamojskich przedszkoli,
szkó? podstawowych, gimnazjów, o?rodków szkolno-wychowawczych i inte

gracyjnych. W kalendarium spotka? przygotowano pogadanki pt. ,,Boles?aw
Le?mian chodzi? ulicami Zamo?cia", mini-konkursy recytatorskie pt. .Le?mia

nowskie strofki", bibliotekarze czytali dzieciom i m?odzie?y bajki i ba?nie m.in.:

"Ali Baba i czterdziestu rozbójników", "Przygody Sindbada ?eglarza", ,,0

pi?knej Parysadzie i ptaku Bulbulezarze", "Ba?? o rumaku zakl?tym", "Ba?? o

Alladynie i o lampie cudownej". Bibliotekarze zatroszczyli si? równie? o arty

styczny wyraz spotka?, w których w sumie wzi??o udzia? 375 dzieci zapraszaj?c

je do udzia?u w zaj?ciach plastycznych ph. "Z Sindbadem przez morza", "Wo
kó? królewny Parysady", "Zaczarowana ??ka", .P?dzlem uchwycone".

Zainspirowane twórczo?ci? poety dzieci swoje wra?enia i odczucia wyrazi?y
w konkursie plastycznym pt. "Impresje plastyczne".

Konkurs zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytel
nictwa og?oszonego i finansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego. Zgodnie z regulaminem na konkurs zakwalifikowa?o si? 219 prac
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uczniów szko?y podstawowej, gimnazjum i o?rodków integracyjnych. Konkurs

cieszy? si? du?ym zainteresowaniem, wyrazem tego jest fakt, ?e komisja powo

?ana przez organizatorów przy ocenie prac zmuszona by?a do stworzenia dodat

kowej kategorii dla dzieci przedszkolnych, których prac ze wzgl?du na warto??

artystyczn? nie sposób by?o pomin??. Tak du?a frekwencja niezmiernie cieszy

organizatorów, ale tak?e wszystkich mi?o?ników twórczo?ci Boles?awa Le?miana.

Podsumowanie konkursu odby?o si? dok?adnie w 70. rocznic? ?mierci poety
- 5 listopada, zaproszono wszystkich uczestników wyró?nionych i nagrodzo
nych w konkursie wraz z opiekunami. Uroczysto?? rozpocz??a Pani Dyrektor
PiMBP w Zamo?ciu - Krystyna Gruszka, przedstawiaj?c pokrótce program

obchodów i imprezy towarzysz?ce, które u?wietni?y "Rok Le?miana w Zamo

?ciu". W sposób szczególny Pani Dyrektor przedstawi?a prac? jak? wykonali
bibliotekarze i w jaki sposób Biblioteka uczestniczy?a w tym donios?ym dla

?ycia kulturalnego miasta i regionu wydarzeniu. Po odczytaniu protoko?u komi

sji zwyci?zcy odebrali nagrody, dyplomy i gratulacje. Na wszystkich czeka? te?

s?odki pocz?stunek.
Laureaci konkursu oraz opiekunowie i nauczyciele mogli podziwia? w galerii

36 wyeksponowanych prac, które zosta?y nagrodzone. Zwyci?zcy otrzymali te?

specjalny folder -

wydawnictwo pokonkursowe, w którym zaprezentowano ich

prace.

Renata Michalik
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Spotkanie op?atkowe

18 grudnia 2007 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zamo

?ciu mia?o miejsce spotkanie op?atkowe, po??czone z otwarciem wystawy ?la

dami Chrystusa. Spotkanie zgromadzi?o go?ci i pracowników biblioteki. Za

szczyci? je sw? obecno?ci? ks. biskup dr Wac?aw Depo - ordynariusz zamojsko

lubaczowski, który po raz pierwszy go?ci? w Bibliotece. Przed spotkaniem
w Galerii Ekslibris ks. biskup przekaza? pracownikom Betlejemskie ?wiat?o

Pokoju.

Po powitaniu go?ci przez p. dyrektor Krystyn? Gruszk? i odczytaniu Ewan

gelii przez ks. Jacka Zieli?skiego - kapelana duszpasterstwa akademickiego,

g?os zabra? ks. biskup Wac?aw Depo.

Nawi?zuj?c do prologu odczytanej Ewangelii wed?ug ?w. Jana, mówi?

o ?wiat?o?ci, która jest ?ask?. O tym, ?e .Pan Bóg rozbi? namiot w?ród nas,

rozbi? namiot dla zamieszkania, aby sta? si? Bogiem z nami. Przemówi? przez

Swojego Syna i nie tylko przyniós? nam ?wiat?o betlejemskie, które tego dnia

wniesione zosta?o tak?e w ten dom - w przestrze? biblioteki, mi?dzy nas. To On

jest ?wiat?em, które o?wieca ka?dego cz?owieka".

Wspominaj?c swoj? pielgrzymk? do Ziemi ?wi?tej mówi? o tym, ?e ka?dy
z nas zastanawia si? nad autentyczno?ci? konkretnych miejsc zwi?zanych z ?y
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ciem Jezusa. Ka?demu przychodz? my?li, czy to jest to miejsce, gdzie narodzi?

si? Zbawiciel, gdzie umar? na krzy?u dla naszego zbawienia. Kiedy wchodzimy
do Bazyliki Narodzenia Pa?skiego musimy si? pochyli?, bo drzwi do Bazyliki

zosta?y zamurowane. Sta?o si? tak, poniewa? ci którzy nie przyj?li tajemnicy

Bo?ego Narodzenia niszczyli to miejsce, wje?d?aj?c na koniach do wn?trza

ko?cio?a, tak jakby chcieli powiedzie?, ?e nigdy nie by?o tej tajemnicy. Dzi?

wej?cie do bazyliki znajduje si? na wysoko?ci naszych serc. Podobnie jest
w Grocie Narodzenia, gdzie wszyscy pochylaj? si? nad gwiazd? wskazuj?c?

miejsce narodzenia Pa?skiego. Maj?c na uwadze te betlejemskie realia ksi?dz

biskup zach?ca?, aby?my ka?dego roku pochylali si? nad tajemnic? Bo?ego
Narodzenia i odkrywali Bo?e ?wiat?o dla siebie. Aby?my uwierzyli, ?e to ?wia

t?o - Chrystus przyszed? konkretnie do nas i powinni?my dzieli? si? Nim z tymi,
którzy pozostaj? w jakiejkolwiek ciemno?ci - by? mo?e beznadziei, jakiego?
braku blisko?ci czy innego ka?dego ludzkiego braku.

Po ?yczeniach ksi?dza biskupa, wspólnym ?amaniu si? op?atkiem i kol?dowa
niu nast?pi?o otwarcie wystawy ?ladami Chrystusa. Wystawa zawiera 150 barw

nych fotografii z Ziemi ?wi?tej. Zdj?cia wykonane zosta?y w 2006 i 2007 r. Ich

autorami s? Danuta R. Kawa?ko, ks. Eugeniusz Derdziuk i Jan Sta?czak. Foto

grafie ukazuj? chronologicznie miejsca zwi?zane z narodzeniem, ?yciem i dzia-
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?alno?ci? Jezusa oraz Jego m?k? i ?mierci?. Plansze ze zdj?ciami zawieraj? tak?e

odnosz?ce si? do nich fragmenty tekstów z Nowego Testamentu. Do wystawy

opracowany zosta? folder. Wystaw? b?dzie mo?na ogl?da? w Galerii Ekslibris

do ko?ca stycznia 2008 r.

Spotkanie u?wietni? koncert kol?d w wykonaniu artystów Polskiej Orkie

stry W?o?cia?skiej im. Karola Namys?owskiego.

Danuta R. Kawa?ko
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Przedszkolaki w bibliotece

Wychodz?c z za?o?enia, i? literatura dzieci?ca jest istotnym elementem wy

chowania, do zada? priorytetowych przedszkoli nale?y wspó?praca z lokalnymi

placówkami kultury, w tym z bibliotekami. Jedn? z takich placówek jest Filia

nr 2 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu. Wspó?praca
Przedszkola Miejskiego nr 13 z Oddzia?ami Integracyjnymi w Zamo?ciu z t?

instytucj? trwa od wielu lat. Jej formy s? zró?nicowane. Zwykle s? to wycieczki

grup przedszkolnych do Biblioteki, udzia? w konkursach czytelniczych i w akcji
CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM. W bie??cym roku kalendarzowym
wspó?praca rozszerzy?a si? o nowe przedsi?wzi?cia, takie jak mo?liwo?? ogl?
dania przedstawie? teatralnych oraz udzia? wychowanków w konkursie pla
stycznym Boles?aw Le?mian o oczach dzieci - impresje plastyczne realizowa

nym w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa og?oszonego
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Co roku

w okresie

wiosennym
dzieci ze

wszystkich

grup

wiekowych

odwiedzaj?
wraz ze

swoimi

nauczycielkami Fili? nr 2 PiMBP w Zamo?ciu. Celem tych spotka? jest zapo

znanie si? z miejscem udost?pniania ksi??ek i przybli?enie zawodu biblioteka

rza. Zwykle bibliotekarz prezentuje naszym wychowankom Regulamin Biblio

teki. Nast?pnie dzieci zwiedzaj? poszczególne pomieszczenia, czyli wypo?y

czalni? i czytelni?. Dowiaduj? si? co oznaczaj? poj?cia: ksi?gozbiór, czytelnik,
karta ksi??ki, karta czytelnika, kartoteka, katalog, rewers, upomnienie. Ogl?daj?

ksi??ki dla dzieci i doros?ych zwracaj?c uwag? na ich szat? graficzn?. Mali go?cie

zadaj? szereg pyta? na temat literatury i sposobu funkcjonowania biblioteki.
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Punktem kulminacyjnym jest najcz??ciej udzia? przedszkolaków w konkursie

czytelniczym. Polega on na odgadywaniu tytu?ów ba?ni i bajek na podstawie

przygotowanych ilustracji oraz rozpoznawanie tytu?ów wierszy po czytanych

fragmentach. Ch?tne przedszkolaki recytuj? równie? swoje ulubione utwory

literackie. Kolejnym etapem konkursu jest ilustrowanie ulubionej ba?ni lub

bajki i omówienie swojej pracy plastycznej. Dzieci bardzo ch?tnie wywi?zuj?
si? z tych zada?. Jury z?o?one z bibliotekarzy i nauczycieli wy?ania zwyci?z
ców, którzy otrzymuj? nagrody rzeczowe. Dzieci maj? równie? mo?liwo?? wy

s?uchania z kaset magnetofonowych utworów literackich, np. Akademii Pana

Kleksa czy Dziadka do orzechów. Zwykle cz??? wychowanków z naszego

przedszkola po takiej wizycie przychodzi ze swoimi rodzicami do Biblioteki, by

wypo?yczy? interesuj?ce ksi??ki dla dzieci. Zdarza si?, ?e równie? rodzice zo

staj? czytelnikami.
Od kilku ostatnich lat bibliotekarz Filii nr 2 PiMBP p. J. Kucharska odwiedza

dzieci w naszym przedszkolu w celu g?o?nego czytania literatury dzieci?cej
w ramach ogólnopolskiej akcji CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM. Dzieci

ch?tnie s?uchaj? i zadaj? jej szereg pyta? zwi?zanych z czytanym tekstem. Zaw

sze jest mile witana przez swoich s?uchaczy. W roku szkolnym 2006/2007 dzi?
ki wspó?pracy z PiMBP w Zamo?ciu wszystkie przedszkolaki mia?y mo?liwo??

obejrzenia w naszej placówce przedstawienia teatralnego pt. Kopciuszek nie

chce si? ze mn? bawi?! wystawionego przez Teatr Lajkonik z Krakowa. Powia

towa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu by?a organizatorem i sponso

rem spektaklu.
Bibliotekarze informuj? i zach?caj? równie? do udzia?u w konkursach pla

stycznych organizowanych przez PiMBP w Zamo?ciu. W pa?dzierniku 2007 r.

bibliotekarka czyta?a utwory B. Le?miana i zach?ci?a dzieci sze?cioletnie do

udzia?u w konkursie plastycznym pt. Boles?aw Le?mian w oczach dzieci - im

presje plastyczne. Przedszkolaki z tej grupy wiekowej wykona?y prace plastycz
ne na konkurs. Efektem tego przedsi?wzi?cia okaza?y si? dwie nagrody g?ówne
i jedno wyró?nienie.

Zarówno bibliotekarze, jak i nauczyciele zdaj? sobie spraw?, i? ksi??ki s?

?ród?em wielu prze?y?, wp?ywaj? na sfer? emocjonaln? dziecka, jak te? staj? si?

istotnym elementem kszta?towania wyobra?ni i postawy twórczej. Kontakt

z ksi??k? i ilustracj? aktywizuje my?lenie i sprzyja ?wiczeniu pami?ci i uwagi
zarówno u dzieci zdrowych, jak i niepe?nosprawnych. W imieniu wszystkich

przedszkolaków i nauczycieli wyra?amy wdzi?czno?? za dotychczasow? wspó?

prac? i pragniemy j? kontynuowa? i poszerza?.

Urszula Cholewa

Przedszkole Miejskie nr 13 w Zamo?ciu

z Oddzia?ami Integracyjnymi
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RELACJE

Konferencja "Rozwój oferty edukacyjno
kulturalnej bibliotek publicznych Polski i Ukrainy na

rzecz lokalnej spo?eczno?ci w latach 1996-2006"

W dniach 6-7 wrze?nia 2007 roku w Lublinie mia?a miejsce I Mi?dzynaro
dowa Konferencja Polsko-Ukrai?ska Rozwój oferty edukacyjno-kulturalnej
bibliotek publicznych Polski i Ukrainy na rzecz lokalnej spo?eczno?ci w latach

1996-2006 odbywaj?ca si? pod honorowym patronatem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Kazimierza Ujazdowskiego. Organizatorem konfe

rencji by? Polski Zwi?zek Bibliotek, a odbywa?a si? ona przy wsparciu ?rodków

programu operacyjnego Promocja czytelnictwa. W konferencji uczestniczy?
przedstawiciel Departamentu Dziedzictwa Narodowego MKiDN RP, gospoda
rzy terenu reprezentowa? W?odzimierz Wysocki -

zast?pca prezydenta Miasta

Lublin oraz przedstawiciele Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urz?du

Marsza?kowskiego w Lublinie.

Program konferencji obejmowa? wyst?pienia bibliotekarzy polskich i ukrai?

skich. Stron? polsk? reprezentowali prezes Polskiego Zwi?zku Bibliotek Jan

Krajewski, dyrektorzy lub osoby reprezentuj?ce Miejsk? Bibliotek? Publiczn?
w Opolu, Miejsk? Bibliotek? Publiczn? w Kra?niku, Kro?nie?sk? Bibliotek?

Publiczn?, Miejsk? Bibliotek? w Pile, a tak?e Bibliotek? ?l?sk?. Delegacj? ukra

i?sk? tworzy?a grupa bibliotekarzy reprezentuj?cych m.in.: Narodow? Bibliote

k? Ukrainy, Pa?stwow? Bibliotek? Ukrainy dla M?odzie?y, Wojewódzk? Bi

bliotek? dla Dzieci i M?odzie?y we Lwowie.

Przedmiotem wyst?pie? zarówno bibliotekarzy polskich, jak i ukrai?skich

by? edukacyjno-kulturalny zakres dzia?alno?ci placówek bibliotecznych na prze

strzeni ostatniego dziesi?ciolecia. W swoich przekazach przedstawiali zarówno

te formy dzia?alno?ci bibliotecznej, które maj? swoj? wieloletni? praktyk?
i nierozerwalnie zwi?zane s? z funkcjonowaniem bibliotek w lokalnych ?rodo

wiskach, jak równie? nowe inicjatywy, rodz?ce si? niejednokrotnie z potrzeby
chwili, by za jaki? czas sta? si? prawie tradycj?. Sporo uwagi po?wi?cono bi

bliotecznej dzia?alno?ci edukacyjnej kierowanej do czytelnika najm?odszego -

dzieci i m?odzie?y. Zarówno bibliotekarze ukrai?scy jak i polscy akcentowali

potrzeb? systematycznej pracy s?u??cej upowszechnianiu ksi??ki w?ród tej

grupy odbiorców. Mówiono o istniej?cym zjawisku niech?ci dzieci do ksi??ki
oraz o metodach i formach jego zapobiegania. Ogromnie wa?na w tym zakresie

jest przemy?lana i dobrze zorganizowana wspó?praca z przedszkolami, szko?ami
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placówkami opieku?czo-wychowawczymi. W wyst?pieniach po raz kolejny

sygnalizowano te? konieczno?? uczenia w?a?ciwego korzystania z alternatyw

nych ?róde? wiedzy i informacji. Spotkanie potwierdzi?o tez?, ?e wymiana do

?wiadcze? w zakresie form, metod pracy na rzecz popularyzacji ksi??ki i czytel
nictwa sprzyja potrzebie si?gania po wzory i do?wiadczenia innych krajów, a co

najwa?niejsze przynosi wymierne efekty. Dowodem tego mo?e by? zainicjowa
na w ostatnich latach za przyk?adem bibliotek w Polsce akcja g?o?nego czytania
w bibliotekach ukrai?skich.

Podczas konferencji by?o równie? miejsce na wyst?pienia przedstawicieli
firm sponsoruj?cych przedsi?wzi?cie. Mia?y one g?ównie charakter promuj?cy
dzia?alno?? i produkty tych firm. Przedstawiciel Polskiej Izby Ksi??ki mówi?

o kierunkach dzia?alno?ci firmy i jej dokonaniach w tworzeniu w?a?ciwych
warunków rozwoju produkcji wydawniczej i rozpowszechnianiu ksi??ki. Z kolei

przedstawiciel CHZ ARS POLONA - g?ówny organizator Mi?dzynarodowych

Targów Ksi??ki w Warszawie - mówi? o kierunkach rozwoju targów ksi??ki
w Polsce. Producenci oprogramowania bibliotecznego zaj?li si? natomiast pre

zentacj? programów jakie mo?na zastosowa? w bibliotekach publicznych. Le

szek Masady?ski z firmy Sokrates Software przedstawi? najnowsze rozwi?zania

informatyczne dla bibliotek, mówi? o zaletach zintegrowanego systemu biblio

tecznego Sowa i Sowa 2 g?ównie w kontek?cie tworzeniu powiatowego systemu

bibliotecznego. Jacek Gajkiewicz stara? si? zainteresowa? ofert? firmy MOL.

Zaprezentowa? zintegrowane systemy biblioteczne Patron 2 i Libra 2000, zwra

caj?c uwag? na przeznaczenie oprogramowania, jego podstawowe cechy, funk

cje, zastosowane technologie, ??cznie z zasadami licencjonowania i wdra?ania.

Pierwszy dzie? obrad zako?czy?a wycieczka po Lublinie i zwiedzanie najcie

kawszych zabytków miasta, a tak?e wizyta w Wojewódzkiej Bibliotece Pu

blicznej im. Hieronima ?opaci?skiego w Lublinie oraz w Bibliotece G?ównej
Politechniki Lubelskiej.

Po zako?czeniu konferencji, tj. w dniach 8?9 wrze?nia zorganizowano dla jej
uczestników 2-dniow? wycieczk? do Lwowa. Wzi?li w niej udzia? g?ównie
bibliotekarze Polski zachodnio-pó?nocnej, ale równie? tacy jak ja, którzy do

tychczas we Lwowie nie byli, cho? mieszkaj? w pobli?u granicy polsko

ukrai?skiej. A skoro przy temacie przej?? granicznych i odpraw celnych po

stronie ukrai?skiej - bezwarunkowo nale?y uzbroi? si? w anielsk? cierpliwo??
i pod ?adnym pozorem nie korzysta? z sanitariatów (miejmy nadziej?, ?e mo?e

i w tej ostatniej dziedzinie co? si? zmieni niekoniecznie tu? przed 2012 rokiem).
Je?li jeszcze mia?abym pisa? o minusach, to zdecydowanie nie polecam! hotelu

Lwów we Lwowie.

W sensie architektonicznym miasto natomiast robi ogromne wra?enie. Po

mimo tego, ?e obok odrestaurowanych miejsc widniej? obiekty zaniedbane,
czekaj?ce na sw? kolejk?, a przede wszystkim na pieni?dze - Lwów nale?y
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koniecznie zobaczy?. Panoram? miasta warto obejrze? z Góry Zamkowej (Ko

piec Unii Lubelskiej). Nast?pnie uda? si? na Rynek, obejrze? kamienice i Ra

tusz, wej?? koniecznie do Katedry ?aci?skiej pod wezwaniem Wniebowzi?cia
NMP oraz katedry ormia?skiej. Ogromne wra?enie wywo?uje gmach Teatru

Opery i Baletu. Zdumiewa pi?knie zdobiona fasada g?ówna budowli, a wn?trze

teatru jest wprost zachwycaj?ce. Dawny splendor ostatecznie przywrócono
obiektowi w 2000 roku, kiedy Opera obchodzi?a swoje stulecie. B?d?c w tym

bogatym pod wzgl?dem architektonicznym i kulturowym mie?cie, a - w prze

sz?o?ci dziejowej - miejscu wielkiej tolerancji wyznaniowej i narodowo?ciowej,

obowi?zkowo nale?y uda? si? na Cmentarz ?yczakowski. Wraz z Cmentarzem

Obro?ców Lwowa stanowi nie tylko wielki rozdzia? polskiej historii, ale tak?e

miejsce fascynuj?cej architektury cmentarnej. Pe?no tu zabytkowych, o wyso

kiej warto?ci artystycznej nagrobków, kaplic i kapliczek, kolumn i obelisków

wykonanych r?k? wybitnych artystów. Nasz spacer po cmentarzu trwa?by za

pewne d?u?ej gdyby nie ulewny deszcz, podobno wszechobecny we Lwowie.

Po kilkugodzinnym spacerze w?ród pere?ek architektonicznych i po odwiecz

nie wybrukowanych uliczkach starego Lwowa przysz?a pora na regeneracj? si?.

W starej piwnicy na Rynku znajduje si? utrzymana w stylu ?redniowiecznym

restauracja (restauracjo-kawiarnia) "Z?oty Dzik". Oczywi?cie mo?na zje?? tam

potrawy typowe tylko dla kuchni galicyjskiej. Ja wybra?am ukrai?skie: solank?

(zupa ze wszystkiego) oraz go??bki z mi?sem, ry?em i grzybami. Dania by?y

naprawd? smaczne, szczerze polecam. Na prospekcie Swobody w restauracjo
kawiarni "U Pani Stery" zaaran?owanej w narodowym stylu ukrai?skim warto

spróbowa? ciasta z serem.

Halina Zieli?ska
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Wyjazd szkoleniowy Wroc?aw -

Praga

W dniach 13-16 czerwca 2007 r. odby? si? wyjazd szkoleniowy Wroc?aw -

Praga zorganizowany przez SBP Zarz?d Okr?gu w Lublinie i WBP im. H. Lo

paci?skiego w Lublinie. Uczestnikami szkolenia byli bibliotekarze z ca?ego woj.

lubelskiego. Opiek? nad nami mia? sprawowa? do?wiadczony pilot lubelskiego
biura podró?y.

Z Lublina wyruszyli?my w drog? rano 13 czerwca. Przy pi?knej letniej pogo

dzie dotarli?my do Wroc?awia na godzin? 1400• Przeszli?my ulicami tego pi?k
nego miasta do Biblioteki Wroc?awskiej, gdzie zwiedzili?my Mediatek?.

Jest to nowoczesna biblioteka dla m?odych klientów, skomputeryzowana,
z dost?pem do Internetu i katalogu on-line, otwarta na nowo?ci i przyjazna. Jest

to tak?e miejsce spotka? literackich i ciekawych wydarze? kulturalnych. W me

diatece mo?na uzyska? szeroki dost?p do informacji, wypo?yczy? najnowsze

filmy, kasety i p?yty z muzyk? oraz multimedia edukacyjne. Ka?dy mo?e sko

rzysta? bezp?atnie z Internetu. W ofercie us?ug Mediateki jest doradztwo zawo

dowe, szkolenia dla studentów, absolwentów i uczniów, konsultacje indywidu
alne dla osób poszukuj?cych pracy. Organizowane s? spotkania grup j?zyko

wych. Dzia?a tez Interaktywne Centrum Edukacji. Mediateka wroc?awska oferu

je swoje us?ugi dla czytelników wszystkich grup wiekowych.
Po zwiedzeniu Mediateki udali?my si? do Oddzia?u Muzeum Narodowego,

w którym mie?ci si? Panorama Rac?awicka. To wielkie batalistyczne dzie?o ma

ju? 104 lata. Przez pó? wieku by?o atrakcj? Lwowa, potem, po 41 latach przecho
wywania go w sercach i pami?ci, 16 lat temu sta?o si? wielk? atrakcj? Wroc?awia.

Cho? jest czcigodn? pami?tk? narodow?, nadal czaruje niebywa?ym urokiem.

Po godzinie 2000 wyruszyli?my w drog? do Pragi. Dotarli?my na nocleg ok.

godz. 200 w nocy. Praga noc? to niezapomniane widoki.

14 czerwca rano, po ?niadaniu rozpocz?li?my zwiedzanie miasta. Pod opiek?

naszego pilota i czeskiej przewodniczki (z pochodzenia Polki), zwiedzili?my
wspania?e praskie zabytki: Katedr? ?w. Wita i Zamek Praski. Podziwiali?my

Z?ot? Uliczk?, Bazylik? ?w. Jerzego i Wie?? Prochow?. Wspania?a pogoda

sprzyja?a naszej wycieczce.
W godzinach popo?udniowych zwiedzili?my Bibliotek? w Pradze. Zostali?my

zapoznani z jej histori?, zasobami, sposobem wypo?yczania i gromadzenia zbio

rów. Przestronny, wielki budynek i doskona?a organizacja wzbudzi?y nasz podziw.
Wieczorem wzi?li?my udzia? w spektaklu Romeo i Julia. Po zachodzie s?o?ca

sztuka Szekspira zosta?a prze?o?ona na j?zyk ?wiate?, cieni, muzyk? klasyczn?
i "graj?ce fontanny". Po jej obejrzeniu pozosta?o w nas niezapomniane wra?enie.

Nast?pnego dnia rano wyruszyli?my na dalsze zwiedzanie Pragi. Obejrzeli
?my XIV wieczny Ratusz i Stare Miasto. Nast?pnie udali?my si? na Plac Wa-
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c?awa, a stamt?d na Most Karola. Z Mostu Karola zachwycali?my si? widokiem

innych mostów nad We?taw? i architektur? Pragi.
W godzinach popo?udniowych odbyli?my rejs statkiem po We?tawie. Na plat

formie widokowej statku, przy czeskim piwie, robili?my zdj?cia starej Pradze,

po?ozonej po obu stronach rzeki. Sta?y l?d powita? nas szalon? czerwcow? burz?
i ulewnym deszczem.

Czwarty dzie? by? ju? ostatnim dniem pobytu w Pradze. Po ?niadaniu wyje

chali?my w drog? powrotn?. Zatrzymali?my si? w Adrszpasko-Teplickich Ska

?ach. Przeszli?my 3,5 km tras? turystyczn? w?ród jezior i ska?. Wspania?e wido

ki, czyste powietrze i niepowtarzalne formy skalne uruchomi?y nasz? fantazj?
i wyobra?ni?. Po godz. 16DO wyruszyli?my w stron? polskiej granicy. Do Lubli

na dotarli?my ok. 4
DO

rano 17 czerwca.

Zm?czeni, ale pe?ni wra?e?, po?egnali?my si?, umawiaj?c na nast?pny rów

nie udany wyjazd.

Anna Rychter
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Niepe?nosprawni twórcy kultury

Najwi?kszym przedsi?wzi?ciem kulturalnym O?rodka Czytelnictwa Niepe?

nosprawnych PiMBP w Zamo?ciu w roku 2007 by?o zorganizowanie i przepro

wadzenie konkursu literacko-plastycznego o zasi?gu ogólnopolskim Strofy o po

rach roku. Adresowany by? do niepe?nosprawnych z ró?nych ?rodowisk. Prze

biega? w dwóch kategoriach wiekowych:
kat. I - dzieci do lat 16

kat. II - doro?li od lat 17

Najwa?niejszym jego celem by?o zach?cenie osób niepe?nosprawnych do

rozwijania swoich zdolno?ci twórczych i prezentacji osi?gni?? ró?nym ?rodowi

skom spo?ecznym.
Konkurs trwa? od czerwca do pa?dziernika; wzi??o w nim udzia? 186 osób

niepe?nosprawnych z 30 o?rodków i instytucji z terenu ca?ego kraju; z tego 55

dzieci z 7. o?rodków i instytucji: z ?odzi, Radomia, Bydgoszczy, woj. lubel

skiego, okolic Warszawy, woj. podkarpackiego i z wielu miejscowo?ci powiatu

zamojskiego i miasta Zamo?cia.

Forma plastyczna cieszy?a si? wi?kszym zainteresowaniem ni? literacka, na

p?yn??o bowiem 168 prac plastycznych od 160 osób; w tym od 48 dzieci w wie

ku do 16 lat. Natomiast je?eli chodzi o form? literack? nades?ano 64 prace od 26

osób, by?o w?ród nich 13 dzieci.

Dnia 23 pa?dziernika jury oceniaj?ce prace plastyczne, w sk?ad którego
wchodzili m.in. arty?ci plastycy, przyzna?o:

- w I kategorii - 5 pierwszych równorz?dnych nagród, 5 drugich nagród,
3 nagrody trzecie i 3 wyró?nienia,

- w kategorii II - jury przyzna?o 6 równorz?dnych nagród pierwszych,
4 nagrody drugie, 4 nagrody trzecie oraz 18 wyró?nie?.

Dnia 30 pa?dziernika jury oceniaj?ce prace literackie, po zapoznaniu si? z na

des?anymi tekstami postanowi?o przyzna? nagrody i wyró?nienia:
- w kategorii dzieci do lat 16 - nagrod? pierwsz?, nagrod? drug? i nagrod?

trzeci? oraz 3 wyró?nienia;
- w kategorii doros?ych od lat 17 - nagrod? pierwsz?, nagrod? drug?, na

grod? trzeci? oraz 3 wyró?nienia.

Nagrodzone i wyró?nione prace plastyczne wyeksponowane s? na wystawie

pokonkursowej, która znajduje si? w holu I pi?tra Pi MBP. Mo?naj? ogl?da? do

dnia 15 grudnia br. w godz. 730 - 1830•

Dnia 21 listopada odb?dzie si? uroczyste podsumowanie konkursu w siedzi

bie PiMBP, ul. Kamienna 20 w Kawiarence Literackiej U Le?miana o godz.
1100. W programie: otwarcie wystawy pokonkursowej, monta? poezji laureatów

oraz wr?czenie nagród i wyró?nie?.
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Wszystkie prace nagrodzone i wyró?nione, zarówno plastyczne, jak i literac

kie znajd? si? w wydawnictwie pokonkursowym Strofy o porach roku, które

zostanie wydane przez PiMBP im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego i uka?e si?

jeszcze w 2007 roku.

Ca?e przedsi?wzi?cie by?o mo?liwe do zrealizowania dzi?ki ?rodkom finan

sowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu

Operacyjnego Promocja Czytelnictwa. Realizacja tego? Programu obejmuje
równie? zadanie "Ksi??ka inspiracj? dla twórczo?ci czytelników niepe?no

sprawnych" - dzia?ania kulturalno-o?wiatowe PiMBP na rzecz rozwijania
uzdolnie? i promowania twórczo?ci artystów niepe?nosprawnych" .

Danuta Wójcik
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POMOCE METODYCZNE

Strofy o porach roku

regulamin konkursu plastyczno-literackiego dla osób niepe?nosprawnych

Organizator:
O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych Powiatowej i Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Zamo?ciu, ul. Kamienna 20 p. nr 10

tel. 084-6271154 wew. 36

Cele konkursu:

• integracja osób niepe?nosprawnych
• prezentacja dorobku artystycznego uczestników ró?nym ?rodowiskom spo

?ecznym
• zach?cenie osób niepe?nosprawnych do rozwijania swoich zdolno?ci twór

czych

Za?o?enia organizacyjne:
• Organizatorzy oferuj? dwie mo?liwo?ci uczestnictwa w konkursie Strofy

o porach roku:

- nades?anie pracy plastycznej adekwatnej do tematu konkursu, wykonanej

dowoln? technik?;
- nades?anie pracy literackiej (poezja lub proza) traktuj?cej o zmieniaj?

cych si? porach roku, wybranym zjawisku wyst?puj?cym w przyrodzie

polskiej lub obrz?dach zwi?zanych z wybran? por? roku.

• Prace powinny by? zaopatrzone w metryczk? zawieraj?c?: nazwisko i imi?,
wiek autora pracy, dok?adny adres do korespondencji, w przypadku uczest

ników zrzeszonych w o?rodkach lub stowarzyszeniach dla osób niepe?no

sprawnych równie? nazw? i adres danej placówki.

Uczestnicy:
• Konkurs adresowany jest do osób o wszystkich rodzajach schorze? z terenu

ca?ego kraju.
• Nadsy?ane prace oceniane b?d? w dwóch kategoriach wiekowych:

- I kategoria - dzieci do lat 16 forma literacka i plastyczna;
- II kategoria - doro?li od lat 17 forma plastyczna i literacka.

Przebieg konkursu:
.

• Prace nale?y sk?ada? w terminie do dnia 20 pa?dziernika 2007 r. w O?rodku

Czytelnictwa Niepe?nosprawnych PiMBP w Zamo?ciu, ul. Kamienna 20
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• Rozstrzygni?cie i podsumowanie konkursu nast?pi w listopadzie 2007 r.

• Organizatorzy zastrzegaj? sobie zmian? terminu rozstrzygni?cia konkursu

z przyczyn od nich niezale?nych.
• O dok?adnej dacie imprezy fina?owej i wr?czeniu 'nagród zawiadomimy

laureatów indywidualnie.
• Oceny prac dokona komisja powo?ana przez organizatora.
• Za naj ciekawsze interpretacje tematu przewidujemy nagrody i wyró?nienia.
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U?miechem serca otwieraj
regulamin konkursu humoru ludowego

ORGANIZATORZY:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - O?rodek Czytelnictwa Niepe?no

sprawnych przy wspó?pracy Oddzia?u Terenowego PZN w Zamo?ciu

CELE KONKURSU

• Podkre?lenie znaczenia pogodnego usposobienia i poczucia humoru w ?yciu
cz?owieka

• Twórcze zagospodarowanie wolnego czasu osobom niepe?nosprawnym

UCZESTNICY

Konkurs adresowany jest do osób niewidomych i niedowidz?cych w ró?nym
wieku z miasta Zamo?cia i powiatu.

MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU

Konkurs odb?dzie si? 29 listopada 2007 r. w ?wietlicy PZN, ul. Spadek 35;
- rozpocz?cie - godz. 10.00

ZA?O?ENIA ORGANIZACYJNE

• Ch?tni do wzi?cia udzia?u w konkursie powinni zg?osi? swoje w nim uczest

nictwo do 22 listopada br. w punkcie bibliotecznym (ul. Spadek 35) w ka?dy
czwartek w godz. iO_153o b?d? w O?rodku Czytelnictwa Niepe?nospraw

nych PiMBP w Zamo?ciu, ul. Kamienna 20, p. nr 10 w godz. 73°_1700•

• Ka?dy uczestnik powinien poda? swoje dane osobowe (imi?, nazwisko,
adres zamieszkania) i tytu?y wybranych do wykonania "na ?ywo" utworów

humorystycznych: mog? to by? piosenki, dowcipy, monologi, wiersze, ske

cze i inne zwi?zane tematycznie z has?em konkursu.

• Czas trwania wyst?pu nie mo?e przekracza? 8 minut.

• Konkurs ocenia? b?dzie komisja powo?ana przez organizatorów.

• Za ciekawe interpretacje tematu przewidziane s? nagrody.

Sekretariat konkursu: PiMBP w Zamo?ciu - O?rodek Czytelnictwa Niepe?no

sprawnych, ul. Kamienna 20; tel. 084 638 56 72 wew. 36
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Boles?aw Le?mian w oczach dzieci
-

impresje plastyczne
regulamin konkursu plastycznego

CELE

przypomnienie i popularyzacja postaci i dzie? Boles?awa Le?miana

rozbudzenie i pog??bienie recepcji dzie? autora w?ród dzieci i m?odzie?y
doskonalenie warsztatu artystycznego

ZASADY UCZESTNICTWA

konkurs adresowany jest do dzieci i m?odzie?y miasta Zamo?cia,
- zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy plastycznej do wybranego

przez uczestnika utworu Boles?awa Le?miana (poezja, literatura dla dzieci),

prac? nale?y wykona? w formacie A3 lub A4 z u?yciem dowolnej techniki

plastycznej,
- konkursow? "ilustracj?" nale?y zaopatrzy? w metryczk? zawieraj?c?: imi?

i nazwisko autora pracy, adres zamieszkania, klas? i adres szko?y, do której
ucz?szcza oraz telefon kontaktowy,

- nale?y tak?e poda? tytu? utworu B. Le?miana, do którego powsta?a praca.

TERMINY, OCENA PRAC

-

prace konkursowe nale?y sk?ada? w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Pu

blicznej przy ulicy Kamiennej 20 lub w filiach bibliotecznych na terenie mia

sta Zamo?cia do 15 pa?dziernika 2007 r.

- powo?ana przez Organizatora komisja dokona oceny prac w oparciu o nast?pu

j?ce kryteria: artystyczne uj?cie tekstu, pomys?owo??, oryginalno?? i estetyka,

zgodno?? z tematyk? konkursu

NAGRODY

Nagrody przyznane zostan? w nast?puj?cych kategoriach:
• I kategoria - kI. I-III

• II kategoria - kI. IV-VI

• III kategoria - klasy gimnazjum
• IV kategoria - uczestnicy Warsztatów Terapii Zaj?ciowej dzia?aj?cych

przy ?wietlicach i o?rodkach opieku?czo-wychowawczych
W ka?dej kategorii przewidziano 3 nagrody g?ówne, wyró?nienia i upominki dla

pozosta?ych uczestników.

Podsumowanie konkursu, odb?dzie si? w pa?dzierniku 2007 r. (o dok?adnym
terminie imprezy zwyci?zcy powiadomieni zostan? telefonicznie lub listownie).

POSTANOWIENIA KO?COWE:

Prace przechodz? na w?asno?? Organizatora, który zastrzega sobie prawo do

nieodp?atnego wykorzystania ich w materia?ach popularyzuj?cych konkurs.
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Kartki z kalendarza
regulamin konkursu plastycznego

Celem konkursu jest stworzenie kalendarza na 2008 rok, w oparciu o prace

plastyczne dzieci i m?odzie?y inspirowane tekstami literatury pi?knej, powsta?e

podczas zaj?? bibliotecznych organizowanych w placówkach Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej na terenie miasta Zamo?cia w 2007 roku.

ZASADY UCZESTNICTWA:

- w konkursie bior? udzia? wszystkie dzieci, które uczestnicz? w zaj?ciach

kulturalno-o?wiatowych w PiMBP oraz w filiach bibliotecznych w 2007 r.;

ocenie zostan? poddane prace plastyczne powsta?e podczas ww. zaj??
w ka?dym miesi?cu 2007 roku; ka?da placówka PiMBP w poszczególnych

miesi?cach wy?ania swoich laureatów i nagradza ich drobnymi upominkami;
- tematyka prac plastycznych uzale?niona jest od bie??co realizowanego planu

pracy ustalonego przez bibliotekarzy;
format i technik? pracy plastycznej ustala bibliotekarz prowadz?cy zaj?cia

plastyczne;
- ka?da praca plastyczna powinna by? zaopatrzona w metryczk?: imi? i na

zwisko, adres, szko?? i klas? uczestnika, nazw? miesi?ca, w którym powsta?a

praca, numer biblioteki, w której zosta?a wykonana praca plastyczna.

TERMINY

• konkurs Kartki z kalendarza to ca?oroczny cykl imprez bibliotecznych po??

czony z zaj?ciami plastycznymi,
• ostateczny termin zbierania prac zako?czymy w grudniu,
• ko?cowej ocenie w grudniu poddane zostan? wszystkie prace wytypowane

z PiMBP oraz filii wed?ug nast?puj?cych kryteriów:
- warto?? artystyczna pracy,
- czytelno?? w odbiorze postaci zaprezentowanych na pracy (postaci

z ksi??ek),
- pomys?owo?? w zastosowaniu technik plastycznych,

• komisja wy?oni 12 zwyci?zców nagród g?ównych, których prace stworz?

kartki kalendarzowe na ka?dy kolejny miesi?c 2008 roku,
• og?oszenie wyników i rozdanie nagród odb?dzie si? w styczniu 2008 roku,
• druk kalendarza przewidziany jest na prze?omie grudnia 2007 i stycznia 2008 r.

POSTANOWIENIA KO?COWE

Prace konkursowe przechodz? na w?asno?? organizatora, który zastrzega sobie

prawo ich bezp?atnego wykorzystania w celu promocji biblioteki.
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14. Fronczek Zbigniew W?odzimierz: Le?mian czyli o wy?szo?ci butów nad

kapeluszem I Zbigniew W. Fronczek II Dzi?. -

2005, nr 4, s. 179-185

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

Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1987

Rec.: Cichosz Jan Henryk, Wiersze Boles?awa Le?miana II Tygodnik Zamojski.
-

1987, nr 49, s. 11

16. 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.
-

(Kla

sycy Wspó?czesnej Polskiej My?li Humanistycznej).
- ISBN 83-7052-881-3

17. Halon Janina: O Le?mianie - rocznicowo. -

(Korespondencje) I Janina

Halon I I Tygodnik Zamojski.
-

1987, nr 47, s. 11

18.Haponiuk Miros?aw: Poeci trzej I Miros?aw Haponiuk.
- Fot. II Gazeta

Wyborcza (A).
- 1994, nr 214, dod. .Zamo??", s. IX

19. Jastrz?bski Zdzis?aw: Biografia Le?miana I Zdzis?aw Jastrz?bski. - Fot. II

Przeg/?dLube/ski.
- T. 1 (l965), s. 177-199

20. Jastrz?bski Zdzis?aw: Wielki poeta
- niepozomy cz?owiek I Zdzis?aw Ja

strz?bski I I Kamena. - 1963, nr l, sA, 10

21. Kaczy?ski Andrzej: Le?mian w Zamo?ciu: w 100 rocznic? urodzin. - II. II

Za i Przeciw. - 1978, nr 4, s. 19

22. Kami?ski Ryszard: Le?mian nad Huczw? I Ryszard Kami?ski. - Fot. II

Kurier Lube/ski. -

1995, nr l39, s. 7

23. Kancelaria na skraju ??k I oprac. Adam Wies?aw Kulik. - Fot. II Akcent. -

R. 3 (1982), nr l, s. 26-33

24. Kaptur-Kocha?czyk Alina: Boles?aw Le?mian (1877-1937) II Kalendarz

Lubelski. - R. 23 (1980), s. 122-124

25. Kaptur-Kocha?czyk Alina: Kariera rejenta Lesmana II Tygodnik Zamojski.
- 1980, nr 11, s. 5

Zwi?zki Le?miana z Hrubieszowem i Zamo?ciem
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26. 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

27. K?dziora Andrzej: Encyklopedia miasta Zamo?cia I Andrzej K?dziora. -

Che?m: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 2000. - S. 195-196. - ISBN 83-

87414-06-9

28. K?dziora Andrzej: Zamo?? od A do Z I Andrzej K?dziora. - Zamo??: Re

gionalna Pracownia Krajoznawcza PTTK, 1991. - S. 139-141

29. Klukowski Zygmunt: Ze wspomnie? o Le?mianie: (wyj?tki z pami?tnika)
II Kamena. -

1957, nr 6/7, s. II

30. Klukowski Zygmunt: Wspomnienia z Zamojszczyzny (1918-1939). -

Szczebrzeszyn, 1943. [Maszynopis].
- S. 43-54: Nowi bibliofile - Boles?aw

Le?mian; s. 267-276: Zjazd Naukowy im. Szymona Szymonowicza w Zamo

?ciu; s. 277?279: Dzia?alno?? bibliofilska

31. Klukowski Zygmunt: Zamojszczyzna 1918-1943. T. l I Zygmunt Klukow

ski. - Warszawa: O?rodek Karta, 2007. - 412 s. : i?. ; 21 cm. - (?wiadectwa).
- ISBN 978-83-88288-92-0

32. Klukowski Zygmunt: Zamojszczyzna 1944-1959. T. 2 I Zygmunt Klukow

ski. - Warszawa: O?rodek Karta, 2007. - 371 s. : i?. ; 21 cm. - (?wiadectwa).
- ISBN 978-83-88288-93-7

33. Krauze Zygfryd: Rozmowa z ... [ o Boles?awie Le?mianie] ; rozm. Longina

Zygaluk II Akcent. - R. 3 (1982), nr l, s. 42-45

34. Kulik Adam Wies?aw: Ch?odnym okiem. Le?mian w Zamo?ciu II Kresy.
-

1991, nr 8, s. 137-141

35. Kulik Adam: Miodny zapach sadów: Le?mian w Hrubieszowie II Kresy. -

1990, nr 4/5, s. 89-93

36. Leg: Zamojski notariusz I Leg.
- Fot. II Kurier Lubelski. -

1994, nr 97, s. 8

37. Le?mian Boles?aw: Poezje I wybra? i wst?pem opatrzy? Bohdan Zadura. -

Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1982. - 318, [2] s. ; 21 cm

38. Le?mian Boles?aw: Poezje wybrane I oprac. Jacek Trznadel. - Wroc?aw;

Warszawa: Zak?ad Narodowy im. Ossoli?skich, 1974. - 314 s.
-

Bibliogr.
39. Le?mian Boles?aw: Utwory rozproszone. Listy I zebra? i oprac. Jacek

Trznadel. - Warszawa, 1962. -386 s. ; 21 cm

M.in. listy pisane z Hrubieszowa i Zamo?cia zawieraj?ce szczegó?y biograficzne z

tego okresu

40. Le?mian na Zamojszczy?nie. (Wspomnienia) I Oprac. Adam W[ies?aw]
Kulik II Akcent. - R. 3 (1982), nr 1, s. 34-41

41. Le?mian Skarbem. -

(Wiadomo?ci archiwalne) II Archiwariusz Zamojski.
-

2004, s. 101

Ksi?ga aktów notarialnych Boles?awa Le?miana na stronie www Archiwum Pa?

stwowego w Zamo?ciu
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42. ?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. - ISBN 83-7163?491-9

43.?opusza?ski Piotr: Dora z malinowego chru?niaka II ?ycie Warszawy.
-

1992, nr 266, dod., s. 1

44. ?opusza?ski Piotr: Le?mian I Piotr ?opusza?ski.
- Wroc?aw: Wydaw.

Dolno?l?skie, 2000. -

(A to Polska W?a?nie). - S. 131-156: Poeta notariu

szem, fot.; s. 157-182: Wybór do Akademii, fot.

Rec.: Niewiadomski Donat, Ksi??ki o Le?mianie. - Fot // Biuletyn Towarzystwa Re

gionalnego Hrubieszowskiego.
- R. 37 (2001), nr 1/2, s. 32

45. ?opusza?ski Piotr: Le?mian i jego niedosz?y zi?? I Piotr ?opusza?ski. -

Portr. II Gazeta Wyborcza (LUL).
-

1998, nr 232, dod. Magazyn, nr 40, s. 66-69

46. ?opusza?ski Piotr: Nieznane oblicze Boles?awa Le?miana I Piotr ?opu
sza?ski. - Portr. II Magazyn Literacki. - 2000, nr 6-7, S. 12-14

47. ?opusza?ski Piotr: Zofia i Boles?aw Le?mianowie I Piotr ?opusza?ski.
-

Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005. - S 147-170: Poeta w?ród rejen
tów; S. 171-199: Z?ych zdarze? powtarzalno??. - Bibliogr. S. 263-271. In

deks. - ISBN 83-08-03659-7

48. Mas?o? Krzysztof: Romans rejenta Le?miana II Rzeczpospolita.
-

1992, nr

139, dod. S. 5

49. Miejsce le?mianowskiej twórczo?ci w literaturze polskiej : wydawnictwo

poseminaryjne I Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanis?awa

Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu. - Zamo??: PiMBP, 2007. - 52 S. : fot. ko

lor. ; 21 cm. - ISBN 978-83-924910-1-9

Zawiera: Boles?aw Le?mian w Zamo?ciu (1922-1935) / Adam Wies?aw Kulik; ?wia

topogl?d Boles?awa Le?miana / Piotr ?opusza?ski; Mi?o?? jako energia istnienia: o

tematyce mi?osnej w poezji Boles?awa Le?miana / Stelmaszczyk Barbara

50. Mieses Mateusz: Z rodu ?ydowskiego : zas?u?one rodziny polskie krwi

niegdy? ?ydowskiej! Mateusz Mieses.- Warszawa: WEMA, 1991. - S. 159-

162: Boles?aw Le?mian

51. Pachocki Dariusz: Szukaj?c Le?miana I Dariusz Pachocki. -

Fot., portr. II

Kronika Tygodnia.
-

2003, nr 33, S. 12

Hrubieszowski i zamojski okres ?ycia Boles?awa Le?miana

52. Pankowski Marian: Le?mian, czyli Bunt poety przeciw granicom I Marian

Pankowski; z fr. prze?. Andrzej Krzewicki.- Lublin: Wydaw. Uniwersytetu
Marii Curie-Sk?odowskiej, 1999. -

222, [1] s; 24 cm.
-

Tyt. oryg. Le?mian:

la revolte d'un poete contre les limites. -

Tyt. grzbiet. : Lesmian. -

Bibliogr.
S. 9. - ISBN 83-227-1378-9

53. Papierkowski Stanis?aw K.: Boles?aw Le?mian: studium j?zykowe I Stani

s?aw K. Papierkowski. - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1964. - 222, [2] S.

-

(Prace z Historii Literatury i J?zyka) ; 21 cm.
-

Bibliogr. S. 217-223
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54. Pi?tkowska Monika: To pani Dora! I Monika Pi?tkowska. - Fot. II Gazeta

Wyborcza (LUL).
-

1997, nr 261, s. 12-14

Dotyczy romansu Le?miana z Theodor? Lebenthal w I??y

55. Podgórska Monika: Malinowe kochanki. -

Fot., portr I Monika Podgórska
II Polityka.

-

2006, nr 51/52, s. 126-129

56. Rejent Lesman. - Fot. II Kronika Zamojska.
-

1992, nr 31, s. 9

57. Rymkiewicz Jaros?aw Marek: Le?mian - dzieje geniusza (1) I Jaros?aw

Marek Rymkiewicz II Twórczo??. - 2000, nr 5, s. 56-92

58. Rymkiewicz Jaros?aw Marek: Le?mian - Encyklopedia : (fragmenty) I

Jaros?aw Marek Rymkiewicz II Arcana. -

2000, nr 4, s. 106-118

59. Rymkiewicz Jaros?aw Marek: Le?mian: encyklopedia I Jaros?aw Marek

Rymkiewicz.- Warszawa: "Sic!", cop. 2001. - S. 402-406: Zamo?? - Dom

Centralny. - Indeksy.
- ISBN 83-86056-95-9

Rec.: II Arcana. - 2000, nr 4, s. 106-118 II Odra. - 2002, nr 3, s. 113-114 II Rzeczpo

spolita. - 2001, nr 281, s. E5; Szewc Piotr II Polityka. - 2001, nr 45, s. 47 ; Suska Da

riusz II Gazeta Wyborcza (4). - 2001, nr 243, s. 121

60. Sawczuk Mieczys?aw: Wielki poeta notariuszem w Hrubieszowie i Zamo

?ciu : (Boles?aw Le?mian) I Mieczys?aw Sawczuk II Rejent.
-

2000, nr 4, s.

163-172

61. Skomra S?awomir: Zamojski park jak przed wojn? I S?awomir Skomra. -

Fot. II Gazeta Wyborcza.
- 2007, nr 193, dod, "Lublin", s. 4

62. Strzeszewska Maria: Pami?tam Le?miana II Kamena. -1963, nr 67, s. 3

Z pobytu Le?miana w Zamo?ciu

63. Szczerbowski Adam: Brzegiem sza?u w niepoj?tno?? zielono?ci : o "??ce"
Boles?awa Le?miana I Adam Szczerbowski. - Zamo??: nak?, Rady Powiato

wej Zamojskiej; Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze J. Mortkowicza, 1934

64. Szczerbowski Adam: Boles?aw Le?mian I Adam Szczerbowski. - Warszawa

; Zamo??: Ko?o Mi?o?ników Ksi??ki, 1938. - 68 S. ; 20 cm. - (Ksi??nica Li

teracka ; t. 6)
65. Szczerbowski Adam: Wspó?czesna poezja polska 1915-1935 : antologia

poetycka I oprac. Adam Szczerbowski. - Warszawa; Zamo??: Ko?o Mi?o?ni

ków Ksi??ki, 1936. - 208 S. ;21 cm

66. Szkice o Le?mianie I pod red. Micha?a G?owi?skiego i Janusza S?awi?skie

go.
- Warszawa: Pa?stwowy Instytut Wydawniczy, 1971. -425, [1] S. ; 21 cm

Rozprawy z konferencji naukowej po?wi?cone dorobkowi pisarskiemu Le?miana

67. Szyszka Bogdan "Nasza my?l" I Bogdan Szyszka II Zamojski Kwartalnik

Kulturalny.
-

1985, nr 3, S. 11-12

Wywiad J. Maciurzy?skiego z poet? Boles?awem Le?mianem z numeru 2 /1934 Na

szej My?li

68. Trznadel Jacek: Kiedy urodzi? si? Le?mian? I Jacek Trznadel II Arcana. -

2000, nr l,s.204-205
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69. Trznadel Jacek: Le?mian Boles?aw II W: Polski S?ownik Biograficzny.
-

T. 17 (1972). - Wroc?aw; Warszawa: Zak?ad Narodowy im. Ossoli?skich,

1972 .- S. 167-1969, bibliogr.
70. Trznadel Jacek: Twórczo?? Le?miana: (próba przekroju) I Jacek Trznadel.

-

[Warszawa]: Pa?stwowy Instytut Wydawniczy, [1964].
- 374, [4] s.

- In

deks utworów Le?miana

W tek?cie omawiane s? nast?puj?ce zbiory utworów: Sad rozstajny (1912), Klechdy
sezamowe (1913), ??ka (1920), Napój cienisty (1936), Dziejba le?na (1938), Klechdy

polskie (1959), Utwory rozproszone =listy (1962)
71. Warne?ska Monika: ?ladami Poetów I Monika Warne?ska. - Toru?: Wy

dawnictwo Adam Marsza?ek, 2005. - S. 24-32 : ??ki nad Huczw?; s. 33-43 :

Gorzki smak "Napoju cienistego". - ISBN 83-7441-255-0

72. Wterzy?ski Kazimierz: O Boles?awie Le?mianie : mowa wyg?oszona na

uroczystym zebraniu Polskiej Akademii Literatury.
- Warszawa: Wydawnic

two J. Mortkowicza, 1939

73. Wiktorowicz Zofia: Mój Le?mian I Zofia Wiktorowicz II Akcent. - R. 3

(1982), nr 1, s. 17-25

74. Wójcik Tomasz: Pisarze polscy XX wieku: sylwetki I Tomasz Wójcik.
-

Warszawa: .Morex", 1995. - S. 76-78 : Boles?aw Le?mian. - ISBN 83-

904I21-1-X

75. Wspomnienia o Boles?awie Le?mianie I pod red. Zdzis?awa Jastrz?bskiego.
- Lublin: Wydaw. Lubelskie, 1966. - 358 s. : fot. ; 20 cm

Zawiera m.in.: Niebieski wycieruch / Jan Brzechwa; Wspomnienie o Boles?awie Le

?mianie / Edward Kozikowski; By? sobie pan rejent: (gaw?da starszego prawnika) /

Zbigniew Wies?aw Zalewski; Ze wspomnie? o Le?mianie / Zygfryd Krause; Strz?py
wspomnie? o Le?mianie I Micha? Wiszniewski; Ze wspomnie? o Le?mianie I Zyg
munt Klukowski; Spotkanie m?odo?ci z prawdziw? poezj? / Skrzeszewska Maria;
Boles?aw Le?mian / Helena Wiewiórka; Pie?ni mimowolne / W?odzimierz S?obod

nik; Skrzydlaty rejent I Wac?aw Gralewski

76.Zagórska-Czarnecka Alicja: Boles?aw Le?mian (1877-1937) II Kalendarz

Lubelski. - R. 20 (1977), s. 190-193

77. Zapis czasu I red. i oprac. graficzne El?bieta Gnyp.
- Zamo??: Zamojskie

Towarzystwo "Renesans", 2007. - 144 s. : i?. kolor. ; 21 cm.
-

(Dziedzictwo
i Wspó?czesno??; nr 2).

- ISBN 83-1896-947X

Zawiera m.in.: Boles?aw Le?mian w Zamo?ciu (1922-1935) / Adam Wies?aw Kulik;
Le?mian w oczach Skamandrytów (Iwaszkiewicz i inni) / Piotr Sanetra; Koktajl i

czyli o bogactwie smaków w "Napoju cienistym" Boles?awa Le?miana / Renata Ma?

gorzata Choro?; Boles?aw Le?mian - rejent I Teresa Renata Bodys

Imprezy
78. (AK): Le?mian malowany I (AK) II Dziennik Wschodni. - 2007, nr 108, s. 8

"Spotkanie z Le?mianem -

wystawa prac artystów plastyków w PiMBP w Zamo?ciu,

zainspirowane poezj? poety pt. "??ka" dedykowana B Le?mianowi - Rok Le?miana
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79. AR: Artystyczna uczta I ar. - Fot. II Tygodnik Zamojski. - 2007, nr 23, s. 18

.Lesmianowska ulica poetycka", "Bigos bibliofilski" i inne imprezy literackie z oka

zji obchodów Roku Le?miana w Zamo?ciu

80. (AR): Le?mianów trzydziestu I (ar). - Fot. II Tygodnik Zamojski. - 2007, nr

34, s. 8

Pokonkursowa wystawa projektów rze?b przestrzennych upami?tniaj?cych Boles?a

wa Le?miana

81. (AR): Pami?ci poety / (ar).
- Fot. II Tygodnik Zamojski. - 2007, nr 23, s. 3

Kaja Robert z Sopotu laureatem konkursu na rze?b? upami?tniaj?c? Boles?awa Le

?miana

82. (AR): Urodziny poety: Rok Le?mianowski w Zamo?ciu I (ar). - Portr. II

Tygodnik Zamojski.
- 2007, nr 3, S. 14

"Urodziny Le?miana" - Rok Le?miana w PiMBP w Zamo?ciu

83. (BN): Nietuzinkowy pomnik dla skromnego rejenta I (BN). - Fot. kolor. II

Dziennik Wschodni. - 2007, nr 207, S. 10

Robert Kaja - zwyci?zca konkursu na projekt rze?by przestrzennych upami?tniaj?cej
Boles?awa Le?miana -

wystawa w Galerii ,,Ekslibris" PiMBP w Zamo?ciu

84. Cichosz Jan Henryk: Imienia Le?miana. [Konkurs poetycki w Zamo?ciu] II

Tygodnik Zamojski.
-

1985, nr 28, S. 12

85. [Czubara Krzysztof] K.CZ.: Le?mian, poeta z Zamo?cia I [Krzysztof Czu

bara] KCz. - Fot. II Tygodnik Zamojski. - 2007, nr 20, S. 15

Seminarium w PiMBP w Zamo?ciu pt. Miejsce le?mianowskiej twórczo?ci w litera

turze polskiej
86. Fornek Bo?ena: By? Le?mian w Zamo?ciu I Bo?ena Fornek. -

(Poetycki

Hyde Park) II Zamojski Kwartalnik Kulturalny.
-

2002, nr 3/4, S. 113

Konkurs poetycki Le?mianowskie Spotkania Literackie (2002 ; Zamo??)

87. Górska Halina: Hrubieszowskie medale I Halina Górska. - Fot. II Zamojski
Kwarta/nik Kulturalny.

- 1997, nr 2/3, S. 119-122

Medal Boles?awa Le?miana projektu W. S?czawy na wystawie medali hrubieszow

ski ch w Muzeum Okr?gowym im. S. Staszica

88. Glinka Irena: Mój zwi?zek z Le?mianem I Irena Glinka. -

(Poetycki Hyde

Park) II Zamojski Kwartalnik Kulturalny.
-

2002, nr 3/4, S. 113-116

Praca nagrodzona w konkursie Le?mianowskie Spotkania Literackie (2002 ; Zamo??)
89. Gnyp El?bieta: Wracam, wracam po d?ugjej roz??ce ... I El?bieta Gnyp. -

Fot. - (W kr?gu sztuki) II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2007, nr 2, S. 20-22

90. Katalog pokonkursowej wystawy na projekt rze?by upami?tniaj?cej Bole

s?awa Le?miana: 2007 Rok Boles?awa Le?miana I Powiatowa i Miejska Bi

blioteka Publiczna im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu. - Za

mo??: PiMBP, 2007. - 36 s.: i?. kolor; 21x26 cm. - ISBN 978-83-924910-2-6

91. [K?dziora Andrzej] (AK): Le?mian w Szczecinie I [K?dziora Andrzej]

(AK).
-

(Z archiwalnych pó?ek).
- Fot. II Archiwariusz Zamojski.

-

2002, S.

67-69
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Akta notarialne Boles?awa Le?miana] 922-1935 ze zbiorów Archiwum Pa?stwowego
w Zamo?ciu na wystawie pt. "Skarby Archiwów Polskich" w Szczecinie z okazji IV

Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich

92. kk: Le?mian w parku I kk II Tygodnik Zamojski.
- 2007, nr 10, s. 13

Rada Miejska podj??a uchwa?? w sprawie og?oszenia roku 2007 "Rokiem Boles?awa

Le?miana w Zamo?ciu", Urz?d Miasta Zamo?? og?osi? konkurs na projekt rze?by

upami?tniaj?cej poet?

93. Le?mianowski Turniej II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1992, nr 3, s. 55

Wojewódzki turniej Sztuki Recytatorskiej im. Boles?awa Le?miana

94. (LEW), (BN): Uczcimy ojca Dusio?ka I (LEW), (BN) II Dziennik Wschodni.

- 2007, nr 27, s. 10.

Rada Miejska podj??a uchwa?? w sprawie og?oszenia roku 2007 .Rokiem Boles?awa

Le?miana w Zamo?ciu" - plany obchodów

95. (LEW): Urodziny Le?miana I (LEW) II Dziennik Wschodni. - 2007, nr 14, s. 11

"Urodziny Le?miana" - w Kawiarence Literackiej im. Boles?awa Le?miana w PiMBP

w Zamo?ciu

96. ??ka ... : wystawa dedykowana Boles?awowi Le?mianowi w podzi?ce za

"??k?" w 70 rocznic? ?mierci I red. i projekt graf. El?bieta Gnyp ; Muzeum

Zamojskie. - Zamo??: Zamojskie Towarzystwo "Renesans", [2007]. - [24] s.

: i1. kolor; 20x21 cm. - ISBN 83-906437-8-2

Foto obrazów i biografie artystów - "Spotkanie z Le?mianem"

97. Malinowy chru?niak : Muzeum Zamojskie, wrzesie?-listopad 2007 : [kata

log wystawy] I projekt graficzny i red. katalogu El?bieta Gnyp ; Zamojskie

Towarzystwo "Renesans", Muzeum Zamojskie. - Zamo??: Zamojskie Towa

rzystwo "Renesans", 2007. - 48 s. : i1. kolor; 20x21 cm. - ISBN 978-83-

906437-7-9

Zamojskie Biennale Sztuki (1 ; Zamo??; 2007) z okazji Roku Boles?awa Le?miana

w Zamo?ciu

98. (MAZ): ?uhuu!!! B?dzie si? dzia?o ku czci poety I (MAZ). - Fot. kolor. II

Dziennik Wschodni. - 2007, nr 225, s. 10

.Zasiane wierszem", ,,Powieszone wiersze" - performance, "Doro?k? ?ladami Le

?miana" -

spektakle wystawione przez grup? studentów "?uhuu" - w ramach pro

gramu stypendialnego Miasta Zamo?? (w ramach obchodów Roku Le?miana)
99. (MAZ): Patrz i podziwiaj I (MAZ) II Dziennik Wschodni. - 2007, nr 225, s. 10

Wernisa? Zamojskiego Biennale Malarstwa do poezji Le?miana pt. "Malinowy chru

?niak" w Muzeum Zamojskim w ramach obchodów Roku Le?miana

100. Mi: Le?mian i tak g?owy swej nie zobaczy I MI. - Fot. II Kronika Tygo
dnia. -2007, nr 23, s. 10

Konkurs na projekt rze?by przestrzennej upami?tniaj?cej B. Le?mian rozstrzygni?ty
101. MM: Pomys? na Le?miana I MM II Kronika Tygodnia. - 2007, nr 35, s. 8

Konkurs na projekt rze?by przestrzennej upami?tniaj?cej Boles?awa Le?mian roz

strzygni?ty -

wystawa w Galerii "Ekslibris" w PiMBP w Zamo?ciu

102. Nowak Bogdan: Szalone urodziny poety I Bogdan Nowak. - Fot. II

Dziennik Wschodni. - 2007, nr 131, s. 8
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Rok Le?miana - plany imprez w Zamo?ciu - "Le?mian w?ród zamo?cian", ,,Bigos u bi

bliofilów", sztuka ,,?o?nierze bez celu" w wykonaniu zamojskiego Teatru Tragicznego
103. Nowak Bogdan: Z Dusiolkiem i chru?niakami I Bogdan Nowak. - Fot. II

Dziennik Wschodni. - 2007, nr 20, s. 10

"Urodziny Le?miana" w Zamo?ciu zainaugurowano Rok Le?miana

104. [Parol Mariusz]: Notariusz i poeta I [Mariusz Parol] par II Kronika Tygo
dnia. - 2002, nr 46, s. 7

Wystawa w Hrubieszowie zwi?zana z osob? Boles?awa Le?miana

105. TOM: Le?mian inspiruje I tom. - Fot. kolor. II Tygodnik Zamojski. -

2007, nr 39, s. 10

Wernisa? wystawy pokazuj?cy dorobek i Zamojskie Biennale Sztuki inspirowane
poezj? Boles?awa Le?miana - Malinowy chru?niak

106. Turniej recytatorski im. B. Le?miana II Zamojski. Kwartalnik Kulturalny.
-

1997, nr 4, s.103

XXI Turniej Sztuki Recytatorskiej im. B. Le?miana

107. Wspominaj? Le?miana I ADII Kronika Tygodnia. - 2007, nr 3, s. 20

"Urodziny Le?miana" - nadanie imienia Boles?awa Le?mian Kawiarence Literackiej
w PiMBP w Zamo?ciu

108. ZN: Le?mianowska ulica. - Fot. I ZNII Kronika Tygodnia. - 2007, nr 24, s. 4

,,Le?mianowska ulica poetycka" - Si?a inspiracji- po takim has?em odby?o si? spotka
nie mi?o?ników twórczo?ci Le?miana w Zamo?ciu

Teksty

??ka I Boles?aw Le?mian. - Warszawa: Jakub Mortkowicz, 1920

Ballady I Boles?aw Le?mian. - Zamo??: Ko?o Mi?o?ników Ksi??ki, 1926. - 14,

[1]s.;19cm

Ballady I Boles?aw Le?mian. - [Lublin: Towarzystwo Mi?o?ników Ksi??ki,

1987]. -14 s. ; 20 cm

Uczestnikom Drugiego Zjazdu Bibliofilów Polskich w Warszawie Ko?o

Mi?o?ników Ksi??ki w Zamo?ciu, pa?dziernik 1926 r.

Reprint oryg.: Zamo??: Ko?o Mi?o?ników Ksi??ki, 1926

Nak?ad 275 egz. numerowanych

Dziejba le?na I Boles?aw Le?mian. - Warszawa: Jakub Mortkowicz, 1938. - 91

S., [1] : portr. ; 21 cm

Nazwa aut. : Boles?aw Lesman

Zawiera trzy ballady - Panna Anna, Migo? i Jawrzon, Goryl - napisane przez Le

?miana z okazji II Zjazdu Bibliofilów Polskich w 1926 r. -

utwory dedykowane przez

Ko?o Mi?o?ników Ksi??ki w Zamo?ciu

Gra?yna Markiewicz
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Nabytki regionalne PiMBP

im. S. K. Zamoyskiego w Zamo?ciu

1. Archeologia na drodze - drogi archeologii : szósta wystawa Instytutu Ar

cheologii Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Muzeum UMCS: kata

log wystawy, Lublin, kwiecie?-maj 2006 r. / [red. katalogu Andrzej Kokow

ski ; oprac. nauk. Andrzej Kokowski, Jerzy Libera, Marek Florek]. - Lublin:

Muzeum UMCS: Instytut Archeologii UMCS, 2006. - 48 s. : i?. (g?. kolor.) ;

20 cm. - ISBN 83-88458-32-9

2. Cabaj Jerzy: Gmina Zamo?? : The Commune of Zamo?? ; Gemeinde Za

mo?? / fot i oprac. Jerzy Cabaj ; t?o z j?z. ang. Ma?gorzata Linek, z j?z. niem.

Teresa Zi?bkowska ; Urz?d Gminy Zamo??. - Zamo??: Fotpress, [2005]. -

32 s. : fot. ; 29 cm. - Tekst równo?. ang., niem. - ISBN 83-914455-3-4

3. Ciesielczyk Stanis?aw: Wie? pod ksi??ycem / [Stanis?aw Ciesielczuk]. -

Lublin: Polihymnia, 2006. - 30 s. ; 19 cm. - (Biblioteka Towarzystwa Re

gionalnego Hrubieszowskiego ; t. 42). - ISBN 83-7270-409-0

Tomik poezji wydano z okazji Sesji zorganizowanej przez Towarzystwo Regionalne
Hrubieszowskie w 100 rocznic? urodzin Stanis?awa Ciesielczuka. - Przedr. fotoofse

towy oryg.: Warszawa, 1928.

4. Czacharowski Andrzej: Pomniki przyrody powiatu bi?gorajskiego : prze

wodnik / Andrzej Czacharowski i in. - Wyd. 2. - Bi?goraj: "Helvetica",
2006. - 94 s. : i?. kolor., mapy; 20 cm. - ISBN 83-922784-2-9

5. Cygnarowski Andrzej: Zwierzyniec w starej pocztówce i fotografii / An

drzej Cygnarowski ; red. El?bieta Ha?asa, Jolanta Siemaszkiewicz. - Zwie

rzyniec: Towarzystwo Mi?o?ników Zwierzy?ca, 2007. - 159 s. : iL, faks. ;

24x28 cm. - ISBN 978-83-905703-6-5

6. Fabija?ska-?urawska Teresa: Hrubieszów - dzieje miasta i jego zabytków /

Teresa Fabija?ska-?urawska. - Hrubieszów: Towarzystwo Regionalne Hru

bieszowskie ; Rzeszów: .Kogan", 1993. - 26 s., [11] k. tab!. : faks., fot. ; 24

cm. - (Biblioteka Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, ISSN

0860-3936 ; t. 19)
7. Ga?ek Czes?aw: Pami?? i krzy?e : szkice pedagogiczno-historyczne / Cze

s?aw Galek. - ?abunie: Biblioteka Publiczna Gminy ?abunie, 2007. - 349 s. :

fot. - Bibliogr. s. 333-349. - ISBN 978-83-919973-7-6

8. Jan Haftek: naukowiec chirurg nauczyciel/red. Bogdan Kawa?ko, Andrzej

Kwolek; Wy?sza Szko?a Zarz?dzania i Administracji. - Zamo??: Centrum

Badawczo-Naukowe WSZiA, 2007. - 90 s. : fot. ; 24 cm. - Streszcz. ang.
-

ISBN 978-83-60790-06-9

9. Janicka Joanna: ?ydzi Zamojszczyzny 1864-1915 / Joanna Janicka. - Lu

blin: Norbertinum, 2007. - 360 s. : fot. ; 24 cm. - Indeks. - Bibliogr. s.307-320.
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- ISBN 978-83-7222-301-2

10. Jawor Marek: Okolice Zamo?cia / oprac. i red. Marek Jawor. - Zamo??:

Atut Biuro Promocji, 2007. - 1 mapa: kolor. ; 62x46 cm, z?o?. 23x12. -

ISBN 978-83-89797-09-4

l1.Kalisz Jan: Harcerstwo hrubieszowskie 1918-1939/ Jan Kalisz. - Hrubie

szów ; Lublin: Polihymnia, 2004. - 181 s. : fot. ; 21 cm. - (Biblioteka Towa

rzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego, ISSN 0860-3936 ; t. 37). - Biblio

gr. s. 177-178. - ISBN 83-7270-252-7

12. Katedra w Zamo?ciu / zdj?cia Wies?aw Lipiec; [tekst Marek Dobosz; red.

Czes?aw Grzyb; t?. Ma?gorzata Linek). - Zamo??: Parafia Katedralna Zmar

twychwstania Pa?skiego i ?w[i?tego) Tomasza Aposto?a, 2007. - 126 s. : il.

(w tym kolor.), 2 faks., fot., 1 pl., portr. ; 30 cm. - Streszcz. ang.
- ISBN

978-83-911787-1-3

13. Kawalko Danuta: Wy?sza Szko?a Zarz?dzania i Administracji w Zamo?ciu:

dziesi?? lat dzia?alno?ci / Danuta Kawa?ko. - Zamo??: Centrum Badawczo

Szkoleniowe WSZiA, 2007. - 170 s. : fot. kolor.; 29 cm. - Streszcz. ang.

ISBN 978-83-60790-05-2

14. Kozyrski Robert: Sejmik szlachecki ziemi che?mskiej 1648-1717 / Robert

Kozyrski. - Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lu

belskiego Jana Paw?a II, Cop. 2006. - 315, [3] s. ; 25 cm. - (?ród?a i Mono

grafie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Paw?a II, ISSN 0860-3367 ; 300). - Streszcz. ang.
- Bibliogr. s. 237-259. In

deks. - ISBN 83-7306-288-2

15. Krzy?ewski Jerzy Leopold: Hrubieszów star? pocztówk? opisany / Jerzy

Leopold Krzyzewski. - Lublin: Polihymnia, 2007. - 83 s. : faks., fot. w tym

kolor. ; 30 cm. - (Biblioteka Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego ;

t. 44). - Bibliogr. s. 83. - ISBN 978-83-7270-514-3

16.Kto jest kim na Zamojszczy?nie w gospodarce / red. Zdzis?aw Kazimier

czuk. - Zamo??: "Kresy", 2001. - 144 s. : fot. ; 20 cm. - ISBN 83-906745-5-6

17. Kurzyna Marian: Kapliczki i krzy?e przydro?ne w krajobrazie powiatu

bi?gorajskiego : Roadside shrines and crosses in the scenery of the Bi?goraj
district / Maria Kurzyna. - Bi?goraj; Bydgoszcz: Tekst, 2006. - 95 s. : il. ko

lor., mapy; 24 cm. - Tekst równo l. ang.

18. Lipiec Wies?aw: Katedra w Zamo?ciu / zdj?cia Wies?aw Lipiec; [tekst Ma

rek Dobosz; red. Czes?aw Grzyb; t?. Ma?gorzata Linek]. - Zamo??: Parafia

Katedralna Zmartwychwstania Pa?skiego i ?w[i?tego) Tomasza Aposto?a,
2007. - 126 s. : il. (w tym kolor.), 2 faks., fot., 1 pl., portr. ; 30 cm. -

Streszcz. ang.
- ISBN 978-83-911787-1-3

19. Marcowa Anna: Czas m?odo?ci. T. l/Anna Marcowa. - Lublin; Hrubie

szów: Polihymnia, 1996. - 158 s. ; 20 cm. - (Biblioteka Towarzystwa Regio

nalnego Hrubieszowskiego ; t. 23). - ISBN 83-85684-85-9
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20. Marcowa Anna: Czas m?odo?ci. T. 2 / Anna Marcowa. - Lublin; Hrubie

szów: Polihymnia, 1996. - 251 s. ; 20 cm. - (Biblioteka Towarzystwa Regio

nalnego Hrubieszowskiego ; t. 23). - ISBN 83-85684-85-9

21. Marcowa Anna: Czas m?odo?ci. T. 3 / Anna Marcowa. - Lublin; Hrubie

szów: Polihymnia, 1996. - 217 s. ; 20 cm. - (Biblioteka Towarzystwa Regio

nalnego Hrubieszowskiego ; t. 23). - ISBN 83-85684-85-9

22. Miejsce le?mianowskiej twórczo?ci w literaturze polskiej : wydawnictwo

poseminaryjne / Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanis?awa

Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu. - Zamo??: PiMBP, 2007. - 52 s. : fot. ko

lor.; 21 cm. - ISBN 978-83-924910-1-9

Zawiera: Boles?aw Le?mian w Zamo?ciu (1922-1935) / Adam Wies?aw Kulik; ?wia

topogl?d Boles?awa Le?miana / Piotr ?opusza?ski; Mi?o?? jako energia istnienia: o

tematyce mi?osnej w poezji Boles?awa Le?miana / Stelmaszczyk Barbara

23. Osobliwo?ci przyrody w krajobrazach Powiatu Bi?gorajskiego : Peculiarities

ofnature in the landscape ofthe Bi?goraj Poviat / [aut. zdj. Robert Zamsz et

al.]. - Bydgoszcz: MERITUM Bo?ena Wasi?ska, 2006. - 111, [l] s. : il. ko

lor; 31 cm. - 83-922566-7-0

24. Opowie?ci o Zamo?ciu legendy o duchach Zamo?cia / pod red. Teresy Ma

dej ; rys. Karolina Zdeb. - Zamo??: Firma Glob Teresa Madej, 2007. - 28 s. :

rys. ; 21 cm. - ISBN 978-83-925747-0-5

25. Pasieczny Robert: Lublin, Zamo?? / Robert Pasieczny. - Warszawa: Hachet

te, 20'07. -190 s. : fot. kolor. ; 20 cm.
- Indeks. - ISBN 83-7448-730-5, 978-

83-7448-730-6

26. Pomniki przyrody powiatu bi?gorajskiego: przewodnik. - Wyd. 2. - Bi?go

raj: "Helvetica", 2006. - 94 s. : il. kolor., mapy; 20 cm. - ISBN 83-922784-

2-9

27. Powiat zamojski / na zlecenie Starostwa Powiatowego w Zamo?ciu; zdj?cia
i oprac. graficzne Jerzy Cabaj. - Zamo??: Fotpress, 2007. - 36 s. : fot. kolor.;
21 cm. - ISBN 978-83925049-6-2

28. Przyczynki do poznania dziejów miejscowo?ci gminy ?abunie / praca zbio

rowa pod red. Bogdana Szyku?y ; Urz?d Gminy ?abunie ; Biblioteka Pu

bliczna Gminy ?abunie. - ?abunie: Biblioteka Publiczna Gminy ?abunie,
2007. - 54, [2] s. : il., fot. kolor. ; 21 cm. - ISBN 978-83-919973-8-3

29. S?oneczny Zwierzyniec / tekst i fot. Marek Strza?kowski. - Pelplin: Bemar

dinum, 2007. -119 s. : fot. ; 23 cm.
- ISBN 978-83-7380-473-9

30. "Solidarno??" Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej 1980-2005 / [red.
Marek J?drych et al.]. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Lublin: NSZZ "Solidarno??"

Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej: Bis: Zak?ad Poligraficzny, 2005. -

246, [2] s. : il. ; 21 cm. - ISBN 83-919699-2-4 (BiS)
31. Strza?kowski Marek: S?oneczny Zwierzyniec / tekst i fot. Marek Strza?kow

ski. - Pelplin: Bernardinum, 2007. - 119 s. : fot. ; 23 cm. - ISBN 978-83-

7380-473-9
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32. Tarnas Wies?aw: Kra?niczyn : dzieje gminy i okolic / Wies?aw Tarnas. -

Lublin: Drukarnia Akademicka: ZB?ZiORWP, 2006. - [2], 731 s. : il. ; 30

cm. - ISBN 83-920660-7-3

33. Warne?ska Monika: ?ladami poetów / Monika Warne?ska. - Toru?: Wy
daw. Adam Marsza?ek, 2005. - 158 s. ; 20 cm. - ISBN 83-7441-255-0

34. Wieniarski Antoni: Historia Jadwisi i Janka: fragment .Bi?gorajanki'' /

Antoni Wieniarski ; wst?p Andrzej Czacharowski. - Bi?goraj: Szko?a Pod

stawowa nr 1 im. S?ugi Bo?ego Ksi?dza Prymasa Stefana Kardyna?a Wy

szy?skiego, 2004. - 28 s. : rys. ; 21 cm. - Bibliogr. s. 25

35. Winiewicz Izabela: Jak Dusiek i Bajdek szukali niewidzialnego idealnego
miasta / Izabela Winiewicz. - Zamo??: nak?, autora, 2006. - 22 s. : i?. kolor. ;

29 cm. - (Zamo?? dla m?odych czytelników)
36. Zeller Michael: Die Reise nach Samosch / Michael Zeller. - Wyd.2. - Ca

dolzburg: Ars vivendi verlag, 2004. - 257, [5] s. ; 21 cm. - [Tekst w j?zyku

niemieckim]. - ISBN 3-89716-374-8

37. ?ybura Jacek: Idziemy do raju / Jacek ?ybura. - Bi?goraj: Bi?gorajskie

Towarzystwo Regionalne, 2006. - 60 s. ; 21 cm. - ISBN 83-919220-8-1

Gra?yna Markiewicz
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KSI??KI, KTÓRE WARTO KUPI?

Ksi??ki, które warto kupi?

Chotomska Wanda: Muzyka pana Szymanowskiego. - ?ód?: Literatura,
2007

Autorka na kartach ksi??ki "Muzyka Pana Szymanowskiego" przedstawia syl

wetk? wybitnego polskiego kompozytora i pianisty. Z okazji 125. rocznicy uro

dzin oraz 70. rocznicy ?mierci kompozytora, 16 listopada 2006 sejm RP og?osi?
rok 2007 rokiem Karola Szymanowskiego. Publikacja jest bardzo ciekawa, pe?na

fotografii ludzi i miejsc z artyst? zwi?zanych. Cho? przeznaczona dla dzieci,
mo?e sta? si? tak?e doskona?? lektur? dla wszystkich zainteresowanych.

Do ksi??ki do??czona jest p?yta CD z wybranymi utworami kompozytora.

Chotomska Wanda: Remanent. - ?ód?: Literatura, 2007

Znakomity zbiór wierszy laureatki nagrody Prezydenta RP za twórczo?? dla

dzieci, damy Orderu U?miechu, z dowcipnymi ilustracjami Edwarda Lutczyna.

Ksi??ka skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Na do??czonej p?ycie CD wiersze czytaj? Irena Kwiatkowska i Wies?aw Michni

kowski.

Czubara Krzysztof: Kennedy z Zamo?cia : nie tylko wojenne tajemnice

minionego wieku. - Zamo??: Zak?ad Poligraficzny Krystyna Górska, 2007

Nie mo?na pomin?? kolejnej ju? ksi??ki o tematyce historycznej, ?ci?le zwi?

zanej z regionem zamojskim, a napisanej przez Krzysztofa Czubar?. Autor z suk

cesem poszukuje zwi?zków mi?dzy dziejami Europy, Polski a losami naszej

"ma?ej ojczyzny". Przedstawia fascynuj?ce, ma?o znane fakty i zagadki histo

ryczne opieraj?c si? przy tym na wnikliwych poszukiwaniach archiwalnych.
W?ród znanych postaci, maj?cych wp?yw na histori? XX wieku a zwi?zanych
z Zamo?ciem znalaz? si? mi?dzy innymi prezydent Polski Ignacy Mo?cicki, pre

zydent Niemiec Horst Kóher czy Kardyna? Stefan Wyszy?ski.

Davies Norman: Europa mi?dzy wschodem a zachodem. - Kraków: Znak,

2007

Jest to zbiór szesnastu esejów dotycz?cych historii, sztuki i literatury. Gwaran

cj? niesamowitych prze?y? jest doskona?y warsztat pisarski autora, cechuj?cy si?

st?paniem po tematyce historycznej w sposób bardzo literacki. Jest to doskona?e

eseistyczne pióro, przedstawiaj?ce skrótowo idee europejskie. Ksi??k? mo?na
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poleci? zarówno mi?o?nikom autora, jak i tym, którzy przygod? z jego pisar
stwem rozpoczynaj?.

Duralska-Macheta Teresa: Nasza Europa: ABC Unii Europejskiej. - ?ód?:

Literatura, 2006

Leksykon przedstawia w atrakcyjny sposób najwa?niejsze informacje
o wszystkich pa?stwach Unii Europejskiej (oraz Rumunii i Bu?garii). Czytelnicy

zostan? zapoznani z histori? Europy, legendami o kontynencie, ciekawostkami

oraz wa?nymi informacjami o zjednoczonej Europie. Zaznajomi? si? z flag?

ka?dego kraju, s?awnymi postaciami, obyczajami, przepisami kulinarnymi i pod

stawowymi zwrotami w danym j?zyku. Odbiorca dowie si?, kim s? Ojcowie

Europy, kim s? patroni, jakie s? symbole UE. Tre?? uzupe?niaj? ilustracje i zdj?
cia. Do ksi??ki do??czona jest p?yta CD z melodiami ludowymi z ka?dego
z przedstawionych krajów.

Falcones lldefonso: Katedra w Barcelonie. - Warszawa: Wydawnictwo
Albatros - Andrzej Kury?owicz, 2007

Moda na powie?ci historyczne nie przemija. Dowodem na to jest ta w?a?nie

powie?? napisana z wielkim rozmachem w stylu s?ynnych Filarów Ziemi Kena

Folletta.

Ju? pierwsze strony ksi??ki wprowadzaj? nas w magiczny ?wiat Barcelony
I po?owy XIV wieku. W tle budowy ko?cio?a Santa Maria de la Mar rozgrywa si?
historia tragarza portowego Arauna Estanyola, który mozolnie wspina si? po

szczeblach kariery, aby doj?? do godno?ci konsula morskiego. W blaski i cienie

feudalnej Katalonii w dobie religijnych i spo?ecznych niepokojów, nietolerancji,

wojen i szalej?cej inkwizycji, wplataj? si? wielkie nami?tno?ci, tragiczne mi?o?ci,

zdrady, spiski, zemsta. Pe?na napi?cia akcja i wspania?e opisy ?redniowiecznego
miasta sprawiaj?, ?e ksi??ka jest nieodzown? lektur? na d?ugie jesienno-zimowe

wieczory.

Gorys Erhard: Leksykon ?wi?tych. - Warszawa: Klub Dla Ciebie, 2007

"Wielcy misjonarze, kaznodzieje, reformatorzy, rzecznicy mi?o?ci bli?niego
i cisi m?czennicy - czyli szale?cy Bo?y! Widujemy ich wizerunki w ko?cio?ach

i muzeach, znajdujemy ich imiona w kalendarzu, nazwach ko?cio?ów, modli

twach i litaniach ... i najcz??ciej nic o nich nie wiemy. Tymczasem ?ywoty ?wi?

tych opowiadaj? nam, wydawa?oby si?, o zwyk?ych ludziach. Jak poszukiwali

Boga, pokonywali w?asne s?abo?ci. Jak ?yli w ascezie, jak stawiali czo?a straszli

wym torturom i m?cze?stwu. Ale przede wszystkim jak potrafili ufa? Bogu. Kim

byli Ci ludzie, których Ko?ció? i lud wyniós? do ?wi?to?ci? Studiuj?c ich ?ywoty,
mo?na zauwa?y? ró?ne charaktery. Byli mi?dzy nimi ludzie czynu i my?liciele,

bojownicy i m?czennicy, stratedzy i marzyciele, a nawet "szale?cy dla Chrystu-
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sa". Nie byli lud?mi doskona?ymi, poniewa? Bóg nie wymaga od ?wi?tych do

skona?o?ci, jedynie d??enia do niej. Wszyscy byli lud?mi u?omnymi, których
?aska Bo?a uczyni?a ?wi?tymi."

W leksykonie zamieszczono biogramy ?wi?tych chrze?cija?skich, ich atrybuty,

patronaty oraz kalendarz liturgiczny.

Kierc Bogus?aw: Rafa? Wojaczek. Prawdziwe ?ycie bohatera. - Warszawa:

W.A.B., 2007

Dwadzie?cia sze?? lat wype?nionych poezj?, alkoholem i mi?o?ci?. Rafa? Wo

jaczek (1945-1971) przeszed? do historii jako "poeta przekl?ty". Autorem naj

nowszej biografii artysty jest wroc?awianin Bogus?aw Kierc, dramaturg, aktor,

re?yser, a co najwa?niejsze, przyjaciel poety. Kierc by? ?wiadkiem najwi?kszych
sukcesów literackich Wojaczka, ale i jego alkoholowych ekscesów. Jedno i dru

gie opisa? w swojej ksi??ce ze szczero?ci? zaprawion? nut? uwielbienia.

Grimes Martha: Hotel Paradise. - Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2006

Samotne jezioro, zaro?ni?te liliami wodnymi, podupad?y kurort, opuszczony,

tajemniczy dom, zmar?a przed czterdziestu laty dziewczynka. Zafascynowana
?mierci? Emma u?yje wszelkich podst?pów, by dowiedzie? si? o niej wszystkie

go. Pasj? dwunastolatki podsyci nowe morderstwo. Autor maluje ?wiat ma?omia

steczkowej Ameryki, w której kryje si? wiele niespodzianek.

Lee Abby: Dziewczyna, której jedno w g?owie.
- Kraków: Wydawnictwo

Otwarte, 2007

Brytyjscy krytycy okrzykn?li j? nast?pczyni? Bridget Jones. Jednak Abby Lee,
w odró?nieni od bohaterki powie?ci Helen Fielding, nie szuka wielkiej mi?o?ci.

Jak sama przyznaje, "my?li tylko o jednym", kolekcjonuje m??czyzn i dobrze si?

przy tym bawi. Czy rzeczywi?cie narodzi? si? nowy symbol kobieco?ci, przeko

namy si? za kilka miesi?cy. Wtedy sko?czy si? zakrojona na szerok? skal? mi?

dzynarodowa promocja ksi??ki, a Dziewczyna. której jedno w g?owie b?dzie mu

sia?a broni? si? sama.

Llosa Mario Vargas: Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki. - Kraków:

Znak, 2007

Przelotne wspomnienie, kilka wspólnych ta?ców, dotyk czyje? d?oni, zapach

perfum ... Wspomnienia, które b?d? rzutowa? na reszt? naszego ?ycia. Czasami

staramy si? je wyrzuci? z pami?ci, a czasami piel?gnujemy je w sobie przez ca?e

wieki. Okazuje si? bowiem, ?e ?atwiej powiedzie? o mi?o?ci, ?e to "historia ju?
dawno sko?czona i definitywnie zamkni?ta", ni? przesta? kocha?. Dlatego naj

nowsz? powie?? Maria Vargasa L10sy mog? czyta? wszyscy: i zakochani, i ma?-
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?onkowie, i rozwodnicy. Mi?o?? ma wiele odcieni. Autor ksi??ki odkrywa je

wszystkie. S? dla ka?dego z nas zawsze dost?pne.

Mas?owska Danuta, Mas?owski W?odzimierz: Wielka ksi?ga my?li polskiej:

aforyzmy, przys?owia, sentencje. - Warszawa: Klub Dla Ciebie, 2007

W ksi??ce przedstawione s? sentencje, aforyzmy, przys?owia i my?li znanych

osobisto?ci, z wy??czeniem autorów polskich. Materia? zgrupowany jest tema

tycznie, co u?atwi poszukiwania. Opracowanie zawiera my?li 744 autorów oraz

przys?owia 52 narodowo?ci, mo?e stanowi? cenne ?ród?o cytatów. Stwierdzenia

filozofów, pisarzy i naukowców wypowiedziane w ró?nych sytuacjach historycz

nych s? skarbnic? m?dro?ci ?yciowych oraz ciekawych spostrze?e? i anegdot.

Mi?oszewski Zygmunt: Domofon. - Warszawa: Wydawnictwo W.A.B., 2005

M?ode ma??e?stwo w jednym z bloków na warszawskim Bródnie odkrywa cia

?o m??czyzny, któremu winda obci??a g?ow?. Kim jest obserwuj?cy s?siadów
lokator? Mieszka?cy zaczynaj? poznawa? sekrety ponurego domu, gdzie ?ycie
zmienia si? w horror. Pe?en czarnego humoru thriller Zygmunta Mi?oszowskiego.

Meyer Stephenie: Ksi??yc w nowiu. - Wroc?aw: Wydawnictwo Dolno?l?

skie, 2006

Po??czenie romansu z horrorem, w którym rozterki zakochanej dziewczyny

przeplataj? si? z opisami mro??cymi krew w ?y?ach wydarzeniami. Edward to dla

Belli najwa?niejsza osoba, razem jest im cudownie. Gdyby nie to ?e ch?opak jest
... wampirem. Niestety ten fakt wszystko komplikuje, zakochani u?wiadamiaj?
sobie, ?e czeka ich w zwi?zku z tym du?o k?opotów.

See Lisa: Mi?o?? Peonii. - Warszawa: ?wiat Ksi??ki, 2007

Opowie?? o trzech pokoleniach Chinek jest sag? rodzinn?, która rozgrywa si?
w ?wiecie, gdzie o warto?ci kobiety decyduje wielko?? jej od dzieci?stwa mia?

d?onych i kr?powanych stóp. Powie?? ameryka?skiej autorki oparta zosta?a na

dawnych podaniach i kronikach z dynastii Qing. Bohaterki "Mi?o?ci Peonii" maj?

w?adz? jedynie nad swoimi marzeniami. Tylko tyle i a? tyle, bo to w?a?nie ma

rzenia zmieni? ostatecznie ich los.

Sowa Izabela: ?wiat szeroko zamkni?ty.
- Warszawa: Wydawnictwo Bli

skie, 2007

Izabela Sowa zaczyna nowy rozdzia? w swojej twórczo?ci, cho? przyznaje to

nie bez nutki ?alu. Zmieni?o si? jej nastawienie do rzeczywisto?ci i jako pisarka

zareagowa?a na ten ból "bez pudrowania". Sowa nie chce i nie potrafi retuszowa?

?wiata. Bohaterka ksi??ki, Emilia postanawia zmieni? swoje ?ycie, bo to dotych
czasowe zacz??o j? uwiera?. Czy jej si? uda?
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Steele Philip, Morris Neil, Barber Nicola: Niebezpieczna planeta.
- War

szawa: Wydaw. SBM, 2007

Ziemia - planeta, na której ?yjemy na ogó? jest pi?kna i spokojna. Lecz cza

sami bez ostrze?enia nagle uderza, siej?c zniszczenia, zabijaj?c miliony ludzi.

W tej ksi??ce znajdziemy informacje o n?jwi?kszych kataklizmach: wulkanach,

trz?sieniach ziemi, tsunami, huraganach, tornadach, po?arach i powodziach, jakie

obszary naszego globu s? najbardziej zagro?one i dlaczego, jakie szkody spowo

dowa?y ostatnie kl?ski ?ywio?owe, jak s? monitorowane zagro?one obszary i naj

wa?niejsze, w jaki sposób mo?na zapobiec kolejnym katastrofom.

Yate Martin John: Nie daj si? zaskoczy? na rozmowie kwalifikacyjnej

wygodne odpowiedzi na niewygodne pytania. - ?ód?: Wydawnictwo JK -

Aha!,2006
Autor podaje ponad 200 pyta?, które padaj? podczas rozmów kwalifikacyj

nych. Dzi?ki tej ksi??ce poznasz metody prowadzenia rozmowy, pisania CV,

zbierania informacji o firmach a nawet technikach umawiania si? na rozmowy

kwalifikacyjne. Dowiesz si? jak zaprezentowa? siebie jako najlepszego pracow

nika.

Iwona Bylina
Marzena Rosiak

Anna Rychter
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TO WARTO WIEDZIE?

2008 - Rok Zbigniewa Herberta

W 10. rocznic? ?mierci jednego z najwybitniejszych polskich poetów, Sejm

podj?? przez aklamacj? uchwa?? w sprawie ustanowienia roku 2008 Rokiem

Zbigniewa Herberta.

UCHWA?A

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 10 lipca 2007 roku

w sprawie ustanowienia roku 2008 Rokiem Zbigniewa Herberta

(M.P. z dnia 19 lipca 2007 r., nr 43, poz. 493)

W dziesi?t? rocznic? ?mierci poety Zbigniewa Herberta, jednego z najwybit

niejszych pisarzy naszych czasów, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia
odda? ho?d arty?cie, który twórczo nawi?zuj?c do wielkiej tradycji europejskiej

kultury, wzbogaci? j? i wzmocni?.

W dobie kryzysu warto?ci i bolesnego zw?tpienia sta? twardo po stronie za

sad: w sztuce - kanonu pi?kna, hierarchii i rzemios?a, w ?yciu - kodeksów etycz

nych, jasno odró?niaj?cych poj?cia dobra i z?a. Dla wielu by? pisarzem tragicz

nym i niez?omnym, uosobieniem wierno?ci - samemu sobie i s?owu.

Odwa?ny i niezale?ny, wyra?a? w swej poezji umi?owanie wolno?ci, wiar? w

godno?? jednostki i jej moraln? si??. Patriotyzm rozumia? jako mi?o?? surow?,

nieidealizuj?c?, wymagaj?c? od tych, którzy j? deklaruj?, nie tylko po?wi?cenia,
ale i ?wiat?ej krytyki, nie tylko wznios?ych gestów, lecz przede wszystkim pracy

i odpowiedzialno?ci.

Wprowadzi? do polszczyzny formu??-przykazanie - s?owa "B?d? wierny Id?".

G??boko przekonany o wyj?tkowej warto?ci jego literatury, Sejm Rzeczypo

spolitej Polskiej og?asza rok 2008 Rokiem Zbigniewa Herberta.
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2008 -

Mi?dzynarodowy Rok Planety Ziemia

Z inicjatywy Mi?dzynarodowej Unii Nauk Geologicznych oraz UNESCO,
rok 2008 proklamowany zosta? przez ONZ ?wiatowym Rokiem Planety Ziemia

(International Year of Planet Earth). Celem inicjatywy jest zainteresowanie

naukami o Ziemi spo?ecze?stw i rz?dów, zwrócenie uwagi na znaczenie tych
nauk dla jako?ci ?ycia na naszej planecie oraz podniesienie nak?adów na prowa

dzenie bada? naukowych, s?u??cych zwi?kszeniu bezpiecze?stwa mieszka?ców

planety oraz zapewnieniu im lepszych i zdrowszych warunków ?ycia.
W ramach obchodów ?wiatowego Roku Planety Ziemi, w blisko 120 krajach

?wiata b?d? organizowane ró?nego rodzaju wystawy, pokazy, konkursy, audycje
radiowe i telewizyjne, uka?? si? tak?e okoliczno?ciowe wydawnictwa.

W Polsce Prezydium Polskiej Akademii Nauk powo?a?o na okres 2007-2009

Komitet Planeta Ziemia, skupiaj?cy przedstawicieli nauk o Ziemi. Przewodni

czy mu prof. dr hab. Andrzej ?ela?niewicz. Rol? Komitetu jest promocja bada?

i upowszechnianie wiedzy.

2008 -

Europejski Rok Dialogu

Mi?dzykulturowego

Parlament Europejski przyj?? propozycj? Komisji Europejskiej, aby ustano

wi? rok 2008 Europejskim Rokiem Dialogu Mi?dzykulturowego.
Celem najnowszej inicjatywy Komisji ma by? przyczynianie si? do dialogu

mi?dzy wszystkimi kulturami i mieszka?cami Unii Europejskiej. Bud?et w wy

soko?ci 10 mln euro b?dzie przeznaczony na kampanie informacyjne i promo

cyjne (45% ??cznego bud?etu), uroczysto?ci i dzia?ania na szczeblu europejskim

maj?ce promowa? dialog mi?dzykulturowy (24%), uroczysto?ci i dzia?ania na

szczeblu krajowym, o ile przynosz? warto?? dodan? na szczeblu europejskim

(25%) oraz analizy i badania na szczeblu europejskim lub krajowym (6%).
Do przygotowania i przeprowadzenia dzia?a? w ramach obchodów roku te

matycznego pos?owie chc? w??czy? partnerów reprezentuj?cych spo?ecze?stwo

obywatelskie, takich jak organizacje pozarz?dowe dzia?aj?ce w dziedzinie dia

logu mi?dzykulturowego, organizacje zajmuj?ce si? dialogiem mi?dzywyzna-
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niowym i dialogiem ze ?wiatem laickim, stowarzyszenia spo?eczno-kulturalne,

instytucje badawcze, uniwersytety i media.

Parlament proponuje utworzenie nagrody w dziedzinie dialogu mi?dzykultu

rowego za projekt skierowany do m?odych ludzi i oparty na programach wspól

notowych, jak Socrates, M?odzie? i Kultura. Pos?owie zg?aszaj? równie? propo

zycj? zako?czenia Europejskiego Roku Dialogu Mi?dzykulturowego specjal

nym forum w Parlamencie Europejskim gromadz?cym przedstawicieli spo?e
cze?stwa obywatelskiego oraz ?rodowisk politycznych i religijnych.
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KRONIKA

KRONIKA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

POWIATU ZAMOJSKIEGO

I PÓ?ROCZE 2007 ROKU
- wybór-

ZAMO??

stycze?

• Inauguracja obchodów Roku Boles?awa Le?miana w Zamo?ciu - impreza

po?wi?cona rocznicy urodzin poety. Na program imprezy z?o?y?y si?: wy

k?ad doc. dr. hab. Romana Doktóra z KUL Dlaczego Le?mian jest najwy

bitniejszy poet? polskim XX wieku, recytacja poezji B. Le?miana oraz wy

st?p kwartetu smyczkowego La Primavera. Impreza inauguruj?ca obchody
Roku Le?miana odby?a si? w utworzonej z tej okazji w Powiatowej i Miej

skiej Bibliotece Publicznej w Zamo?ciu kawiarence literackiej U Le?miana

-PiMBP

• Zamo?? wczoraj i dzi? na starej pocztówce i fotografii - ekspozycja ponad
60 zdj?? przedstawiaj?cych miasto na prze?omie XIX i XX wieku oraz

wspó?cze?nie - PiMBP

• Zagubiona zima - impreza biblioteczna z cyklu Puchatkowe spotkania;

g?o?ne czytanie bajek, wierszyków i opowiada?, zabawy ruchowe i integra

cyjne oraz zaj?cia plastyczne - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• Moje pierwsze rymowanki dla babci i dziadka - konkurs literacki zrealizo

wany w ramach Sobotnich zaj?? z ksi??k? - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y
PiMBP

• Og?oszenie miejskiego konkursu czytelniczego dla dzieci i m?odzie?y ph.

Ksiq?koczytusy. Konkurs trwaj?cy do grudnia 2007 r. realizowany by?
w ramach programu Wspólne czytanie - magiczna podró? ku doros?o?ci -

promocja czytelnictwa literatury dla dzieci i m?odzie?y we wszystkich pla
cówkach PiMBP

• Og?oszenie miejskiego konkursu plastycznego ph. Kartki z kalendarza.

Konkurs trwaj?cy do grudnia 2007 r. realizowany by? w ramach programu

Wspólne czytanie
-

magiczna podró? ku doros?o?ci - promocja czytelnictwa

literatury dla dzieci i m?odzie?y we wszystkich placówkach PiMBP

• Przeprowadzono remont Filii nr l w Zamo?ciu

• Laurka dla babci i dziadka - konkurs literacko-recytatorski - FB nr 2
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• Zimowe bajkowanie - g?o?ne czytanie tekstów literackich w Przedszkolu

nr 13 - FB nr 2

• Bajka w prezencie
- odbywaj?ce si? cyklicznie g?o?ne czytanie w Przed

szkolu nr 14 i w Warsztatach Terapii Zaj?ciowej przy Parafii ?w. Micha?a

FB nr3

• Zimowi bracia -

zaj?cia plastyczne - FB nr 3

• Kubu? Puchatek zaprasza na ma?e- co nieco, czyli nasze przepisy; Z?ote

my?li ze Stumilowego Lasu - zaj?cia plastyczno-literackie
- FB nr 3

• Bal u Królowej Kier - zaj?cia plastyczne i zabawy inspirowane tre?ci?

ksi??ki L. Carrolla Alicja w Krainie Czarów - FB nr 3

• Zbzikowane wierszyki ?ami?ce j?zyki - zaj?cia zintegrowane do tekstów

J. Tuwirna- FB nr 3

• Bohaterowie lektur szkolnych w krzy?ówkach - konkurs czytelniczy - FB nr 4

• Laurka dla babci i dziadka - konkurs plastyczny - FB nr 4

• Ró?owa wst??eczka - profilaktyka raka piersi
-

wystawa
- FB nr 5

• Zgadnij kim jestem
- konkurs plastyczny

- FB nr 6

• Kto wa?niejszy
- autor czy ilustrator - lekcja biblioteczna z cyklu Z historii

ksi??ki - FB nr 6

• Dla mojej babci, dla mojego dziadka - konkurs plastyczny FB nr 6

luty

• Kapu?ci?ski wobec wyzwa? XXI wieku - spotkanie z dr. Lechem Giemz?,

pracownikiem naukowym KUL w ramach Zamojskich Biesiad Literackich.

Spotkanie po?wi?cone by?o osobie i twórczo?ci polskiego pisarza, reporta

?ysty i dziennikarza Ryszarda Kapu?ci?skiego - PiMBP

• Ekslibris typograficzny W?adys?awa Budynkiewicza -

wystawa ponad 200.

znaków graficznych znanego lubelskiego drukarza, bibliofila i filatelisty -

PiMBP

• Zorganizowano spotkanie integracyjne osób niepe?nosprawnych, na którym
dokonano podsumowania dzia?alno?ci O?rodka Czytelnictwa Niepe?no

sprawnych. Najaktywniejszym uczestnikom imprez wr?czono wydawnic
two pokonkursowe Nigdy Ci? nie zapomn?, a spotkaniu towarzyszy? mon

ta? Zamo?? w piosence i poezji - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych
PiMBP

• Z Tuwimem zawsze jest weso?o - zabawy plastyczno-literackie w ramach

cyklu Sobotnie zaj?cia z ksi??k?; g?o?ne czytanie tekstów literackich, kon

kursy czytelnicze, plastyczne, zabawy literackie, inscenizacje, pantomimy,

dramy inspirowane tre?ci? ksi??ek - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• Brzechwa na dzie? dobry -

warsztaty teatralne w ramach cyklu Sobotnie

zaj?cia z ksi??k? - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP
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• Ba?niowa podró? w krain? lodu i ch?odu - cykl imprez realizowanych
w okresie ferii zimowych odbywaj?cy si? w poniedzia?ki, wtorki, czwartki

i pi?tki; w oparciu o czytane ba?nie H. Ch. Andersena i braci Grimm o te

matyce zimowej odbywa?y si? konkursy czytelnicze, literackie, plastyczne,

inscenizacje, np.: Dwa portrety Kaja (konkurs plastyczny), Mój list do

Dziewczynki z zapa?kami (konkurs literacki), Ksi?ga najs?ynniejszych kra

snali (konkurs plastyczny), Fanaberie macochy (inscenizacje w wykonaniu

dzieci), Praca i lenistwo (scenki pantomimiczne) - Oddzia? dla Dzieci

i M?odzie?y PiMBP

• Przeprowadzono remont Filii nr l w Zamo?ciu

• Mój pomys? na ferie, Przygody Kajtka, Mój ulubiony bohater, Moja walen-

tynka - konkursy plastyczne - FB nr 2

• Autorzy przeczytanych ksi??ek - konkurs czytelniczy - FB nr 2

• Scriba - najlepsza gra s?owna -

gry i zabawy j?zykowe - FB nr 2

• Bajka w prezencie
- g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 13 - FB nr 2

• Bajka w prezencie
- odbywaj?ce si? cyklicznie g?o?ne czytanie w Przed

szkolu nr 14 i w Warsztatach Terapii Zaj?ciowej przy Parafii ?w. Micha?a

FB nr 3

• Sk?adanie -

rymowanie
- konkurs literacki inspirowany wierszami J. Tu

wima i J. Ratajczaka - FB nr 3

• Z przys?owiami za pan brat - 8 spotka? zorganizowanych w czasie ferii

??cz?cych m.in. czytanie opowiada? R. Pi?tkowskiej, zaj?cia plastyczne
i konkursy Przys?owie prawd? powie (czytelniczy), Przys?owia farb? ma

lowane (plastyczny) - FB nr 3

• Ma?a Andersenada - konkurs plastyczny - FB nr 4

• Zimowe zwierzaki, zimowe zabawy - konkurs plastyczny - FB nr 4

• Bezpiecze?stwo na co dzie? - pogadanka z udzia?em policjantów - FB nr 4

• tycie i twórczo?? Johna Steinbecka -

wystawa
- FB nr 5

• Mojej Walentynce - konkurs literacko-plastyczny- FB nr 6

• Zwierz?tka z bajek Puszkina - zaj?cia plastyczne - FB nr 6

marzec

• Zawód reporter
- w ramach Zamojskich Biesiad Literackich odby?o si?

spotkanie z Izabell? Wlaz?owsk?, lubelsk? dziennikark? pisz?c? reporta?e

s?dowe i spo?eczno-prawne, autork? ksi??ek Wokanda Lube/ska i Pi?tno -

PiMBP

• Korczak i jego dzie?o - ekspozycja prezentuj?ca plon warsztatów twórczych

zorganizowanych przez Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne
dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie. Wystawa prezentowa?a

prace 25. artystów plastyków, w tym m.in. najbardziej znanych ilustratorów
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ksi??ek Janusza Korczaka (Waldemar Andrzejewski, Janusz Stanny) -

PiMBP

• Naj?adniejszy prezent dla Kubusia Puchatka - ogólnopolska objazdowa

wystawa pokonkursowa organizowana w ramach kampanii Ca?a Polska

czyta dzieciom - PiMBP

• Szukamy wiosny
- impreza biblioteczna z cyklu Puchatkowe spotkania;

g?o?ne czytanie bajek, wierszyków i opowiada?, zabawy ruchowe i integra

cyjne oraz zaj?cia plastyczne - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• Wywiad z moim ulubionym pisarzem -

warsztaty dziennikarskie w ramach

cyklu Sobotnie zaj?cia z ksi??k? - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• Zbzikowane wierszyki ?ami?ce j?zyki - zaj?cia czytelnicze - FB nr 1

• Ju? przyby?a wiosna mi?a - pogadanka - FB nr 1

• Kobieto - boski diable - konkurs literacko-recytatorski - FB nr 2

• Nadchodzi wiosna - konkurs plastyczny - FB nr 2

• Dwukrotnie odby?o si? g?o?ne czytanie utworów dla dzieci w Przedszkolu

nr 13 - FB nr 2

• "Marcowa przygoda ", .S?ucham i tworz? ", "Historia psich figlów", "Kot

ki pod opiek? Muchy" - zaj?cia plastyczne inspirowane tekstami E. Ko

?aczkowskiej, H. Ch. Andersena, J. Grabowskiego - FB nr 3

• Bajka w prezencie
- odbywaj?ce si? cyklicznie g?o?ne czytanie w Przed-

szkolu nr 14 i w Warsztatach Terapii Zaj?ciowej - FB nr 3

• Co wiemy o kobietach - pogadanka - FB nr 4

• G?o?ne czytanie ba?ni Królowa ?niegu - FB nr 4

• Poznajemy ba?nie Andersena - konkurs literacki dla przedszkolaków - FB nr 4

• Sekrety natury
- zio?olecznictwo -

wystawa
- FB nr 5

• Milionerzy - turniej wiedzy - FB nr 6

• Pani Wiosna - konkurs plastyczny - FB nr 6

kwiecie?

• Cywilizacja - kultura - cz?owiek - spotkanie z prof. Stanis?awem Kaczorem

w ramach Zamojskich Biesiad Literackich - PiMBP

• Nie l?kajcie si? - id? do domu Ojca - ekspozycja po?wi?cona rocznicy
?mierci Jana Paw?a II - PiMBP

• Og?oszenie powiatowego konkursu literacko-plastycznego Nasi autorzy,
nasze lektury dla dzieci i m?odzie?y szkó? podstawowych, gimnazjalnych
i ponad gimnazjalnych - PiMBP

• Sztuka rado?ci? malowania -

wystawa prac plastycznych uczestników

Kó?ka Plastycznego dzia?aj?cego w Szkole Podstawowej w ?abu?kach -

PiMBP

• W ramach ogólnopolskiego programu promocji czytelnictwa i wspierania
sektora ksi??ki Tu czytamy pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa
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Narodowego, rozpocz?? dzia?alno?? Dyskusyjny Klub Ksi??ki. Organizato
nimi akcji s? Instytut Ksi??ki oraz British Council. Dyskusyjne Kluby

Ksi??ki adresowane s? do wszystkich, którzy lubi? czyta? i rozmawia?

o ksi??kach - PiMBP

• Symbole ?Wi?t Wielkanocnych -

uroczyste podsumowanie konkursu pla

stycznego dla niepe?nosprawnych - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nospraw

nych PiMBP

• Symbole ?wi?t Wielkanocnych -

wystawa pokonkursowa prac plastycznych
osób niepe?nosprawnych - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych PiMBP

• Jest taka kraina - konkurs piosenki i kultury kresowej adresowany do osób

niewidomych i niedowidz?cych - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nospraw

nych PiMBP

• Wycinanki ludowe Janiny Po?dzik -

wystawa prac i spotkanie z p. J. Po?

dzik - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych PiMBP

• Dzi? s? ksi??ki imieniny - impreza czytelnicza zorganizowana z okazji Dnia

Ksi??ki i Praw Autorskich - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• Bajkowe przeboje - impreza biblioteczna z cyklu Puchatkowe spotkania;

g?o?ne czytanie bajek, wierszyków i opowiada?, zabawy ruchowe i integra

cyjne oraz zaj?cia plastyczne - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• Jak wygl?da czarownica - konkurs plastyczny zrealizowany w cyklu So

botnich zaj?? z ksi??k? - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• Og?oszenie miejskiego konkursu czytelniczego ph. Mi?a uczniom lektura

realizowanego w ramach programu Wspólne czytanie
-

magiczna podró? ku

doros?o?ci -

promocja czytelnictwa literatury dla dzieci i m?odzie?y we

wszystkich placówkach PiMBP

• Og?oszenie czytelniczego konkursu dla dzieci i m?odzie?y ph. Bohaterowie

lektur szkolnych realizowanego w ramach programu Wspólne czytanie
-

magiczna podró? ku doros?o?ci -

promocja czytelnictwa literatury dla dzie

ci i m?odzie?y we wszystkich placówkach PiMBP

• Wielkanocna pisanka - konkurs plastyczny - FB nr 2

• Na weso?o z Pippi - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 13 - FB nr 2

• Bajka w prezencie
- odbywaj?ce si? cyklicznie g?o?ne czytanie w Przed-

szkolu nr 14 i w Warsztatach Terapii Zaj?ciowej - FB nr 3

• Wielkanoc - zaj?cia plastyczne inspirowane tekstami literackimi - FB nr 3

• Zabawy pami?ciowe
- zaj?cia ?wicz?ce pami?? - FB nr 3

• "Wielkanocna pisanka ", Bohater z ulubionej ksi??ki" - konkursy plastyczne
FBnr4

• G?o?ne czytanie Przygód Franklina w Przedszkolu nr 5 - FB nr 4

• "Kto ty jeste? ... ", "Muminki z plastelinki" - konkursy plastyczne - FB nr 6
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maj

• Miejsce lesmianowskiej twórczo?ci w literaturze polskiej - powiatowe se

minarium popularyzuj?ce twórczo?? B. Le?miana. Program obejmowa? na

st?puj?ce wyk?ady: ?Wiatopogl?d Boles?awa Le?miana - Piotr ?opusza?ski,
badacz twórczo?ci poety; Tu jestem w mrokach ziemi ...

- projekcja filmu

dokumentalnego Adama Wies?awa Kulika o pobycie Le?miana w Zamo?ciu

i Hrubieszowie; Le?mian w Zamo?ciu - Adam W. Kulik; Mi?o?? -

energia

istnienia, o tematyce mi?osnej w wierszach B. Le?miana - dr Barbara Stel

maszczyk, pracownik naukowy Uniwersytetu ?ódzkiego - PiMBP

• Wokó? Le?miana - ??ka -

wystawa prezentuj?ca prace znanych artystów

plastyków inspirowane poezj? B. Le?miana, m.in. Franciszka Ma?luszcza

ka, Barbary Szubi?skiej, El?biety Gnyp, Zofii Kosiorek-Po?dzik, Bogus?a
wa Bodesa oraz El?biety Ha?asa - PiMBP

• W ramach Zamojskich Biesiad Literackich odby?o si? spotkanie autorskie

z Ernestem BryIlem, poet?, autorem sztuk scenicznych, oratoriów, musicali

oraz programów telewizyjnych, t?umaczem literatury irlandzkiej - PiMBP

• Wycinanki Janiny Po?dzik -

wystawa prac Janiny Po?dzik - O?rodek Czy
telnictwa Niepe?nosprawnych PiMBP

• Mickiewicz nie musi by? nudny - spotkanie integracyjne m?odzie?y niepe?

nosprawnej z osobami zdrowymi; w programie m.in. inscenizacja Pani

Twardowskiej w wykonaniu wychowanków Specjalnego O?rodka Szkolno

Wychowawczego - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych PiMBP

• Ksi??ka i biblioteka - lekcja biblioteczna - O?rodek Czytelnictwa Niepe?no

sprawnych PiMBP

• Co nam daje ksi??ka - zaj?cia edukacyjne - O?rodek Czytelnictwa Niepe?

nosprawnych PiMBP

• Realizacja miejskiego konkursu czytelniczego ph. Mi?a uczniom lektura

przeprowadzonego w ramach programu Wspólne czytanie
-

magiczna po

dró? ku doros?o?ci -

promocja czytelnictwa literatury dla dzieci i m?odzie?y
we wszystkich placówkach PiMBP

• Bohaterowie lektur szkolnych - konkurs czytelniczy realizowany w ramach

programu Wspólne czytanie
-

magiczna podró? ku doros?o?ci -

promocja

czytelnictwa literatury dla dzieci i m?odzie?y przez wszystkie placówki
PiMBP

• Biblioteka moim przyjacielem - konkurs plastyczny realizowany w ramach

programu Spróbujmy inaczej przez wszystkie placówki PiMBP

• Bajkowa podró? po Europie
- impreza biblioteczna z cyklu Sobotnie zaj?

cia z ksi??k?; g?o?ne czytanie tekstów literackich, konkursy czytelnicze,
plastyczne, zabawy literackie, inscenizacje, pantomimy, dramy inspirowane

tre?ci? ksi??ek - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

64



• ?wierszcz za kominem - impreza biblioteczna z cyklu Puchatkowe spotka
nia: g?o?ne czytanie bajek, wierszyków i opowiada?, zabawy ruchowe i in

tegracyjne oraz zaj?cia plastyczne - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• Bia?a pu?apka - spektakl w wykonaniu Teatru LAJKONIK z Krakowa -

Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• O pióro Kosza?ka Opa?ka - impreza biblioteczna z cyklu Sobotnie zaj?cia
z ksi??k? - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• Ilustracje do ksi??ek Astrid Lindgren -

wystawa prac plastycznych uczest-

ników zaj?? bibliotecznych - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• Zorganizowano spotkania autorskie z Ma?gorzat? Skowron - FB nr 1 i 2

• Spotkanie z bibliotek? - wycieczka przedszkolaków do biblioteki - FB nr 2

• Crazy Dragon - przedstawienie Teatru LAJKONIK z Krakowa - FB nr 2

• Wierszykarnia - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 13 - FB nr 2

• Zorganizowano 2 spotkania autorskie z Ew? Nowak - FB nr 2 i 3

• Krzy?ówki - lekturówki -

prasowy konkurs czytelniczy realizowany wspól
nie z Kronik? Tygodnia

- FB nr 3

• "Wawi?owanie", .J?a?aba?awa bajka", "Majowe p?dzlem bajanie" - zaj?
cia plastyczne inspirowane tekstami D. Wawi?ow, L. Krzemienieckiej,
B. Le?miana - FB nr 3

• Bajka w prezencie - odbywaj?ce si? cyklicznie g?o?ne czytanie tekstów

literackich w Przedszkolu nr 14 i w Warsztatach Terapii Zaj?ciowej - FB nr 3

• Odby?o si? spotkanie autorskie z Ma?gorzat? Skowron - FB nr 4

• 997 - przedstawienie Teatru LAJKONIK z Krakowa - FB nr 4

• Dziecko w malarstwie -

wystawa
- FB nr 5

• Z historii ksi??ki. Od papirusu do bibliobusu - pogadanka - FB nr 6

• Crazy Dragon - przedstawienie Teatru LAJKONIK z Krakowa - FB nr 6

• Zorganizowano spotkania autorskie z Ma?gorzat? Skowron - FB 6

• Nocny Marek- konkurs recytatorski - FB nr 6

• Dla mamy laurka - konkurs plastyczno-literacki - FB nr 6

czerwiec

• W ramach Zamojskich Biesiad Literackich odby?a si? promocja ksi??ki ks.

Czes?awa Galka Pami?? i krzy?e. W promocji udzia? wzi?li dr Bogdan

Szyszka - autor recenzji oraz Wies?aw Lipiec - autor pokazu Roztocza?skie

impresje prezentowanego podczas promocji - PiMBP

• Odby?o si? podsumowanie powiatowego konkursu literacko-plastycznego
Nasi autorzy, nasze lektury. Jego celem by?o pobudzenie i rozwój zaintere

sowa? czytelniczych oraz kszta?towanie nawyku czytania ksi??ek w?ród

dzieci i m?odzie?y szkó? podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjal

nych, promowanie warto?ciowej literatury oraz upami?tnienie wa?nych
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rocznic literackich przypadaj?cych w 2007 roku. W konkursie udzia? wzi??o

ponad 170 uczestników, spo?ród których nagrodzono i wyró?niono 24 oso

by-PiMBP
• Nasi autorzy, nasze lektury -

wystawa pokonkursowa - PiMBP

• 28 czerwca go?cili?my bibliotekarzy z powiatu bi?gorajskiego - PiMBP

• Ukaza? si? 26 numer Bibliotekarza Zamojskiego - PiMBP

• Pami?ci Marka Grechuty - koncert poezji ?piewanej w wykonaniu niewi

domego artysty Miros?awa Berbeckiego - O?rodek Czytelnictwa Niepe?no

sprawnych PiMBP

• Rodzice dzieciom - impreza integracyjna zorganizowana w ramach akcji
CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM dla osób niepe?nosprawnych i zdro

wych propaguj?ca idee g?o?nego czytania dzieciom - O?rodek Czytelnictwa

Niepe?nosprawnych PiMBP

• Og?oszono ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny Strofy o porach roku

dla osób niepe?nosprawnych - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych
PiMBP

• Biblioteka moim przyjacielem - konkurs plastyczny dla dzieci i m?odzie?y

realizowany w ramach programu Spróbujmy inaczej przez wszystkie pla
cówkiPiMBP

• Projektuj? scenografi? do ba?ni o Czerwonym Kapturku - impreza biblio

teczna z cyklu Sobotnie zaj?cia z ksi??k?; g?o?ne czytanie tekstów literac

kich, konkursy, zabawy literackie, inscenizacje inspirowane tre?ci? ksi??ek
- Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• Ju? lato - impreza biblioteczna z cyklu Puchatkowe spotkania: g?o?ne czy

tanie bajek, wierszyków i opowiada?, zabawy ruchowe i integracyjne oraz

zaj?cia plastyczne - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• Biblioteka moim przyjacielem -

wystawa pokonkursowa - Oddzia? dla

Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• Piel?gnowa? zdrowie swe to na?ogom krzykn?? - nie! -

wystawa pokonkur
sowa - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• Galeria ba?niowych bohaterów - konkurs plastyczny b?d?cy podsumowa
niem akcji g?o?nego czytania W ba?niowym królestwie w Przedszkolu nr 8 -

Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y PiMBP

• Dzie? Dziecka - impreza okoliczno?ciowa dla dzieci - FB nr 2

• Omnibus - konkurs czytelniczy - FB nr 2

• Odby?o si? spotkanie autorskie z Tomaszem Trojanowskim, autorem ksi?
?ek dla dzieci - FB nr 2

• Wycieczka do biblioteki dzieci z grupy "O" - FB nr 2

• Bajka w prezencie
- odbywaj?ce si? cyklicznie g?o?ne czytanie w Przed

szkolu nr 14 i w Warsztatach Terapii Zaj?ciowej - FB nr 3
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• Biblioteka moim przyjacielem - konkurs plastyczny
- FB nr 3

• Mój przyjaciel Indianin - konkurs plastyczny - FB nr 3

• ABC dobrego wychowania, czyli savoir-vivre dla dzieci - pogadanka - FB nr 3

• Znamy wszystkie bajki - konkurs literacki - FB nr 4

• G?o?ne czytanie utworów literackich przedszkolakom - FB nr 4

• Bibliofilski portret Stanis?awa Kostki Zamoyskiego - lekcja biblioteczna -

FB nr6

• Skarby kultury i przyrody Roztocza - quiz - FB nr 6

• Zorganizowano spotkania autorskie ze Zbigniewem Dmitroc? - FB nr 3 i6

ADAMÓW

stycze?
• Ryszard Kapu?ci?ski - pogadanka, gazetka - GBP

• Pokaz filmu Ch?opcy z Placu Broni - FB Suchowola

• Powstanie styczniowe (/863-1864) - gazetka - FB Bondyrz

luty
• G?osy ptaków - zabawa dla dzieci - GBP

• Maria Kownacka - gazetka - FB Bondyrz, FB Suchowola

marzec

• Gabriela Zapolska - gazetka
- FB Suchowola

kwiecie?

• Wielkanocne stroiki -

wystawa
- GBP, FB Bondyrz

• Mi?dzynarodowy Dzie? Ksiq?ki dla Dzieci - pogadanka - GBP, FB Bondyrz
• Realizacja powiatowego konkursu Nasi autorzy, nasze lektury - GBP

maj
• Konstytucja 3 Maja

-

pogadanka - GBP

czerwiec

• Obchody ?wiatowego Dnia Ochrony ?rodowiska - GBP

GRABOWIEC

stycze?
• Spotkanie zespo?ów kol?dniczych - GBP i GOK

•

Zwyczaje o obrz?dy bo?onarodzeniowe, wspólne kol?dowanie - impreza
?rodowiskowa - GBP i GOK

luty
•

Zorganizowano wycieczk? do Lublina; w programie: zwiedzanie zabytków

Lublina, przedstawienie Czerwony Kapturek w Teatrze im. J. Osterwy oraz

zwiedzanie wystawy Szopki ?wiata - GBP i GOK

67



marzec

• Zorganizowano wyjazd do Teatru Muzycznego w Lublinie na operetk?
Weso?a wdówka - GBP i GOK

• Palmy wielkanocne, stroiki ?wi?teczne -

wystawa prac dzieci - GBP

kwiecie?

• Tradycje ?wi?teczne -

spotkanie integracyjne - GBP i GOK

• Wielkanocne zwyczaje
-

wystawa
- GBP i GOK

maj
• Uroczysto?? patriotyczno-religijna z okazji rocznicy uchwalenia Konstytu

cji 3 Maja - GBP i GOK

• Poznajemy nasz? bibliotek? - lekcja biblioteczna dla kI. III szko?y podsta

wowej -GBP

czerwiec

• Zorganizowano obchody Dnia Dziecka, w programie m.in. przedstawienie
O rybaku i z?otej rybce w wykonaniu teatru z Krakowa, gry i zabawy dla

dzieci - GBP i GOK

• Zorganizowano wycieczk? do Zamo?cia: zwiedzanie Starówki, pobyt na

basenie - GBP i GOK

• Obchody 63 rocznicy pacyfikacji Grabowca - GBP i GOK

KOMARÓW

stycze?
• VII Gminny Przegl?d Zespo?ów Kol?dniczych - GBP i SOK Komarów

• Jase?ka w wykonaniu dzieci i m?odzie?y - GBP i SOK

• Tradycje ?wi?t wielkanocnych -lekcja biblioteczna dla kI. O-I - FB Zubowice

luty
• Zorganizowano zaj?cia dla dzieci i m?odzie?y w okresie ferii zimowych.

W programie m.in. zaj?cia plastyczne (Karnawa?owa maska, Makrama,

Ilustrujemy przeczytane fragmenty ksi??ek) i literackie (?wiat poezj? opisa

ny) - GBP i SOK

marzec

• Zorganizowano III Gminny Przegl?d Teatrów Dzieci?cych i M?odzie?owych
-GBP i SOK

• Przed?wi?teczne Integracyjne Spotkania M?odzie?y Gimnazjalnej z uczest

nikami Warsztatu Terapii Zaj?ciowej w Wolicy Brzozowej - FB Zubowice

• Og?oszono Wiosenne spotkania z ksi??k? - konkurs literacko-czytelniczy -

FB Zubowice
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kwiecie?

• Realizacja konkursu Wiosenne spotkania z ksi??k? - FB Zubowice

maj

• Gminne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - GBP i SOK

• Promocja twórczo?ci Heleny Jaworskiej - wydanie tomiku poezji i wystawa

prac plastycznych - GBP i SOK

czerwiec

• Zorganizowano zawody sportowe z okazji Dnia Dziecka - GBP i SOK

• Zorganizowano powiatowe zawody integracyjne w biegach prze?ajowych
o Puchar Ziemi Zamojskiej - GBP i SOK

• Organizacja Festiwalu Ba?ni - GBP i SOK

• Zorganizowano festyn rekreacyjny Lato czeka; w programie wyst?py ze

spo?ów tanecznych, gry i zabawy na ?wie?ym powietrzu - GBP i SOK

KRASNOBRÓD

stycze?
• Od 2 stycznia br. Fili? w Hutkach obs?uguje p. Dorota Szwal - pracownik

MiGBP

• Przyjaciele ze Stumilowego Lasu -

wystawa
- MGBP

• Wspó?praca z Krasnobrodzkim Domem Kultury przy organizacji Mi

strzostw Lubelszczyzny w Narciarstwie Alpejskim FAMJLY CUP 2007 -

MGBP

luty
• Przyjaciele Kubusia Puchatka - konkurs literacko-plastyczny - MGBP,

FB Hutki

marzec

• Podsumowanie konkursu literacko-plastycznego Przyjaciele Kubusia Pu

chatka po??czone z otwarciem wystawy nagrodzonych prac
- MGBP

• Wycieczka dzieci z kI. O do biblioteki po??czona z g?o?nym czytaniem -

MGBP

kwiecie?

• Og?oszenie Konkursu na ex/ibris biblioteki - powiatowy konkurs plastycz

ny dla dzieci kI. V-VI szkó? podstawowych - MGBP, FB Hutki

• W??czenie si? w organizacj? Majówki Roztocza?skiej poprzez prowadzenie
stoiska Informacji Turystycznej oraz kiermaszu ksi??ek - MGBP

maj
•

Spotkania z przedszkolakami - g?o?ne czytanie bajek w Przedszkolu w Kra

snobrodzie - MGBP
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• Wizyta bibliotekarzy z powiatu krasnostawskiego - MGBP

• Spotkania z dzie?mi - g?o?ne czytanie bajek - FB Rutki

czerwiec

• Og?oszenie konkursu plastycznego Mój zwierzak i ja dla dzieci kI. O-III -

MGBP, FB Rutki

• Wycieczka do biblioteki dzieci z kl. O Szko?y Podstawowej w Wólce Hu

si?skiej po??czona z czytaniem legend - MGBP

• G?o?ne czytanie bajek dzieciom kI. I w Szkole Podstawowej w Kaczórkach

-FB Rutki

• Podsumowanie konkursu czytelniczego "Najwi?cej przeczytanych ksi??ek
w roku szkolnym 2006/2007" - MGBP, FB Rutki

LABUNIE

stycze?
• Powstanie styczniowe- organizacja wystawy i wydanie jej katalogu - GBP

marzec

• Biblioteka otrzyma?a wyró?nienie w wojewódzkim konkursie Pomi?? prze

sz?o?ci w kategorii bibliotek gminnych oraz dyplom za wydawnictwa w?a

sne-GBP

kwiecie?

• Organizacja wystawy Katy? i wydanie jej katalogu - GBP

czerwiec

• We wspó?pracy z Urz?dem Gminy Biblioteka wyda?a ksi??k? ks. Czes?awa

Ga?ka ,,Pami?? i krzy?e" (nak?ad 500 egz.) oraz zeszyt "Przyczynki do po

znania dziejów miejscowo?ci gminy ?abunie" (Zeszyt 1/2007) - GBP

MI?CZYN

stycze?
• Wieczór bajek - cykliczne zaj?cia biblioteczne dla dzieci, czytanie ksi??ek

z serii Gospodarz Gustaw oraz bajek M. Jarockiej

luty
• Konkurs plastyczny na ilustracje do przeczytanej ksi??ki
• Wieczór bajek - cykliczne zaj?cia biblioteczne dla dzieci, czytanie bajek

A. Kmity oraz fragmentów Skrzynki skarbów M. Kownackiej

marzec

• Najpi?kniejsze ba?nie ?wiata - g?o?ne czytanie
• Zwiastuny wiosny

- konkurs plastyczny dla dzieci

• Pami?tamy -

wystawa rocznicowa po?wiecona papie?owi Janowi Paw?owi II
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kwiecie?

• ?wi?teczne kraszanki - konkurs plastyczny dla dzieci

• Wieczór bajek - g?o?ne czytanie utworów D. Wawi?ow

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

L. Krzemienieckiej, M. Konopnickiej

czerwiec

• G?o?ne czytanie w ramach TYGODNIA G?O?NEGO CZYTANIA DZIE

CIOM

• Zapoznanie z bibliotek? ijej zbiorami - wycieczka kI. II do biblioteki

NIELISZ
.

luty
• Gminne eliminacje Dru?ynowego Turnieju Gmin w Tenisie Sto?owym
• W pi?tki czytamy na szóstk? - cotygodniowe g?o?ne czytanie

czerwiec

• Co wiesz o Sobótce - konkurs zrealizowany w trakcie festynu SOB6TKA

2007 w Nieliszu

RADECZNICA

stycze?
• Podsumowanie konkursu na naj aktywniejszego czytelnika biblioteki - GBP

luty
• Zakup programu bibliotecznego MAK - GBP

• Zdobywamy sprawno?? CZYTELNIK: etap I - wycieczka klasy I szko?y

podstawowej do biblioteki - GBP

marzec

• Twórczo?? dla dzieci Jana Brzechwy - lekcja biblioteczna dla uczniów

kI. II - FB Gorajec

maj
• Zdobywamy sprawno?? CZYTELNIK: etap II - pasowanie na czytelnika

uczniów klasy I do biblioteki - GBP

•

Katalogi biblioteczne - opis bibliograficzny ksi??ki - lekcja biblioteczna dla

kI. IV - GBP

Poznajemy histori? miejscowo?ci Radecznica - spotkanie dla m?odzie?y

przyby?ej z Ukrainy do Radecznicy - GBP

•
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SIT ANIEC (GBP ZAMO??)

stycze?
• Katalog alfabetyczny i rzeczowy

- lekcja biblioteczna dla kI. VI - GBP

• ,,Dzieci poznaj? bibliotek? publiczn?" i "Zaczarowany ?wiat ksi??ek" -

lekcje biblioteczne dla kI. 1- FB Kalinowice

• "Zima", ,,Moja babcia i dziadek" - konkursy rysunkowe - FB Mokre

• Babcia i dziadek - konkurs czytelniczy - FB Wysokie
• Ekologia w bibliotece - konkurs wiedzy - FB Wysokie

luty
• "Uroki zimy", ,,Pomagamy zwierz?tom zim?", .Najctekawsza Walentynka",

,,Papierowe ozdoby", .Zimowe witra?e" - konkursy plastyczne
- FB Lipsko

• .Pomagamy ptakom i zwierz?tom w zimie", .Pejza? zimowy", "Ulubione

zwierz?tko z plasteliny" - konkursy plastyczne - FB Mokre

• Udzia? w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Kiedy dzwo

ni? po stra? po?arn?? - FB P?oskie, FBWysokie
• .Walentynki'', .Papierowe cuda", ,,Mój portret' - konkursy plastyczne -

FB Wysokie
• Konkurs na naj?adniejsz? kartk? walentynkaw? - FB Zawada

• Ferie z bibliotek? - zaj?cia dla dzieci pozostaj?cych w okresie ferii w miej
scu zamieszkania; gry, zabawy, zaj?cia plastyczne - FB Zawada

marzec

• Z tradycj? za pan brat - konkurs plastyczny
- FB Lipsko

• ,,Kwiaty na Dzie? Kobiet", "Wielkanoc" - konkursy plastyczne - FB Mokre

• Tradycje i zwyczaje wielkanocne w Polsce - konkurs plastyczny - FB P?oskie

• ?y? zdrowo - bez u?ywek - konkurs wiedzy - FB Wysokie
• Ozdoby wielkanocnego sto?u - konkurs plastyczny - FB Wysokie
• Naj?adniejsza pisanka i palma wielkanocna - konkurs plastyczny - FB Zawada

kwiecie?

•
... t?umy, t?umy serc, zagarni?te przez Jedno Serce -

wystawa po?wi?cona
Janowi Paw?owi II - GBP

• Jan Pawe? II - na zawsze w naszych sercach -

wystawa
- FB Kalinowice

• Palmy i pisanki wielkanocne - konkurs i wystawa pokonkursowa - FB Kali-

nowice

• Zorganizowano kiermasz starej ksi??ki - FB Kalinowice

•
" Wiosna ", " Wiosenne kwiaty" - konkursy plastyczne - FB Mokre

• Ewangelista - konkurs literacki - FB P?oskie

• Ekologia - nauka modna czy potrzeba chwili? - konkurs ekologiczny - FB

Zawada
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maj
• Zorganizowano Tydzie? bibliotek; w programie pasowanie na czytelnika

uczniów kI. O, spektakl Skrzaty w bibliotece, konkursy czytelnicze Czy
mo?na zaprzyja?ni? si? z dzie?mi z Bullerbyn oraz W pustyni i w puszczy

-

FB Kalinowice

• Znamy, ale czy pami?tamy legendy polskie - konkurs czytelniczy - FB Lipsko
• Dzieje Polski w legendach i podaniach - konkurs rysunkowy - FB Lipsko
• "Laurka na dzie? Mamy", "Kwiaty dla Mamy" - konkursy plastyczne - FB

Mokre

• Molik ksi??kowy - konkurs plastyczny
- FB P?oskie

• Ilustracje do ulubionej ksi??ki - konkurs plastyczny - FB Wysokie
• O ksi??ce i bibliotece - konkurs wiedzy - FB Wysokie
• Obchody Tygodnia bibliotek; w programie m.in. konkurs plastyczny Biblio

teka mojego wieku, konkursy czytelnicze Kubu? Puchatek i jego przyjaciele
oraz S?uchamy, a nawet ju? czytamy i wiemy

- FB Zawada

czerwiec

• Czarodziejski ?wiat Doroty Ge/lner - organizacja obchodów Ogólnopol

skiego Tygodnia Czytania Dzieciom; w programie inscenizacja dla kI. 0-3,

g?o?ne czytanie wierszy D. Gellner, wystawa ?adnie wydanych ksi??ek -

GBP

• Zorganizowano spotkania autorskie z poetk? Alicj? Patey-Grabowsk? -

GBP, FB Kalinowice, FB Wysokie
• Encyklopedie, s?owniki. Uk?ad ksi??ek w bibliotece - lekcja biblioteczna dla

kI. II - GBP

•

Legenda - podsumowanie konkursu i wystawa pokonkursowa - GBP

• Odby?o si? spotkanie autorskie z Tomaszem Trojanowskim - FB Mokre,
FB Zawada

• Bajkowe drzwi - g?o?ne czytanie i zaj?cia plastyczne - FB P?oskie

• Uzale?nieniom STOP - konkurs wiedzy - FB Wysokie
• Czytanie rozwija wyobra?ni? - obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Czyta

nia Dzieciom - FB Wysokie

SITNO

stycze?
•

Czytamy dzieciom bajki - g?o?ne czytanie - GBP

luty

Czytamy dzieciom bajki - g?o?ne czytanie ba?ni H.Ch. Andersena - GBP

Ilustracja do ulubionej bajki H. Ch. Andersena - zaj?cia plastyczne - GBP

•

•
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• Godzina bajek - cykliczne g?o?ne czytanie bajek i ba?ni najm?odszym - FB

Horyszów

marzec

• ?Wi?teczne stroiki i dekoracje - zaj?cia plastyczne
- GBP

• Wiosenne kwiaty - zaj?cia plastyczne
- FB Cze?niki

kwiecie?

• Wiosna w mojej okolicy -

wystawa fotografii - GBP

• Godzina bajek - cykliczne zaj?cia biblioteczne, czytanie utworów H. Janu

szewskiej - FB Horyszów

maj
• Godzina bajek - g?o?ne czytanie utworów literackich dzieciom - FB Hory

szów

czerwiec

• Wspó?tworzenie nowego numeru czasopisma Wie?ci gminne
- GBP

• Godzina bajek - g?o?ne czytanie utworów H. Ch. Andersena - FB Hory
szów

SKIERBIESZÓW

stycze?
• Poznajemy nasz? bibliotek? - lekcja biblioteczna dla kI. I

luty
• Wieczór bajek - g?o?ne czytanie bajek w "zerówce"

maj
• Poznajemy ksi?gozbiór biblioteki - lekcja biblioteczna dla kI. II

• Poznajemy bibliotek? - lekcja biblioteczna dla kI. "O"
• Korzystanie z katalogów bibliotecznych - lekcja biblioteczna dla kI. IV

czerwiec

• Mój ulubiony bohater - konkurs plastyczny

STARY ZAMO??

stycze?
• Nasi Dziadkowie - zaj?cia plastyczno-literackie

- FB Udrycze
• Ba?nie braci Grimm - zaj?cia plastyczne - FB Udrycze

luty
• Ferie z bibliotek? - zaj?cia dla dzieci pozostaj?cych w okresie ferii w miej

scu zamieszkania; gry, zabawy, zaj?cia plastyczne - FB Udrycze
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marzec

• Idzie wiosna - zaj?cia plastyczne - FB Udrycze

kwiecie?

• Wielkanoc w bibliotece - zaj?cia plastyczne - FB Udrycze
• Witaj wiosno - konkurs literacki - GBP

maj
• Witaj wiosno - konkurs literacki - GBP

• Spotkanie autorskie ze znan? pisark? Ew? Nowak - GBP

• Maj?wka - piknik dla dzieci - FB Udrycze

SU?ÓW

stycze?
• G?o?ne czytanie bajek dla najm?odszych - GBP

• Konkurs na kol?d? i pastora?k? - GBP

luty
Ferie z ksi??k? - zaj?cia dla dzieci pozostaj?cych w miejscu zamieszkania;

g?o?ne czytanie, zaj?cia plastyczne, gry i zabawy - GBP

•

Zabawy na ?niegu - konkurs plastyczny - GBP•

marzec

•

Zapoznanie z ksi?gozbiorem biblioteki - wycieczka do biblioteki uczniów

kl.O - GBP

Biblioteka oknem na ?wiat - konkurs plastyczny - FB Micha?ów•

kwiecie?
• Biblioteka oknem na ?wiat - konkurs plastyczny - GBP

maj
• Bohaterowie z ulubionych ksi??ek - zaj?cia plastyczne - GBP

czerwiec

• G?o?ne czytanie bajek dla najm?odszych - GBP

SZCZEBRZESZYN

stycze?
•

My i biblioteka - lekcja biblioteczna - MGBP

luty

Moja najpi?kniejsza bajka - zaj?cia literacko-plastyczne dla dzieci - MGBP
•

marzec

• W poszukiwaniu wiosny
- zaj?cia literacko-plastyczne dla dzieci - MGBP
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kwiecie?

• Ba?nie znane i nieznane - og?oszenie IV edycji gminnego konkursu - MGBP

maj
• Realizacja IV edycji gminnego konkursu Ba?nie znane i nieznane - MGBP

czerwiec

• Ba?nie znane i nieznane - fina? gminnego konkursu - MGBP

ZWIERZYNIEC

maj
• Wycieczka do biblioteki dla uczniów kI. I zapoznaj?ca dzieci z bibliotek?

i zasadami korzystania z niej - MGBP

• Spotkanie z twórc? ludowym W?adys?awem Sitkowskim - MGBP

Anna Kalniuk
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