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Z ?YCIA BIBLIOTEK

60 lat Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krasnobrodzie

W 2008 roku przypada 90 rocznica powstania Miejsko-Gminnej Biblioteki

Publicznej w Krasnobrodzie. W zwi?zku z tym jubileuszem pragniemy przybli

?y? Pa?stwu jej histori? oraz obecn? dzia?alno??.

Biblioteka dawniej

1 wrze?nia 1948 - powstanie pierwszej biblioteki w Krasnobrodzie. Inicjatork?

jej za?o?enia by?a nauczycielka tutejszej Szko?y Podstawo

wej, p. Cz?owiekowska, która podarowa?a swoje ksi??ki.
Gminna Biblioteka Publiczna powsta?a na mocy Dekretu

o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi z dnia

17 kwietnia 1946 r. Pierwszych wpisów do inwentarza do

konano 16 grudnia 1948 roku.

Swoj? siedzib? Biblioteka mia?a w prywatnym domu w Pod

klasztorze. Siedziba ta zmienia?a si? kilkakrotnie. Z prywat

nego lokalu zosta?a przeniesiona do budynku Gromadzkiej

Rady Narodowej, nast?pnie znowu do prywatnego domu

w centrum Krasnobrodu.

Pierwsz? bibliotekark? by?a p. Helena Koperwas. Kolejnymi
bibliotekarzami byli: Bronis?awa Ha?asa, Helena Mazur, Bo

gumi?a Siejko, Bronis?aw Ko?ci?ski, Mieczys?aw Ko?ci?ski,

Franciszek Czerw, Maria Sak, Sabina Zdonek, Ewa Korze

niowska, Mariola Czapla. A obecnie: Dorota Szwal i Bema

deta W?odarczyk

1953 powstaje Filia w Majdanie Wielkim. Filia mie?ci?a si? w bu

dynku tamtejszej Szko?y Podstawowej. Prowadzona by?a

przez kierownika ww. Szko?y, Bazylego ?arskiego, a na

st?pnie przez jego ?on? Barbar?.

1962 przeniesienie Filii do budynku po by?ej Gromadzkiej Radzie

Narodowej w Majdanie Wielkim. Kierownikiem zosta? Wik

tor Buczak, w 1990 r. zast?pi?a go Dorota Szwa!.
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1969 powstaje Filia w Hutkach. Prowadzi j? Maria Nia?ko.

W 1970 r. jej miejsce z?jmuje Teresa Mielnicka, a od 197!

Fili? prowadzi Maria Szpyra. Od 2006 r. Fili? prowadzi Do

rota Szwal.

1974 Biblioteka przeniesiona do budynku Domu Kultury

1 stycznia 1992 reorganizacja placówek na terenie gminy Krasnobród, Bi

blioteka zostaje po??czona z Gminnym O?rodkiem Kultury

pod nazw? Centrum Upowszechniania Kultury.

l luty 1994 likwidacja Filii w Majdanie Wielkim. Dotychczasowy kie

rownik tej placówki, Dorota Szwa! zosta?a zatrudniona w Bi

bliotece w Krasnobrodzie.

30.01.1995 likwidacja punktów bibliotecznych w Wólce Husi?skiej,

Starej Hucie, Malewszczy?nie, Kaczórkach, Dominikanów

ce, Hucisku i Jacni.

1997 przeniesienie Biblioteki do pomieszcze? Szko?y Podstawo

wej w Krasnobrodzie.

wrzesie? 2000 przeniesienie Biblioteki do lokalu w Domu Kultury.

l stycze? 2003 od??czenie Biblioteki od Centrum Upowszechniania Kultury
i utworzenie samodzielnej jednostki pod nazw? Miejsko
Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnobrodzie.

Przy bibliotece dzia?a Punkt Informacji Turystycznej.

6 stycze? 2003 wpis do rejestru instytucji kultury pod nr 1/2003.

kwiecie? 2004 w ramach akcji .Jkonka'' Biblioteka otrzymuje 3 komputery.

rozpocz?cie prac nad katalogiem komputerowym.stycze? 2008

... i dzisiaj

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna jest drug? obok Krasnobrodzkiego
Domu Kultury instytucj? kultury w Krasnobrodzie.

Ka?dego roku z ksi?gozbioru Biblioteki, który liczy 16 500 woluminów ko

rzysta oko?o 700 czytelników. Najliczniejsz? grup? czytelnicz? stanowi? dzieci

i m?odzie? do 19 lat. ?rednia liczba odwiedzin utrzymuje si? w granicach 4 000

w ci?gu roku, natomiast je?li chodzi o wypo?yczenia liczba ta utrzymuje si? na

poziomie 11 000 ksi??ek rocznie.
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Oferta biblioteki to nie tylko stale powi?kszany i odnawiany ksi?gozbiór.

Naszym czytelnikom od kijku lat oferujemy równie? dwa stanowiska kompute
rowe z bezp?atnym dost?pem do Internetu. Us?uga ta cieszy si? sporym zaintere

sowaniem zarówno w?ród uczniów, studentów jak i o ób doros?ych. ?rednio

ka?dego roku Czytelnia Internetowa odwiedzana jest ok. 2,5 tys. razy.

Oprócz podstawowych form pracy takich jak gromadzenie i udost?pnianie

ksi?gozbioru, Biblioteka prowadzi równie? dzia?alno?? kulturalno-o?wiatow?.

Aby "wychowa?" sobie przysz?ych czytelników dzia?a Ino
??

t? kierujemy w?a

?nie przede wszy tkim do dzieci. S? to m.in. wycieczki do Biblioteki, konkursy

plastyczne, czytelnicze i literackie, a tak?e glo?ne czytanie w ramach ogólnopol

skiej akcj i "Cala Pol ka Czyta Dzieciom".

W naszych staraniach wspomagaj? nas nauczyciele ze wszystkich typów
szkól' z terenu gm iny oraz pan ie przedszkolanki z Przedszkola w Krasnobrodzie,
za co serdeczn ie im dzi?kujemy i zapraszamy do dalszej wspó?pracy.

Jubileusz 60-lecia Biblioteki Publicznej IV Krasnobrodzie

We wtorek 28 pa?dziernika 2008 r. w sali Krasnobrodzkiego Domu Kultury

odby?a si? uroczysto?? z okazji Jubileuszu 60-lecia powstania Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie.
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We wrzesmu min??o bowiem 60 lat odk?d nauczycielka tutejszej szko?y

podstawowej Pani Cz?owiekowska podarowa?a swój ksi?gozbiór i tym samym

zainicjowala powstanie Biblioteki.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Zast?pca Burmistrza Krasnobrodu Zbi

gniew Michalski, Przewodnicz?cy Rady Miejskiej w Krasnobrodzie Adam Ka

?u?a, a tak?e przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Zamo?ciu El?bieta

Gnyp.

Uroczysto?? u?wietnili sw? obecno?ci?: Ks. Pra?at Roman Marszalec -

pro

boszcz parafii N.N.M.P. w Krasnobrodzie oraz Ks. Roman Sawie -

proboszcz

parafii ?w. Ducha w Krasnobrodzie, dyrektorzy szkól Miasta i Gminy Kra

snobród, nauczyciele, a tak?e pracownicy Krasnobrodzkiego Domu Kultury.

Swoj? obecno?ci? uroczysto?? zaszczyci?y: Krystyna Gruszka - by?y Dyrek
tor Ksi??nicy Zamojskiej, Halina Zieli?ska pe?ni?ca obowi?zki dyrektora

Ksi??nicy Zamojskiej, Danuta Zwoli?ska pracownik Dzia?u Promocji i Upo
wszechniania Czytelnictwa Ksi??nicy Zamojskiej, a tak?e Magdalena Wójci
kiewicz - instruktor Dzia?u Instrukcyjno-Metodycznego Wojewódzkiej Biblio

teki Publicznej im. Hieronima Lopaci?skiego w Lublinie.

W spotkaniu uczestniczyli tak?e bibliotekarze powiatu zamojskiego, nie za

brak?o równie? dawnych pracowników Jubilatki i obecnej kadry.

Przyby?ych na uroczysto?? go?ci przywita?a dyrektor Bibl ioteki Bernadeta

Wlodarczyk. W stron? by?ych bibliotekarek: Marii Szpyry, Ewy Korzeniowskiej
i Marioli Czapli pop?yn??y s?owa podzi?kowania za wk?ad w?o?ony w dotych-
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czasowy rozwój Biblioteki. Krótk? modlitw? uczczono pami?? by?ej d?ugolet

niej Dyrektorki Biblioteki - Sabiny Zdonek.

W cz??ci przeznaczonej na wyst?pienia go?ci g?os zabra? Zast?pca Burmi

strza Krasnobrodu Zbigniew Michalski. Sk?adaj?c wyrazy uznania i podzi?ko
wania za w?o?ony wk?ad pracy i po ?wi?cenie w prowadzeniu dzia?alno?ci bi

bliotecznej, wr?czy? dyrektorowi Biblioteki LisI Gratulacyjny Burmistrza Kra

snobrodu.

Wiele ciep?ych s?ów do by?ych i obecnych pracowników Biblioteki skiero

wali tak?e Ks. Pra?at Roman Marszalec, pracownicy Ksi??nicy Zamojskiej,

przedstawiciele Starostwa Powiatowego i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Lublinie oraz pozostali zaproszeni go?cie.

Zebrani na spotkaniu go?cie mogli obejrze? przygotowan? przez Bernadet?

W?odarczyk prezentacj? multimedialn?, Prezentacja dotyczy?a sze??dziesi?ciu
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lal funkcjonowania Biblioteki. Wykorzystane w niej materia?y pochodzi?y m.in.

z Kroniki Biblioteki oraz Kroniki Krasnobrodzkiego Domu Kultury.

Nast?pnym punktem programu by?o przedstawienie "W ?wiecie ksi??ek".

Inscenizacj? pod czujnym okiem nauczycieli przygotowali uczniowie Ze sp om

Szkó? Podstawowych w Krasnobrodzie.

Po cz??ci oficjalnej przyszed? czas na pocz?stunek i okoliczno?ciowy tort.

W trakcie przyj?cia przybyli go?cie mieli okazj? podzieli? si? wspomnieniami,

refleksjami i wra?eniami ze spotkania. By?o ono okazj? do podsumowania do

tychczasowej dzia?alno?ci Biblioteki. Podkre?lano znacz?c? jej rol? w zaspoka

janiu zró?nicowanych potrzeb kulturalnych, o?wiatowych i informacyjnych
mieszka?ców Miasta i Gminy Krasnobród.

Wszystkim osobom, które przyczyni?y si? od u?wietnienia Jubileuszu sk?a

damy serdeczne podzi?kowania.

Bernadeta W?odarczyk
MGBP Krasnobród
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ROK SZYMONOWICA W KSI??NICY ZAMOJSKIEJ

Przypadaj?ca w bie??cym roku 450. rocznica urodzin Szymona Szymonowi
ca zobligowa?a zamojskie ?rodowisko bibliotekarskie do podj?cia inicjatywy

zorganizowania szeregu przedsi?wzi?? maj?cych na celu utrwalenie pami?ci
o poecie i jego zwi?zkach z Zamo?ciem i Czerni?cinem. Obchody 450. rocznicy
urodzin poety przebiega?y w Ksi??nicy Zamojskiej pod has?em: Szymon Szy
monowic -

poeta wci?? aktualny? Realizowane byly na kilku p?aszczyznach
i skierowane do ró?nych grup czytelników. Szczególne miejsce w obchodach

zaj??a m?odzie? szkolna, do której adresowane by?y konkursy i wystawy. Do

calego ?rodowiska czytelniczego skierowany zosta? wyk?ad otwarty i sesja na

ukowa oraz wystawa wydawnictw i pami?tek szyrnonowicowskich.

Niniejszy artyku? dokumentuje realizowane przedsi?wzi?cia oraz ich zasi?g.

Konkurs wiedzy z literatury staropolskiej: Szymon Szymonowic
i jego epoka /8-9 kwietnia 2008 r.j

Konkurs przygotowany zostal na dwóch poziomach: dla m?odzie?y gimna

zjalnej i ponadgimnazjalnej. Zaproszenie adresowano do szkól z Zamo?cia oraz

powiatów zamojskiego i bi?gorajskiego. czyli tych które zwi?zane s? z miejsca
mi gdzie poeta ?y?, dzia?a? i tworzy?.

Biblioteka skierowa?a zaproszenie do wzi?cia udzialu w konkursie do

26. szkól ponadgimnazjalnych i 40 gimnazjów pracuj?cych na wymienionym
terenie. Regulamin dawa? mo?liwo?? udzia?u wi?cej ni? jednego - trzyosobowe

go zespo?u z danej szko?y. Na zaproszenie Biblioteki odpowiedzia?y:
- dwie szko?y ponadgimnazjalne. które zg?osi?y 15 zespolów: I Liceum Ogólno

kszta?c?ce im. Jana Zamoyskiego w Zamo?ciu (8), II Liceum Ogólnokszta?c?
ce im Marii Konopnickiej w Zamo?ciu (7),

- dziewi?? gimnazjów, które zg?osily 16 zespo?ów: Miejski Zespól Szkól w

Bi?goraju (2), Zespól Szko?y Podstawowej i Gimnazjum im. Papie?a Jana

Paw?a II w Dere?ni (I), Gimnazjum Zespo?u Szkó? im. Henryka Sienkiewicza

w Grabowcu (2), Zespó? Szkól - Publiczne Gimnazjum w Michalowie (2),

Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w zczebrzeszynie (4), Gimnazjum
Nr I im. Adama Mickiewicza w Zamo?ciu (1), Gimnazjum Nr 3 im. Papie?a
Jana Pawla n w Zamo?ciu (1), Gimnazjum Nr 5 im. Sybiraków w Zamo?ciu

(2), Gimnazjum Nr 7 z Oddzia?ami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów

w Zamo?ciu (l).
W konkursie na poziomie gimnazjów, 8 kwietnia rywalizowalo 41 uczniów.

Do fina?u konkursu zakwalifikowa?y si?: Gimnazjum im. Polskich Olimpijczy
ków w Szczebrzeszynie (opiekun - nauczyciel p. Iwona Chmiel) oraz dwie za

mojskie szko?y - Gimnazjum nr 3 im. Papie?a Jana Paw?a Il (opiekun p. Bogu
s?awa Niezgoda) i Gimnazjum m 5 im. Sybiraków (opiekun p. Beata Wojty?o).
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W rozgrywce fina?owej zwyci??y?y uczennice Gimnazjum nr 3 z Zamo?cia

(Anita Chmielewska, Wioletta Jab?o?ska, Weronika Wybranowska), drugie

miejsce zaj??y uczennice ze Szczebrzeszyna (Anna Kaput, Karolina Krzysiak,

Katarzyna Wojta?), za? trzecie - Gimnazjum nr 5 z Zamo?cia (Paulina Kilia?

ska, Kamila Mazurek, Barbara Szuwara).
9 kwietnia spotka?o si? 45 uczniów z zamojskich liceów. W finale - pierwsze

miejsce zaj?li uczniowie: Iwona Ko?odziejczyk, Paulina Pacyk, Micha? Wachu?a

(opiekun p. Beata Wasilewska-Wnuk), drugie - Magda Maksymowicz, Maja Po

lanowska, Karolina Zielonka (opiekun p. Ma?gorzata Twardziszewska) z I Liceum

Ogólnokszta?c?cego im. Jana Zamoyskiego w Zamo?ciu, za? trzecie miejsce:
Wioletta Dudek, Agnieszka K?y?, Magdalena Ma?ysz (opiekun p. Gra?yna Bw-

da) z II Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Marii Konopnickiej w Zamo?ciu.

Wszystkie szko?y otrzyma?y dyplomy za udzia? w konkursie, za? uczniowie

finali?ci cenne nagrody ksi??kowe. Uczestnicy konkursu mieli mo?liwo?? sko

rzystan ia z lekcj i bibliotecznych, zapoznania si? z prac? biblioteki, obejrzenie

aktualnych wystaw eksponowanych w bibliotece oraz udzia? w s?odkim pocz?

stunku, hucznie nazwanym "biesiad?·staropolsk?".

Konkurs dla szkó? nosz?cych imi? poety: Szymon Szymonowic i jego

zwi?zki z Zamojszczyzn? /27 maja 2008 r./

Konkurs mia? na celu pog??bienie wiedzy o Szymonie Szymonowicu -

pa

tron ie szkó? oraz identyfikacj? m?odzie?y z miejscem zamieszkania i jego histo

ri?. Jakkolwiek spotkanie mia?o form? konkursu, co sugerowa?o rywalizacj?,

jednak zwyci?zcami byli wszyscy, którzy podj?li trud pog??bienia wiedzy.
W konkursie wzi?li udzia? uczniowie Szko?y Podstawowej im. Szymona

Szymonowicza w Czerni?cinie (2 zespo?y trzyosobowe) i Szko?y Podstawowej
m 6 im. Szymona Szymonowica w Zamo?ciu (5 zespo?ów trzyosobowych).

Program spotkania, oprócz konkursu obejmowa? spektakl ?e?cy przygoto

wan? w oparciu o sielank? Szymonowica, przez uczniów ka?dej ze szkó?. Szko

?y przygotowa?y scenografi? do spektaklu, a m?odzi aktorzy wyst?pili w sto

sownych do przedstawianych tre?ci kostiumach.

Spotkaniu towarzyszy?a wystawa prac plastycznych po?wi?conych Szymo
nowicowi i jego twórczo?ci, wykonanych przez uczniów szko?y podstawowej
z Zamo?cia, któr? mo?na by?o ogl?da? w Galerii Ekslibris przez kolejne tygo
dnie (maj

- czerwiec 2008 r.).

Spotkanie z Szymonowicem zako?czy?a biesiada staropolska i wr?czenie

nagród. Uczniowie otrzymali dyplomy i symboliczne nagrody ksi??kowe, za?

szkolne biblioteki wzbogaci?y si? o cenne wydawnictwa.

Konkurs plastyczny: Interpretacja ;:Sie/anek" Szymona Szymonowica

Konkurs adresowany by? do uczniów szkó? plastycznych z terenu wojewódz
twa lubelskiego. Mia? na celu poszerzenie wiedzy z zakresu kultury, historii

12



i literatury staropolskiej (XVI-XVII w.) oraz pobudzenie aktywno?ci twórczej
w oparciu o literatur?.

Na zaproszenie Biblioteki skierowane do szkó? w Lublinie, Na??czowie
i Zamo?ciu odpowiedzia?o Liceum Plastyczne im. Bernarda Morando w Zamo

?ciu. Uczniowie pracowali pod kierunkiem: mgr Barbary Szeptach, mgr Doroty

lasek, mgr. Marka So?owieja (nauczycieli malarstwa i rysunku) i mgr Ma?gorza

ty Godisz (nauczyciela j?zyka polskiego). Na konkurs wp?yn??y 24 prace wyko
nane przez 17 uczniów: 19 w technice olejnej, 4 akwarele i l rysunek o?ówkiem.

Komisja konkursowa, po zapoznaniu si? z pracami, w oparciu o regulamin
konkursu przyzna?a nagrod? g?ówn? dla uczennic: Ewy Rapy za prac? Pejza?
sielski i Aleksandry Hyz za prac? Pejza? wiejski. Prace zosta?y nagrodzone za

zgodno?? z tematem konkursu, oryginalno?? uj?cia tematu, pomys?owo?? i wa

lory artystyczne. Ponadto komisja wyró?ni?a nast?puj?cych autorów: Ma?gorza

t? Dyjak za cykl trzech prac, Ewelin? Wirmick? za prac? Na Rynku w Zamo?ciu

i Ireneusza Podgórni za prac? Traktor. Wyró?nienia przyznano za oryginalne

podej?cie do tematu, zwi?zki lokalne i walory artystyczne.

Uczniowie bior?cy udzia? w konkursie otrzymali dyplomy za uczestnictwo,
za? zwyci?zcy - nagrody. Wszystkie z?o?one na konkurs prace by?y eksponowa
ne w Galerii Ekslibris Ksi??nicy Zamojskiej (wrzesie? - pa?dziernik 2008 r.).

Og?oszenie wyników konkursu oraz wernisa? wystawy zosta?y po??czono
z wyk?adem otwartym Zwiqzki Szymona Szymonowica ze Lwowem, Krakowem

i Zamo?ciem. Do wystawy opracowany zosta? folder - niewielka forma wydaw
nicza informuj?ca o konkursie, z wykazem uczestników konkursu i nazwiskami

zwyci?zców - wydany w nak?adzie 500 egzemplarzy.

Wyk?ad otwarty: Zwi?zki Szymona Szymonowica ze Lwowem,
Krakowem i Zamo?ciem /25 wrze?nia 2008 i.!

Dnia 25 wrze?nia 2008 r. w Ksi??nicy Zamojskiej odby? si? wyk?ad dr. Bog
dana Szyszki na temat zwi?zków Szymonowica ze Lwowem, Krakowem i Za

mo?ciem. Wyk?ad adresowany by? do ?rodowiska czytelniczego biblioteki.

Zgromadzi? ponad 100 s?uchaczy, g?ównie m?odzie? zamojskich szkó?. ponad

gimnazjalnych,

Wyk?adowi towarzyszy?a inscenizacja utworów Szymonowica w wykonaniu
uczniów II Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Marii Konopnickiej w Zamo?ciu,

przygotowanych przez nauczycieli: mgr Mart? Ostrowsk? i mgr. Andrzeja Po

gudza. Uczniowie bior?cy udzia? w inscenizacji oraz icb opiekunowie zostali

uhonorowani okoliczno?ciowymi dyplomami.
Podczas spotkania dokonano podsumowania konkursu plastycznego Inter

pretacja "Sielanek" Szymona Szymonowica i otwarcia wystawy prac konkurso

wych. Spotkanie zako?czy?a "biesiada staropolska" .

•
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Sesja naukowa: Szymon Szymonowic
-

poeta wci?? aktualny?
(24 pa?dziernika 2008 r.)

.Nawi?zuj?c do Zjazdu Naukowego im. Szymona Szymonowicza zorganizo

wanego w 1929 r. przez Ko?o Mi?o?ników Ksi??ki w Zamo?ciu, w zwi?zku
z 300. rocznic? ?mierci Szymonowica

- Ksi??nica Zamojska zorganizowa?a

sesj? naukow? po?wiecon? poecie, w roku 450. rocznicy jego urodzin.

Na sesji prezentowanych by?o 16 referatów w czterech blokach tematycz

nych: W kr?gu biografii Szymonowica, Refleksje nad twórczo?ci? poety, Szymo
nowic dzisiaj i Publicystyka. Autorzy referatów reprezentowali lubelskie i za

mojskie ?rodowisko naukowe i kulturalne: Uniwersytet Marii Curie

Sk?odowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw?a II, Wy?

sz? Szko?? Zarz?dzania i Administracji w Zamo?ciu, Muzeum Zamojskie, Szko

?? Podstawow? im. Szymona Szymonowicza w Czemi?cinie, Szko?? Podstawo

w? nr 6 im. Szymona Szymonowica w Zamo?ciu i Ksi??nic? Zamojsk? im.

Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu.

Sesja zgromadzi?a ponad 130 s?uchaczy. Jej owocem jest wydawnictwo no

sz?ce ten sam tytu?, w którym zebrane zosta?y wyg?oszone referaty. Licz?cy

ponad 200 stron tom po?wi?cony Szymonowicowi wydany zosta? na sesj? w na

k?adzie 300 egzemplarzy.

Wystawa: Szymon Szymonowic
-

poeta wci?? aktualny?
(24 pa?dziernika - 15 grudnia 2008 r.)

Na prezentowanej w Galerii Ekslibris Ksi??nicy Zamojskiej wystawie eks

ponowane s?: starodruki Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, tworz?ce dawniej

bibliotek? Szymonowica, wydania dzie? Szymonowica oraz literatura po?wi?co
na poecie, dokumenty i fotografie zwi?zane z poet?, materia?y z obchodów

kolejnych rocznic szymonowicowskich w Zamo?ciu.

Znajduj?ce si? na wystawie eksponaty pochodz? ze zbiorów: Rodziny Za

moyskich, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima ?opaci?skiego
w Lublinie, Muzeum Zamojskiego w Zamo?ciu, Biblioteki Wy?szej Szko?y

Zarz?dzania i Administracji w Zamo?ciu oraz Ksi??nicy Zamojskiej.
Do wystawy opracowany zosta? folder wydany w nak?adzie 500 egzemplarzy.
Obchodzona w 2008 r. pod has?em Szymon Szymonowic

-

poeta wci?? aktu

alny? 450. rocznica urodzin Szymona Szymonowica realizowana by?a w ramach

programu PA TRfOTYZM JUTRA, przy finansowym wsparciu Ministerstwa

Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Danuta R. Kawa?ko
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SESJA NAUKOWA W KSI??NICY ZAMOJSKIEJ

W zwi?zku z przypadaj?c? w bie??cym roku 450. rocznic? urodzin Szymona

Szymonowica, 24 pa?dziernika w Ksi??nicy Zamojskiej mia?a miejsce sesja
naukowa po?wi?cona poecie.

Spotkanie poprzedzi?o z?o?enie kwiatów przez delegacj? uczestników sesji

przy tablicy po?wi?conej Szymonowicowi w Katedrze Zamojskiej.

Zebranych go?ci powita?a Halina Zieli?ska, dyrektor Ksi??nicy. Sesja staja

si? okazj? do podzi?kowania za wieloletni? prac? dotychczasowej dyrektor

Krystynie Gruszce. Podzi?kowanie, odchodz?cej na emerytur? pani dyrektor

z?o?y?a Iwona Stopczy?ska - wiceprezydent Miasta Zamo??.

Obrady rozpocz??o wyst?pienie Rok Szymonowica w Ksi??nicy Zamojskiej

mgr Danuty R. Kawalko (Ksi??nica Zamojska). Dalsze referaty byly prezento

wane w trzech blokach tematycznych.
W pierwszej cz??ci W kr?gu biografii Szymonowica, której przewodniczyi

prof. dr hab. Dariusz Chemperek referaty wyg?osili: dr Wies?aw Pawlak (KUL

Lublin) - Szymon Szymonowic
-

poeta nieznany?; prof. dr hab. Marian Chachaj

(UMCS Lublin) - O studiach, podró?y zagranicznej i pocz?tkach ksi?gozbioru

Szymona Szymonowica; dr Eugeniusz Janas (UMCS) - Szymon Szymonowic na

dworze Jana i Tomasza Zamoyskich oraz mgr Bogdan Kasprowicz (Zwi?zek
Ormian w Polsce) - Kim by? Szymon Szymonowic?

Cz??ci drugiej Refleksje nad tworczoscta poety przewodniczy? prof. dr hab.

Marian Chachaj. Referaty prezentowali: prof. dr hab. -Stefan Nieznanowski

(UMCS) - Poezja ?aci?ska Szymona Szymonowica; prof. dr hab. Dariusz Chern

perek (UMCS) - "Caslus Joseph" Szymona Szymonowica. Problematyka antro

pologiczna i teologiczna; dr S?awomir Baczewski (UMCS) -

Polityka w poezji

Szymona Szymonowica; pro f. dr hab. Halina Wi?niewska (UMCS Lublin -

WSHE ?ód?) -

Portrety kobiet w "Sielankach" Szymona Szymonowica; dr Ce

cylia Galilej (KUL Jana Paw?a lI) - J?zykowa realizacja kategorii przestrzeni
w "Sielankach" Szymona Szymonowica.

Trzeciej cz??ci Szymonowic dzisiaj przewodniczy? dr Eugeniusz Janas,
a wyst?pili w niej: dr Bogdan Szyszka (WSZiA Zamo??) - Szymon Szymonowic
w programach nauczania, podr?cznikach szkolnych i akademickich; dr Piorr

Kondraciuk (Muzeum Zamojskie) - Szymon Szymonowic w sztukach plastycz

nych; dr Jacek Feduszka (Muzeum Zamojskie) - Obchody rocznic szymonowi
cowskich w Zamo?ciu; mgr Urszula Jarmu? (Szko?a Podstawowa im. Sz. Szy
monowicza w Czerni?cinie) - Szymon Szymonowicz naszym patronem; mgr

Alina Lenart (Szko?a Podstawowa nr 6 im. Sz. Szymonowica w Zamo?ciu) -

Szymon Szymonowic patronem naszej szko?y; mgr Gra?yna Markiewicz (Ksi??-
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nica Zamojska) -

Szymon Szymonowic (1558-1629). Bibliografia przedmiotowo

podmiotowa.
Podsumowania sesji dokona? prof. dr hab. Marian Chachaj.
Patronat honorowy nad sesj? obj?li: Marsza?ek Województwa Lubelskiego

Krzysztof Grabczuk oraz Prezydent Miasta Zamo?? - Marcin Zamoyski, za?

patronat naukowy - Wydzia? Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie

Sk?odowskiej w Lublinie.

Sesj? sw? obecno?ci? zaszczycili m.in.: ks. Wac?aw Tomasz Depo
- biskup

ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Iwona Stopczy?ska - wicepre

zydent Miasta Zamo??, Andrzej Miskur - dyrektor Departamentu Kultury, Edu

kacji i Sportu Urz?du Marsza?kowskiego w Lublinie, Jacek Grabek przedstawi
ciel Wojewody Lubelskiego, przedstawiciele wydzia?ów nadzoruj?cych kultur?
w Urz?dzie Miasta Zamo?? i Starostwie Powiatu Zamojskiego, pracownicy

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. ?opaci?skiego w Lublinie, Instytutu
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS, instytucji kultury i o?wiaty
miasta Zamo?cia, uczniowie zamojskich szkó? oraz s?uchacze Uniwersytetu

Trzeciego Wieku.
•

Sesja zgromadzi?a ponad 130 uczestników. Uczestnicy sesji otrzymali wy

dawnictwo zbieraj?ce prezentowane podczas sesji referaty i dokumentuj?ce

obchody 450. rocznicy urodzin Szymonowica w Ksi??nicy Zamojskiej. W prze

rwach mi?dzy obradami mo?na by?o obejrze? wystaw? po?wi?con? Szymono

wicowi, eksponowan? w Galerii Ekslibris Ksi??nicy Zamojskiej.

Danuta R. Kawa?ko
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SZYMON SZYMONOWIC W GALERII EKSLIBRIS

W ramach obchodów 450. rocznicy urodzin Szymona Szymonowica w Ksi??

nicy Zamojskiej, eksponowana by?a wystawa po?wi?cona poecie. Zgromadzone
na wystawie eksponaty podzielone zosta?y na cztery dzia?y tematyczne.

Ekspozycj? rozpoczyna tablica genealogiczna rodziny Szymonowiczów oraz

fotografie nieistniej?cego dworu Szymonowica w Czerni?cinie. Na wystawie

prezentowane s?, opisane przez Piot:ra Kondraciuka, wizerunki poety z ró?nych lat.

Nie zachowa?y si? ?adne podobizny autora Sielanek z epoki, w której ?yl
i tworzy?. Powsta?e w pó?niejszym okresie podobizny uzna? nale?y za portrety

imaginacyjne. P. Kondraciuk opisa? 10 wizerunków poety. Najstarszy powsta?
w latach 70. XVlJJ w. Jest to portret zbiorowy, ukazuj?cy poet? razem z innymi
autorami sielanek. Miedzioryt wykona? 1. de Longueil w Pary?u, wg rysunku
Ch. J. D. Eisena. Portret zamieszczony zosta? w wydaniu Sielanek polskich ...

,

które ukaza?y si? drukiem w 1778 r. w oficynie M. Grolla. Szymonowic wyst?

puje tu w stroju duchownego, z dystynktorium kanonickim w fonnie krzy?a

malta?skiego.
Z dzie?a Eisena i Longueila przekopiowa? wizerunek poety polski rytownik

1. Ligber, którym ozdobi? kolejne wydanie Sielanek polskich ... z 1805 r. Nie

wnosi on niczego nowego do ikonografii poety. Jedynie rysunek zawieszonego
na piersi poety dystynktorium u Eisena ma posta? krzy?a gwia?dzistego bez

emblematu, u Ligbera za? jest to krzy? Orderu Or?a Bia?ego.
Pierwowzorem dla wizerunku Szymonowica zamieszczonego w wydaniu

poezji Gawi?skiego i Szymonowicza z 1837 r. by? prawdopodobnie miedzioryt

punktowany Ligbera z 1805 r. Litografowany rysunek sygnowany jest inicja?a
mi G. A. co mo?e wskazywa? na Adama Gorczy?skiego.

W 1863 r. w Tygodniku Ilustrowanym ukaza? si? portret Szymonowica nie

znanego autora. Autor tego drzeworytu nawi?zywa? do rysunku Eisena z 1778 r.

Ten sam klocek drzeworytniczy wykorzystano jako ilustracj? na stronie tytule

wej opowiadania Podarek dziedzica wydanego w Warszawie w 1884 r.

Opisany schemat wizerunku poety funkcjonowa? przez przesz?o 100 lat. Ok.

po?o XIX W. pojawi? si? wzorzec bardziej odpowiadaj?cy historycznym realiom.

Jego autorem by? H. Hirszel. Artysta powtórzy? fryzur? i rysy twarzy poety
znane z wcze?niejszych portretów, ale odm?odzi? twarz i zmieni? kostium portre

towanego, ukazuj?c go w zapinanym na rz?d drobnych guzików ?upanie i kon

tuszu. Litografia wykonana zosta?a ok. 1849 r. i zamieszczona w dziele K. Wój

cickiego: ?yciOlYSY znakomitych ludzi (Warszawa 1850). Rozprowadzana by?a
tak?e jako osobna odbitka. Od tego momentu funkcjonowa?y w obiegu wydaw

niczym dwie wersje portretu poety, ró?ni?ce si? szczegó?ami kostiumologicz

nymi.
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W ksi??ce J. Króli?skiej, wydanej w Zamo?ciu w 1929 r., zamieszczono -

rysowany delikatn? kresk? portret, odbiegaj?cy od znanych dotychczas wize

runków Szymonowica. Rysunek ten nawi?zuje do portretów romantycznych.
Przedstawia poet? w wieku m?odzie?czym, ubranego w lu?n? koszul? z szero

kim, p?asko roz?o?onym ko?nierzem, Autor rysunku nie jest znany, a umiesz

czona sygnatura A. T pozwala n30 przypisanie go Adamowi Tyrowiczowi ze

Lwowa.

"Komitet Obchodu Szymona Szymonowicza w Zamo?ciu" w 1954 r. wyda?
druk okoliczno?ciowy z wk?adk? zawieraj?c? cynkotypow? odbitk? wizerunku

Szymonowica, autorstwa S. Brodziaka. Autor rysunku nawi?za? do portretu

Hirszla, sytuuj?c portretowanego we wn?trzu na tle okna. Portret uj?ty jest

ozdobn? ram?, wype?nion? stylizowanym ornamentem renesansowym.

Grafik R. Mucha wykona? linoryt Szymonowica b?d?cy kopi? drzeworytu
z 1863 r., ponownie ukazuj?c poet? w stroju duchownego. Rycina zosta?a opu

blikowana w wydawnictwach po?wi?conych Akademii Zamojskiej, które ukaza

?y si? w J 988 r. w zwi?zku z obchodami 400. rocznicy jej powo?ania.

Istniej? tak?e wspó?czesne portrety malarskie Szymonowica. Obydwa znaj
duj? si? w budynku I Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Jana Zamoyskiego w Za

mo?ciu i oparte s? na rysunku Hirszla. Jeden z nich zosta? namalowany na p?ót
nie w szarej, monochromatycznej tonacji przez H. Drezowsk? ok. 1958 r., w ma

nierze sucho wcieranej farby, przypominaj?cy technik? rysunkow?. Drugi jest

kolorystyczn? wersj? Hirszla, Wyszed? spod p?dzla L. Siwi??y w latach 80. XX w.

Znaczn? cz??? ekspozycji stanowi? pami?tki z obchodów kolejnych rocznic

szymonowicowskich w Zamo?ciu. S? to okoliczno?ciowe wydawnictwa ksi??

kowe, plakaty, zaproszenia, fotografie.

W Zamo?ciu ukszta?towa?a si? tradycja obchodzenia rocznic szymonowi
cowskich. Pierwsz?, o której mówi? ?ród?a s? obchody 300. rocznicy ?mierci

poety. Kolo Mi?o?ników Ksi??ki w Zamo?ciu w 1929 r. zorganizowa?o Zjazd

Naukowy im. Sz. Szymonowicza. Jego inicjatorami byli zamojscy regionali?ci:
K. Lewicki, Z. Klukowski i H. Rosi?ski, Zjazd zgromadzi? ponad 30 naukow

ców i go?ci z o?rodków naukowych w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Lwo

wie i Lublinie. Podczas trwaj?cej dwa dni konferencji referaty wyg?osili: T. Gra

fowski z Uniwersytetu Pozna?skiego, profesorowie W. Bruchnalski, S. ?empic

ki, K. H3ItJeb z Uniwersytetu Lwowskiego, K. Sochaniewicz z Torunia i M. Pieszko

z Zamo?cia. Podczas Zjazdu eksponowana by?a wystawa pami?tek zwi?zanych
z Szymonowicem, ufundowano i wmurowano na gmachu d. Akademii Zamoj

skiej tablic? po?wi?con? poecie. Pok?osiem Zjazdu by?y liczne wydawnictwa:

Szymon Szymonowicz i jego czasy: rozprawy i studia (red. S. ?empicki),
S. ?empickiego: Medyceusz polski XVI wieku, S. Kota: Helmstedt i Zamo??:

z dziejów kultury humanistycznej, 1. Króli?skiej: Szymon Szymonowicz: w trzech

setn? rocznic? zgonu autora "Sielanek", Pami?tnik Zjazdu Naukowego im.
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Szymona Szymonowicza we wrze?niu 1929 roku, M. Pieszki: Zjazd Naukowy
imienia Szymonowicza w Zamo?ciu (28-29.1X 1929 r')'

Do tradycj i Zjazdu starano si? nawi?za? w 1954 r. Zorganizowano "Obch,ód
ku czci Sz'ymonowicza" pod has?em "Lubelszczyzna Szymonowi Szymonowi
czowi". W programie uroczysto?ci, które mia?y miejsce w Kinie Stylowy, zna

laz?y si? odczyty prof. 1. Garbaczowskiej z UMCS i H. Gawareckiego. W cz??ci

artystycznej uczniowie szkó? artystycznych z Zamo?cia i Lublina zainscenizo

wali fragmenty sielanek w opracowaniu literackim i scenicznym E. Go??biow

skiego oraz H. Rogi?skiej z muzyk? A. Bryka. Uroczysto?ciom towarzyszy?a
skromna edycja programu obchodów rocznicy opracowana przez 1. Dragana.

W 1959 r. obchody szymonowicowskie po??czono z jubileuszem zamojskich
szkó? ?rednich. Powo?any "Komitet Obchodu 400. rocznicy Urodzin Szymona

Szymonowicza oraz 40-lecia istnienia Gimnazjów Zamojskich w Zamo?ciu"

zorganizowa? uroczyst? akademi?. Ukaza?o si? tak?e okoliczno?ciowe wydaw
nictwo M. Bojarczuka: Akademia Zamoscensis: materia?y do dziejów gimna

zjów i liceów im. Jana Zamoyskiego oraz im. Marii Konopnickiej w Zamo?ciu w

latach 1916-1958.

Z okazji 350. rocznicy ?mierci Szymonowica zorganizowano w Zamo?ciu

sesj? naukow? (3 maja 1979). Zgromadzi?a ona liczne grono znawców epoki,

badaczy ?ycia i twórczo?ci poety z o?rodków akademickich Lublina, Warszawy
i Krakowa. Organizatorami sesji by?y: Miejska Rada Narodowa 'IV Zamo?ciu,

Zamojskie Towarzystwo Przyjació? Nauk oraz Instytut Historii UMCS. Z refe

ratami wyst?pili pracownicy UMCS - R. Szczygie?, M. Chachaj, A.A. Witusik,
T. Skubalanka, S. Nieznanowski, M. Rudzka, H. Wi?niewska, R. Montusiewicz,
T. Piersiak oraz S. Kuczy?ski (IH PAN w Warszawie) i W. Szwarcówna (Wo

jewódzka Biblioteka Publiczna im. H. ?opaci?skiego w Lublinie).
Posta? Szymonowica przybli?ona zosta?a po raz kolejny w 1994 r., w po??

czeniu z 400. rocznic? powo?ania Akademii Zamojskiej. Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu zorganizowa?a wystaw? ukazuj?c? Szymo
nowica jako wspó?organizatora Akademii i drukarni akademickiej. Wystawa

by?a eksponowana w Muzeum Okr?gowym w Zamo?ciu i towarzyszy? jej kata

log: Szymon Szymonowic humanista i organizator Akademii Zamojskiej, opra

cowany przez G. Markiewicz, R. Pa?czy?sk? i B. Szyszk?. W katalogu znalaz?a

si? biografia poety oraz bibliografia prezentowanego tematu.

Przypadaj?ca w 2008 r. 450. rocznica urodzin Szymonowica sta?a si? okazj?
do ponownego przypomnienia poety. Obchody rocznicowe organizowa?a

Ksi??nica Zamojska pod has?em Szymon Szymonowic -

poeta wci?? aktualny.
W programie znalaz?y si? konkursy dla m?odzie?y: z literatury staropolskiej,

wiedzy o Szymonowicu, plastyczne na interpretacj? Sielanek; inscenizacje
utworów Szymonowica w wykonaniu m?odzie?y; wyk?ad B. Szyszki o zwi?z
kach Szymonowica ze Lwowem, Krakowem i Zamo?ciem; dwie wystawy prac
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plastycznych po?wieconych Szymonowicowi. Uwie?czeniem obchodów by?a

sesja naukowa oraz wystawa starodruków z biblioteki Szymonowica, jego dzie?

i wydawnictw o nim, a tak?e pami?tek z obchodów kolejnych rocznic szymo

nowicowskich w Zamo?ciu. Pok?osiem obchodzonego roku Szymonowica by?o

wydawnictwo prezentuj?ce materia?y z Sesji.

Na wystawie eksponowane s? starodruki z Biblioteki Ordynacji Zamojskiej,

pochodz?ce z tzw. ksi?gozbioru klemensowskiego, a tworz?ce dawniej bibliote

k? Szymona Szymonowica.

Biblioteka Szymonowica - liczy?a l 428 dzie?. Gromadzenie ksi?gozbioru

rozpocz?? ojciec poety
- Szymon z Brzezin, wychowanek Akademii Krakow

skiej i humanista. Szymon Szymonowic z pewno?ci? gromadzi? ksi??ki ju?
w okresie studiów krakowskich, a nast?pnie za granic?, cho? na ?adnej nie

umie?ci? daty nabycia, miejsca ani ceny kupna. Wiele z nich mia?o wcze?niej

innych w?a?cicieli. Ich nazwiska wskazuj? przede wszystkim na krakowskie,
lwowskie i zamojskie pochodzenie ksi??ek.

Na tworzenie biblioteki Szymonowica mia? wp?yw Jan Zamoyski. Ponadto,

znany w Europie ze swych ?aci?skich utworów znakomity poeta Simonides

otrzymywa? ksi??ki w darze od humanistów zachodnich, z którymi utrzymywa?

kontakty i posy?a? im w?asne utwory wydane drukiem.

Ksi??ki z biblioteki Szymonowica posiadaj? notatki proweniencyjne wyko
nane osobi?cie przez poet?. Na niektórych podpisy Simonidesa nie zachowa?y

si?, a notatki zrobione s? pó?niej, obc? r?k?. Poeta w podpisach u?ywa? ró?nej

formy nazwiska. Na jednych ksi??kach podpis brzmi "Ex libris Simonis Simonii

Leopoliensis". Jest wykonany bardzo drobnym pismem, jakim Szymonowic

pisa? w m?odo?ci. S? to bez w?tpienia ksi??ki kupowane i studiowane w m?odo

?ci, ich daty wydania mieszcz? si? w granicach do 1581 r. Pó?niej Szymonowic

zacz?? u?ywa? innej formy nazwiska: "Simon Simonides". Na niektórych ksi??
kach poprawi? swój poprzedni podpis.

Po ?mierci Szymonowica jego biblioteka prawie w ca?o?ci sta?a si? w?asno

?ci? Kacpra Solskiego. Solski przekaza? bibliotek? wuja (1632 r.) w depozyt
Akademii Zamojskiej na u?ytek profesorów, zachowuj?c sobie prawo w?asno?ci

ksi??ek do ko?ca ?ycia. Ksi?gozbiór Szymonowica pozostawa? w Akademii

Zamojskiej do momentu jej zamkni?cia (1784 r.) W 1811 r. razem z innymi

ksi??kami zosta? przewieziony do Biblioteki Ordynacji Zamojskiej w Warsza

wie. Tam w czasie porz?dkowania i katalogowania zbiorów ksi??ki zosta?y

podzielone: wi?kszo?? pozosta?a w Bibliotece Ordynacji Zamojskiej w War

szawie, a oko?o 30 dzie? przewieziono do Klemensowa. Mo?na przypuszcza?, ?e

wy??czono przede wszystkim niekomplety i dublety, uwa?aj?c za pierwszy

egzemplarz mniej zniszczony.
W Bibliotece Narodowej, w której sk?ad wesz?y ocala?e zbiory Biblioteki

Ordynacji Zamojskiej, odnaleziono 61 ksi??ek Szymonowica, w tym 11 r?kopic
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sów i 50 druków z XV i XVI w. W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im.

H. ?opaci?skiego w Lublinie, której w 1957 r. przekazano ksi?gozbiór klemen

sowski, odnaleziono 32 ksi??ki Szymonowica (obecnie-w posiadaniu Rodziny

Zamoyskich), w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie - dwie, jedn? w Bi

bliotece Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, trzy w Bibliotece Za

k?adu Narodowego im. Ossoli?skich we Wroc?awiu i jedn? w prywatnym posia
daniu.

W. Szwarcówna, w chwili pisania swej pracy o bibliotece Szymonowica,
ustal i?a 102 egzemplarze odnalezionych ksi??ek, w tym 11 r?kopisów, 5 inku

nabu?ów, 84 druki z XVI i 2 druki z XVlI w. S? to egzemplarze, na których
zachowa? si? napis proweniencyjny dokonany r?k? samego Szymonowica albo

r?k? pó?niejsz? lub egzemplarze z licznymi marginaliami samego poety. Na

pewno ksi??ek takich jest jeszcze wi?cej.

Znaczny zbiór stanowi? wydania dzie? Szymonowica oraz wydawnictwa po

?wi?cone poecie. S? w?ród nich te wspó?czesne, ale tak?e XIX-wieczne wydania
Sielanek oraz opracowania drukowane w mi?dzywojennym Lwowie.

Prezentowane na wystawie eksponaty pochodz? ze zbiorów: Rodziny Za

moyskich, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima ?opaci?skiego
w Lublinie, Muzeum Zamojskiego w Zamo?ciu, Biblioteki Wy?szej Szko?y

Zarz?dzania i Administracji w Zamo?ciu oraz Ksi??nicy Zamojskiej im. Stani

s?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu.

Wystaw? mo?na by?o ogl?da? w Galerii Ekslibris Ksi??nicy Zamojskiej do

15 grudnia 2008 r. Zosta? przygotowany do niej folder, przy opracowaniu które

go korzystano z nast?puj?cych materia?ów: W. Szwarcówna: Biblioteka Szymo
na Szymonowica. Lublin 1989; A. K?dziora: Encyklopedia ludzi Zamo?cia.

Zamo?? 2007; P. Kondraciuk: Szymon Szymonowic w sztukach plastycznych. W:

Szymon Szymonowic -

poeta wci?? aktualny. Red. D. R. Kawa?ko. Zamo?? 2008;
J. Feduszka: Obchody rocznic szymonowicowskich w Zamo?ciu. W: tam?e.

Danuta R. Kawa?ko
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Lato z Pyz? na polskich dró?kach ...

• Projekt Lato z Pyz? na polskich dró?kach dotyczy? akcji spo?ecznej promu

j?cej literatur? dla dzieci i m?odzie?y w Ksi??nicy Zamojskiej. Obejmowa? sze

reg dzia?a? ukierunkowanych na rzecz rozwoju czytelnictwa w?ród m?odego

pokolenia.

Realizacja projektu mia?a za zadanie przedstawienie Ksi??nicy Zamojskiej

jako miejsca otwartego, przyjaznego i dost?pnego dla ka?dego m?odego czytel
nika poszukuj?cego w ksi??ce rozrywki, relaksu i efektywnego sp?dzenia wol

nego czasu. Dzia?ania podj?te w ramach tego projektu pozwoli?y na utrwalenie

pozytywnego wizerunku biblioteki, na jej promocj? w ?rodowisku miejskim,

przedstawienie jej wszechstronnych i ró?norodnych us?ug prowadzonych na

rzecz dzieci i m?odzie?y.

Wymiernym efektem tych dzia?a? by?o pozyskanie nowych czytelników
w?ród dzieci i m?odzie?y, znacz?cy wzrost liczby wypo?yczonych ksi??ek,

aktywny udzia? m?odych mieszka?ców miasta Zamo?? w ?yciu kulturalnym
biblioteki.

Zadanie pn. Lato z Pyz? na polskich dró?kach realizowane by?o w 5 filiach

Ksi??nicy Zamojskiej w miesi?cach lipiec
-

sierpie? 2008 r. Ka?da z wymie

nionych filii realizowa?a zadanie pod w?asnym has?em oraz z w?asnym planem

imprez dostosowanych do lokalnego ?rodowiska, w którym funkcjonuje. I tak:

Filia Nr l pod has?em Lato z Pyz? na polskich dró?kach przygotowa?a pro

gram inspirowany tekstami literackimi takimi jak ba?nie i legendy polskie. Na

program sk?ada?y si? ró?ne formy zaj??: konkursy plastyczne, literackie, czytel

nicze, gry, zabawy, pogadanki. Filia przeprowadzi?a te? dwa konkursy mi?dzy
biblioteczne:

- na najaktywniejszego czytelnika i uczestnika akcji ph. Biblioteczne M?drki
oraz

- plastyczny na portret ksi??kowej Pyzy ph. Oto Pyza. Zaj?cia odbywa?y si?
w ka?dy wtorek i ?rod?.
Filia Nr 2 pod has?em W?drówki Pyzy po polskiej krainie przeprowadzi?a

cykl spotka? z dzie?mi i m?odzie??, a przygotowane konkursy s?u?y?y rozwini?
ciu wyobra?ni plastycznej, rozwojowi wiedzy na temat historii i geografii na

szego kraju bogato opisanej w w?drówkach i przygodach Pyzy. Zaj?cia odby

wa?y si? w ka?dy pi?tek.
Filia Nr 3 pod has?em Wakacyjne w?drówki ?ladami Pyzy zrealizowa?a cykl

8 spotka?, w trakcie których przeprowadzono ró?nego rodzaju konkursy wie

dzy, plastyczne i czytelnicze. Zaj?cia odbywa?y si? w ka?dy wtorek i czwartek.

Filia nr 4 pod has?em Z Pyz? po Polsce weso?o i ciekawie wykona?a cykl

spotka? z dzie?mi, na których zaprezentowano kilka najciekawszych miast
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w Polsce. Kryterium wyboru miast by? ich specyficzny charakter np.: Warszawa

- stolica Polski, Zamo?? - nasz dom. Spotkania odbywa?y si? w ka?d? ?rod?.
Filia nr 6 pod has?em Ma?e i du?e Ryzy podró?e odby?a szereg wakacyjnych

spotka? obejmuj?cych ró?ne formy, m.in.: zabawy, zaj?cia plastyczne, poga

danki i g?o?ne czytanie literatury dzieci?cej poruszaj?cej ró?ne problemy m?o

dych ludzi. Zaj?cia odbywa?y si? w ka?dy czwartek.

Ka?da z filii przeprowadzi?a konkursy mi?dzybiblioteczne tj. Biblioteczne

M?drki i Oto Pyza.
W miesi?cu sierpniu 200'8 r. podsumowano wymienione konkursy i wy?o

niono 16. zwyci?zców: 10. w konkursie Biblioteczne M?drki i 6. w konkursie

plastycznym Oto Pyza. Podsumowaniem by?y te? zorganizowane pod koniec

wakacji wystawy najciekawszych prac wykonanych podczas wakacyjnych spo

tka?. Wszystkie dzieci bior?ce udzia? w akcji otrzyma?y drobne nagrody rze

czowe i s?odycze, a laureaci konkursów - cenne nagrody.

Zadanie Lato z Pyz? na polskich dró?kach adresowane do dzieci i m?odzie?y
zrealizowane zosta?o podczas 80. spotka?, w trakcie których zorganizowano 227

form zaj??. W zaj?ciach uczestniczy?o l 498 osób.

W konkursie ph. Biblioteczne M?drki udzia? wzi??o 60 uczestników, z któ

rych tytu? Bibliotecznego M?drka otrzyma?o 10 osób.

W konkursie Oto Pyza udzia? wzi??y 374 osoby, z których 6 osób zosta?o

nagrodzonych.
W ramach promocji o podj?tym zadaniu poinformowano lokalne media: pra

s?, radio, telewizj?. Informacja znalaz?a si? w ogólnodost?pnym Zamojskim
Informatorze Kulturalnym. Pe?na informacja o realizacji zadania znalaz?a si? na

stronie internetowej Ksi??nicy Zamojskiej. W ramach realizacji zadania wydru
kowano plakaty, ulotki, regulaminy konkursów, które by?y dost?pne dla ka?de

go zainteresowanego. Plakaty zosta?y umieszczone we wszystkich bibliotekach

miasta Zamo?cia, szko?ach i przedszkolach.

Projekt realizowany by? dzi?ki wsparciu finansowemu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Promocja czy

telnictwa.

El?bieta Radziejewska

23



?wiat Ksi??ek Przyjaznych Dziecku

W roku 2007 do zbiorów Oddzia?u dla Dzieci i Mjodzie?y Ksi??nicy Zamoj

skiej pozyskali?my niezwykle interesuj?ce ksi??ki wydane przez Gda?skie Wy
dawnictwo Psychologiczne. Ksi??ki te ukaza?y si? w kilku seriach wydawni

czych m.in, Pomagamy w wychowaniu, Seria o uczuciach, Bezpieczne dziecko.

Wydawnictwa te okaza?y si? nabytkami bezcennymi. S? one przeznaczone dla

dzieci, ale równie? mog? sro?y? rodzicom, opiekunom, wychowawcom. U?a

twiaj? doros?ym nawi?zanie kontaktu z dzieckiem oraz rozmowy na tematy

trudne.

Dostrzegaj?c ich warto?? edukacyjn? i wychowawcz? oraz aktualno?? po

dejmowanych tematów postanowili?my je przybli?y? naszym czytelnikom,

w??czaj?c je do programu g?o?nego czytania w roku 2008. Oprócz popularyzacji

zawartych w nich tre?ci chcieli?my w naszych czytelnikach wyrobi? przekona

nie, ?e w ksi??kach znajduj?cych si? w bibliotece mog? oni znale?? odpowied?
na wiele nurtuj?cych ich pyta? oraz rozwi?zanie problemów, jakie staj? si? ich

udzia?em. Nowo?ci uzupe?nili?my zakupionymi nieco wcze?niej pozycjami,

gromadz?c w ten sposób poka?ny zbiór ksi??ek biblioterapeutycznych, które

ucz? rozumienia w?asnych uczu?, ucz? przyja?ni, asertywno?ci, tolerancji i sa

moakceptacji, pomagaj? w zrozumieniu otaczaj?cego ?wiata, ucz? zachowa? w

sytuacjach trudnych i niebezpiecznych.
Ca?oroczny cykl g?o?nego czytania dzieciom, odbywaj?cy si? w soboty

w godzinach 10.00-12.00 zatytu?owali?my ?wiat Ksi??ek Przyjaznych Dziecku.

Czytanie rozpocz?li?my od zaprezentowania zbiorów bajek terapeutycznych
Marii Molickiej, Doris Brett, Brygitty Schieder. W programie czytania znalaz?a

si? równie? seria ksi??ek o uczuciach Wojciecha Ko?yszki, zawieraj?ca swoist?

"instrukcj? obs?ugi uczu?". W ksi??kach: Pogromca potworów i magia strachu,

Lataj?cy ?piwór i maski wstydu, Smok Lubomi! i tajemnice z?o?ci, Zakl?te mia

sto i sekrety smutku, Bawian, Cudanna i pu?apki zazdro?ci autor obja?nia uczu

cia strachu, wstydu, z?o?ci, zazdro?ci, smutku, uczy rozpoznawania uczu?, ak

ceptowania ich oraz odpowiedniego wyra?ania. Sfera uczu? jest niezwykle
wa?na dla prawid?owego rozwoju emocjonalnego dziecka, st?d autor po?wi?ca
temu tematowi tak du?? uwag?. O uczuciach mówi? tak?e ksi??ki innych auto

rów m.in. ksi??ka Lila i bestia z szafy Joanny Jung, Nocne straszyd?a lrene Wi

neman Marcus, Joasia i wilk Teda Lobby. Temat bezpiecze?stwa dzieci cz?sto

porusza w swoich ksi??kach El?bieta Zubrzycka, autorka takich pozycji jak:

Slup soli, Powiedz komu?, Czy mog? pog?aska? psa?, Lew: bajka o dwóch kró

lach, jak równie? Catherine OePino w ksi??ce ?mierdz?cy ser, Aboff Marcie

w ksi??ce Nie lubi? ?askotek czy Marjorie White Pellegrini w ksi??ce Zbyt mi?a.

W?ród naszych propozycji do g?o?nego czytania nie zabrak?o równie? ksi??ek
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Anny Onichimowskiej, Roksany J?drzejewskiej- Wróbel, Krystyny Drzewiec

kiej, Ewy Marii Letki i wielu innych autorów polskich i obcych.
G?o?nemu czytaniu towarzyszy? cykl spotka? ph. Warto czyta?, warto roz

mawia?, podczas którego dzieci mog?y odnie?? si? do czytanego tekstu literac

kiego i opisanej w nim sytuacji, mog?y podyskutowa? na wa?ne dla siebie tema

ty z rówie?nikami czy bibliotekarzem prowadz?cym zaj?cia. Dzieci uczy?y si? w

trakcie zaj?? wypracowywa? w?asny s?d, wyra?a? emocje powsta?e pod wp?y
wem czytanej literatury.

Sobotnie z?j?cia ko?czy? udzia? w Plastycznej Akademii Rozmaito?ci, pod
czas której dzieci poznawa?y ró?ne techniki artystyczne i uczy?y si? wykorzy

stywania ich przy tworzeniu w?asnej wypowiedzi plastycznej do czytanego
tekstu literackiego.

Uczestnicy sobotnich spotka? z ksi??k? wzi?li równie? udzia? w warsztatach

biblioterapeutycznych prowadzonych przez Ann? Stasiuk i Barbar? K?dzio?k? -

wyspecjalizowane biblioterapeutki. Obie panie, pracuj?ce w Bibliotece Pedago

gicznej w Zamo?ciu, dysponuj? du?ym do?wiadczeniem w pracy z dzie?mi.

Prowadz? warsztaty w ?wietlicach terapeutycznych, pracuj? z dzie?mi pocho

dz?cymi z rodzin dotkni?tych alkoholizmem. Tematy warsztatów pomy?lane

by?y w ten sposób, by stanowi?y uzupe?nienie prowadzonych przez biblioteka

rzy zaj??. Jesieni? odby?y si? trzy zaj?cia warsztatowe o nast?puj?cej tematyce:

Agresja w?ród dzieci, Posiadanie i dzielenie, Przyja?? ma wiele form.
W ramach podj?tej przez nas w roku 2008 tematyki biblioterapeutycznej we

wrze?niu odby?y si? dwa spektakle w wykonaniu teatru Lajkonik z Krakowa.

Przedstawienia, o charakterze edukacyjnym, Dlaczego Kopciuszek nie chce si?
ze mn? bawi? i Mi? z rozprutym brzuszkiem ucz? przyja?ni, tolerancji, tak?e

poszanowania ksi??ek.
W sumie od pocz?tku roku tematyce biblioterapeutycznej po?wi?cili?my

trzydzie?ci siedem spotka?. Zorganizowali?my trzydzie?ci dwa sobotnie spotka
nia z ksi??k?, trzy warsztaty biblioterapeutyczne, odby?y si? tak?e dwa spekta
kle. ??cznie w imprezach tych udzia? wzi??o oko?o 650 osób. Mamy nadziej?,
?e podj?ta przez nas tematyka przyczyni si? do poszerzenia wiedzy dzieci na

temat w?asnych uczu?, podniesie poczucie w?asnej warto?ci, sprawi, ?e poczuj?

si? one bezpieczniejsze.
Nasze przedsi?wzi?cie odby?o si? w ramach projektu Wszystkie drogi pro

wadz? do biblioteki finansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro

dowego w ramach Programu Operacyjnego Promocja czytelnictwa.

Joanna Ko?tun
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Twórcze sposoby przekazywania tre?ci ksi??ki

przez czytelników niepe?nosprawnych

Ksi??ka daje ró?ne mo?liwo?ci wyra?ania jej tre?ci, a jedn? z nich jest sztu

ka teatralna, któr? mog? tworzy? nie tylko profesjonali?ci, ale tak?e amatorzy.

O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych Ksi??nicy Zamojskiej w 2008 r.

zorganizowa? spotkania integracyjne popularyzuj?ce twórczo?? artystyczn?

(teatraln?) m?odzie?y i dzieci - podopiecznych o?rodków edukacyjno-terapeutycznych
z miasta Zamo?cia i powiatu pod wspóln? nazw? Wiosna Teatralna Niepe?no

sprawnych. Uczestniczy?y w niej osoby w ró?nym wieku i z ró?n? niepe?no

sprawno?ci?: z pora?eniem mózgowym, z upo?ledzeniem umys?owym, g?ucho

niemi, niedowidz?cy i poruszaj?cy si? na wózkach inwalidzkich.

Ró?ne te? by?y spo oby przekazywania tre?ci sztuki: werbalne i pozawer

balne np. ge tem, mimik?, j?zykiem migowym i za pomoc? urz?dze? wspoma

gaj?cych mow? (komunikacja altrena?ywna i wspomagaj?ca).

G?ównym celem tych imprez by?o promowanie ksi??ki i rozwijanie aktyw
no?ci twórczej w?ród czytelników niepe?nosprawnych, a tak?e zaprezentowanie
ich osi?gni?? w ?rodowisku ludzi zdrowych, zw?aszcza w?ród m?odzie?y i dzie

ci. Dlatego te? uczestnikami tych spotka? by?y nie tylko osoby niepe?no praw

ne, ale tak?e zdrowe.

Przegl?d sztuk teatralnych odbywa? si? w kwietniu, maju i czerwcu w Ka

wiarence Literackiej U Le?miana Ksi??nicy Zamojskiej.
29 kwietnia 2008 r. dzieci i m?odzie? z pora?eniem mózgowym z O?rodka

Rehabilitacyjno- Terapeutycznego "Krok za Krokiem" przy ul. Peowiaków 6a

w Zamo?ciu wystawi?y sztuk? Królewna ?nie?ka w re?yserii Bo?eny Sirko

i Aleksandry Jab?o?skiej,
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Sztuk? wystawiono na tle specjalnie przygotowanej scenografii, w pi?knych

strojach i odpowiedniej oprawie muzycznej. Jej tre?? by?a t?umaczona na j?zyk

migowy dla nies?ysz?cych. Wyst?powa?o 18 wykonawców; najm?odszy z nich

mial 3 latka, a naj starszy
- 20. W?ród nich by?y osoby niemówi?ce i nies?ysz?

ce, które w czasie wyst?pów korzysta?y z urz?dze? wspomagaj?cych mow?,

a tak?e osoby z ca?kowit? niezdolno?ci? do samodzielnej egzystencji. Pomimo

tak znacznej niepe?nosprawno?ci wykonawców tre?? sztuki by?a zrozumia?a dla

publiczno?ci, która liczy?a 72 osoby.
14 maja 2008r. zespó? teatralny "Nadzieja" wystawi? pantomim? B??kitne

królestwo w re?yserii Joanny Blaszka i scenografii Agnieszki Piróg, Opraw?
m uzyczn? sztuki opracowa? M arek Smo larczyk.

Zespól "Nadzieja" skupia m?odzie? i doros?ych z O?rodka Szkolno

Edukacyjno-Rehabilitacyj no- Wychowawczego i Warsztatu Terapii Zaj?ciowej

przy ul. Orlicz-Dreszera 14 w Zamo?ciu. Po przedstawieniu wyst?pi? zespó?

wokalny "Meteor", który tak?e tworz? osoby niepe?nosprawne z ww. o?rodków.

Opiekunem i kierownikiem muzycznym zespo?u jest Marek Smolarczyk. Woka

li?ci podczas swego wyst?pu zainspirowali integracyjn? zabaw? artystów i pu

bliczno?ci, któr? by?a m?odzie? z Gimnazjum nr 3 w Zamo?ciu.
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II czerwca m?odzie? z Zasadniczej Szko?y zawodowej Nr I i Gimnazjum
Nr 8 ze Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego ul. ?l?ska 45 w Zamo

?ciu wystawi?a sztuk? "Ma?y Ksi???"w re?yserii Ewy Ku?aj, oprawie muzycznej
i scenografii Barbary Wiatrzyk.

Sztuka opracowana by?a na podstawie fragmentów ksi??ki A. de Saint

Exuperyego Ma?y Ksi??? i wyst?pilo w niej 8. wykonawców. By?o to ostatnie

spotkanie z cyklu "Wiosna Teatralna Niepe?nosprawnych" i zgromadzi?o 64

osoby doros?e i m?odzie?.

Na zako?czenie lego przegl?du sztuk teatralnych odby?o si? spotkanie z ak

tork? Olszty?skiego Teatru Lalek Ann? Sylwi? Kuku?owicz . .Jest ona absol-
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wentk? Wydzia?u Sztuki Lalkarskiej Warszawskiej Akademii Teatralnej. Aktor

ka w bardzo ciekawy sposób opowiedzia?a o swojej drodze do teatru, potwier

dzaj?c tez?, ?e marzenia ?i? spe?niaj?. Podczas spotkania wykorzysta?a ró?ne

formy przekazu: plakaty, zdj?cia ze swoich spektakli, wy?wietla?a fragmenty
sztuk i zwiastuny reklamowe. Czyta?a fragmenty prozy S?awomira Mro?ka,

daj?c tym samym próbk? swoich mo?liwo?ci aktorskich. W spotkaniu wzi??a
udzia? m?odzie? i osoby doros?e z Warsztatów Terapii Zaj?ciowej: przy parafii
?w. Micha?a Archanio?a, z ul. Orlicz-Dreszera 14 i z ul. Peowiaków 6a przy

O?rodku "Krok za Krokiem' .

We wszystkich imprezach zwi?zanych z "Wiosn? Teatraln? Niepe?nospraw

nych" wzi??y udzia? 254 osoby, zarówno zdrowe, jak i niepe?nosprawne. Po

przez realizacj? tego zadania dali?my mo?liwo?? twórczego i artystycznego zapre

zentowania si? 37. niepe?nosprawnym wykonawcom.

Arty?ci i ich opiekunowie bior?cy udzia? w spotkaniach teatralnych otrzymali

upominki.

Przedsi?wzi?cie zrealizowano w ramach projektu Praca z ksi??k? jako me

toda psychoterapii finansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro

dowego w ramach Programu Operacyjnego Promocja czytelnictwa.

Danuta Wójcik

29



RELACJE

•

ZWIEDZALI?MY LUBELSKIE BIBLIOTEKI

23 wrze?nia br. wraz z trzydziestoma innymi bibliotekarkami z bibliotek

miejskich i gminnych mia?am mo?liwo?? wzi?cia udzia?u w wyje?dzie szkole

niowym do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. ?opaci?skiego w Lubli

nie. W programie by?y te? odwiedziny dwóch innych bibliotek: w Na??czowie
i Kazimierzu Dolnym. Mo?na wi?c ?mia?o powiedzie?, ?e by?o to po??czenie

przyjemnego z po?ytecznym.
Ale od pocz?tku. W Lublinie wzi??a nas "w opiek?" Pani Magdalena Wójci

kiewicz - instruktor, która z werw? prawdziwego przewodnika przez ca?y dzie?

dostarcza?a nam ogromu informacji, nie tylko o bibliotekach, ale i o ca?ym re

gionie. Dzi?ki Pani Magdzie w prawdziwie ekspresowym tempie zwiedzi?y?my

Bibliotek? Wojewódzka, zapoznaj?c si? z naj wa?niej szym i dzia?ami. Zobaczy

?y?my wi?c wypo?yczalni?, czytelnie: internetow?, naukow?, prasy, zbiorów

specjalnych, dzia? regionalny, dzia? katalogów i informacji, ksi?garni? U Hiero

nima. Jakby "przy okazji" mia?y?my te? mo?liwo?? obejrze? niezwykle intere

suj?c? wystaw? .Plakat Lubelski 1927 - 2007", która wtedy by?a prezentowana.

Musz? szczerze przyzna?, ?e najwi?ksze wra?enie zrobi?a na mnie czytelnia
naukowa - pi?kne drewniane meble, rega?y pe?ne idealnie ustawionych wolu

minów, ?wietnie dobrane o?wietlenie i wreszcie patron Biblioteki patrz?cy

z portretu
- robi wra?enie. Tu nie ma miejsca na bylejako??. Tu wida? ogromn?

dba?o?? o ka?dy szczegó?, detal, tu atmosfera sprzyja wyciszeniu i pracy. Na

prawd?, ma si? ochot? wzi?? ksi??k? do r?ki, usi??? i zag??bi? si? w lekturze,

zapominaj?c o "bo?ym ?wiecie". Wzór absolutnie do na?ladowania. Bardzo

mi?e by?o te? spotkanie z Pani? Ew? Hadrian, kierownikiem Dzia?u Informacji
i Promocji. My?l?, ?e wiele osób, podobnie jak ja, si?gn??o po ksi??k? po Jej

wyst?pieniach w Radio Lublin, w których z prawdziw? ?arliwo?ci? zach?ca do

czytania.
Czas nas goni?. Po krótkiej chwili na kaw? i co? s?odkiego, znowu w drog?.

Jedziemy do Na??czowa. Pani Magda zasypuje nas ró?nymi informacjami, m.in.

na temat uzdrowiska i osób z nim zwi?zanych, zw?aszcza pisarzy. Wiadomo -

Prus, ?eromski, Szelburg-Zarembina, ale bywali tu tak?e Sienkiewicz, Lecho?,
I??akowiczówna.

Pobyt Na??czowie rozpoczynamy oczywi?cie od zwiedzania biblioteki. Lo

kai odremontowany, ciekawie rozplanowany. Jest miejsce na kilka stolików

czytelnianych, dost?p do Internetu dla czytelników, k?cik dla patronki Bibliote

ki - Faustyny Morzyckiej. Jak zwykle w takich bibliotekach, gdzie zwykle
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wszystko jest w jednym pomieszczeniu - wida? codzienn? prac? wk?adana

w utrzymanie porz?dku i takie zagospodarowanie pomieszczenia by ka?dy czy

telnik czu? si? tu dobrze, a przed? wszystkim szybko trafi? do poszukiwanej

ksi??ki i informacji. Zauwa?y?am tu dobry do na?ladowania, ciekawy sposób
oznaczania ksi??ek na grzbietach (F - fantastyka, K - krymina?, R - romans).
Proste i czytelne, nawet dla osoby, która zawita tu po raz pierwszy.

Niestety, czas i Pani Magda znowu nas pogania. Biblioteka zostaje za nami,
a my odwiedzamy park uzdrowiskowy. Tam pami?tkowe zdj?cia z Prusem na

?aweczce obok pa?acu Ma?achowskich, gdzie mie?ci si? muzeum B. Prusa i spa

cer po uzdrowisku. Po drodze: sanatoria, SPA, budynek Atrium -

nowoczesny

w swojej formie i wystroju, projektowany przez architekta, który mia? swój
udzia? w rozbudowie Biblioteki ?opaci?skiego. Cecha charakterystyczna

-

czarny kolor kamienia u?ytego do budowy obiektu. Odwiedzamy jeszcze drew

nian? kaplic? p.w. ?w. Karola Boromeusza i Chat? ?eromskiego, gdzie mie?ci

si? Jego muzeum. Jeszcze tylko domowy obiad w Starej Aptece, a dla ?asuchów

wizyta w ciastkarni ... i Na??czów ze swoim cudownym, zdrowym powietrzem
i pi?knymi stuletnimi willami zostaje za nami.

A przed nami ostatni punkt programu
- Kazimierz Dolny, który wita nas

deszczem. Ca?y dzie? by? pochmurny, ale dopiero teraz si? rozpada?o. Z okien

autobusu ogl?damy wi?c stare spichlerze przy Wi?le, teraz w wi?kszo?ci hotele,
niektóre bardzo luksusowe. A potem szybciutko do biblioteki, gdzie Panie wita

j? nas bardzo serdecznie gor?cymi napojami i s?odyczami. W mi?ej atmosferze

tocz? si? rozmowy o bibliotecznej pracy, problemach, które maj? pewnie

wszystkie biblioteki (mizeria finansowa, windykacja ksi??ek, automatyzacja),
ale i o sukcesach -

praca z dzie?mi, ?wietny kontakt ze ?rodowiskiem, liczni

tury?ci, którzy nie wyobra?aj? sobie pobytu w Kazimierzu bez odwiedzin

w bibliotece.

Ju? w strugach deszczu zwiedzamy to jak?e urokliwe miasteczko. Rynek
z charakterystyczn? studni?, Fara ze swoimi organami (chyba równie starymi,

jak oliwskie) i kurdybanami na bocznych o?tarzach. Potem krytymi schodami

(podobnymi do tych w Radecznicy) wspinamy si? do klasztoru i ko?cio?a Ojców
Reformatów. Tu w przyklasztornym sklepiku

- u .za?ywnego" zakonnika mo?

na by?o zaopatrzy? si? w mieszanki zio?owe (chyba na wi?kszo?? chorób), spo

rz?dzane przez mnichów z w?asnej plantacji. Z klasztornego wzgórza roztacza

si? pi?kna panorama na ca?e miasteczko. Niestety, padaj?cy deszcz nie sprzyja?

d?u?szym spacerom, uciekaj?cy czas tak?e. Zabrak?o nam czasu na .Kuncewi

czówk?" czy ruiny zamku - mo?e nast?pnym razem. Jeszcze zakupy w piekarni

Sarzy?skich - bo jak wyjecha? z Kazimierza bez koguta? - chwila na odwie

dzenie sklepików z pami?tkami przy Rynku, ostatni rzut oka na kamieniczki

i Far? - i w drog? powrotn?.
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By? to na pewno dzie? pe?en wra?e?. Zostaj? w pami?ci miejsca, do których

chcia?oby si? wróci?. Mo?e co? podpatrzonego co mo?na przenie?? do naszych

bibliotek, mo?e nawi?zane nowe znajomo?ci. I na pewno chwila refleksji -

. .

mo?e ta moja biblioteka prezentuje si? ca?kiem dobrze na tle innych, lub od-

wrotnie, nale?a?oby to czy owo poprawi? zmieni?, by wygl?da?a jak inne.

I jeszcze jedna my?l. Dzisiaj biblioteka to nie tylko wypo?yczalnia ksi??ek,
to szybka, kompleksowa informacja, to szeroko rozumiana praca z dzie?mi i

praca na rzecz lokalnego ?rodowiska. Biblioteka to przede wszystkim miejsce
do pracy dla ludzi, którzy chc? i potrafi? co? zrobi? dla innych, którzy kochaj?
nie tylko ksi??k?, ale te? drugiego cz?owieka.

Beata W?c?awik
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POMOCE METODYCZNE

OTO PYZA

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Cele:

• przypomnienie i popularyzacja ksi??ki Hanny Januszewskiej pt. Pyza na

polskich dró?kach;
• doskonalenie umiej?tno?ci plastycznych;
• rozwijanie wyobra?ni.

Warunki uczestnictwa:

konkurs adresowany jest do dzieci miasta Zamo?cia;
warunkiem udzia?u jest z?o?enie w Ksi??nicy Zamojskiej lub filiach biblio

tecznych na terenie miasta Zamo?cia samodzielnie wykonanej pracy zgodnej
z tematyka konkursu;

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

prace nale?y zaopatrzy? w metryczk? zawieraj?c?: imi? i nazwisko, adres

zamieszkania, klas? i telefon kontaktowy.

Termin:

termin sk?adania prac up?ywa 7 sierpnia 2008 roku;

og?oszenie wyników i wr?czenie nagród nast?pi w ko?cu sierpnia 2008

roku.

Ocena prac, nagrody:

oceny prac dokona Komisja Konkursowa w oparciu o nast?puj?ce kryteria:

walory artystyczne pracy i pomys?owe przedstawienie tematu, oryginal
no??, estetyk? wykonania i zgodno?? z tematyk? konkursu

Prace rozpatrywane b?d? w dwóch kategoriach wiekowych:
J kategoria - kI. I-lII

II kategoria - kl. IV -VI

w ka?dej kategorii przewiduje si? 3 nagrody

komisja zastrzega sobie prawo do innego podzia?u nagród

Postanowienia ko?cowe:

prace konkursowe przechodz? na w?asno?? Organizatora, który zastrzega

sobie prawo do nieodp?atnego wykorzystania ich w materia?ach populary

zuj?cych konkurs

Konkurs realizowany w ramach Programu Operacyjnego" Promocja Czytelnic
twa" og?oszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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W ho?dzie wysokim drzewom i zielonej trawie

Regulamin ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego
dla osób niepe?nosprawnych

Organizator

Ksi??nica Zamojska im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego - O?rodek Czytelnic
twa Niepe?nosprawnych, ul Kamienna 20 w Zamo?ciu

Cele konkursu

• Integracja osób niepe?nosprawnych.
• Twórcze przedstawienie wp?ywu ?rodowiska naturalnego, pi?kna przyrody

na ?ycie i zdrowie cz?owieka.

• Stworzenie mo?liwo?ci osobom niepe?nosprawnym do rozwijania swoich

zdolno?ci artystycznych.

Zasady uczestnictwa

• Konkurs adresowany jest do osób niepe?nosprawnych z terenu ca?ego kraju:
- osób doros?ych z ró?nych ?rodowisk

- dzieci z klas integracyjnych i o?rodków szkolno-wychowawczych i re-

habilitacyjnych.
• Organizatorzy proponuj? dwie mo?liwo?ci uczestniczenia w konkursie:

-

Przygotowanie i nades?anie pracy plastycznej adekwatnej do tematu,

wykonanej dowoln? technik?;
-

Przygotowanie i nades?anie pracy literackiej (poezji lub prozy):
l - 3 utwory poetyckie,
1 - 3 strony maszynopisu, je?eli chodzi o prac? pisan? proz?.

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

zrzeszonych w o?rodkach lub stowarzyszeniach dla niepe?nosprawnych -

równie? adres placówki.
• Nades?ane prace oceniane b?d? w dwóch kategoriach wiekowych:

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

Terminy
• Prace nale?y sk?ada? w terminie do dnia 20 pa?dziernika 2008 r. w Ksi??ni

cy Zamojskiej - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych, ul. Kamien

na 20 w Zamo?ciu, pokój nr 10

Postanowienia ogólne
• Oceny prac dokona komisja powo?ana przez organizatorów.
• Og?oszenie wyników i wr?czenie nagród nast?pi w listopadzie 2008 r.

34



• o wynikach konkursu i dok?adnym terminie imprezy fina?owej z rozdaniem

nagród laureaci zostan? powiadomieni listownie; organizatorzy nie zwraca

j? kosztów podró?y.
• W sprawach spornych ostateczna decyzja nale?y do organizatorów.
• Prace nades?ane na konkurs nie zostan? zwrócone, stan? si? w?asno?ci?

Ksi??nicy Zamojskiej.

Dodatkowe informacje dotycz?ce konkursu udzielane b?d?pod nr tel.: 084 62 711 54 w. 36

Adres do korespondencji:

Ksi??nica Zamojska im. S. K. Zamoyskiego
ul. Kamienna 20

22-400 Zamo??

Realizacja ze ?rodków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Operacyjnego" Promocja Czytelnictwa

"
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MISIO TULISIO
REGULAMIN KONKURSU PLAS1YCZNEGO

Organizator

Ksi??nica Zamojska im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu

Cele kon kursu

-/' Uczczenie "Dnia Pluszowego Misia".

-/' Zainteresowanie naj m?odszych dzieci ksi??eczkami, których g?ównym bo-

haterem jest mi?.

-/' Kszta?cenie wra?liwo?ci i umiej?tno?ci plastycznych.

Zadania konkursowe

-/' Wykonanie pracy plastycznej przedstawiaj?cej ulubionego misia - bohate

ra ksi??ek, kreskówek, maskotki.

-/' Format prac i technika dowolna.

Zasady uczestnictwa

-/' Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w trzech kategoriach wiekowych:
Kat. I - dzieci z Przedszkoli w??czonych do akcji .Poprosz? bajeczk?"

prowadzonej przez bibliotekarzy Ksi??nicy Zamojskiej
Kat. II - dzieci z klas I-III szko?y podstawowej
Kat. III - dzieci z klas IV-VI szko?y podstawowej

Terminy i ocena prac
-/' Prace plastyczne zaopatrzone w metryczk? (imi? i nazwisko, adres szko?a,

klasa) nale?y sk?ada? w filiach bibliotecznych do dnia 30 listopada 2008 r.

-/' Powo?ana przez Organizatora komisja wy?oni zwyci?zców konkursu

uwzgl?dniaj?c nast?puj?ce kryteria w ocenie prac:
- zgodno?? z tematyk? konkursu

- pomys?owo?? i walory artystyczne

Nagrody
-/' W ka?dej kategorii przewidziano:

• l nagrod? g?ówn?
• 2 nagrody drugie
• 2 nagrody trzecie

-/' Og?oszenie wyników i rozdanie nagród odb?dzie si? w grudniu 2008 roku,
o dok?adnym terminie laureaci powiadomieni zostan? przez bibliotekarzy.

Postanowienia ko?cowe

-/' Prace uczestników konkursu przechodz? na w?asno?? Organizatora.
-/' Organizator udost?pnia zainteresowanym bogat? literatur? dotycz?c? tema-

tyki konkursu.

Konkurs realizowany dzi?ki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Operacyjnego" Promocja czytelnictwa ".
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WIERSZOWAN KI WYKRE?LAN KI

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNICZEGO

Organizator:

Ksi??nica Zamojska im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu

Zasady uczestnictwa:

• W konkursie udzia? bior? uczniowie klas I-VI szko?y podstawowej uczest

nicz?cy w zaj?ciach bibliotecznych organizowanych na filiach Ksi??nicy

Zamojskiej.
• Warunkiem uczestnictwa jest wype?nienie i zwrot kuponu konkursowego

z prawid?owo rozwi?zanym zadaniem.

• Kupon nale?y zaopatrzy? w metryczk?, która zawiera: imi? i nazwisko,

adres, numer telefonu, szko?? i klas?.

Kryteria oceny:

• Konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych:

KATEGORlA I: dzieci klas I-III szko?y podstawowej
KATEGORIA II: dzieci klas IV -VI szko?y podstawowej

Terminy i nagrody:
• Konkurs trwa przez ca?y wrzesie?, kupony konkursowe nale?y sk?ada?

w najbli?szej filii Ksi??nicy Zamojskiej do dnia 30 wrze?nia 2008 roku.

• Powo?ana przez Organizatora komisja dokona oceny wype?nionych kupo

nów, po czym w drodze losowania wy?onionych zostanie po 10 laureatów

w ka?dej kategorii wiekowej, którzy otrzymaj? nagrody rzeczowe.

• Dla innych uczestników, którzy poprawnie rozwi??? zadanie przewidziano

nagrody-niespodzianki.
• Wr?czenie nagród nast?pi podczas zaj?? bibliotecznych organizowanych

w filiach Ksi??nicy Zamojskiej, w terminach ustalonych przez bibliotekarzy
filii.

Konkurs realizowany dzi?ki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa
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Kupony konkursowe

Imi? i nazwisko .

Adres, szko?a, klasa .

numer telefonu, nr filii .

ZADANIE KONKURSOWE

WIERSZOW ANKI- WYKRE?lANKI

KATEGORIA I (klasa I-III)

Magiczna ramka skrywa imi? i nazwisko autora oraz 9 tytu?ów

jego wierszy o zwierz?tach. Odszukaj je.

x x x x x x x x x x

J x P A P U G A x x

.A T Y G R Y S x x x

N I E D ? W I E D ?

B x x Z x x I x x x

R x L I S ? x L x x

Z x x K x U x x K x

E x x x x B x x x x

C x x S T R U ? x x

H W I E L B ? ? D x

W x x x x x x x x x

A x x x x x x x x x

ROZWIAZANIA:

/Jan Brzechwa, Papuga, Wilk, Tygrys, ?ubr, Nied?wied?, Stru?, Dzik, Lis,

Wielb??d!
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Imi? i nazwisko .

Adres, szko?a, klasa .

numer telefonu, nr filii .

ZADANIE KONKURSOWE

WIERSZOW ANKI- WYKRE?lANKI

KATEGORIA II (klasa IV-VI)

Magiczna ramka 'skrywa imi? i nazwisko dwóch autorów

oraz po 9 tytu?ów ich wierszy. Odszukaj je wszystkie.

G J M Z J U L I A N T U W I M

X R J O K U L A R Y X H M P O

M S Z S R V I K U S T Ó ? T P

R K ? I X G C O B E F Y B A S

Ó A J A N B R Z E C H W A S D

Z K X S B X Z l X B M R M I T

E A ? A X A E O G X V O B E B

T N L M H L P ? F V X N O R B

Y K I O R X K E I H R A P A M

N A M S Z X A C V T S I B D S

O X A I E R X Z ? Ó T S X 1 V

R V K A C A V E J W R E J O Z

D E U I Z W E K S D G R N L M

N K R V K N A C I A P T A K L

A K Z C A W I Z D A K Z C A K

ROZWI?ZANIA:
/Jan Brzechwa: ?aba, Sójka, Ciaptak, Mops, ?limak, Wrona i ser, Kozio?eczek,

Androny, Kaczka Dziwaczka; Julian Tuwim: Ptasie radio, Bambo, Rzepka,

Rzeczka, Zosia Samosia, Skakanka, Mróz, Stó?, Okulary/
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ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Mieczys?aw Romanowski (1834-1863)
-

poeta,

powstaniec. Bibliografia

Mieczys?aw Romanowski urodzi? si? w 1834 r. w ?ukowie (Pokucie). Studio

wa? prawo na Uniwersytecie we Lwowie. Jego twórczo?? obejmuje nacechowa

ne patriotyzmem oraz ide? czynu zbrojnego wiersze liryczne, gaw?dy, powie?ci

poetyckie, dramaty, a tak?e powie?ci i szkice literackie. W 1863 r. wst?pi? do

oddzia?ów M. Borelowskiego. Zgin?? 24.IV. 1863 r. pod Józefowem (pow.

bi?goraj ski). W br. przypada 145 rocznica ?mierci poety.

Opracowania

l. [Albigowski Andrzej] (al): W Muzeum Mieczys?awa Romanowskiego I

Andrzej Albigowski. - II. II Sztandar Ludu. - 1971, nr 263, s. 5

2. Boberska Felicja: Mieczys?aw Romanowski I Felicja Boberska. - Lwów:

Wydawnictwo Fundacji im. ?.p. Felicji z Wasilewskich Boberskiej, 1893. -

[2],34 s.

3. Bartoszewski Konrad: Mieczys?aw Romanowski: poeta powstaniec I Kon

rad Bartoszewski. - Warszawa: Pa?stwowy Instytut Wydawniczy, [1968].
-

315, [8] s., 12 k. tabl.

4. Baslaka Marek: O Basi, co Szweda chcia?a I Marek Basiaka II Almanach

S?decki. - 1995, nr l, s. 39-56

5. Choroszy Jan A.: Huculszczyzna w literaturze polskiej I Jan Choroszy. -

Wroc?aw, 1991. - 372, [3] s.

6. Baumfeld Gustaw Boles?aw: Mieczys?aw Romanowski : studium ideowe i

literackie I Gustaw Boles?aw Baumfeld. - Warszawa: Ksi?garnia Naukowa,

1908. - [8], 77 s.

7. Baumfeld Gustaw Boles?aw: Mieczys?aw Romanowski: studium ideowe i

literackie I Gustaw Boles?aw Baumfeld. - Brody: F. West; Warszawa: E.

Wende, 1909. - 64 s., 1 k. tabl.

8. Czubara Krzysztof: Kurhan niech mi trawa ozielenia ... : mi?dzy Józefowem

a Góreckiem pojawia si? tajemniczy je?dziec - duch poety powsta?ca z 1863

r. I Krzysztof Czubara. - Portr. II Tygodnik Zamojski.
-

2005, nr 3, s. 17

9. Dobrowolski Stanis?aw R.: Mieczys?aw -

poeta ?o?nierz powstania stycz

niowego I Stanis?aw R. Dobrowolski II ?o?nierz Polski. -

1982, nr 25, dod.

Nike, s. 4
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10.Inglot Mieczys?aw: O Mieczys?awie Romanowskim - rocznicowo 1833-

2003 I Mieczys?aw Ingot II Czasopismo Zak?adu Narodowego im. Ossolin

skich. - Z. 14, (2003), s. 99-108
,

l l. Ko?mi?ski Zbigniew: Pisarze zwi?zani z Zamojszczyzn? (1563-1991):
materia? przedstawiony na sesji naukowej "VIII Ogólnopolskie Spotkania
Sienkiewiczowskie" w Zamo?ciu 15 pa?dziernika 1992 r. I Zbigniew Ko

?mi?ski, - Lublin: [nak?, autora], 1992. - 50, [1] S.

12. Lam Stanis?aw: Mieczys?aw Romanowski: zarys biograficzno-krytyczny na

podstawie ?róde? r?kopi?miennych. 1 I Stanis?aw Lam. - Lwów: Wydawnic
two "Kultura i Sztuka", [1913].

- 103 s., [1] k., portr.

13. Mieczys?aw Romanowski (1834-1863). - Fot. II Ch?opska Droga.
-

1983,
nr 37, S. 12

14. Myk S?awomir: Poeta powstaniec I S?awomir Myk.
- Fot. II Tygodnik Za

mojski.
-

1983, nr 7, S. 7

15. Pu?niak Zygmunt: Bój pod Józefowem: gdzie jest pochowany poeta Mie

czys?aw Romanowski? I Zygmunt Pu?niak ; oprac. K.Cz. - Fot. II Tygodnik

Zamojski. - 2006, nr 14, S. 23

16. Pu?niak Zygmunt: Mnie walczy? - w walce gin??!: wspomnienie o Mieczy
s?awie Romanowskim w 145. rocznic? powstania styczniowego I Zygmunt
Pu?niak. - Fot. II Tygodnik Zamojski. - 2008, nr 17, S. 10

17. Rok 1863: materia?y sesji zorganizowanej 24 lutego 1993 roku w Kielcach,

pod red. Wies?awa Cabana, Kielce: Wy?sza Szko?a Pedagogiczna lm. Jana

Kochanowskiego, 1993

[Zawiera m.in.:] Poezja powstania styczniowego Mieczys?awa Romanowskiego /

Helena Wolny; Cyprian Kamil Norwid wobec powstania styczniowego/ Jan Pa

c?awski; Stefan ?eromski wobec powstania styczniowego / Zdzis?aw Jerzy

Adamczyk

18. Rosiak El?bieta: Mieczys?aw Romanowski -

poeta i powstaniec I El?bieta

Rosiak II Kurier Lubelski. -1971, nr 256, S. 3

19. Rosiak Roman: "Ci, co padaj?, k?ad? si? jako podwaliny przysz?ej budowy":
w 150 rocznic? urodzin Mieczys?awa Romanowskiego) I Roman Rosiak II

Kalendarz Lubelski. - R. 26 (1983), S. 28-30

20. Siudyka Miros?aw: Poeta powstaniec. - Fot. I Miros?aw Siudyka II Zamojski
Kwartalnik Kulturalny.

- 1990, nr 1, S. 20-21

21. Soko?owski Tadeusz K.: Poeta powstaniec. I Tadeusz K. Soko?owski II

Sztandar Ludu (1-2).
-

1988, nr 128, S. 4

22. Szewczyk Piotr: Romanowski I Piotr Szewczyk. - Portr. II Annales UMCS

Sect. E Vol. 15. -1960, S. 1- VII
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23. Tomaszewskie w powstaniu styczniowym I [wybór i oprac. ca?o?ci Antoni

Walentyn).
- Tomaszów Lubelski: Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne,

f992.
- S. 25-29: Muza walcz?ca. Mieczys?aw Romanowski poeta i prozaik

24. Wojny Helena: Poezja powstania styczniowego Mieczys?awa Romanow

skiego I Helena Wolny. - Kielce: Tarcza, 2000. - 35 s. : 1 il.

25. Wolny Helena: "Przeczucie" - dramat Mieczys?awa Romanowskiego o te

matyce wspó?czesnej I [Helena Wojny).
-

[Kraków: s.n., 1972. - S. [1],40-51
Zawiera: Przeczucie I Mieczys?aw Romanowski

26. Wolny Helena: "Przeczucie" - dramat Mieczys?awa Romanowskiego o te

matyce wspó?czesnej I Helena Wolny.
- Kielce: "Tarcza" Us?ugi Wydawni

cze, 2002. - 35 s. : il.

Zawiera tak?e: Przeczucie I Mieczys?aw Romanowski

27. Wolny Helena: Twórczo?? dramatyczna Mieczys?awa Romanowskiego

poety powsta?ca: (1833-1863) I Helena Wolny. -Kielce: Wy?sza Szko?a

Pedagogiczna, 1977. -

299, [1] s.

28. Wróblewski Kazimierz: Mieczys?aw Romanowski: w czterdziest? rocznic?

zgonu poety I napisa? Kazimierz Wróblewski: Lwów: nak?adem "Zwi?zku

Wydawniczego", 1903. - 16 s.

Bezp?atny Dodatek do Tygodnika "Ojczyzna" ; nr 4

29. Zeler Bogdan: ?mier? spiskowca. Karol Levittoux w liryce polskiej? Bog
dan Zeler II Prace Naukowe Uniwersytetu ?l?skiego. - 1993, nr 1376, s. 67-74

Karol Levittoux jako bohater wierszy Mieczys?awa Romanowskiego, Romana

Zmorskiego i Jana Kantego Radeckiego; z fragm. Wierszy

30. Z r?kopisów Mieczys?awa Romanowskiego "Góral" i "Mnich" I oprac.

Boles?aw Gawin. - [S. I. : s. n.], 1966. - [1],522-545 s.

Twórczo??

31. Co tam marzy?! [w.] I Mieczys?aw Romanowski II Rota. - 1991, nr 3/4, s. 11

32. Do ... Pro?ba o or?a (Przy szyciu szkaplerza) [w.] I Mieczys?aw Romanowski

II Gwiazda Polarna. - 1990, nr 9, s. 9

33. Dziewcz? z S?cza: powie?? poetycka I Mieczys?aw Romanowski ; ze wst?

pem i obja?nieniami.
- Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta, [ca 1916].

- 72

s.- (Biblioteczka Narodowa; nr 92)

34. Dziewcz? z S?cza oraz wybór liryków I Mieczys?aw Romanowski ; wst?pem

i obja?nieniami opatrzy? Stanis?aw Lam. - Kraków: Krakowska Spó?ka Wy

dawnicza, [1921). -168, [2] s. - (Biblioteka Narodowa. Seria l ; nr 39)

35. Dziewcz? z S?cza oraz wybór liryków I Mieczys?aw Romanowski ; wst?pem

i bja?nieniami. opatrzy? Stanis?aw Lam. - Wyd. 2 uzup.
- Kraków: Krakow-
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ska Spó?ka Wydawnicza, 1925. - 182 s. - (Biblioteka Narodowa. Seria l ; nr

39)

36. Kiedy?? [w.] I Mieczys?aw Romanowski II fota.
- 1991, nr 3/4, s. 11; II

Gwiazda Polarna - 1995, nr 22, s. 13

37. Liryki I Mieczys?aw Romanowski. - Warszawa: nak?. Gebethnera i Wolffa,
1916. - 44, [1] S. - (Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych i M?odzie?y

Szkolnej)

38. Lu?eccy: ust?p z wojen tureckich I przez Mieczys?awa Romanowskiego.
-

Lwów: Karol Wild, 1856. - [2], 95, [2] S.

39. Lu?eccy I Mieczys?aw Romanowski. - Lwów; Z?oczów: nak?. i drukiem

Ksi?garni Wilhelma Zukerkandla, [1911]. - 62 S.

40. Na rozstanie [w.] I Mieczys?aw Romanowski II Rota. - 1991 nr 3/4 S. 12

41. Or?y, soko?y [w.] / Mieczys?aw Romanowski II Kalendarz Opolski. - 1989

S. 101 II Magazyn. S?owo Dziennik Katolicki. - 1995, nr 44, S. 26-27

42. Poezje Mieczys?awa Romanowskiego I Mieczys?aw Romanowski. - Lwów:

Karol Wild, 1863. - [2], II, 118 S.

43. Poezye Mieczys?awa Romanowskiego. T. 1 I Mieczys?aw Romanowski ;

zebr. i u?o?y? Jan Amborsk. - Lwów: Gubrynowicz i Schmidt, 1883. - VIII,
230 S.

44. Poezye Mieczys?awa Romanowskiego. T. 2 I Mieczys?aw Romanowski ;

zebr. i u?o?y? Jan Amborski. - Lwów: Gubrynowicz i Schmidt, 1883. - [4],

286, [l] s.). - (Biblioteka Polska ; t. 35)

45. Poezye Mieczys?awa Romanowskiego. T. 3 / Mieczys?aw Romanowski ;

zebr. i u?o?y? Jan Amborski. - Lwów: Gubrynowicz i Schmidt, 1883. - [4],

237, [2] S.

46. Poezye Mieczys?awa Romanowskiego. T. 4 / Mieczys?aw Romanowski;
zebr. i u?o?y? Jan Amborski. - Lwów: Gubrynowicz i Schmidt, 1883. - [2],
260 S.

47. Poezje wybrane / Mieczys?aw Romanowski ; wyboru dokona? i wst?pem

opatrzy? Bogdan Ostrom?cki. - Warszawa: Ludowa Spó?dzielnia Wydawni

cza, 1974. -146, [10] S. - (Biblioteka Poetów)

48. Popiel i Piast: tragedia w pi?ciu aktach: z poda? i legend historycznych /

wierszem przez Mieczys?awa Romanowskiego. - Lwów: Karol Wild, 1862.

- [4],151 S.

49. Popiel i Piast: tragedia w 5 aktach / Mieczys?aw Romanowski. - Lwów:

Nak?. Towarzystwa Nauczycieli Szkó? Wy?szych, 1905. - 128 S. - (Wybór

pism Mieczys?awa Romanowskiego I wyda? Tadeusz Pini ; t. 2)

50. Powie?ci: Chor??y. Chart wata?ki I Mieczys?aw Romanowski. - Lwów:

nak?, H. W. Kallenbacha, 1854. - 73 S.
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51. "Przeczucie": dramat Mieczys?awa Romanowskiego o tematyce wspó?cze

snej I Mieczys?aw Romanowski ; wst?p Helena Wolny.
- [Kraków: Polska

Akademia Nauk], 1972. - S. [39]-59
Nadb.: Ruch Literacki. - R. 13, (1972), z. 1

52. Savannah [w] I Mieczys?aw Romanowski II G?os Nauczyciela. - 1989, nr

1, s. 39

53. Sk?d lec? ptacy ... [w.] I Mieczys?aw Romanowski II P?omyczek. - 1994, nr

3, s. 8

54. Sztandary polskie na Kremlu [w.] I Mieczys?aw Romanowski II Lwów i

Kresy. -1989, nr 59, s. 68 II Magazyn Polski. -1993, nr 1/2, s. 68

55. ?mier? Pu?askiego [w.] I Mieczys?aw Romanowski II G?os Nauczyciela. -

1993, nr 2, s. 33-34

56. ?piewak z oazy ; M?ody lutnista: poezye Mieczys?awa Romanowskiego. -

Lwów: H. W. Kallenbach, 1855. - [6], 49 s.

57. W promieniu Lwowa, ?ukowa i Medyki: listy Mieczys?awa Romanowskie

go 1853-1863 I oprac. i wst?pem poprzedzili Boles?aw Gawin i Zbigniew
Sudolski. - Warszawa: Pa?stwowy Instytut Wydawniczy, 1972. - 332 s.,

[20] s. tabl.

58. Wiersze wybrane oraz Dziewcz? z S?cza I Mieczys?aw Romanowski ; [wy
boru utworów dokona? Pawe? Bukowiec]. - Kraków: Towarzystwo Autorów

i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2002. - 150, [2] s. - (Kla

syka Mniej Znana). - ISBN 83-242-0040-1

59. Wybór liryków: oraz Dziewcz? z S?cza I Mieczys?aw Romanowski ; oprac.

Maria Olszaniecka - Wroc?aw [etc.]: Zak?ad Narodowy im. Ossoli?skich,

dr. 1961. - Wyd. 3 zm. - LXXVIII, 162 s. : il. - (Biblioteka Narodowa. Se

ria l ; nr 39)

60. Wybór pism Mieczys?awa Romanowskiego / wyda? Tadeusz Pini. - Lwów:

nak?. Towarzystwa Nauczycieli Szkó? Wy?szych, 1904. - 152 S.

61. Wybór poezji Mieczys?awa Romanowskiego. T. 1 I uk?ad i s?owo wst?pne
Julii Dicksteinówny. - Warszawa: nak?ad i druk Tow. Akc. S. Orgelbranda

S-ów, [ca 1913]. - [4], XVIII, [2],182, [2] s., [l] k. tabl. : il. - (Muzy: bi

blioteka literacko-artystyczna; 4)

62. Wybór poezji Mieczys?awa Romanowskiego. T. 2 I uk?ad i s?. wst?pne Julii

Oicksteinówny. - Warszawa: nak?ad i druk Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów,

[ca 1913]. - 184, [1] S. - (Muzy: biblioteka literacko-artystyczna; 4)

Gra?yna Markiewicz

Renata O?go
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Nabytki regionalne Ksi??nicy Zamojskiej
im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu

l. Adamczyk Ryszard: Izbicy dni powszednie: wojna i okupacja: pami?tnik

pisany po latach / Ryszard Adamczyk. - Lublin: Norbertinum, 2007. - 308 s.,

(16] s. tabl. : fot. - ISBN 978-83-7222-311-1

2. Be??ec przez dzieje / pod red. Andrzeja Urba?skiego-Be??ec: Urz?d Gminy

Be??ec, cop. 2008. - 248 s. : faks. fot. (w tym kolor, mapy.
- St:reszcz. ang przy

pracach.
- Indeksy. - ISBN 978-83-927433-0-9

3. Borz?cki Artur: 60 lat Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie /

Artur Borz?cki. - Krasnystaw: Miejska Biblioteka Publiczna, 2008. - 132 s., [8]
s. tab!. : il. (g?. kolor.). - Bibliogr. s. 93-100 i przy notach biogr. - Indeks. -

rSBN 978-83-91 0867-2-8

4. Czubara Krzysztof: Zamo??: krótki przewodnik po zabytkach i miejscach

niezwyk?ych / Krzysztof Czubara ; fot. Jerzy Cabaj. - Wyd. 4. - Zamo??: "Fot

press", 2007. - 36 s. : i?. kolor. -lSBN 978-83-925049-3-1

5. Dzieje miejscowo?ci gminy Mircze powiat hrubieszówski / Ewa Nied?

wied?, Józef Nied?wied?, Ewa Prusicka-Ko?con, Lech Szopi?ski, Marek Ko?eon

; Urz?d Gminy Mi.rcze ; Regionalny O?rodek Bada? i Dokumentacji Zabytków
w Lublinie, Oddzia? Krajowego O?rodka Bada? i Dokumentacji Zabytków w

Warszawie. - Mircze; Zamo??: Urz?d Gminy Mircze, 2008. - ] 84 s. : fot. (w

tym kolor.), ryc., mapy.
- (Dzieje Gmin Zamojszczyzny ; t. 5)

6. Gawe? ?ukasz: Skarby UNESCO / ?ukasz Gawe?; [aut. zdj?? i ?ród?a il.:

P. Armatys et al. - Kraków: Wydaw. Kluszczczy?ski, 2008. - 112 s. : i?. - (Pol
ska - Wydawnictwo Kluszczy?ski). -ISBN 978-83-7447-078-0

7. Jawor Marek: Horyniec Zdrój i okolice / [wydano na zlec. Urz?du Gminy

Horyniec Zdrój; tekst i fot. Marek Jawor]. - Wyd. 2. - Zamo??: ATUT Biuro

Promocji, 2008. -75 s. : fot. kolor. - ISBN 978-83-89797-J 3-1

8. Szko?a Podstawowa m 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamo?ciu: Jubileusz 90

Jat / pod red. Teresy So?owiej i in. - Zamo??: Szko?a Podstawowa nr 3, 2008. -

32 s. ; fot. koJor. -ISBN 978-83-92945-1-2

9. Kata Teresa: Hrubieszowskie / Teresa Kata; fot. Bogdan Cabaj. - Za

mo??: Wydaw. Spektrum, 2004. - 60 s. : fot. kolor. - ISBN 83-91 7662-5-X

10. Kazimlerczuk Zdzis?aw: Zamo?? - la citta ideale: przewodnik turystyczny
/ Zdzis?aw Kazimierczuk, Jaros?aw Matuszewski. - Zamo??: .Abacus", 2008. -

70, [2] s. : i?. koJor. - ISBN 978-83-925945-8-1

1 1 . K?dziora Andrzej: Zamo?? wczoraj i dzi? na starej pocztówce i fotografii
/ [tekst Andrzej K?dziora; oprac. graf. i fot. Jerzy Cabaj ; Powiatowa i Miejska
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Biblioteka Publiczna im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu). - Wyd.
2 uzup.

- Zamo??: Wydawnictwo Fotpress, 2008. - 88 s., [3] s. tabl. : fot. (w

trI? kolor.). - ISBN 978-83-924910-6-4

12. Kie?b Zbigniew: Zarys historii 2 Pu?ku Saperów Kaniowskich / Zbigniew Kie?b.

- Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium", 2008. - 32 s. : fot.

13. Ko?ci?ski Mieczys?aw: Krasnobrodzkie portrety rodzirme / Mieczys?aw
Ko?ci?ski. - Lublin: Wydawnictwo Polihyrnnia, 2007. - 227 s. : portr., fot.,
faks. - Bibliogr. s. 2 15. Indeks. - ISBN 978-83-7270-5 l 6-7

14. Ko?ci?ski Mieczys?aw: Za bram? ciszy: na krasnobredzkich cmentarzach

/ Mieczys?aw Ko?ci?ski. - Lublin: Polihymnia, 2005. - 171, [2] s. : faks., fot.,

pl., mapy, portr,
-

Bibliogr. s. 17 l. - ISBN 83-7270-335-3

15. Ksi??ki i historia: ksi?ga jubileuszowa ofiarowana dr. Zdzis?awowi Biele

niowi z okazji 50-lecia nieprzerwanej pracy w Bibliotece im. Hieronima ?opa

ci?skiego w Lublinie / [pod red. Zofii Ciuru? (przewodn.)]. Lublin: Woje
wódzka Biblioteka Publiczna im Hieronima Lopaci?skiego, 2008. - 296 s. :

portr,
- ISBN 978-83-86361-18-2

16. Kulik Adam Wies?aw: Le?mian, Le?mian: wspomnienia o Boles?awie

Le?mianie / zebra? Adam Wies?aw Kulik Gda?sk: Wydawnictwo S?owo/Obraz

Terytoria, 2008. - 255 s. : faks., fot. - ISBN 978-83-7453-755-1

17. Kurzyna Marian: Spotkania z przyrod? na szlakach turystycznych Ziemi

Bi?gorajskiej: przewodnik / Marian Kurzyna: fot. Andrzej Czacharowski, Pau

lina Czacharowska. - Bi?goraj: "Helvetica"", 2006. - 286 s. : fot. - ISBN 83-

922784-5-3

18. Le?niewski S?awomir: Jan Zamoyski: hetman i polityk / S?awomir Le

?niewski. - Warszawa: BelJona, cop. 2008. - 179, [5] s., [8] s. tabl. (w tym

kolor.) : il. -

Bibliogr. s. 177-179. - ISBN 978-83-11-1133 1-2

19. Lorentz Ewa: Szpital ?w. Miko?aja w Zamo?ciu [1886-2007]: zarys dzie

jów / Ewa Lorentz ; [red. Marek Jawor]. - Zamo??: Atut Biuro Promocji, 2008.

- 72 s. : fot. kolor., portr.
- ISBN 978-83-89797-10-0

20. Parafia rzymsko-katolicka pw. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lu

belskim / red. Zygmunt Jagie??o. - Tomaszów Lubelski, 2008. - 187 s. : fot.

21. Polkowska Irena: Vancouver - moja mi?o??: czyli "B??kitne Bolero"

wspomnienia z Kanady / Irena Polkowska. - Szczecin: Akcydens Drukarnia,
2008. - 77 s. - ISBN 978-83-60303-18-4

22. Pokropi?ski Bogdan: Hrubieszowskie koleje w?skotorowe / Bogdan Po

kropi?ski, Hubert Chwedyk. - Zamo??: Atut Biuro Promocji, 2008. - 140 s : i?.

- Bibliogr. s. [141-142]. -ISBN 83-89797-04-6

23. Polska w krajobrazie i zabytkach T. l, cz. l/fot. Bulhak et al. ; fot. zebra?
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i z?o?y? W. Dzwonkowski ; aut. artyku?ów: A. Janowski et al.].
- Lublin: Wy

dawnictwo Akademickie WSSP, 2007. - [128] s. pag. varia: fot. - Indeks. -

ISBN 978-83-60594-] O-O

Reprint, oryg.: Warszawa: Wydawnictwo Tadeusza Z?otnickiego, 1930

24. Polska w krajobrazie i zabytkach. T. I, cz. 2 / [fot. Bulhak et al. ; fot. ze

bra? i z?o?y? W. Dzwon.kowski ; aut. artyku?ów: W. Woydyna et al.]. - Lublin:

Wydawnictwo Akademickie WSSP, 2007. - [268] s. pag. varia: fot. - Indeks. -

ISBN 978-83-60594-10-0

Reprint, oryg.: Warszawa: Wydawnictwo Tadeusza Z?otnickiego, 1930

25. Przegon Wojciech: Kawiarnia "Ratuszowa" w Zamo?ciu / Wojciech

Przegon.
- Zamo??: Zak?ad Poligraficzny Attyla, 2007. - 92 s. : fot. w tym ko

lor. -l SBN 978-83-926452-0-7

26. Rze?niak Maria: Rotunda Zamojska
= The Zamojska Rotunda: Miejsce

martyrologii ludno?ci polskiej w latach 1940-1944 = The place of martyrdom of

the Polish people between 1940-1944 / tekst Maria Rze?niak ; prze?. [z pol.]

Ryszard E.L. Nawrocki. - Zamo??: Polihymnia, 2007. - 54 s. : faks., fot. (w tym

kolor.), pl. - ISBN 978-83-60893-04-3. ISBN 978-83-7270-546-1

27. Skarby zanikaj?cego pi?kna: 30 lat sejmików wiejskich zespo?ów teatral

nych w Tarnogrodzie: publikacja jubileuszowa / pod red. Lecha ?liwonika. -

Warszawa; Tamogród. [Tarnogrodzki O?rodek Kultury], 2005. - 97 S., [l] k.

tabl. kolor. : il.

28. Turystyka aktywna i jej rozwój na Roztoczu - regionie pogranicza: Ac

tive tourism and its development in the Roztocze region - borderland area / red.

nauk. Andrzej ?wieca, Krzysztof Kalamucki. - Lublin: Kartpol : na zlec. Samo

rz?du Województwa Lubelskiego, 2006. - 312 s., [1] k. tabl. z?o?. : il. (w tym

kolor.). - Bibliogr. przy rozdz. -1SBN 978-83-89720-77-1 (Kartpol)

29. Wójtowicz Leszek: Pó?niej szatan wst?pi? w ludzi: zapiski nie tylko z

Wo?ynia / Leszek Wójtowicz. - Lublin: Norbertinum, 2008. - 63 S., [10] s. tabl.

: fot. kolor. -

Bibliogr. s. [65]. - ISBN 978-83-7222-332-6

30. Wysiedlenia, wyp?dzenia i ucieczki 1939-1959: Atlas ziem Polski: Pola

cy, ?ydzi, Niemcy, Ukrai?cy / red. atlasu: Witold Sienkiewicz, Grzegorz Hry
ciuk ; aut. tekstów: Grzegorz Hryciuk [et al.]. - Warszawa: Demart. 2008. - 240

s. : fot. (w tym kolor.), mapy.
- ISBN 978-83-7427-391-6

3l. Zieli?ski W?adys?aw Kornel: Opis Lublina jako przewodnik dla zwiedza

j?cych miasto i jego okolice / W?adys?aw K. Zieli?ski. - Lublin: Bestprint s.c.,

2008. - 67. s., [I] k. luz. : mapa
- lSBN 978-83-60702-41-3

Reprint oryg: Lublin: Nakl. Ksi?garni. Arcta, 1876

Gra?yna Markiewicz
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KSI??KI, KTÓRE WARTO KUPI?

KSi??ki, które warto kupi?

Fraczek Agnieszka: Banialuki do zabawy i nauki. - ?ód?: Literatura, 2008

Wydarzeniem na rynku ksi??ki dzieci?cej jest ukazanie si? kolejnej pracy

Agnieszki Fr?czek, skierowanej do dzieci w wieku od trzech do dziesi?ciu lat.

Pisarka z pe?n? swobod? bawi si? j?zykiem, opowiada zwariowane, psotne hi

storie. M?odemu odbiorcy wskazuje wyrazy dziwne, ?mieszne oraz nietypowe.
W wierszykach kryj? si? informacje o znaczeniu s?ów trudnych. Maluch mo?e

niejednego si? nauczy?. Pisarka do ka?dego wiersza dodaje krótki tekst proz?,

t?umacz?cy znaczenie tytu?owego wyrazu. Zdumiewaj?ce przygody staj? si?
kluczem do wzbogacenia j?zyka naszych dzieci w formie swobodnej zabawy.
Nie bez znaczenia dla funkcji publikacji s? ilustracje wykonane przez Beat?

Zd?b?·

KuJik Adam: Le?mian, Le?mian. - Gda?sk: S?owo/Obraz Terytoria, 2008

Adam Kulik przedstawi? niezwyk?e reminiscencje dawnych lat na podstawie
rozmów z ostatnimi ?yj?cymi ?wiadkami egzystencji Boles?awa Le?miana.

Autor opisuje niezwyk?e wspomnienia osób, które pami?ta?y poet? z czasów,

gdy przebywa? w Hrubieszowie i Zamo?ciu. Z relacji przyjació? i wspó?pracow
ników oraz osób z otoczenia poety udokumentowano wiele nieznanych dot?d
faktów i wzbogacono dotychczasowy wizerunek tego wybitnego, niezwykle

utalentowanego i niesamowicie oryginalnego cz?owieka. Lektura tej ksi??ki
dostarcza wiele przyjemno?ci, uzupelnia biografi?, przedstawia bogaty materia?

ilustracyjny. Publikacja o "poecie z Zamo?cia", niepowtarzalnym literacie jest

niebywale przyjemn? lektur?.

Nowak Ewa: Rezerwat niebieskich ptaków.
- Warszawa: Wydawnictwo

Egmont Polska, 2008

?wiat nastolatków z najzamo?niejszych polskich rodzin. Akcja powie?ci to

czy si? w ekskluzywnej szkole. Od tej powie?ci nie mo?na si? oderwa?, a po

przeczytaniu nawet na moment przesta? o niej my?le?. Niepowtarzalna atmosfe

ra towarzyszy losom rodziny Sary Wieckiej, nastolatki z Warszawy. Jej proble

my s? charakterystyczne dla rówie?ników bohaterki. Niezawodna intuicja Ewy
Nowak po raz kolejny trafia w upodobania m?odzie?y. Ksi??ki z tej serii s? po

prostu rewelacyjne.
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Orlo? Maciej: Tajemnicze przygody Meli. - Kraków: Znak, 2008

"Tajemnicze przygody Meli" to pi?? krótkich bajek z mora?em. Maciej Or

?o? napisa? je dla swojej córki. Ciekawe opowiadania opisuj? codzienno?? ma?ej

dziewczynki. Dziadek Meli wprowadza do rzeczywisto?ci dziecka elementy

tajemnicze, spotkania z krasnoludkami i smokami, historyjki, w których szczo

dro?? o?miesza chciwo??, a m?dro?? g?upot?. Dodatkowym atutem s? pi?kne

ilustracje Joanny Jung. Publikacja powinna zainteresowa? m?odego odbiorc?.

Polska Niepodleg?a: encyklopedia PWN. - Warszawa: Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, 2008
'

Encyklopedia przygotowana z okazji dziewi??dziesi?tej rocznicy odzyskania

przez Polsk? niepodleg?o?ci. W 1918 roku n Rzeczpospolita sta?a si? faktem.

Szczególnym miejscem by?a wówczas Warszawa, stolica odrodzonej Polski. Tu

powstawa?y nadzieje, aktywowa?o si? ?ycie ojczyzny.
Celem tej publikacji, redagowanej przez Bart?omieja Kaczorowskiego jest

przedstawienie wspó?czesnemu odbiorcy wydarze? z tamtych lat. Cho? w ma

?ym stopniu, przybli?enie emocji, jakie towarzyszy?y tym niecodziennym prze

?yciom.

Encyklopedia ma uk?ad tematyczny. Kolejne rozdzia?y dotycz? historii, spo

?ecze?stwa, polityki i gospodarki. Prezentowana jest sztuka, literatura, muzyka,
teatr i film, znajduj? si? artyku?y na temat ksi??ki i prasy oraz sportu. Publikacja
zakresem chronologicznym obejmuje okres fi Rzeczypospolitej. Zawiera oko?o

2000 hase? oraz liczne ilustracje, mapy, tabele i teksty ?ród?owe.

Wechterowicz Przemys?aw: Wielkie marzenia. - Kraków: Znak, 2008

Publikacja o formacie codziennej gazety, sk?adaj?ca si? z dwudziestu jeden

plansz. Krótki tekst jest ?ci?le zwi?zany z ilustracj?. Grafika jest do?? sk?pa
w barw?, wyj?tkowo spokojna. Tekst Przemys?awa Wechterowicza jest zabaw

ny, a ilustracje Marty Ignerskiej odwa?ne. Przedstawiaj? ?wiat pe?en detali i

stanowi? precedens w ksi??ce dzieci?cej. Obrazkowo-tekstowo formu?a pozwala
na swobodne odczucia, pobudza wyobra?ni? ma?ego czytelnika. "Wielkie ma

rzenia" to jednocze?nie ksi??ka, która pozwala dzieciom my?le? i marzy?.

Wszyscy tu marz?: dywan chcia?by polecie? na Marsa, ogie? marzy o zostaniu

stra?akiem itd.

Wharton William: Niedobre miejsce.
- Pozna?: Rebis, 2008

Powie?? nie?yj?cego ju? pisarza jak zwykle przyjemnie nas zaskakuje. Nie

wiele osób potrafi tak jak on pisa? o m i?o?ci, przyja?ni i zdradzie. M?ode ame

ryka?skie ma??e?stwo odwiedza Pary?. Oboje s? artystami i w tym magicznym
mie?cie poszukuj? inspiracji twórczej.

Tu poznaj? ludzi, którzy wkraczaj? w ich ?ycie, nieoczekiwanie je kompli

kuj?c.
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Czytaj?c t? ksi??k?, prze?ywamy przygody razem z bohaterami. Opowie??
ta u?wiadamia nam, ?e ?ycie ka?dego mo?e niespodziewanie si? skomplikowa?.

Otaczaj?cy ?wiat jest nieprzewidywalny, cz?sto zaskakuje. Pisarz zwraca uwag?

na odmienno?? w odczuwaniu kobiet i m??czyzn, odmienno?? w widzeniu tej

samej rzeczywisto?ci. Podczas lektury ulegamy paryskiej atmosferze i mo?emy

?wietnie si? zrelaksowa?.

Wrona Helena: Dzielny lew Lesio. - Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne

Parpamedia, 2007

Tematem kolejnej bajki terapeutycznej jest przemoc, która wp?ywa destruk

cyjnie zarówno na relacje w rodzinie jak i w ?rodowisku szkolnym. Niew?a?ci

we zachowania doros?ych pozbawiaj? dzieci podstawowych potrzeb: ciep?a,
mi?o?ci, bezpiecze?stwa, towarzyszy im ci?g?y l?k, poczucie winy, dlatego

bywaj? agresywne, maj? problemy w szkole i trudno?ci z nawi?zywaniem

szczerych kontaktów z otoczeniem.

Ksi??ka mo?e by? pomocna ofiarom przemocy, wskazuje równie? pozytyw
ne wzorce zachowa?.

Wrona Helena: Kasia i Zosia. - Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne

Parpamedia, 2007

Bohaterki ksi??eczki mieszkaj? w pi?knym domu, maj? pe?n? rodzin?, z po

zoru szcz??liw?. Jednak rodzice dziewczynek s? zapracowani, a one czuj? si?
samotne i odrzucone. Mama i tata dziewczynek, skoncentrowani na w?asnych

sprawach maj? poczucie, ?e s? dobrymi rodzicami. Mamy tu do czynienia z kry

zysem rodzinnym. Panienki nawi?zuj? nowe przyja?nie, które okazuj? si? dla

nich pomocne. Doro?li natomiast dowiaduj? si?, ?e poproszenia o pomoc kogo?
z zewn?trz nie mo?na odbiera? w kategoriach wstydu.

Jest to bajka terapeutyczna, odpowiada na pytania: jak czuj? si? dzieci w ro

dzinie, która z pozoru jest taka jak wszystkie, jak poprosi? o pomoc i nie od

czuwa? wstydu z tego powodu? W jaki sposób budowa? wi?zi z dzie?mi i da

wa? im zapewnienie o w?asnych uczuciach i o tym, i? mog? liczy? na swoich

opiekunów. Przedstawiona publikacja wskazuje jak upora? si? z tematami trud

nymi, wstydliwymi czy poradzi? sobie z kryzysem rodzinnym. Ma ona przede

wszystkim charakter profilaktyczny, mo?e ni? si? pos?u?y? rodzic oraz pedagog,

terapeuta czy psycholog.

Wrona Helena: Rodzina misiów. - Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne
Para media, 2007

Niektóre dzieci ?yj? w ?rodowisku wychowawczym, które przyczynia si? do

powstawania zaburze? zachowania. Zachowania te z kolei utrudni?j? dzieciom

kontakty spo?eczne, realizacj? zada? szkolnych i ?yciowych. Takim ?rodowi

skiem s? niew?tpliwie rodziny z problemem alkoholowym.
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Dziecko ?yj?ce w takich warunkach nara?one jest na prze?ywanie nieko

rzystnych do?wiadcze?, które powoduj? zaburzenia jego rozwoju emocjonalne

go. To w?a?nie dzieci zmagaj?cych si? z problemem alkoholizmu dotyczy ksi?
?eczka o rodzinie misiów. Publrkacja uczy radzenia sobie w sytuacjach trud

nych.

Marzena Rosiak
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TO WARTO WIEDZIE?

2009 -

Mi?dzynarodowy Rok Astronomii

Rok 2009 zosta? og?oszony przez ONZ podczas 62. sesji Zgromadzenia

Ogólnego w dniu 20 grudnia 2007 r. Mi?dzynarodowym Rokiem Astronomii.

Okazj? do tego jest rocznica 400 lat od pierwszego u?ycia teleskopu przez Gali

leusza.

Celem roku astronomii jest zwi?kszenie zainteresowania spo?ecze?stw

astronomi? oraz nauk? w ogóle, wskazanie korzy?ci jakie ludzko?? odnosi z ich

rozwoju, przekazanie naj nowszych wyników bada?, a tak?e rozwój pokojowych
metod wspó?pracy mi?dzy narodami.

W roku 2009 maj? miejsce nast?puj?ce rocznice i wydarzenia:
- 400 lat od pierwszego u?ycia teleskopu do celów astronomicznych (Galileusz)
- 90 lat istnienia Mi?dzynarodowej Unii Astronomicznej (lAU)
- 40 lat od pierwszego l?dowania cz?owieka na Ksi??ycu (Apollo 11)
-

naj d?u?sze za?mienie S?o?ca w XXI wieku

Powo?any zosta? mi?dzynarodowy komitet organizacyjny Roku oraz naro

dowe komitety w wielu krajach (w tym w Polsce). Ogólno?wiatowe projekty

Mi?dzynarodowego Roku Astronomii 2009:

• 24 godzinna astronomia - pokazy astronomiczne trwaj?ce ??cznie przez 4 dni

• Galileoscope - bardzo tani teleskop dost?pny dla ka?dego
• Kosmiczny dziennik - blogi prowadzone przez znanych astronomów

• Portal do Wszech?wiata - witryna ze zdj?ciami, materia?ami wideo, odno-

?nikami do dalszych materia?ów

• Ona jest astronomem - projekt skierowany do kobiet

• ?wiadomo?? Wszech?wiata -

pomoc dzieciom pokrzywdzonym przez los

• cykl szkole? dla nauczycieli
• cykl wystaw najpi?kniejszych zdj?? kosmosu

• ?wiadomo?? ciemnego nieba - koordynacja inicjatyw zwi?zanych z ochron?

naturalnego ciemnego nieba przed zb?dnym zanieczyszczeniem sztucznym

?wiat?em

• Astronomia i ?wiatowe dziedzictwo - ochrona obszarów, budowli zwi?zanych
z astronomi? i stanowi?cych element dziedzictwa kulturalnego ludzko?ci.
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2009 -

Mi?dzynarodowy Rok W?ókien Naturalnych

Zgromadzenie Ogólne, dostrzegaj?c, ?e zró?nicowana gama w?ókien natu

ralnych produkowanych w wielu krajach stanowi wa?ne ?ród?o dochodu dla

farmerów i przez to odgrywa wa?n? rol? w poprawie bezpiecze?stwa ?ywno

?ciowego, zwalczaniu ubóstwa oraz przyczynia si? do osi?gni?cia Milenijnych
Celów Rozwoju, 20 grudnia 2006 zdecydowa?o ustanowi? rok 2009 Mi?dzyna

rodowym Rokiem W?ókien Naturalnych (rezolucja 61/189). Zgromadzenie

zaprosi?o Organizacj? NZ ds. Wy?ywienia i Rolnictwa (FAO) do obchodzenia

Roku we wspó?pracy z rz?dami, regionalnymi, mi?dzynarodowymi i pozarz?

dowymi organizacjami, sektorem prywatnym i w?a?ciwymi organami NZ.

Zgromadzenie zach?ci?o wszystkie rz?dy, organizacje systemu Narodów

Zjednoczonych i wszystkich innych partnerów do wykorzystania obchodów

Roku, w celu zwi?kszenia ?wiadomo?ci dotycz?cej znaczenia tych naturalnych

produktów. Wezwa?o równie? pa?stwa oraz w?a?ciwe organizacje regionalne
i mi?dzynarodowe, a tak?e zaprosi?o organizacje pozarz?dowe i sektor prywat

ny, do dobrowolnego wsparcia na rzecz obchodów Roku.

2009 -

Mi?dzynarodowy Rok Pojednania

20 listopada 2006 roku Zgromadzenie Ogólne zdecydowa?o, by 2009 rok

ustanowi? Mi?dzynarodowym Rokiem Pojednania (rezolucja 61/17). Zgroma
dzenie wyrazi?o swoj? niez?omn? determinacj? we wspieraniu procesu pojedna
nia w spo?ecze?stwach dotkni?tych lub podzielonych konfliktem uznaj?c, ?e jest

konieczny dla ustanowienia stabilnego i trwa?ego pokoju.

Zgromadzenie zaprosi?o zainteresowane rz?dy oraz organizacje mi?dzynaro
dowe i pozarz?dowe do wspierania procesów pojednania w?ród tych spo?e
cze?stw. Zach?ci?o równie? do wdra?ania odpowiednich kulturalnych, eduka

cyjnych i spo?ecznych programów w celu promowania idei pojednania, poprzez

organizowanie konferencji i seminariów oraz upowszechnianie informacji zwi?

zanych z tym tematem.
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2009 - Rok Jerzego Grotowskiego

.w 2009 r. mija 10. rocznica ?mierci Jerzego Grotowskiego, 50. - obj?cia kie

rownictwa Teatru 13 Rz?dów w Opolu (pó?niejszego Teatru Laboratorium we

Wroc?awiu) przez Ludwika Flaszena i Jerzego Grotowskiego. W tym roku wy

pada te? 25-lecie samorozwi?zania Teatru Laboratorium. Z tej okazji UNESCO

og?osi?o rok 2009 Rokiem Jerzego Grotowskiego.

Program Roku Grotowskiego 2009 obejmuje wiele wydarze? artystycznych
i naukowych takich jak konferencje, festiwale, wystawy i instalacje, seminaria

i spotkania, które odb?d? si? we Wroc?awiu, Krakowie, Warszawie oraz za

granic?: w Stanach Zjednoczonych, Danii, Niemczech, Czechach, Austrii,

Wielkiej Brytanii, Francji, W?oszech i na Kubie.

W ramach Roku Grotowskiego odb?d? si? tak?e dwa festiwale: od 31 marca

do 5 kwietnia 2009, Premio Europa per il Teatro, uroczysto?? wr?czenia Eu

ropejskiej Nagrody Teatralnej Krystianowi Lupie. W?ród laureatów tego wy

ró?nienia znajduj? si? m.in.: Ariane Mnouchkine, Peter Brook, Harold Pinter,
Robert Wilson i Pina Bausch. Gala Europejskiej Nagrody Teatralnej - wpisana
w program Roku Grotowskiego 2009 -

po raz pierwszy odb?dzie si? w Polsce.

Natomiast od 14 do 30 czerwca 2009 odb?dzie si? drugi festiwal - Mi?dzyna

rodowy Festiwal Teatralny ?wiat Miejscem Prawdy. Festiwal nawi?zuje
w swej nazwie do jednego z wyst?pie? Grotowskiego i stanowi okazj? do spo

tkania z twórczo?ci? re?yserów, którzy podczas swych artystycznych w?drówek

przekszta?caj i ró?ne obszary teatru XX w., nierzadko poszerzaj?c granice tej
sztuki.

2009 - Rok Polskiej Demokracji

UCHWA?A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKlEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

o og?oszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji

(M.P. z dnia 14 listopada 2008 r.)

Mija 90. rocznica odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci, a 4 czerwca 2009 r.

up?ynie 20 lat od wyborów, które zapocz?tkowa?y demokratyczne przemiany.
Do istnienia zosta? przywrócony Senat, a w pe?ni wolne i demokratyczne wybo-
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ry do tej Izby sta?y si? symbolem powrotu Polski do rodziny krajów demokra

tycznych. Ich wynik jednoznacznie dowiód?, ?e Polacy chc? sami decydowa?
o swoim losie.

System komunistyczny narzucony nam po II wojnie ?wiatowej wywola?
w dwóch pokoleniach Polaków t?sknot? za prawdziw? wolno?ci?, której demo

kracja jest jedyn? r?kojmi?. Pragnienie wolno?ci nigdy w naszym narodzie nie

zgas?o. Gdy tylko pojawi?a si? szansa na jego spe?nienie, zosta?a wykorzystana

przez Polaków jak najlepiej.
Nie mog?o by? inaczej w kraju, którego nazwa od wieków symbolizowa?a

przywi?zanie do demokratycznych idea?ów; kraju, którego naród, odrzucaj?c

nacjonalistyczny egoizm, umieszcza? na sztandarach has?o "Za wolno?? wasz?

i nasz?".

My nie zapominamy, ?e to g?os Polaków, którzy od Strajku Sierpniowego
i powstania "Solidarno?ci" wyra?nie i dono?nie formu?owali program powrotu
do europejskiej wspólnoty, zburzy? mur dziel?cy Europ?.

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OG?ASZA ROK 2009 RO

KlEM POLSKIEJ DEMOKRACJI.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca si? do wszystkich obywateli Rzeczy

pospolitej Polskiej o piel?gnowanie demokratycznych tradycji i szerzenie de

mokratycznych obyczajów w ?yciu spo?ecznym.
Senat zach?ca w?adze pa?stwowe i samorz?dowe do podejmowania inicjatyw

sprzyjaj?cych ugruntowaniu demokratycznych regu? post?powania. Senat uzna

je, ?e poszanowanie demokracji jest istotnym elementem polskiej racji stanu.

Senat apeluje do nauczycieli, wychowawców m?odych Polaków o kszta?to

wanie postaw demokratycznych w?ród pokolenia, które b?dzie decydowa?o
o przysz?o?ci Polski.

Senat jest przekonany, ?e za utrzymanie i rozwój demokratycznych norm je

ste?my odpowiedzialni wszyscy, wi?c ich upowszechnianie powinno by? natu

ralnym zadaniem mediów. Wszelkie warto?ci kszta?tuj?ce demokracj?, w tym

tak?e dotycz?ce wolno?ci s?owa, powinny by? traktowane z powag? i odpowie

dzialno?ci?.

Polsko??, polska kultura, obyczaje i historyczna pami?? s? nierozerwalnie

z??czone z demokracj?. Uwa?amy przeto, ?e Rok Polskiej Demokracji powinien

by? czasem umacniania naszych demokratycznych tradycji oraz warto?ci.

Uchwa?a podlega og?oszeniu w Dzienniku Urz?dowym Rzeczypospolitej
Polskiej "Monitor Polski".
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2009 - Rok Rodzinnej Opieki Zast?pczej

UCHWALA

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 pa?dziernika 2008 r.

w sprawie og?oszenia roku 2009 Rokiem Rodzinnej Opieki Zast?pczej

(M.P. z dnia 15 pa?dziernika 2008 r.)

Propagowanie i rozwijanie rodzinnej opieki zast?pczej ma g??bokie uzasad

nienie spo?eczne i ekonomiczne. Jest to jeden z najbardziej efektywnych i po??

danych sposobów ochrony i pomocy dzieciom nieposiadaj?cym naturalnej i pra

wid?owo funkcjonuj?cej rodziny.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaj?c potrzeb? poprawy losu dzieci odrzu

conych i osieroconych oraz dzia?a? na rzecz rozwoju i popularyzacj i ruchu ro

dzicielstwa zast?pczego w Polsce, og?asza rok 2009 Rokiem Rodzinnej Opieki

Zast?pczej.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje, ?e przyj?cie uchwa?y przyczyni si?
do pe?niejszego wdro?enia zmian legislacyjnych usprawniaj?cych dzia?ania

ró?nych form rodzinnej opieki zast?pczej oraz zabezpieczenia ?rodków na ten

cel w bud?ecie pa?stwa na rok 2009,
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KRONIKA

KRONIKA BIBLIOTEK PUBLICZNYCH

POWIATU ZAMOJSKIEGO

I PÓ?ROCZE 2008 ROKU
-

wybór-

ZAMO??

stYCZe/1

• Literackie portrety zimy
- codzienne zaj?cia biblioteczne dla dzieci podczas

ferii. W programie m.in.: Zima w Bullerbyn; W krainie bia?ych nied?wiedzi;

W poszukiwaniu polarnej zorzy; Zima misia Uszatka; Opowie?ci spod bie

guna; Zima Muminków; Zima na wiejskim podwórku; Zima w piwnicznej
-

Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y Ksi??nicy Zamojskiej
• Puchatkowe spotkania

- ca?oroczny cykl cotygodniowych zaj?? bibliotecz

nych dla naj m?odszych i ich opiekunów - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y

Ksi??nicy Zamojskiej
• Zaproszenia i kotyliony na bal; Maski karnawa?owe - konkursy plastyczne

- Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y Ksi??nicy Zamojskiej
• Ksi??koczytusy - comiesi?czny konkurs czytelniczy - FB fi' 2

• Ferie w bibliotece -

zaj?cia biblioteczne dla dzieci we wtorki i czwartki -

FB ID' 2

• Bajka na ratunek - g?o?ne czytanie i pogadanka - FB nr 2

• Co to znaczy
- ksi??ka nam wyt?umaczy

- zintegrowane zaj?cia dla dzieci

w oparciu o ksi??ki Grzegorza Kasdepke prowadzone podczas ferii zimo

wych - FB nr 3

• ?wierkacze - zaj?cia czytelniczo-plastyczne - FB nr 3

• Dzieci?ce kol?dowanie - konkurs kol?d - FB nr 3

• Moja niezapomniana bajka; Prezent dla Babci i Dziadka - konkursy pla-

styczne
- FB ID' 4

• Bezpiecze?stwo nieletnich - pogadanka z udzia?em policjanta
- FB nr 4

luty

• Ale? ta natura ma wyobra?ni?
- og?oszenie ogólnopolskiego konkursu

fotograficznego o tematyce ekologicznej, zorganizowanego dzi?ki wsparciu
finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki

Wodnej w Lublinie - Centrum Informacji Ekologicznej Ksi??nicy Zamoj

skiej
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• Ormianie zamojscy w kulturze polskiej - spotkanie z Bogdanem Kasprowi
czem w ramach Zamojskich Biesiad Literackich - Ksi??nica Zamojska

• Ormianie zamojscy w kulturze polskiej
-

wystawa materia?ów ze zbiorów

zamojskiej biblioteki - Ksi??nica Zamojska
• Katedra w Zamo?ciu - promocja albumu po??czona z otwarciem wystawy

fotografii Wies?awa Lipca zatytu?owanej Pejza? liryczny - Ksi??nica Za

mojska
• Autorska wystawa prac plastycznych Eweliny Mierzwa, niepe?nosprawnej

artystki z Dominikanówki - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych

Ksi??nicy Zamojskiej
• ?Wi?t ksi??ek przyjaznych dziecku - ca?oroczne sobotnie zaj?cia biblioteczne

prowadzone w oparciu o teksty literackie dla dzieci Oddzia? dla Dzieci

i M?odzie?y Ksi??nicy Zamojskiej
• Ba?? nie zna granic

- ca?oroczny cykl g?o?nego czytania ba?ni dla dzieci

z Miejskiego Przedszkola nr 8 - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y - Ksi??nica

Zamojska
• Podwodny ?wiat kapitana Nemo; Moja Walentynka; Projektuj? mask? kar

nawa?ow?, Pomys? na dobry prezent
- konkursy czytelniczo-plastyczne - FB

nr2

• Abecad?o czytelnika - A jak Andersen - zaj?cia czytelniczo-plastyczne - FB

nr 3

• ?Wiat za 100 lat - konkurs plastyczny
- FB nr 4

marzec

• Superstatuetka dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamo

?ciu - g?ówna nagroda w ogólnopolskim konkursie na najlepiej przeprowa

dzon? kampani? Cala Polska czyta dzieciom w roku szkolnym 2006/2007

• Rado?? tworzenia -

wystawa prac plastycznych Mariusza Jarzyny - gimna

zjalisty, uczestnika szkolnego kó?ka plastycznego w ?abu?kach - Ksi??nica

Zamojska
• Mi/o?? rozkwita ró?? - og?oszenie konkursu poezji mi?osnej dla osób niepel

nosprawnych - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych Ksi??nicy Zamoj
skiej

• Krzy? -

wystawa fotografii Roberta Huka - Ksi??nica Zamojska
• Kufer pe?en bajek dla przedszkolaka

- ca?oroczny cykl g?o?nego czytania
dzieciom z Niepublicznego Przedszkola "S?oneczko" - Oddzia? dla Dzieci

i M?odzie?y Ksi??nicy Zamojskiej
• Anaruk i mieszka?cy Grenlandii; Kosz z pisankami; Marzanno, Marzanno

ty zimowa panno
- konkursy czytelniczo-plastyczne

- FB nr 2

• Przewodnik po ?wi?tach Wielkanocnych - zaj?cia biblioteczne - FB m 3

• Kto czyta, ten wie - konkurs czytelniczy - FB nr 4
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• Ksi?ga tradycji wielkanocnych - pogadanka i zaj?cia plastyczne - FB nr 6

kwiecie?

• Szymon Szymonowic i jego epoka - mi?dzyszkolny konkurs wiedzy o litera

turze staropolskiej dla gimnazjalistów i uczniów szkól ponadgimnazjal

nych, zorganizowany z okazji obchodów Roku Szymona Szymonowica
w ramach programu Szymon Szymonowic -

poeta wci?? aktualny? dofrnan

sowanego ze ?rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Ksi??
nica Zamojska

• Niecodzienna wizyta
- wizyta dyrektorów wojewódzkich bibliotek publicz

nych w naszej Bibliotece - Ksi??nica Zamojska
• Rosyjskie i polskie skarby UNESCO -

wystawa fotograficzna przygotowana

przez Instytut A. Mickiewicza oraz Rosyjsk? Agencj? Informacyjn? Novo

sti - Ksi??nica Zamojska
• Literatura rosyjska znana i nieznana - wyk?ad dr Aliny Or?owskiej wyg?o

szony podczas otwarcia wystawy Rosyjskie i polskie skarby UNESCO -

Ksi??nica Zamojska
• Obchody ?wiatowego Dnia Ksi??ki w zamojskiej Bibliotece obchodzony

pod medialnym patronatem Telewizji Internetowej www.zamosc.tv. W pro

gramie m.in.: Aforyzmy o ksi??ce -

wystawa w Oddziale dla Dzieci i M?o

dzie?y; okoliczno?ciowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki nt. Ksi??

ka, dzi?ki której wci?? czytam; Ksi??ka mojego dzieci?stwa - zaj?cia dla

dzieci w ramach imprezy cyklicznej .Puchatkowe spotkania"; Ksi??ka z ró

?? dla przedszkolaka - zapoznanie z legend? o ?w. Jerzym oraz tradycji ob

darowywania czytelników ró?ami zwi?zanej z Dniem Ksi??ki - Ksi??nica

Zamojska
• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki po?wi?cone powie?ci W. My

?liwskiego Traktat o ?uskaniu fasoli nagrodzonej nagrod? literack? Nike

- Ksi??nica Zamojska
• Królewna ?nie?ka - inscenizacja w wykonaniu dzieci niepe?nosprawnych

w ramach cyklu Wiosna teatralna niepelnosprawnych - O?rodek Czytelnic
twa Niepe?nosprawnych Ksi??nicy Zamojskiej

• Pochyli? si? nad cz?owiekiem -

wystawa pokonkursowa osób niepe?no

sprawnych inspirowana nauk? i dzia?alno?ci? papie?a Jana Paw?a II -

O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych Ksi??nicy Zamojskiej
• Budzimy wiosn? wierszem i p?dzlem

- konkurs czytelniczo-plastyczny dla

przedszkolaków - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y Ksi??nicy Zamojskiej
• Opowie?? o Maud -

wystawa z okazji lOO-lecia wydania Ani z Zielonego

Wzgórza
- Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y Ksi??nicy Zamojskiej

• Rysujemy inicja?y - konkurs plastyczny
- Fg nr 1

• Strofy o wio?nie - konkurs recytatorski - FB nr 2
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• Bon cry ton? - zaj?cia biblioteczne na podstawie ksi??ki G. Kasdepke Bon

czy ton: savoir - vivre dla dzieci - FB nr 2

• Stop przemocy w szkole -

bezpieczne dziecko - zaj?cia biblioteczne w opar

ciu o ksi??k? E. Zubrzyckiej S?up soli - FB nr 2

• Wierszykamia - konkurs czytelniczy w oparciu utwory Aleksandra Rym
kiewicza - FB nr 3

• Ka?dy kwiat to ma?y ?wiat - monta? s?owno-muzyczny dla naj m?odszych -

FBnr3

• Wiersze Juliana Tuwima - konkurs recytatorski - FB nr 4

• Wiosna w mojej okolicy - konkurs plastyczny
- FB nr 4

• To maja ksi??ka ...

- zaj?cia czytelnicze
- FB nr 6

maj

• Ale? ta natura ma wyobra?ni? - podsumowanie ogólnopolskiego konkursu

fotograficznego o tematyce ekologicznej (nap?yn??o 114 prac, nagrodzono
i wyró?niono 29 osób), otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wydanie

wydawnictwa dokumentuj?cego zrealizowane zadanie - Centrum Informacji

Ekologicznej Ksi??nicy Zamojskiej
• W ramach Zamojskich Biesiad Literackich odby?o si? spotkanie autorskie

z Danielem Odij? - publicyst?, autorem powie?ci i opowiada?, przedstawi
cielem najm?odszego pokolenia twórców, którego pisarstwo zosta?o wysoko
ocenione zarówno przez krytyków, jak i czytelników - Ksi??nica Zamojska

• II Warsztaty Literackie - prowadzi? Marcin Sendecki -

poeta, dziennikarz

i krytyk. Warsztaty zorganizowane we wspó?pracy z Zamojskim Forum Po

etyckim, organizacj? m?odych pasjonatów poezj? wspó?czesn? - Ksi??nica

Zamojska
• Biblioteki publiczne powiatu zamojskiego -

wystawa prezentuj?ca publicz
ne placówki biblioteczne naszego powiatu, przygotowana z okazji Ogólno

polskiego Tygodnia Bibliotek - Ksi??nica Zamojska
• B??kitne królestwo - przedstawienie w wykonaniu dzieci i m?odzie?y z ze

spo?u teatralnego osób niepe?nosprawnych NADZIEJA, realizowane w ra

mach cyklu Wiosna teatralna niepe?nosprawnych - O?rodek Czytelnictwa

Niepe?nosprawnych Ksi??nicy Zamojskiej
• Uchwa?a Rady Miejskiej zmieniaj?ca nazw? Powiatowej i Miejskiej Biblio

teki Publicznej im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu na Ksi??
nica Zamojska im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu

• Namaluj? wszystkie bajki ?wiata - konkurs plastyczny dla przedszkolaków
- Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y Ksi??nicy Zamojskiej
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• ?piewaj?co dbam o ?rodowisko - festiwal piosenki ekologicznej dla przed
szkolaków z okazji obchodów ?wiatowego Roku Planety Ziemia - Oddzia?

dla Dzieci i M?odzie?y Ksi??nicy Zamojskiej
• Bullerbynada - konkurs czytelniczy - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y

Ksi??nicy Zamojskiej
• Co? tu nie gra

- konkurs czytelniczy - FB nr l

• Kwitn?ce kasztany; Kwiaty dla mamy
- konkursy plastyczne - FB nr 2

• Jak by? asertywnym
- zaj?cia biblioteczne na podstawie ksi??ki M.W. Pel-

legrini Zbyt mi?a - FB nr 2

• Stary wielki ?wiat dinozaurów - zaj?cia biblioteczne dla dzieci - FB nr 3

• Zgadnij, uzupe?nij brakuj?ce s?owa - quiz czytelniczy - FB nr 4

czerwiec

• W kr?gu biografii Henryka Sienkiewicza. Karty nieznane i zapomniane
-

konferencja zorganizowana w ramach programu Ka?dy dzien jest podró??

przez histori? -

popularyzujemy literatur? historyczn? realizowanego ze

?rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Ksi??nica Zamojska
• Henryk Sienkiewicz w ilustracji -

wystawa towarzysz?ca konferencji
W kr?gu biografii Henryka Sienkiewicza. Karty nieznane i zapomniane

-

Ksi??nica Zamojska
• Niedosyt istnienia - spotkanie autorskie z Paw?em Kuszczy?skim poet?

i krytykiem literackim z Poznania w ramach Zamojskich Biesiad Literac

kich - Ksi??nica Zamojska
• ?ywio?y -

wystawa malarstwa zamojskiego artysty malarza Marka Rze?

niaka, zorganizowana jako impreza towarzysz?ca czerwcowej Biesiady Li

terackiej - Ksi??nica Zamojska
• Miasta partnerskie Zamo?cia - otwarcie wystawy, prezentacja Stowarzy

szenia Przyjació? Miast Partnerskich Zamo?cia oraz zwiedzanie Ksi??nicy

przez uczestników obchodów jubileuszu lO-lecia wspó?pracy pomi?dzy
Zamo?ciem a Loughborough w Anglii - w ramach programu Ka?dy dzie?

jest podró?? przez histori? - popularyzujemy literatur? historyczn? reali

zowanego ze ?rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Ksi??
nica Zamojska

• Cudowna podró? po ?wiecie ksi??ki - podsumowanie powiatowego konkur

su literacko-plastycznego. 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 zach?cenie do wyra?ania

w?asnego zdania, oceny i s?dów na temat czytanych ksi??ek. Na konkurs

nades?ano 163 prace. Nagrodzono i wyró?niono 24 osoby - Ksi??nica Za

mojska
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• Ma?y ksi??? - inscenizacja w wykonaniu wychowanków zamojskiego Spe

cjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego w ramach cyklu Wiosna te

.atralna niepelnosprawnych - Ksi??nica Zamojska
• Warsztaty literackie dla osób niepelnosprawnych

- prowadzi?a Maria Ma

dej
- poetka i psycholog - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych Ksi??

nicy Zamojskiej
• Promocja najnowszej ksi??ki zamojskiego poety i dziennikarza Leszka

Wojtowicza Pó?niej szatan wst?pi? w ludzi. Zapiski nie tylko z Wo?ynia. po

??czona z prezentacj? lubelskiego wydawnictwa Norbertinum - Ksi??nica

Zamojska
• Nieznani poeci powstania listopadowego - spotkanie z Jackiem Feduszk?

w ramach programu Ka?dy dzie? jest podró?? przez histori? - popularyzu

jemy literatur? historyczn? realizowanego ze ?rodków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego - FB nr l

• Moje odkrywanie - konkurs wiedzy geograficznej
- FB nr l

• Franklin ma?y bohater; Ksi??ka na wakacje - konkursy czytelniczo

plastyczne - FB nr 2

• Powiedz komu? - zaj?cia biblioteczne na podstawie ksi??ki K Zubrzyckiej
FBnr2

• Twierdza Zamo?? - spotkanie z Miros?awem Ba?kowskim w ramach pro

gramu Ka?dy dzie? jest podró?? przez histori? - popularyzujemy literatur?

historyczn? realizowanego ze ?rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Na

rodowego - FB nr 4

• Zgadywanki, rymowanki; Wszyscy znamy bajki
-

quizy czytelnicze dla

przedszkolaków - FB nr 4

ADAMÓW

stycze?
• Irena Jurgielewiczowa (J 903 - 2003) - gazetka - GBP

• Charles Perrault (1628
- 1703) - pogadanka - FB Bondyrz

luty
• Karol Bunsch -

pogadanka o twórczo?ci literackiej autora - GBP

• Zygmunt Krasi?ski (18/2 -1859) -

gazetka - FB Suchowola

marzec

• Ale? ta natura ma wyobra?ni? - og?oszenie powiatowego konkursu ekolo

gicznego - GBP, FB Bondyrz, FB Suchowola

• Forma sk?adania ?ycze? - pogadanka - GBP

• Zwyczaje ?wi?t Wielkanocnych - pogadanka - FB Suchowola
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kwiecie?

• Cudowna podró? po ?wiecie ksi??ki - og?oszenie powiatowego konkursu -

GBP, FB Bondyrz, FB Suchowola

• Ziemia -

?ywa planeta -

warsztaty plastyczne
- FB Suchowola

maj
• Rok Planety Ziemia -

warsztaty plastyczne - GBP

• Ziemia -

?ywa planeta -

warsztaty plastyczne
- FB Suchowola

•

czerwiec

• W ramach obchodów Roku Planety Ziemia zorganizowano wycieczk? dla

m?odych czytelników po?wi?con? obserwacji przyrody na Zjawienie
-

GBP, FB Bondyrz, FB Suchowola

GRABOWIEC

stycze?
• Spotkanie zespo?ów kol?dniczych - GBP i GOK

• Poznajemy ba?nie Wioletty Piaseckiej - konkurs czytelniczy- GBP i GOK

• Bohaterowie bajek Wioletty Piaseckiej
- konkurs plastyczny - GBP i GOK

luty
• Poznajemy bibliotek? - wycieczka do biblioteki dzieci z kI. II szko?y pod-

stawowej - GBP i GOK

• Pinokio - przedstawienie teatralne - GBP i GOK

marzec

• Zorganizowano wyjazd do Lublina - wizyta w Redakcji Radia Lublin oraz

zwiedzanie miasta - GBP i GOK

• Palmy wielkanocne, stroiki ?wi?teczne -

wystawa prac dzieci - GBP

kwiecie?

• Zorganizowano wyjazd do Teatru im. 1. Osterwy w Lublinie na przedsta
wienie "Sarmacja" - GBP i GOK

• Nasza planeta Ziemia - konkurs plastyczny i wystawa pokonkursowa GBP

iGOK

• Dzie? Ziemi - impreza o charakterze ekologicznym - GBP i GOI<.

maj
• Cudowna podró? po ?wiecie ksiq?ki - realizacja konkursu powiatowego -

GBPiGOK

• Poznajemy bibliotek? - wycieczka do biblioteki dla dzieci z oddzia?u przed

szkolnego - GBP

• Dzie? Matki - impreza okoliczno?ciowa- GBP i GOK
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• Podro? 1\1 krain? ba?ni - g?o?ne czytanie dzieciom ba?ni i bajek - GBP

• Zorganizowano uroczysto?? patriotyczn? po?wi?con? obchodom 65. rocz

nicy wysiedlenia Grabowca i okolic - GBP i GOK

KOMARÓW

stycze?
• Gminny Przegl?d Zespo?ów Kol?dniczych - GBP i SOK Komarów

• Zorganizowano XVI Fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy
- GBP

i SOK Komarów

luty
• Ferie w bibliotece - w programie m.in. zaj?cia plastyczne, integracyjne

zabawy z ksi??k?, gry planszowe
- FB Zubowice

• Kartka walentynkowa - konkurs plastyczny - FB Zubowice

marzec

• Gminny Przegl?d Teatrów Dzieci?cych i M?odzie?owych - GBP i SOK

• Wielkanocne tradycje -

warsztaty plastyczne po??czone z kiermaszem ?wi?

tecznym
- FB Zubowice

• Zorganizowano spotkanie dla dzieci z kI. 0- III w ramach akcji Cala Pol

ska czyta dzieciom. W programie, m.in. czytanie tekstów z dwutygodnika
"Mi?", "Przedwio?nie" - czytanie opowiada? i wierszy, ;,Wielkanoc" -

po

znajemy tradycje ?wi?teczne oraz zaj?cia plastyczne - FB Zubowice

kwiecie?

• Spotkanie dla dzieci z kI. O - III w ramach akcji Cala Polska czyta dzie

ciom. W programie m.in.: Wiosna - czytanie wierszy i opowiada? o tematy

ce wiosennej oraz zaj?cia plastyczne Wiosna w mojej miejscowo?ci - FB

Zubowice

maj

• Gminne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - GBP i SOK

• DNi SIENKJEWICZOWSKIE - w programie m.in. quiz o ?yciu i twórczo?ci

H. Sienkiewicza, wystawa Ksi??ki Henryka Sienkiewicza w ilustracji - GBP

i SOK

czerwiec

• Mi?dzyszkolny Quiz Czytelniczy z wiedzy o ksi??ce i literaturze dla dzieci

i m?odzie?y - GBP i SOK

• Zorganizowano rekreacyjno - integracyjn? imprez? z okazji Dnia Dziecka -

GBP i SOK
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• Odby?y si? obchody Jubileuszu 60-lecia dzia?alno?ci Biblioteki po??czone
z obchodami Dnia Animatora Kultury Powiatu Zamojskiego

- GBP, SOK,
Starostwo Powiatowe w Zamo?ciu

KRASNOBRÓD

stycze?
• Poczytaj, polecaj dalej -

wystawa ksi??ek - FB l-Iutki

luty
• Na balu u Króla Lwa - wizyta bibliotekarza w przedszkolu, po?wi?cona

g?o?nemu czytaniu dzieciom bajki Jak lew zostal królem zwierz?t
- MGBP

• W krainie ba?ni Andersena - konkurs plastyczny - MGBP, FB Hutki

• Wizyta bibliotekarza u dzieci z ki. ,,0", podczas której odbylo si? g?o?ne

czytaniu bajki Mala Syrenka - FB Rutki

marzec

• Tradycje ?wiat Wielkanocnych - konkurs czytelniczo plastyczny - MGBP,
FB Hutki

• Ju? wiosna ...

- zaj?cia biblioteczne dla dzieci; czytanie tekstów o tematyce

wiosennej oraz zaj?cia plastyczne
- MGBP

• Odby?y dwie kolejne wizyty bibliotekarza u dzieci z kI. ,,0", podczas któ

?ych odby?o si? g?o?ne czytaniu bajek O dobrym wilku oraz Ma?y dinozaur

- FB Hutki

kwiecie?

• Ma?y mistrz czytania
- gminny konkurs g?o?nego czytania dla uczniów kl.O

organizowany we wspó?pracy ze Szko?? Podstawow? w Krasnobrodzie

maj
• Harty Potter i magiczny konkurs - konkurs czytelniczy dla uczniów kI. IV

- VI szko?y podstawowej i gimnazjum - MGBP i FB Hutki

• Kiermasz ksi??ek oraz organizacja stoiska Informacji Turystycznej podczas

Majówki Roztocza?skiej - MGBP

• Co warto przeczyta? - wystawka ksi??ek, po które warto si?gn?? - FB Hutki

czerwiec

• Spotkanie z przedszkolakami- czytanie bajki Porwanie kr?lewny Firlejki,

zaj?cia plastyczne - MGBP

• Podsumowanie konkursu czytelniczego Najwi?cej przeczytanych ksiq?ek
w roku szkolnym 2007/2008 - MGBP, FB Hutki

?ABUNIE

stycze?
• Powstanie styczniowe

- organizacja wystawy i wydanie jej katalogu - GBP
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marzec

• Organizacja wystawy Insurekcja ko?ciuszkowska i wydanie jej katalogu -

GBP

• Wspó?udzial w przygotowaniu Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego
wydawanego przez Zamojski Dom Kultury - nr 112008 po?wi?cony gminie
Labunie - GBP

maj
• Obchody Jubileuszu 60-lecia dzia?alno?ci Biblioteki po??czone z obchoda

mi Powiatowego Dnia Bibliotekarza. Wr?czono Odznaki Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego "Zas?u?ony dla Kultury Polskiej" paniom: Zofii

Szmidt, Irenie Ku?akowskiej, Marii Sierkowskiej i Zofii Syka?a - GBP

MI?CZYN

styczen
• Wieczór bajek - cykliczne zaj?cia biblioteczne dla dzieci, czytanie ba?ni

Boles?awa Le?miana oraz wystawka po?wi?cona poecie w 130 rocznic? ur.

luty
• Juliusz Verne - gazetka, wystawka ksi??ek, g?o?ne czytanie fragmentów

jego ksi??ek.
• Wieczór bajek - cykliczne zaj?cia biblioteczne dla dzieci, czytanie bajek

z serii "Czytam z mam? i tat?"

marzec

• Wieczór bajek - g?o?ne czytanie Wierszy dla dzieci J. Czechowicza oraz

gazetka i wystawka jego ksi??ek z okazj i 105 rocz. ur.

• Niektórzy lubi? poezj? ... (W. Szymborska)
- gminne eliminacje konkursu

powiatowego

kwiecie?

• ?wiatowy Rok Planety Ziemia -

wystawa ksi??ek oraz udzia? w Vlll edycji
konkursu ekologicznego Ale? ta natura ma wyobra?ni?

maj
• Zapoznanie z bibliotek? i jej zbiorami - wycieczka do biblioteki k1. O ze

Szko?y Podstawowej w Mi?czynie
• Wieczór bajek- zaj?cia biblioteczne; g?o?ne czytanie ksi??ek z serii Martynka

czerwiec

• Biblioteka w Miqczynie, jej zbiory i uslugi
- wycieczka do biblioteki kI. VI

ze Szko?y Podstawowej wHoryszowie
• G?o?ne czytanie dzieciom bajeczek z serii Króliczki

66



NIELISZ

luty
• Gminne eliminacje Dru?ynowego Turnieju Gmin w Tenisie Sto?owym
marzec

• Halowy Turniej Pi?ki No?nej

RADECZNICA

stycze?
• Podsumowanie Konkursu na naj aktywniejszego czytelnika biblioteki - GBP

• Rozpocz?to tworzenie automatycznego katalogu bibliotecznego w progra

mieMAK

luty
• Odwiedzamy nasz? Bibliotek? - wycieczka ucz. kl. II miejscowej szko?y - GBP

• Biblioteka przyst?pi?a do wojewódzkiego programu Wzorowa Biblioteka Roku

2008

marzec/kwiecie?

• Tradycje naszych dziadków ocalmy od zapomnienia
-

wystawa pokonkur
sowa palm i stroików wielkanocnych - FB Gorajec

maj
• Pasowanie na czytelnika uczniów klas J - GBP

• Gminny konkurs recytatorski poezji ch?opskiej - GBP

SIT ANIE C (GBP ZAMO??)

stycze?
• Anio?y 2007 -

wystawa pokonkursowa - GBP

• Skarby gminy Zamo?? - pokonkursowa wystawa fotograficzna - GBP

• Ferie w bibliotece - codzienne zaj?cia dla dzieci realizowane w oparciu
o teksty literackie - FB Kalinowice, FB Lipsko, FB P?oski e, FB Wysokie,
FB Zawada

• Do czego s?u?? katalogi biblioteczne -lekcja biblioteczna - GBP, FB P?oskie

• Kochaj mnie kochanie moje ...

, Tradycje ?wi?t Bo?ego Narodzenia - kon

kursy literackie - FB Zawada

luty
• Ca?a Polska czyta dzieciom - ca?oroczne g?o?ne czytanie dzieciom w ramach

ogólnopolskiej akcji og?oszonej przez Fundacj? ABCXXI - wszystkie bi

blioteki gminy Zamo??

• Najpi?kniejsza walentynka - konkurs plastyczny
- GB P, FB Mokre
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• ?wi?to mi?o?ci i rado?ci, Laurka sercem malowana - konkursy plastyczne -

FB Lipsko, FB Wysokie
• Najm?odsi w bibliotece - wycieczki do biblioteki k1.0, l i li - GBP, FB

Kalinowice, FB Wysokie
• Czerwony kapturek - inscenizacja bajki dla dzieci -FB Wysokie

marzec

• Wielkanocna pisanka, palma i stroik - konkurs plastyczny
- GBP, i FB

• Tradycje i zwyczaje wielkanocne -

spotkanie z M. Dud?, twórczyni? ludow? -

pokaz zdobienia pisanek, pogadanka nt. tradycji wielkanocnych, konkurs na

najpi?kniejsz? pisank? - FB Wysokie
• Spotkania z tradycj? - impreza przygotowana we wspó?pracy z przedszko-

lem po?wi?cona tradycjom wielkanocnym - FB KaJinowice

• Inscenizacja z okazji Dnia Kobiet dla uczniów Szko?y Podstawowej
- FB Wysokie

kwiecie?

• Portret Ani z Zielonego Wzgórza, ?yczenia dla Ani z Zielonego Wzgórza
-

gminny konkurs plastycmy i literacki z okazji 100.roczicy urodzin Ani z Zielone

go Wzgórza - GBP, FB Mokre, FB Wysokie, FB Zawada

• Wiosenny kiermasz starej ksi??ki - GBP, FB P?oskie

• Obchody ?wiatowego Dnia Ksi??ki i Praw Autorskich -

wystawy, wycieczki
do bibliotek i zaj?cia bibliotecme Ksi??ka moim przyjacielem, kiermasz starej

ksi??ki - GBP, FB Kalinowice, FB Wysokie, FB Zawada

• Historia Bibliotek Gminy Zamo?? - prezentacja multimedialna przygotowana

jako zak?adka na stron? internetow? Urz?du Gminy Zamo?? oraz na wystaw?

Biblioteki publiczne powiatu zamojskiego - GBP

• Czytaj?ce Przedszkola - spotkania z przedszkolakami po??czone z g?o?nym

czytaniem ksi??ek - udzia? w ogólnopolskiej akcji - FB Kalinowice

• Wiersze Tuwima i ba?nie Andersena - konkurs czytelniczo - plastycmy
i wystawa pokonkursowa zorganizowane wspólnie z bibliotek? szkoln? - FB

P?oskie

• Ba?niowy bohater - konkurs plastycmy i wystawa pokonkursowa - FB Wy
sokie

maj
• Rozstrzygni?cie na szczeblu gminnym konkursu plastycznego i literackiego

z okazji 100. urodzin Ani z Zielonego Wzgórza
- FB Wysokie

• Biblioteka miejscem spotka? - obchody Tygodnia Bibliotek, m.in.: paso

wanie na czytelników, lekcje bibliotecme, konkursy plastyczne, czytelni

cze, wystawy naj ciekawszych ksi??ek, rozdawanie zak?adek czytelnikom,

którzy odwiedzali biblioteki - GBP i filie
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• Ksiq?ka od najmniejszej do najwi?kszej, od najstarszej do najnowszej
-

wystawa
- FB Wysokie

• Uroczyste spotkanie bibliotekarzy gm. Zamo?? z Wójtem z okazji Dnia Bi-

bliotekarza - GBP

• Konkurs na LOGO Biblioteki - GBP

• Czy znasz t? ksi??k?, tego bohatera - konkurs czytelniczy - FB Lipsko
• Moja mama, Laurka dla Mamy, Kwiaty na Dzie? Matki - konkursy pla

styczne
- FB Lipsko, FB Mokre

czerwiec

• Gminny Konkurs Recytatorski o Laur Najlepszego Recytatora Gminy Za

mo?? pod patronatem Wójta Gminy R. Gliwi?skiego - GBP

• Obchody Tygodnia G?o?nego Czytania Dzieciom - w programie m.in.:

mi?dzyklasowy konkurs na Plakat Ok?adki Ksi??ki, g?o?ne czytanie ksi??ek

najm?odszym przez wolontariuszy, podsumowanie ca?orocznej Akcji, spo

tkania z dzie?mi po?wi?cone czytaniu ksi??ek, wr?czanie zak?adek okolicz

no?ciowych - GBP i filie

• Podsumowanie ca?orocznej akcji Ca?a Polska czyta dzieciom, czytamy i my

w ramach, której przeprowadzono cykl Czytaj?ce Przedszkola - FB Kali

nowice

• Uroczyste pasowanie na czytelników biblioteki uczniów klasy l - FB Wy
sokie

• Cudowna podró? po ?wiecie ksi??ki - podsumowanie konkursu organizo

wanego przez bibliotek? powiatow?
- FB Wysokie

• Czy znasz bajki Charlesa Perraulta? - konkurs czytelniczy - FB Zawada

• Mój ulubiony bohater literacki, ?wiat ba?ni Andersena, Nie ?mie? - chro?

przyrod?, Znane przys?owia w ilustracji
- g?o?ne czytanie i konkursy pla

styczne
- FB Lipsko, FB Zawada

• Piknik z okazji J 00. urodzin Ani z Zielonego Wzgórza
- wycieczka do Kra

kowa na dla uczestników i laureatów konkursu "Portret Ani z Zielonego

Wzgórza" i "?yczenia dla Ani ...

"- GBP

SITNO

luty
• Godzina bajek -g?o?ne czytanie najrn?odszym bajek Ewy Szelburg

Zarembiny - FB Horyszów
• Przeprowadzka Fili Bibliotecznej w Cze?nikach do nowej siedziby w miej

scowej Szkole Podstawowej

marzec

• ?wi?teczne stroiki i dekoracje
- zaj?cia plastyczne - GBP
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• Przeprowadzka Fili w Horyszowie Polskim do nowej siedziby w miejsco-

wej Szkole Podstawowej

kwiecien

• ?wiatowy Rok Planety Ziemia - plakaty, ulotki, wystawa ksi??ek - GBP

• Wiosenne dekorowanie biblioteki - biblioteczne zaj?cia plastyczne - GBP

• Zwi?kszenie zatrudnienia w Bibliotece Gminnej z V. do pe?nego etatu.

maj
• Konkurs o Laur Najlepszego Recytatora Gminy Sitno - we wspó?pracy

z Gimnazjum wSitnie - GBP

czerwiec

• Zako?czenie sezonu sportowego 2007/2008 - we wspó?pracy z Domem

Kultury i szko?ami - GBP

• Wspó?tworzenie nowego numeru czasopisma Wie?ci gminne
- GBP

• Wycieczka do biblioteki i lekcja biblioteczna dla uczniów kl. Il- GBP

SKIERBIESZÓW

luty
• Poznajemy prac? biblioteki - wycieczka do biblioteki kl. I

• Spotkanie z bajk? - czytanie bajek uczniom kl. O

kwiecie?

• Zaj?cia z bajk? - czytanie bajek i zaj?cia plastyczne

maj
• Przegl?d nowo?ci dla dzieci

• Bohater mojej ulubionej ksia?eczki - konkurs plastyczny dla dzieci

STARY ZAMO??

stycze?
• Dzie? Dziadka i Babci - zaj?cia plastyczne dla dzieci - FB Udrycze

luty
• Dzie? zakochanych - zaj?cia plastyczne

- FB Udrycze

marzec/czerwiec

• Czytamy dzieciom - l III - l VI cykl spotka? z ksi??ka dzieci kl.O - l za

ko?czony rozstrzygni?ciem konkursu plastycznego Bohater przeczytanej

ksi??ki - GBP

• Idzie wiosna; Dzie? Kobiet; Dzie? Matki - zaj?cia biblioteczne dla dzieci -

FB Udrycze
• Tajniki biblioteki - lekcja biblioteczna - GBP
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• Moje miejsce
-

poznajemy dziedzictwo kulturowe naszego regionu
- kon

kurs fotograficzny - GBP

• Nasza Planeta - konkurs plastyczny i wystawa pokonkursowa
- FB Udry

cze

SU?ÓW

stycze?
• Konkurs na najpi?kniejsz? laurk? dla Babci i Dziadka - GBP

luty
• Wycieczka do biblioteki uczniów kI. I, zapoznanie z zasadami korzystania

ze zbiorów bibliotecznych - GBP

marzec

• Gminny Przegl?d Teatrzyków Dzieci?cych - GBP

• G?o?ne czytanie bajek - FB Micha?ów

• Ptaki w krajobrazie wiosny
- konkurs plastyczny

- FB Michalów

kwiecie?

• Wycieczka do biblioteki uczniów kI. VI ze Szko?y Podstawowej w Su?owie

-GBP

maj
• Cudowna podró? po ?wiecie ksi??ki - udzia? czytelników GBP i FB w Mi-

chalowie w konkursie powiatowym

czerwiec

• Bajki H. Ch. Andersena - zabawy czytelnicze - GBP

• Moje wakacje - konkurs plastyczny - GBP

SZCZEBRZESZYN

stycze?
• Bohater z bajek ksi??kowych - konkurs plastyczny

- MGBP

luty
• Idzie luty - zaj?cia plastyczne dla dzieci - MGBP

marzec

• Wiosenne porz?dki - zaj?cia literacko-plastyczne dla dzieci - MGBP

kwiecie?

• Znani nieznani - pogadanka nt. ludzi zas?u?onych dla Szczebrzeszyna -

MGBP

• W naszej Bibliotece - lekcja biblioteczna - MGBP
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maj
• Szczebrzeszyn - szkice do dziejów miasta - konkurs plastyczny i wystawa

. pokonkursowa
- MGBP

•

czerwiec

• Prawos?awie w Szczebrzeszynie - wycieczka z dzie?mi do miejscowej cer

kwi unickiej - MG BP

• Obrazek z mojego dzieci?stwa -

zaj?cia plastyczne i dyskusja nt. najlep

szych wspomnie? - MGBP

ZWIERZYNIEC

kwiecie?

• Czy znacie te ba?nie - konkurs czytelniczy dla dzieci z klas III - MGBP

maj
• Ca?? Polska czyta dzieciom - cykl spotka? z dzie?mi po?wi?conych g?o?nemu

czytaniu - MGBP

czerwiec

• Bajkowe zgadywanki - wycieczka do biblioteki przedszkolaków po??czona
z zabawa czytelnicz? - MGBP

Halina Zieli?ska

Danuta Zwoli?ska
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