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Z ?YCIA BIBLIOTEK

Informacja o organizacji i dzia?alno?ci Ksi??nicy

Zamojskiej w 2008 roku

Sie? biblioteczna, baza lokalowa

26 maja 2008 roku uchwa?? nr XXl183/2008 Rady Miejskiej w Zamo?ciu

nast?pi?a zmiana nazwy instytucji - z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicz

nej im. St. Kostki Zamoyskiego na Ksi??nic? Zamojsk? im. Stanis?awa Kostki

Zamoyskiego w Zamo?ciu.

W roku sprawozdawczym na terenie miasta dzia?alno?? prowadzi?a bibliote

ka g?ówna przy ul. Kamiennej 20, sze?? filii oraz 2 punkty biblioteczne: punkt

dzia?aj?cy przy Spó?dzielni Mieszkaniowej Energetyk w Zamo?ciu oraz punkt

funkcjonuj?cy przy Zamojskim Oddziale Polskiego Zwi?zku Niewidomych.
Sie? bibliotek publicznych w porównaniu z 2007 rokiem nie uleg?a zmianom.

Ksi??nica Zamojska posiada w?asny lokal (budynek przy ulicy Kamien

ne)
20 o powierzchni 2 926 m2). 2/3 obiektu zajmuje Biblioteka

-: jest to 2 000

m . Pozosta?? cz??? budynku (113 obiektu) zajmuje M?odzie?owy Dom Kultury.
Lokale zajmowane przez biblioteki filialne to przede wszystkim w?asno??

zamojskich spó?dzielni mieszkaniowych. Jedna filia (nr 5) zlokalizowana jest na

terenie Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Paw?a II w Zamo?ciu oraz l filia

(nr 6) w lokalu, którego w?a?cicielem jest Miasto Zamo??.

Usytuowanie terytorialne bibliotek filialnych na terenie miasta przedstawia
si? w sposób nast?puj?cy:
- Filia nr 1, ul. Prymasa Stefana Wyszy?skiego 51 a (O?. Jana Zamoyskiego),
- Fila nr 2, ul. Wiejska 17 (O?. Orzeszkowej-Reymonta),
- Filia nr 3, ul. Brzozowa 26 A,
- Filia nr 4, ul. Peowiaków 68 A (O?. Planty - Stare Miasto),
- Filia nr 5, Al. Jana Paw?a II,
- Filia nr 6, ul. Prusa 2 (O?. Karolówka).

W bibliotece g?ównej dzia?ami obs?uguj?cymi czytelników s?:

Wypo?yczalnia G?ówna,

Czytelnia G?ówna z Czytelni? prasy,

Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y,
O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych,

Zamojski O?rodek Informacji Europejskiej zlokalizowany przy Czytelni G?ównej,
Dzia? Informacji, Bibliografii i Wiedzy o Regionie,
Czytelnia Internetowa,
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Mediateka; dzia? ten zosta? udost?pniony czytelnikom od l lutego 2008 T.

W zasobach Dzia?u na dzie? 31 grudnia znajdowa?o si? 421 jedno zbiorów

.specjalnych. Mediateka udost?pniania u?ytkownikom zbiory na zewn?trz

oraz umo?liwia korzystanie z nich na miejscu. Wyposa?ona jest w sprz?t

komputerowy i audiowizualny (telewizory, odtwarzacze DVD i VHS) po

zwalaj?cy na korzystanie na miejscu z alternatywnych form ksi??ki; doku

mentów analogowych z zapisem d?wi?kowym i obrazu oraz dokumentów -

d?wi?kowych i audiowizualnych off-line (CD, SACD, CD w formacie mp3,

DVD, HD, Disc). Wyposa?ona jest równie? w telewizj? cyfrow? stwarzaj?c
mo?liwo?? przegl?dania i odbioru audycji i programów na 3 stanowiskach.

Zbiory biblioteczne i ich uzupe?nianie

Zbiory w ca?ej sieci bibliotecznej Ksi??nicy Zamojskiej na koniec 2008 roku

liczy?y 244 957 jedn., w tym:
- 228 387 wolo ksi??ek,

4 603 wol. czasopism oprawnych,
- 11 967 jedno zbiorów specjalnych.

W 2008 roku do bibliotek miasta wp?yn??o ogó?em 10 928 jednostek inwen

tarzowych, tj. 9 942 wolo ksi??ek, 264 wol. czasopism oprawnych oraz 722 jedno
zb. specjalnych. Zasoby biblioteczne w stosunku do roku poprzedniego zwi?k

szy?y si? o 770 jednostek. W drodze zakupu do bibliotek wp?yn??o 7 315 jedno
stek. Pozosta?e zbiory (3 616 jedn.) pozyskano jako dary lub poprzez inny spo

sób nabycia. Nowych ksi??ek zakupiono 7 146 wol., tj. o 125 mniej ni?

w 2007 r. Ze ?rodków MKiDN zakupiono 3019 ksi??ek, co stanowi 42,2%

wszystkich ksi??ek pozyskanych w drodze zakupu. Wska?nik zakupu w mie?cie

wyniós? 10,8 wo1.l100 mieszka?ców i by? ni?szy o 0,2 w porównaniu z 2007

rokiem. ?rednia cena zakupionej ksi??ki wynios?a 22,2 z?. W procesie uzupe?
niania ksi?gozbioru preferowano nowo?ci zarówno z zakresu literatury pi?knej

jak i popularnonaukowej, w tym zbiory o tematyce regionalnej. Kryterium za

kupu ksi??ek stanowi?y tak?e dezyderaty czytelnicze.

Analizuj?c wielko?? ksi?gozbioru - w porównaniu do roku poprzedzaj?cego

sprawozdawczo?? zmniejszy? si? on o 132 wol. Wska?nik liczby ksi??ek znaj

duj?cych si? w bibliotekach na 100 mieszka?ców wynosi 344,6 wol. W ci?gu
roku wycofano z zasobów 10074 wol., z czego w wyniku selekcji 9353 wol.

Selekcja nieaktualnych ksi??ek jest zadaniem niezmiernie wa?nym w procesie
uaktualniania ksi?gozbiorów i musi by? prowadzona systematycznie. ?rednia

aktywno?? ksi?gozbioru w mie?cie wynosi 1,4 wypo?yczenia na 1 wol. Sta?y

dop?yw nowo?ci, co warunkowane jest konieczno?ci? wi?kszych nak?adów

finansowych oraz systematyczna selekcja zbiorów wp?ywaj? pozytywnie na

proces aktualizacji ksi?gozbioru, daj? szans? w pe?ni funkcjonalnych zasobów

bibliotecznych, dobrze spe?niaj?cych oczekiwania czytelnicze.
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Uzupe?nienie zbiorów stanowi? czasopisma i prasa bie??ca kupowane do bi

bliotek drog? prenumeraty. Stan prenumeraty na koniec 2008 roku w placów
kach bibliotecznych wynosi? ogó?em 94 tytu?y. 77 tytu?ów udost?pnianych by?o
w agendach biblioteki g?ównej, 17 tytu?ów w filiach miejskich.

Stan zbiorów w bibliotekach miasta na koniec 2008 roku

ksi??ki (w wol.)
w

literatura
czasopi- zbiory

pi?kna dla
literatura literatura sma specjalne

dzieci
pi?kna dla z innych oprawne (wjedn.

i m?odzie?y
doros?ych dzia?ów (w wol.) inwen.)

aL
Biblioteka

16145 48712 83989 4603 11 939
G?ówna

Filia Nr I 3368 6423 3772 - -

Filia Nr 2 4716 7094 4240 - 28

Filia Nr 3 3865 5874 3799 - -

FiliaNr4 4859 6623 4334 - -

Filia Nr 5 1 156 4227 2730 - -

Filia Nr 6 3868 6131 2462 - -

razem 37977 85084 105326 4603 11967

Zakup zbiorów w bibliotekach miasta na koniec 2008 r.

zbiory specjalne
ilo?? prenumerowa-

w ksi??ki (w wol.) nych czasopism
(w jedno inw.)

bie??cych (w tyt.)

w porów w porów w porów
2008 rok naniu z naniu z 2008 rok naniu

a 2007 r. 2007 r. z 2007 r.?
biblioteka

4344 +75 169 -50 77 +1
g?ówna

Filia Nr 1 513 -124 3 +3

Filia Nr 2 384 -23 3 +3

Filia Nr 3 531 +38 3 +3

Filia Nr4 617 +23 3 +1

Filia Nr 5 277 +26 2 +2

Filia Nr 6 480 -140 3 O

razem 7146 -125 169 -50 94 +13
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Stan czytelnictwa, obs?uga czytelnicza specjalnych grup u?ytkowników

W roku 2008 w ca?ej sieci bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej zarejestrowano

ogó?em 16744 czytelników. W porównaniu z wynikami na koniec roku 2007

liczba zarejestrowanych czytelników spad?a o 97. Wskainik rozczytania ?rodo

wiska w mie?cie (czytelnicy na 100 mieszka?ców) wynosi 25,3%, czyli o O, l %

mniej ni? w 2007 r. Do?? wysokie rozczytanie ?rodowiska Zamo?cia w porów
naniu ze wska?nikiem wojewódzkim (18,6%) wynika m.in. z szerszego zasi?gu

oddzia?ywania Biblioteki równie? na powiat ziemski zamojski oraz region za

mojski. Analizuj?c struktur? wiekow? czytelników, w ogólnej liczbie zareje

strowanych osób 2 751 to dzieci i m?odzie? do lat 15 i tych czytelników jest
o 80 wi?cej w stosunku do wyników osi?gni?tych w 2007 roku.

W bibliotekach Ksi??nicy Zamojskiej wypo?yczono ogó?em 421 745 jedno
stek zbiorów, tj. 057805 wi?cej ni? w roku 2007. W drodze wypo?ycze? na

zewn?trz placówki udost?pni?y ogó?em 289895 jednostek zbiorów (o 10896

wi?cej ni? w 2007 r.). Korzystaj?cy ze zbiorów na miejscu wypo?yczyli ogó?em
131 850 jednostek zbiorów, tj. o 46 909 jednostek wi?cej ni? w roku ubieg?ym.

Wyra?nie widoczny wzrost liczby wypo?ycze? spowodowany zosta? wzrostem

wypo?ycze? jakich dokonali u?ytkownicy korzystaj?cy z ksi?gozbiorów czytel

ni, w tym prasy i czasopism. Wska?nik wypo?ycze? na 100 mieszka?ców wy

nosi 636,4 wol., za? aktywno?? czytelnicza (liczba wypo?ycze? przypadaj?ca na

l czytelnika) wynosi 17,3 wol. i w porównaniu z rokiem poprzednim wzros?a

00,7 wol.

Struktura wypo?ycze? przedstawia si? w sposób nast?puj?cy:

Ksi??nica

Zamojska wypo?yczenia na wypo?yczenia na

ogó?em(biblioteka zewn?trz miejscu
g?ówna

filie)
w porów w porów w porów

Rodzaj zbio- 2008 rok naniu 2008 rok naniu 2008 rok naniuz

rów z 2007 . z 2007 r. 2007 r.

ksi??ki 270198 + 9 321 48312 + 17923 318510 + 27 244

Czasopisma
- - 21462 + 12461 21462 + 12461

oprawne

Czasopisma
50 +43 61 164 + 15 902 61214 + 15945

nieoprawne

Zbiory spe-
19647 +1532 912 + 623 20559 + 2155

cjalne

razem 289895 + 10896 131850 + 46 909 421745 +57805
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W roku sprawozdawczym praktykowan? form? zaspakajania potrzeb czytel

niczych by?y równie? wypo?yczenia mi?dzybiblioteczne. Skorzysta?o z nich

84 czytelników. T? drog? wypo?yczono dla nich 84 jedno zbiorów (ksi??ek,
dokumentów wtórnych). W zakresie obs?ugi informacyjno-bibliograficznej w 2008

roku Ksi??nica Zamojska udzieli?a ogó?em 43 520 informacji.
Liczba odwiedzin czytelniczych w ca?ej sieci bibliotek publicznych miasta

Zamo?cia wynios?a na koniec 2008 roku 138351 i jest to o l 333 odwiedzin

wi?cej ni? w roku 2007. W?ród odwiedzin bibliotecznych 118547 z nich spo

wodowanych by?o wizytami czytelników, którzy wypo?yczali zbiory na ze

wn?trz, 14249 wizytami osób korzystaj?cych z ksi?gozbioru w czytelniach oraz

5555 odwiedzinami tych u?ytkowników, którzy poszukiwali informacji korzy

staj?c z Internetu.

Wyniki czytelnicze osi?gni?te przez placówki biblioteczne Ksi??nicy Za

mojskiej w 2008 r.

Liczba wypo?ycze? na Liczba wypo?ycze? na

zewn?trz wszystkich miejscu wszystkich
Liczba czytelników zbiorów (ksi??ki, zbiorów (ksi??ki,

Bibliote- czasopisma, zbiory czasopisma, zbiory
ka specjalne) specjalne

stan w dniu w porówna stan w dniu w porówna stan w dniu w porówna
31.12.2008 niu z 2007 31.12.2008 niu z 2007 31.12.2008 niu z 2007

Bibliote-
II 955 +33 188254 + 7 609 127848 + 45362

ka G?ówna

Filia Nr 1 716 - 119 18331 +436 47 + 16

Filia Nr 2 536 +33 12373 + 854 434 + 366

Filia Nr 3 1105 - 91 19038 - 8 692 +244

Filia Nr4 851 +35 21303 +592 1877 + 179

Filia Nr 5 844 +7 14148 + l 625 258 + 138

Filia Nr 6 737 +5 16448 - 212 694 + 604

razem 16744 - 97 289895 +10896 131850 +46909

W sieci bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej tylko lokal biblioteki g?ównej przy

ul. Kamiennej 20 jest obiektem w pe?ni przystosowanym do obs?ugi osób nie

pe?nosprawnych. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych; wszyst
kie ci?gi komunikacyjne (drzwi, korytarze) posiadaj? odpowiedni? szeroko??

pozwalaj?c? na swobodne poruszanie si? osób na wózkach. Obiekt wyposa?ony

jest w sanitariaty dla niepe?nosprawnych oraz wind?, równie? przystosowan? do

transportu osób na wózkach. Wej?cia do lokalu oraz do poszczególnych dzia?ów
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Biblioteki nie posiadaj? progów, które stanowi?yby przeszkody dla osób maj?

cych trudno?ci z samodzielnym poruszaniem si?.
Filie biblioteczne, w zwi?zku z tym, ?e usytuowane s? w lokalach budowa

nych z przeznaczeniem na dzia?alno?? inn? ni? jest w nich prowadzona, nie

spe?niaj? wspó?czesnych standardów budownictwa bibliotecznego. Bariery
architektoniczne tych obiektów ograniczaj? g?ównie dost?p do bibliotek dla

osób z powa?nie ograniczon? sprawno?ci? ruchow?, co nie oznacza zupe?nej

minimalizacji dzia?alno?ci bibliotecznej na rzecz osób starszych, chorych oraz

niepe?nosprawnych w stopniu lekkim i ?rednim.

Organizacj? obs?ugi specjalnych grup czytelników w Ksi??nicy Zamojskiej
zajmuje si? przede wszystkim O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych oraz

Filia nr 5 zlokalizowana na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Paw?a II

w Zamo?ciu. Obydwie placówki udost?pniaj? "ksi??k? mówion?" (nagran? na

kasetach magnetofonowych i p?ytach CD) znajduj?c? si? w zasobach Ksi??nicy

Zamojskiej.
W 2008 roku w OCN zarejestrowano 271 czytelników, którym udost?pniono

19501 jednostek zbiorów. Przewa?aj?c? grup? korzystaj?cych stanowi? osoby
niewidome i niedowidz?ce. O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych posiada
niewielk? ilo?? ksi??ek pisanych du?? czcionk? (35 egz.) oraz dysponuje 5 tytu
?ami ksi??ek pismem Brajla (ksi??ki te s? w?asno?ci? PZN - Oddzia? w Zamo

?ciu). Zakup zbiorów pismem Brajla, ze wzgl?du na ma?? liczb? osób z umiej?t

no?ci? czytania t? metod? wydaje si? raczej nieuzasadniony, w przeciwie?stwie
do ksi??ek pisanych du?? czcionk?. Niestety zakup tego rodzaju literatury jest

niewystarczaj?cy (cena ksi??ek jest wysoka).
O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych Ksi??nicy Zamojskiej prowadzi

punkt biblioteczny dzia?aj?cy przy Zamojskim Oddziale Polskiego Zwi?zku

Niewidomych. Punkt czynny jest jeden raz w tygodniu i obs?ugiwany jest przez

bibliotekarza OCN Ksi??nicy Zamojskiej. OCN wyposa?ony jest w zestaw

komputerowy dla s?abowidz?cych i niewidomych, który s?u?y do odczytu tek

stów drukowanych za pomoc? autolektora oraz tzw. "czytaka", który odtwarza

ksi??ki mówione zapisane cyfrowo.
Filia Biblioteczna nr 5 prowadzi obs?ug? czytelników w dwojaki sposób; na

miejscu w bibliotece oraz poprzez wizyty bibliotekarza na oddzia?ach i dostar

czanie ksi??ek chorym tam przebywaj?cym. W 2008 r. w filii zarejestrowano
844 czytelników, na rzecz których dokonano 14 148 wypo?ycze? zbiorów. Filia

zapewnia równie? swoim u?ytkownikom dost?p do Internetu. Chorzy i niepe?

nosprawni zaopatrywani s? równie? w ksi??ki poprzez tzw. "wypo?yczenia na

telefon". Ksi??ki dostarczane s? tym osobom przez bibliotekarzy, cz?onków

rodzin, s?siadów.
Mimo wypracowania w miar? praktycznych sposobów obs?ugi czytelniczej

specjalnych grup u?ytkowników bibliotek, to przede wszystkim w filiach, ob-

10



s?uga osób niepe?nosprawnych pozostaje sporym problemem, g?ównie ze wzgl?
dów na brak dostosowa? architektonicznych lokali.

OCN Ksi??nicy Zamojskiej oprócz prowadzenia typowej dzia?alno?ci biblio

tecznej organizuje równie? ró?norodne formy popularyzacji ksi??ki w?ród osób

niepe?nosprawnych. Podejmowane przedsi?wzi?cia pe?ni? funkcje integracyjne,

stwarzaj? osobom chorym mo?liwo?? twórczej realizacji, pozwalaj? im pod
nie?? samoocen?, przyczyniaj? si? do likwidacji barier psychologicznych poja

wiaj?cych si? w kontaktach z lud?mi zdrowymi. Dzia?alno?? ta prowadzona jest

przy zaanga?owaniu innych organizacji dzia?aj?cych na rzecz osób niepe?no

sprawnych. W 2008 r. by?y to m.in. Oddzia? Terenowy PZN w Zamo?ciu, Spe

cjalny O?rodkiem Szkolno-Wychowawczy w Zamo?ciu, Warsztaty Terapii

Zaj?ciowej dzia?aj?ce w mie?cie i powiecie zamojskim, Ko?a Polskiego Stowa

rzyszenia Diabetyków w Zamo?ciu i Bi?goraju, o?rodki rehabilitacyjno

terapeutyczne, domy pomocy spo?ecznej.
Do. ciekawszych form aktywizacji czytelniczej osób niepe?nosprawnych zor-

ganizowanych w 2008 roku nale??:

spotkania czwartkowe ?rodowiska osób niewidomych i niedowidz?cych,
w trakcie których uczestnicy s?uchali fragmentów tekstów literackich na

granych na kasetach magnetofonowych i p?ytach CD, prowadzili dyskusje,

prezentowali w?asn? twórczo?? literack?.

konkursy: "Zaczarowany ?wiat mojego dzieci?stwa", .Pochyli? si? nad

cz?owiekiem", .P?onie ognisko w lesie", "W ho?dzie wysokim drzewom

i zielonej trawie", które dawa?y mo?liwo?? twórczej realizacji osób z ró?

nymi dysfunkcjami zdrowotnymi,
Wiosna teatralna niepelnosprawnych, tj. przedsi?wzi?cie, w trakcie którego

odbywa?y si? przedstawienia utworów literackich w wykonaniu grup te

atralnych tworzonych przez ?rodowisko osób niepe?nosprawnych,

warsztaty literackie prowadzone przez biblioterapeutów oraz spotkania
z twórcami kultury reprezentuj?cymi ?rodowiska ludzi niepe?nosprawnych,
m.in. z niewidomym poet? Szczepanem Karasiem, aktork? teatraln? Ann?

Sylwi? Kuku?owicz.

Zbiory regionalne, dzia?alno?? informacyjno-bibliograficzna

Ksi??nica Zamojska na koniec 2008 roku posiada?a zbiory regionalne licz?
ce 4791 wol. oraz 7224 jednostki dokumentów ?ycia spo?ecznego. Zgroma
dzone s? one i udost?pniane w Dziale Bibliografii, Informacji i Wiedzy o Re

gionie. Filie miejskie zbiory dotycz?ce regionu zamojskiego gromadz? w ksi?

gozbiorach podr?cznych i z regu?y udost?pniane s? na miejscu w czytelniach lub

k?cikach czytelniczych.
Dla potrzeb u?ytkowników biblioteki Ksi??nica gromadzi i udost?pnia in

formacje w nast?puj?cych bazach:
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- Region licz?ca 62 165 rekordów,
- Kartoteka licz?ca 24 192 rekordy,
- Dokumenty ?ycia spo?ecznego licz?ca 6 923 rekordy,
- Ekslibrisy, Katalogi Ekslibrisów, Prace magisterskie licz?ca ogó?em 143 re-

kordy.
Ponadto udost?pnia bazy Biblioteki Narodowej, w tym m.in.:

- Przewodnik Bibliograficzny,
- Bibliografi? Zawarto?ci Czasopism,

Upowszechnianiu wiedzy o regionie s?u?y?y przygotowane w roku sprawoz

dawczym nast?puj?ce zastawienia bibliograficzne:
- Szymon Szymonowic (1558 - 1629),
- Mieczys?aw Romanowski (J 833 - 1863) poeta powstaniec,
- ?abunie,
- Teresa Ferenc,
- Ormianie w Zamo?ciu.

Edukacji regionalnej s?u?y?a zorganizowana sesja naukowa Szymon Szymo
nowic poeta wciq? aktualny z udzia?em naukowców UMCS w Lublinie, KUL

oraz zamojskiego ?rodowiska naukowego, wyk?ady Szymon Szymonowic i jego

zwiqzki z Zamojszczyzn?, i Zwiqzki Szymona Szymonowica ze Lwowem, Krako

wem i Zamo?ciem, wystawa "Szymon Szymonowic poeta wci?? aktualny" oraz

trzy konkursy:
- Konkurs wiedzy z literatury staropolskiej Szymon Szymonowic ijego epoka,
- Konkurs wiedzy Szymon Szymonowic ijego zwi?zki z Zamojszczyzn?,
- Konkurs plastyczny Interpretacja "Sielanek" Szymona Szymonowica.

Blok imprez po?wi?cony Sz. Szymonowicowi podyktowany zosta? przypa

daj?c? w 2008 roku 450. rocznic? urodzin poety zwi?zanego z Zamo?ciem.

Kontynuowane by?y prace nad opracowywaniem Bibliografii Regionalnej,
która dokumentuje ca?o?? ukazuj?cego si? pi?miennictwa dotycz?cego regionu.

Bibliografia regionalna tworzona jest w oparciu o bie??c? pras? regionaln?
i czasopisma lokalne, t. Kurier Lubelski, Gazeta Wyborcza (dodatki regional

ne), Dziennik Wschodni Zamojski, Tygodnik Zamojski, Kronika Tygodnia, Za

mojski Kwartalnik Kulturalny, wydawnictwa ci?g?e wydawane prze dzia?aj?ce
uczelnie wy?sze oraz pras? ogólnopolsk? prenumerowan? przez bibliotek?.

Uwzgl?dnia równie? wydawnictwa zwarte, kartografi?, a tak?e dokumenty ?ycia

spo?ecznego. Bibliografia regionalna rejestruje materia?y dotycz?ce wszystkich
dziedzin ?ycia Zamo?cia i powiatu zamojskiego w jego administracyjnych i histo

rycznych granicach. Swoim zasi?giem obejmuje równie? powiaty: bi?goraj ski,
hrubieszowski i tomaszowski oraz ogólne informacje o województwie lubelskim.

W zasobach Ksi??nicy Zamojskiej od 2008 roku znajduje si? ksi?gozbiór
"klemensowski" b?d?cy w?asno?ci? spadkobierców Jana Zamoyskiego. Ksi??
nica otrzyma?a go w formie depozytu. Zbiory te licz? 12 O 17 woJ. W?ród nich
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znajduj? si? starodruki oraz ksi??ki XIX i XX-wieczne. W 2008 roku rozpocz?

to prace nad uporz?dkowaniem ksi?gozbioru - okre?leniem charakteru zbiorów

i tworzeniem katalogu tych zasobów.

Promocja czytelnictwa, dzia?alno?? kulturalno-edukacyjna i wystawiennicza

W ramach dzia?alno?ci kulturalno-edukacyjnej promuj?cej bibliotek?, ksi??

k? i czytelnictwo sie? bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej w roku sprawozdawczym

podejmowa?a ró?norodne dzia?ania skierowane do wszystkich grup u?ytkowni
ków bibliotek.

W zakresie edukacji czytelniczej dzieci i m?odzie?y dzia?alno?? organizowa

?y przede wszystkim filie miejskie oraz Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y. Podej
mowane by?y formy s?u??ce m.in. zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i m?o

dzie?y, D. cykle zaj?? prowadzone w okresie ferii i wakacji: Literackie portrety

zimy, czyli ferie w bibliotece, Ba?niowa podró? po Europie, Bibliowakacje.

Powa?n? cz??? przedsi?wzi?? stanowi?y zaj?cia z dzie?mi najm?odszymi.

By?y to m.in. Puchatkowe spotkania, Plastyczna Akademia Rozmaito?ci, Kufer

pe?en bajek dla przedszkolaków, Ba?? nie zna granic oraz cykle zaj??: ?Wiat

ksi??ek przyjazny dziecku, Warto czyta? warto rozmawia?, propaguj?ce ide?

g?o?nego czytania dzieciom, m.in. g?o?ne czytanie prowadzone by?o w przed
szkolach na terenie miasta.

W ofercie przedsi?wzi?? kulturalnych dla m?odych u?ytkowników bibliotek

by?y równie? konkursy wiedzy, konkursy czytelniczo-literackie np. Cudowna

podró? po ?wiecie ksi??ki - konkurs o zasi?gu powiatowym, konkursy plastycz

ne, m.in. Namaluj? wszystkie bajki ?wiata, Budzimy wiosn? wierszem i p?dzlem,

fotograficzne (Ale? ta natura ma wyobra?ni?) zgaduj-zgadule, lekcje bibliotecz

ne, zaj?cia biblioterapeutyczne: "Agresja w?ród dzieci", ,,Posiadanie i dziele

nie", "Przyja?? to wielka rzecz", spotkania autorskie m.in. z Izabell? Kleba?sk?,

Edyt? Zar?bsk?, Izabel? Winiewicz, Mari? Du?awsk?, Ma?gorzat? Skowron.

Sporo miejsca zajmowa?y te? wizualne formy pracy: wystawy i wystawki

tematyczne, has?a, gazetki ?cienne, m.in.: "?wiatowy Dzie? Ksi??ki i Praw

Autorskich", ,,Jesie? w literaturze i naturze", ,,Ksi??ka i ich bohaterowie".

Animacji kulturalnej czytelników doros?ych s?u?y?y m.in. cyklicznie organi
zowane Zamojskie Biesiady Literackie po?wi?cone nast?puj?cym tematom:

1. "Ormianie zamojscy w kulturze polskiej" - spotkanie z Bogdanem Kasprowi
czem -

poet?, pisarzem, gaw?dziarzem,
2. "Literatura rosyjska znana i nieznana" - spotkanie z dr Alin? Or?owsk? z UMCS

w Lublinie, literaturoznawc?, badaczem historii literatury rosyjskiej,
3. Spotkanie autorskie z Danielem Odij? - dziennikarzem, publicyst?, autorem

powie?ci Ulica, Tartak, Szklana huta, jednym z obiecuj?cych twórców

m?odego pokolenia,
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4. "Niedosyt istnienia" - spotkanie z Paw?em Kuszczy?skim, poet? i krytykiem
literackim,

5. Promocj? ksi??ki Leszka Wojtowicza .Pó?nie] szatan wst?pi? w ludzi", której

towarzyszy?a prezentacja dzia?alno?ci wydawniczej Wydawnictwa NOR

BERTINUM z Lublina,
6. "Monarchia czy republika -

rozmowy o historii Rzeczpospolitej" - biesiada

z Janem Lechem Skower?,
7. "Jesienna zaduma nad Bu?atem Okud?aw?" - ballady B. Okud?awy w inter

pretacji ks. Jana Kurz?py.
Ksi??nica Zamojska organizowa?a równie? akcje promuj?ce ksi??k? i czy

telnictwo oraz s?u??ce edukacji kulturalnej spo?ecze?stwa skierowane do ogó?u

czytelników i mieszka?ców miasta. By?y to m.in.:

- obchody ?Wiatowego Dnia Ksi??ki i Praw Autorskich,
- konferencja W kr?gu biografii Henryka Sienkiewicza z udzia?em badaczy

twórczo?ci pisarza; prof. zw. dra hab. Lecha Ludorowskiego, dr hab. Zdzis?awy

Mokranowskiej, Tomasza Orkiszewskiego i dr hab. Haliny Ludorowskiej,
- spotkania z badaczami historii po?wi?cone m.in. tematom Twierdza Za

mo??, Nieznani poeci powstania listopadowego,
- seminarium Zamojskie spotkanie w ?wiecie Zbigniewa Herberta z udzia?em

dra Rafa?a Szczerbakiewicza z UMCS w Lublinie, Dariusza Jó?wika z MBP

w Lublinie, Zbigniewa Kie?ba z Wydawnictwa Gaudium. Seminarium towarzy

szy?a prezentacja wydawnictw po?wi?conych Zbigniewowi Herbertowi, m.in.

"Aposto? w podró?y s?u?bowej" oraz seria ksi??ek "Biblioteka Pana Cogito".

Aktywizacji czytelniczej s?u?y?a tak?e dzia?alno?? Dyskusyjnego Klubu

Ksi??ki, dzia?aj?cego w Ksi??nicy Zamojskiej od 2007 roku. W roku sprawoz

dawczym zorganizowano 7 spotka? o nast?puj?cej tematyce: "Rozmowy
o wspó?czesnej literaturze polskiej", "Rozmawiamy o ksi??ce Hanny Lema?

skiej Aneczka ", "Traktat o ?uskaniu fasoli Wies?awa My?liwskiego", .Ksiq?ka
z ziemi? w tytule: Czysta Ziemia Alan Spence", "Ksi??ka, dzi?ki której wci??

czytam", "Rozmowy o poezji najnowszej".

Sprawdzon? form? promowania ksi??ki i czytelnictwa jest dzia?alno?? wy

stawiennicza. W roku sprawozdawczym zorganizowano ogó?em 21 wi?kszych
wystaw i ekspozycji. W?ród nich by?y m.in.:

- .Pejza? liryczny" -

wystawa fotografii Wies?awa Lipca,
- "Krzy?" -

wystawa fotografii Roberta Huka,
- "Rado?? tworzenia" -

wystawa prac plastycznych Mariusza Jarzyny, powsta-

?ych podczas zaj?? kó?ka plastycznego dzia?aj?cego przy Szkole Podstawowej
w Labu?kach,

- "Rosyjskie i polskie skarby UNESCO" - ekspozycja prezentuj?ca zdj?cia
obiektów architektonicznych, miejsc zabytkowych, a tak?e pomników przy

rody Polski i Rosji wpisanych na List? ?wiatowego Dziedzictwa. Otwarcie
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wystawy, której autorami byli Instytut Adama Mickiewicza i Rosyjska Agen

cja Informacyjna Novosti odby?o si? 22 kwietnia,
- "Biblioteki publiczne powiatu zamojskiego"

- objazdowa wystawa prezentu

j?ca histori? i dzie? dzisiejszy bibliotekarstwa publicznego powiatu zamoj

skiego,
- "Henryk Sienkiewicz w ilustracji",
- "Miasta Partnerskie Zamo?cia",
- ,,zdzis?aw Witwicki - ilustracje",
- "?ywio?y" -

wystawa malarstwa zamojskiego artysty plastyka Marka Rze?-

niaka,
- "Karkonosze" -

wystawa fotografij Ryszarda ?y?y
- "Zamojskich przygód Du?ka i Bajdka ci?g dalszy ... ilustrowany przewodnik

dla m?odych turystów". Otwarcie wystawy z udzia?em Izabeli Winiewie?

Cybulskiej - autorki przewodnika i autorów ilustracji odby?o si? 23 pa?dzier

nika,
- .B?d? wierny. Id?" - Wystawa w 1 O rocznic? ?mierci Zbigniewa Herberta

(1924 1998)
- "W ho?dzie wysokim drzewom i zielonej trawie" -

wystawa pokonkursowa
twórczo?ci osób niepe?nosprawnych,

- "Szymon Szymonowic poeta wci?? aktualny" -

wystawa rocznicowa.

Dzia?alno?? wydawnicza

W roku sprawozdawczym Ksi??nica Zamojska wyda?a drukiem nast?puj?ce

publikacje i wydawnictwa zwarte:

- Bibliotekarz Zamojski nr 1/2008 (27),
- Bibliotekarz Zamojski nr 2/2008 (28),
- Szymon Szymonowic poeta wci?? aktualny - publikacja zawieraj?ca referaty

wyg?oszone na sesji oraz dokumentacj? realizowanego programu,
- W ho?dzie wysokim drzewom i zielonej trawie - wydawnictwo pokonkursowe

dokumentuj?ce dzia?alno?? osób niepe?nosprawnych,
- Ale? ta natura ma wyobra?ni? - folder pokonkursowy.
- katalogi i foldery towarzysz?ce wystawom: "Rosyjskie i polskie skarby UNE-

SCO", "Szymon Szymonowic poeta wci?? aktualny", "Krzy?
- fotografie

Roberta Huka".

W ramach promocji dzia?alno?ci bibliotecznej wydano 2 kalendarze na 2009

rok tj. Bibliokalendarz przygotowany w oparciu o dzia?alno?? plastyczn? naj
m?odszych uczestników zaj?? Oddzia?u dla Dzieci i M?odzie?y oraz Kalendarz

Wspólne czytanie - radosne dorastanie przygotowany na podstawie prac pla
stycznych uczestników zaj?? prowadzonych w filiach miejskich.
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Biblioteka we w?asnym zakresie przygotowywa?a materia?y reklamowe oraz

druki ulotne: zaproszenia, plakaty, materia?y wykorzystywane przy urz?dzaniu

ekspozycji, dyplomy, listy gratulacyjne.

Dzia?alno?? na rzecz rozwoju czytelnictwa i bibliotek w powiecie zamojskim

Ksi??nica Zamojska w roku sprawozdawczym pe?ni?a zadania biblioteki

powiatowej. Zosta?y one okre?lone Porozumieniem nr 1/2008 zawartym pomi?
dzy Powiatem Zamojskim (ziemskim) a Prezydentem Miasta Zamo?? w sprawie
powierzenia Ksi??nicy zada? biblioteki powiatowej dla powiatu ziemskiego
zamojskiego. Porozumienie zawarte zosta?o na okres jednego roku (2008 r.)
i okre?la?o przedmiot zada? powiatowych:

udost?pnianie zbiorów mieszka?com powiatu,

prowadzenie na rzecz mieszka?ców powiatu dzia?alno?ci informacyjno

bibliograficznej,
udzielanie pomocy instrukcyjno-metodycznej bibliotekom w powiecie
ziemskim zamojskim.

Prowadz?c obs?ug? czytelników wywodz?cych si? spo?ród spo?eczno?ci

powiatu ziemskiego Ksi??nica Zamojska stworzy?a im mo?liwo?? korzystania
z zasobów bibliotecznych licz?cych 244 957 tys. jednostek. Czytelnicy ci mieli

równie? mo?liwo?? skorzystania z 94 tytu?ów czasopism bie??cych prenumerowanych

przez Bibliotek? w 2008 roku.

Z ogólnej liczby 16744 zarejestrowanych czytelników 5 036 to mieszka?cy

powiatu ziemskiego. W drodze wypo?ycze? na zewn?trz Biblioteka udost?pni?a

ogó?em 289 895 jednostek zbiorów. 25,9% tej liczby to wypo?yczenia dokonane

na rzecz czytelników spoza miasta Zamo?cia.

U?ytkownicy Biblioteki wywodz?cy si? z powiatu ziemskiego korzystali
równie? ze zbiorów udost?pnianych wy??cznie na miejscu - w czytelniach,

gdzie zarejestrowano ogó?em 14249 odwiedzin (z tego 4385 to mieszka?cy
powiatu ziemskiego) i wypo?yczono 131 850 jednostek zbiorów. W zakresie

obs?ugi informacyjno-bibliograficznej w 2008 roku Ksi??nica Zamojska udzieli

?a ogó?em 43 520 informacji, z czego 4 352 na rzecz czytelników z powiatu

ziemskiego.

Ksi??nica stwarza?a mo?liwo?? obs?ugi czytelniczej wszystkich mieszka?ców

powiatu zarówno w bibliotece g?ównej i 6 filiach.

Dzia?alno?? instrukcyjno-metodyczna prowadzona na rzecz 33. publicznych

placówek bibliotecznych w powiecie ziemskim (12 bibliotek gminnych, 3 bibliote

ki miejsko-gminne, 18 filii bibliotecznych) obj??a:

pomoc (w zale?no?ci od zg?aszanych przez biblioteki potrzeb) w przygotowaniu

rocznej sprawozdawczo?ci statystycznej i opisowej za 2007 rok,
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131 porad i odpowiedzi udzielonych w postaci rozmów telefonicznych i konsul

tacji bezpo?rednich. Dotyczy?y one m.in. sporz?dzania sprawozdawczo?ci staty

stycznej i opisowej, uzupeJniania zbiorów w nowo?ci wydawnicze, prowadzenia

selekcji zbiorów i scontr, realizacji dotacji ministerialnej na uzupeJnianie zbio

rów bibliotecznych, realizacji konkursu Ksi??ka Roku 2007 Lublin - Lubelsz

czyzna, wyposa?enia bibliotek w nowy sprz?t biblioteczny, planowania pracy

bibliotek, wynagradzania pracowników
- nowych regulacji p?ac, automatyzacji

prac bibliotecznych,
19 wyjazdów instruktorskich do podleg?ych merytorycznie placówek, pod

czas których odwiedzono 23 biblioteki. Celem wyjazdów instruktorskich by

?y m.in. nast?puj?ce sprawy: kierunki dzia?alno?ci bibliotecznej w 2008 ro

ku, realizacja zada? wynikaj?ca z programu Biblioteki 2008 - wiod?ce bi

blioteki powiatów, analiza dzia?alno?ci bibliotek, w tym filii bibliotecznych,

popularyzuj?cej ksi??k? i czytelnictwo, selekcja zbiorów, poprawa estetyki
bibliotek i ich funkcjonalno?ci, przygotowanie i realizacja szkole? informa

tycznych w n@utobusie, obchody jubileuszy bibliotek, tworzenie baz kata

logowych w MAK-u, pomoc merytoryczna w przygotowaniu wniosków do

Ministerstwa Kultury na zakup zbiorów w 2008 r.

W ramach doskonalenia zawodowego zorganizowano 4 spotkania po?wi?co-
ne nast?puj?cym zagadnieniom:

spotkanie szkoleniowe, którego program obejmowa? nast?puj?ce referaty:
"Kultura Zamo?cia w dwudziestoleciu mi?dzywojennym", "Biblioteki po

wiatu zamojskiego na tle województwa lubelskiego w 2007 roku", "Kierunki

pracy bibliotek publicznych woj. lubelskiego w 2008 r.", "Jak skutecznie za

rz?dza? prac? sieci bibliotek publicznych w gminie";

spotkanie po?wi?cone obchodom Dnia Bibliotek i Bibliotekarza mia?o cha

rakter integracyjno-szkoleniowy. Zorganizowane zosta?o w Bibliotece Pu

blicznej Gminy Labunie i po??czone by?o z obchodami jubileuszowymi tej
biblioteki. Podczas spotkania zas?u?onym bibliotekarzom na wniosek Ksi??

nicy Zamojskiej wr?czone zosta?y odznaki pa?stwowe Zas?u?ony dla Kultu

ry Polskiej nadawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz nagrody Starosty Zamojskiego. Swoj? inauguracj? mia?a równie? wy
stawa objazdowa Biblioteki publiczne powiatu zamojskiego;
szkolenie informatyczne bibliotekarzy w trzech grupach w n@utobusie sta

cjonuj?cym na terenie naszego powiatu. Szkolenia odby?y si? w Sita?cu,
Grabowcu i Szczebrzeszynie;
szkolenie wyjazdowe do bibliotek Lublina, Na??czowa i Kazimierza Dolne

go. Dzi?ki temu bibliotekarze pow. zamojskiego mieli okazj? do wymiany
do?wiadcze? zawodowych.
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Komputeryzacja bibliotek i automatyzacja procesów bibliotecznych

W zasobach Ksi??nicy Zamojskiej na koniec 2008 roku pozostawa?o 114 ze

stawów komputerowych, tj. w bibliotece g?ównej 104 (z tego 12 zestawów zo

stanie przekazana na wyposa?enie filii miejskich) oraz ] O w placówkach filial

nych, ?rednio po 2 zestawy na l placówk?.
Biblioteki wyposa?one s? tak?e w sprz?t peryferyjny, m.in. drukarki, urz?

dzenia wielofunkcyjne, skanery. Z ko?cem 2008 roku zakupiony zosta? l zestaw

do digitalizacji zbiorów. W zestawie znajduje si? stó? z o?wietleniem, oraz apa

rat lustrzanka z dodatkowym obiektywem.
Wi?kszo?? czynno?ci bibliotecznych jest zautomatyzowana. Biblioteka

g?ówna pracuje w programie bibliotecznym P A TRON i MAK. Ewidencja, opra

cowanie, katalogowanie oraz udost?pnianie odbywa si? w programie PATRON.

Zasoby biblioteki g?ównej mo?na sprawdza? za pomoc? katalogu on-line, lub

korzystaj?c na miejscu z informatorium (stanowisk komputerowych) - przegl?

daj?c Katalog Elektroniczny.
Centralny katalog dla ca?ej sieci bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej prowadzony

jest od 2005 r. Z ko?cem 2008 roku zakupiono 29 licencji programu bibliotecz

nego PA TRON w celu doposa?enia biblioteki g?ównej oraz wyposa?enia biblio

tek filialnych.
Biblioteka g?ówna oraz biblioteki filialne wyposa?one s? w Pakiety biurowe

??S Office, raz programy antywirusowe NaD 32.

w' zakresie prac i czynno?ci poza bibliotekarskich Ksi??nica Zamojska
w 2008 r. korzysta?a z programów RAKS SQL oraz P?ATNIK w automatyzacji

prac Dzia?u Kadr oraz Dzia?u Ksi?gowo-Finansowego.
Biblioteka posiada w?asn? stron? internetowa oraz 10 kont mailowych.

Ksi??nica Zamojska oraz filie pod??czone s? do sieci INTERNET (w grud
niu 2008 roku zakupiono 5 us?ug NEOSTRADY 2 MB w celu przy??czenia
Internetu na filiach, w których us?ugi tej dotychczas nie by?o, tj. Filie nr 1,2,3,

4, 6). W bibliotece g?ównej korzystanie z Internetu dla u?ytkowników biblioteki

odbywa si? na 21 stanowiskach.

Kadra i sytuacja zawodowa bibliotekarzy

W sieci bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej na koniec roku 2008 zatrudnione by

?j ogó?em 52 osoby, w tym 39 pracowników dzia?alno?ci podstawowej oraz

13 osób administracji i obs?ugi. Jedna osoba (pracownik merytoryczny) pozo

stawa?a zatrudniona w niepe?nym wymiarze czasu pracy 1/4 etatu, pozostali za?

s? pe?nozatrudnieni.
Z wykszta?ceniem bibliotekarskim na koniec 2008 roku zatrudnione by?y

32 osoby, w tym z wy?szym magisterskim 15 osób oraz 17 osób ze ?rednim

bibliotekarskim. 4 osoby w?ród pracowników merytorycznych posiadaj? wy-
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kszta?cenie wy?sze magisterskie inne ni? bibliotekarskie oraz 3 osoby wykszta?
cenie ?rednie równie? nie bibliotekarskie.

W?ród pracowników obs?ugi i administracji 3 osoby posiadaj? wykszta?cenie
wy?sze, l osoba licencjat, 6 osób ?rednie oraz 3 osoby zawodowe.

W?ród pracowników Ksi??nicy Zamojskiej najwi?cej zatrudnionych
(17 osób) posiada sta? pracy od 20 do 25 lat. Z praktyk? zawodow? powy?ej
25 lat by?o zatrudnionych 13 osób oraz powy?ej 30 lat - 7 pracowników. 3 oso

by posiadaj? sta? krótszy ni? 5 lat oraz 7 osób praktyk? zawodow? w granicach

powy?ej 10, ale nie wi?cej ni? 15 lat.

Z dniem 24 pa?dziernika nast?pi?a zmiana na stanowisku Dyrektora Ksi??

nicy Zamojskiej. W zwi?zku z odej?ciem z dniem 23 pa?dziernika 2008 r. na

emerytur? dotychczasowego dyrektora - pani Krystyny Gruszki, pe?nienie obo

wi?zków dyrektora instytucji do chwili wyboru nowego dyrektora powierzono
zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Ksi??nicy Zamojskiej kierownikowi

Dzia?u Promocji i Upowszechniania Czytelnictwa KZ.

W 2008 roku, 9 osób - pracowników Ksi??nicy Zamojskiej, za d?ugoletni?
prac? zawodow? oraz dzia?alno?? spo?eczn?, uhonorowanych zosta?o wyró?nie
niami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. l osoba otrzyma?a Br?

zowy Medal Zas?u?ony Kulturze Gloria Artis, 3 osoby otrzyma?y odznak? ho

norow? Zas?u?ony dla Kultury Polskiej oraz 5 osób Dyplom Ministra Kultury
Dziedzictwa Narodowego.

Pozyskiwanie ?rodków pozabud?etowych; udzia? w projektach, grantach,
konkursach

Ksi??nica Zamojska w 2008 r. bra?a udzia? w pozyskiwaniu ?rodków poza

bud?etowych. Najwi?cej funduszy uzyska?a z programów operacyjnych Mini

sterstwa Kultury, tj. "Promocja czytelnictwa", .Patriotyzm Jutra", "Infrastruktu
ra kultury". ??czna kwota dotacji z tego podmiotu wynios?a 233 534 z? i doty
czy?a wsparcia finansowego nast?puj?cych projektów:
- "Ka?dy dzie? jest podró?? przez histori? - popularyzujemy literatur? histo-

ryczn?" - kwota pozyskanej dotacji - 6000 z?,
- "Szymon Szymonowic poeta wci?? aktualny" - kwota pozyskanej dotacji -

19000 z?,
- "Wspólne czytanie - radosne dorastanie - kwota pozyskanej dotacji" - 38 590 z?,
- "Lato z Pyz? na polskich dró?kach" - kwota pozyskanej dotacji - 5 000 z?,
- "Praca z ksi??k?jako metoda psychoterapii - twórcze sposoby przekazywania

jej tre?ci przez czytelników niepe?nosprawnych" - kwota pozyskanej dotacji-
20000 z?,

- "Wszystkie drogi prowadz? do biblioteki" - I O 000 z?,
- ,,Rozwój ksi?gozbiorów bibliotek; zakup nowo?ci wydawniczych" - kwota pozy-

skanej dotacji - 59 944 z?,
.
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- "Informatyzacja przysz?o?ci? czytelnictwa" -75 000 z?.

Dodatkowe ?rodki pozabud?etowe Ksi??nica pozyska?a równie? z Woje

wódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Ogó1na kwota dotacji wynios?a 11 600, w tym 7 500 z? na zakup literatury o te

matyce ekologicznej oraz 4 100 na realizacj? zadania w zakresie edukacji kultu

ralnej - konkursu fotograficznego Ale? ta natura ma wyobra?ni?.
W ramach pozyskiwania ?rodków pozabud?etowych opracowane zosta?y

projekty, których realizacj? przewiduje si? w 2009 roku. S? to 4 projekty ("Let
nie warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci i m?odzie?y", "Ksi??ka inspiracj?
w realizowaniu marze? osób niepe?nosprawnych", "Zygmunt Klukowski - le

karz bibliofil historyk", "Królestwo rega?ów") skierowane do Programów
MKiDN oraz l projekt .Podniesienie atrakcyjno?ci i funkcjonalno?ci bibliotek

publicznych miasta Zamo?cia poprzez modernizacj? ich wyposa?enia" do Me

cenatu 2009, a tak?e oferta na zadanie w zakresie edukacji ekologicznej .Pami?

tajcie o ogrodach" zg?oszona na konkurs og?oszony przez WFO?iGW w Lublinie.

Wspó?praca ze ?rodowiskiem

W roku sprawozdawczym sie? bibliotek Ksi??nicy Zamojskie utrzymywa?a

?cis?? wspó?prac? z ró?nymi instytucjami i podmiotami dzia?aj?cymi na terenie

miasta, powiatu oraz regionu Zamojskiego.
Zakres tej wspó?pracy obejmowa? g?ównie dzia?ania inicjowane przez biblio

teki w zakresie aktywizacji czytelniczej spo?ecze?stwa, zw?aszcza dzieci i m?o

dzie?y. W?ród instytucji wspó?pracuj?cych znajduj? si? przedszkola, szko?y

podstawowe, gimnazja miasta oraz powiatu zamojskiego, szko?y ?rednie, wy?
sze uczelnie (WSZiA w Zamo?ciu, Wy?sza Szko?a Zawodowa w Zamo?ciu,
WSHE w Zamo?ciu, Biblioteka Pedagogiczna w Zamo?ciu, Grupa Literacka

Akapit.

?cis?? wspó?prac? Ksi??nica utrzymywa?a ze Stowarzyszeniem Zamojski

Uniwersytet Trzeciego Wieku. S?uchacze Uniwersytetu w lokalu biblioteki

g?ównej odbywaj? zaj?cia z j?zyków obcych, organizuj? w?asne spotkania oraz

uczestnicz? w przedsi?wzi?ciach bibliotecznych.

Poka?n? p?aszczyzn? wspó?pracy ze ?rodowiskiem zajmowa?y kontakty z in

stytucjami dzia?aj?cymi na rzecz osób chorych i niepe?nosprawnych. W?ród

nich znajduj? si?: Oddzia? Terenowy Polskiego Zwi?zku Niewidomych w Za

mo?ciu, Stowarzyszenie Diabetyków - Ko?a Terenowe w Zamo?ciu i w Bi?gora

ju, O?rodek Szkolno-Wychowawczy w Zamo?ciu O?rodek Rehabilitacyjno
Terapeutyczny Krok za Krokiem w Zamo?ciu, O?rodek Rehabilitacyjno

Edukacyjno- Wychowawczy Zamo?ciu, Dom Pomocy Spo?ecznej w Krasnobro

dzie, Szko?a Podstawowa nr 10 z Oddzia?ami Integracyjnymi w Zamo?ciu,

Warsztaty Terapii Zaj?ciowej przy Parafii ?w. Micha?a w Zamo?ciu, Warsztaty

Terapii Zaj?ciowej ul. Kili?skiego w Zamo?ciu, Warsztaty Terapii Zaj?ciowej
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ul. Peowiaków w Zamo?ciu, Warsztaty Terapii Zaj?ciowej z Dominikanówki

(pow. zamojski) Warsztaty Terapii Zaj?ciowej w Su?owie (pow. zamojski).
W 2008 roku utrzymywana by?a sta?a wspó?praca z lokalnymi mediami.

Przedmiotem tych kontaktów by?o informowanie spo?ecze?stwa o planowanych
i organizowanych dzia?aniach czytelniczych, przedsi?wzi?ciach, akcjach popu

laryzuj?cych ksi??k?, spotkaniach z interesuj?cymi osobami oraz o pozosta?ych

us?ugach bibliotecznych ?wiadczonych na rzecz ?rodowiska.

Halina Zieli?ska
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Biblioteki publiczne powiatu zamojskiego
w 2008 roku

Sie? biblioteczna

W roku 2008 sie? bibliotek publicznych powiatu ziemskiego zamojskiego

tworzy?y 33 placówki biblioteczne (3 biblioteki miejsko-gminne, 12 bibliotek

gminnych, 18 filii bibliotecznych), a tak?e 10 punktów bibliotecznych (o 1 mniej
ni? w 2007 r.). Punkty dzia?a?y na terenie gmin: Grabowiec (1), ?abunie (3),

Mi?czyn (2) i Zamo?? (4).
Na terenie powiatu funkcjonowa?o 9 placówek bibliotecznych po??czonych

z o?rodkami kultury: 5 bibliotek i 4 filie (gm. Grabowiec, Komarów, Skierbie

szów, Stary Zamo?? i Sitno).
Ponadto Biblioteka w Komarowie po??czona jest z bibliotek? gimnazjaln? na

podstawie Porozumienia z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie prowadzenia biblio

teki gimnazjalnej zawartego pomi?dzy Samorz?dowym O?rodkiem Kultury
w Komarowie-Osadzie a Publicznym Gimnazjum w Komarowie Osadzie.

Od 2001 roku Biblioteka Publiczna Gminy Sitno wraz z 2 filiami dzia?a

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

Od pocz?tku 2009 r. osobowo?? prawn? otrzyma?y biblioteki publiczne
w gminie Grabowiec, Skierbieszów, Sitno - zosta?y wy??czone ze struktur GOK

i Urz?du Gminy. W strukturach GOK funkcjonuj? nadal biblioteki w Komaro

wie-Osadzie i w Starym Zamo?ciu.

W grudniu 2008 r. GBP w Mi?czynie przeniesiono do miejscowego Gimna

zjum. Planowany jest gruntowny remont dotychczasowego lokalu Biblioteki.

Biblioteka w Grabowcu otrzyma?a dodatkowe pomieszczenie (o pow. 15 m2)
z przeznaczeniem na czytelni?.

W minionym roku przeprowadzono remonty w 3 bibliotekach pow. zamoj

skiego:
- FB Gorajec gm. Radecznica - malowanie pomieszczenia biblioteki (gruntow

ny remont - wymiana okien i pod?ogi - zaplanowano na 2010 r.),
- BP w Starym Zamo?ciu - remont jednego pomieszczenia - malowanie, wy

miana o?wietlenia i wyk?adziny,
- FB Michalów gm. Su?ów - wymiana stolarki okiennej.

Do bibliotek w Sita?cu oraz FB Gorajec zakupiono nowe meble biblioteczne.

W 2009 r. planowana jest przeprowadzka MGBP w Szczebrzeszynie do no

wej siedziby. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji adaptacji lokalu dla

potrzeb Biblioteki.
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Zbiory biblioteczne

W roku 2008 ksi?gozbiory bibliotek publicznych powiatu ziemskiego liczy?y
351 636 ksi??ek. W ci?gu roku przyby?o 12 421 wol., w tym z zakupu - 11 725

jednostek.

Zakup zbiorów do bibliotek zmniejszy? si? o 427 wol. w bibliotekach powia
tu ziemskiego, w tym z dotacji organizatorów o 137 wol.

Wska?nik zakupu ksi?gozbioru wyniós? w 10,7 wol. na 100 mieszka?ców.

Liczba ksi??ek wycofanych ze zbiorów bibliotecznych w 2008 roku wynio
s?a ogó?em 49 995 jednostek. W ci?gu roku wyselekcjonowano 39636 ksi??ek.

Ksi?gozbiory ogó?em zmniejszy?y si? o 37574 wol., a liczba woluminów na

100 mieszka?ców wynios?a 320,6

W 2008 r. biblioteki powiatu ziemskiego prenumerowa?y 143 czasopisma, tj.
o 16 mniej ni? w 2007 r.

ksi?go- zakup zakup zakup w liczba wol. prenume-

gmina, mia- zbiory w zbiorów w w porów- wol.na na 100
rata czaso-

sto i gmina dniu wol.w naniu z 100 miesz- mieszka?- pism

31.12.2008 2008 r. 2007 r. ka?ców ców
/liczba

tytu?ów/

Adamów 25022 588 -74 11,7 496,3 8

Grabowiec 17863 512 166 11,2 389,3 5

Komarów 11 301 380 -35 6,9 206,2 10

Krasnobród 21928 847 187 11,6 301,5 l

?abunie 31646 685 -35 10,9 507,4 10

Mi?czyn 17682 450 -170 7,4 290,1 4

Nielisz 25105 653 338 11,1 425,3 3

Radecznica 21 105 623 -31 9,7 329,5 11

Sitno 20216 335 144 5,0 300,3 O

Skierbieszów 15591 456 39 8,3 283,0 1

Stary Zamo?? 24835 739 -39 13,6 457,0 4

Su?ów 28432 907 175 17,9 560,5 10

Szczebrze-
20601 935 97 7,9 173,2 8

szyn

Zamo?? 57340 2687 -772 12,9 275,6 56

Zwierzyniec 12969 928 -417 12,9 180,0 12

Razem 351636 11 725 -427 10,7 320,6 143
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Na zakup zbiorów wydano w 2008 r. 227 365 z? w tym ze ?rodków w?a

snych organizatorów -154 862 z?, a ze ?rodków MkiDN - 72 503 z?.

?rodki w?asne planowane na 2009 r. na zakup nowo?ci przez biblioteki wy

nosz? 150 350 z?.

Czytelnictwo

W roku 2008 placówki biblioteczne zarejestrowa?y w powiecie ziemskim

13 976 czytelników. W porównaniu z 2007 r. ich liczba pozosta?a niemal bez

zmian /0 11 mniej/o Na 100 mieszka?ców przypada?o
- podobnie jak w 2007

roku - 12,7 czytelników Najliczniejsz? grup? u?ytkowników bibliotek stanowi?
uczniowie - 59,7 % ogó?u czytelników.

Ogó?em w powiecie wypo?yczono 305 942 jednostki zbiorów - na zewn?trz

i na miejscu: na zewn?trz - 291 890, na miejscu - 14052 jednostki.

Liczb? czytelników i wypo?yczenia przedstawiaj? poni?sze tabele:

Czytelnicy i wypo?yczenia na zewn?trz

Wypo?y-
Rozczyta- czenia na

Wypo?y-
nie /liczba

zewn?trz
w tym

czenia
Wyszczegól- Liczba czytelników ogó?em wypo?y-

ksi??ek w
nienie czytelników na 100 /ksi??ki, czenia

wol. na l
mieszka?- czasopisma, ksi??ek

czytelnika
ców/ zbiory spe-

cialne/

Adamów 557 11,0 10 318 10 161 18,2
Grabowiec 537 11,7 15264 15080 28,1
Komarów 588 10,7 28144 27433 46,7
Krasnobród 792 10,9 13 884 13884 17,5
Labunie 1211 19,4 17728 17365 14,3

Mi?czyn 856 14,0 23 184 23 184 27,1
Nielisz 252 4,3 7420 7420 29,4
Radecznica l 113 17,4 17221 16874 15,2
Sitno 689 10,2 8682 8629 12,5
Skierbieszów 821 14,9 18534 18534 22,6

Stary Zamo?? 618 11,4 7027 7027 11,4
Su?ów 591 11,6 14932 14082 23,8

Szczebrzeszyn l 138 9,6 34936 34905 30,7
Zamo?? 3206 15,4 55936 52482 16,4

Zwierzyniec 1007 14,0 18680 18680 18,6
razem 13976 12,7 291890 285740 20,4

24



Wypo?yczenia na miejscu

wypo?yczenia
na miejscu

wyszczególnienie zbiory ogó?em w tym ksi??ki
czasopisma zbiory spe-

/ksi??ki, czaso- nieoprawne cjalne

pisma, zbiory
specjalnej

Adamów 266 243 23 -

Grabowiec 317 175 142 -

Komarów 2033 l 793 240 O

Krasnobród 131 131 - O

?abunie 4508 4154 354 O

Mi?czyn 248 15 233 O

Nielisz 122 122 - O

Radecznica 271 207 64 O

Sitno 56 56 - O

Skierbieszów 103 103 - O

Stary Zamo?? 141 141 - O

Su?ów 326 139 187 O

Szczebrzeszyn 1347 568 764 15

Zamo?? 2542 1 138 1404 O

Zwierzyniec l 641 842 799 O

razem 14052 9827 4210 15

Najwi?kszy udzia? w obs?udze bibliotecznej specjalnych grup czytelników
na terenie obydwu powiatów maj? O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych

Ksi??nicy Zamojskiej udost?pniaj?cy "ksi??k? mówion?" osobom niewidomym
i niedowidz?cym oraz FB nr 5 Ksi??nicy dzia?aj?ca przy Szpitalu im. Jana Paw

?a II w Zamo?ciu.

W wi?kszo?ci gmin powiatu zamojskiego obs?uga osób niepe?nosprawnych,

chorych i starszych pozostaje du?ym problemem. Obiekty biblioteczne nie s?

przystosowane dla osób maj?cych problemy z poruszaniem si?. Osoby starsze,

chore i niepe?nosprawne przy wypo?yczaniu ksi??ek korzystaj? przede wszyst
kim z pomocy rodziny i s?siadów. Tylko w Zamo?ciu i Zwierzy?cu praktyko
wane jest zbieranie zamówie? telefonicznych i dostarczanie ksi??ek do domu.

W 2008 r. GSP w Su?owie uzyska?a dofinansowanie na realizacj? programu

"Aktywizacja i przeciwdzia?anie izolacji spo?ecznej osób starszych poprzez

organizacj? i prowadzenie spotka? integracyjnych" w ramach Poakcesyjnego
Programu Wspierania Obszarów Wiejskich.
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Równie? Samorz?dowy O?rodek Kultury w Komarowie, w sk?ad którego
wchodzi Biblioteka otrzyma? dofinansowanie z Urz?du Wojewódzkiego na

realizacj? zadania "Aktywizacja osób starszych na rzecz spo?eczno?ci lokalnej".

Komputeryzacja bibliotek

W bibliotekach publicznych powiatu zamojskiego znajduj? si? 74 kompute

ry. W 6. filiach wiejskich nadal brak komputerów (Ruszów, Gorajec, Cze?niki,

Horyszów Polski, S?siadka i Brody Ma?e). W 2009 r. nie planuje si? zakupu
komputerów do tych filii.

Stan techniczny posiadanych komputerów jest zró?nicowany. Najcz??ciej
awariom ulegaj? te zakupione w ramach programu Ikonka oraz sprz?t najstar

szy. W miar? mo?liwo?ci biblioteki wymieniaj? zu?yty sprz?t.

Wszystkie biblioteki gminne i miejsko-gminne pow. zamojskiego w 2008 r.

proces komputeryzacji realizowa?y ze ?rodków samorz?dów.

Wi?kszo?? bibliotek miejsko-gminnych i gminnych zapewnia czytelnikom

dost?p do internetu: 13 gminnych i 3 filie (w Lipsku i Wysokiem gm. Zamo??

oraz w Zubowicach gm. Komarów). Biblioteki w terenie zarejestrowa?y 20 543

internautów. 3 biblioteki nie rejestrowa?y osób korzystaj?cych z Internetu (Sit

no, Komarów-Osada i filia w Zubowicach). W GBP Skierbieszów nie by?o

dost?pu do Internetu, za? GBP w Mi?czynie jeszcze nie udost?pni?a go czytelni
kom. Obie biblioteki gminne oraz FB w Rutkach planuj? udost?pnienie Interne

tu u?ytkownikom w 2009 roku.

Przewa?aj?ca ilo?? bibliotek posiada program biblioteczny MAK - 11 bi

bliotek (8 placówek gminnych i miejsko-gminnych oraz 3 filie), GBP Sitaniec

posiada LIBR?, której nie wykorzystuje i w 2009 r. planuje zakup programu

MAK. GBP Grabowiec wdro?y?a autorski program BIBLIOTEKA, za? w Mi?

czynie i Starym Zamo?ciu funkcjonuje program ProgMan Biblioteka. Biblioteki

w gminach Nielisz i Sitno w roku sprawozdawczym nie posiada?y ?adnego

programu bibliotecznego. W MGBP Zwierzyniec zakupiono program MAK,

jego instalacj? i uruchomienie zaplanowano na pocz?tek 2009 r. Pozosta?e za

planowa?y zakup MAK-a w 2009 r.

Wszystkie biblioteki gminne maj? obecnie komputery, ale proces kompute

ryzacjijest bardzo zró?nicowany. W Bibliotekach posiadaj?cych program MAK

bibliotekarze przyst?pili do sporz?dzania baz katalogowych. Najwi?ksz? baz?

katalogow? w chwili obecnej ma GBP w Grabowcu w programie BIBLIOTE

KA (15 921 rekordów), za? w programie MAK Adamów (8 627), Radecznica

(6163) oraz Szczebrzeszyn (6 007 rekordów).
Trudno?ci w informatyzacji bibliotek wynikaj? przede wszystkim z niedofi

nansowania placówek bibliotecznych (2 biblioteki gminne nie maj? ?adnego

programu bibliotecznego) oraz s?abego przygotowania bibliotekarzy do obs?ugi

programów bibliotecznych. Bibliotekarze rzadko mog? korzysta? z us?ug infor-
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matyków zatrudnionych w gminach. Najcz??ciej zdani s? na w?asne umiej?tno
?ci, a te nie zawsze s? wystarczaj?ce aby poradzi? sobie z pojawiaj?cymi si?

problemami.
W 2009 r. wszystkie biblioteki gminne planuj? podj?cie prac w zakresie au

tomatyzacji. Zakup i wdro?enie MAK-a zaplanowa?y: Biblioteki wSitnie, Nieli

szu, Sita?cu, za? uruchomienie - GBP w Su?owie i Zwierzy?cu.

Kadra

Na koniec 2008 r. w bibliotekach publicznych powiatu ziemskiego pracowa

?y 43 osoby, 32 - na pe?nych etatach i II na rycza?tach. W porównaniu z analo

gicznym okresem roku ubieg?ego stan zatrudnienia zmniejszy? si? o 1 osob?. 36.

bibliotekarzy pracowa?o w bibliotekach wiejskich i 7 w miastach: Krasnobród,

Szczebrzeszyn, Zwierzyniec).
W 2008 r. w bibliotekach publicznych powiatu nast?pi?y nast?puj?ce zmiany

kadrowe:

od 1.06. b.r. w GBP Labunie zmniejszy?o si? zatrudnienie o l etat;

GBP Su?ów - stan zatrudnienia nie zmieni? si?, ale FB. w S?siadce obs?ugi
wana by?a przez pracowników biblioteki gminnej. Zatrudniona tam na %

etatu bibliotekarka przebywa?a od 17 marca 2008 r. na zwolnieniu lekar

skim. Z dn. 31.12.2008 r. rozwi?zana zosta?a z ni? urnowa o prac?;

w Bibliotece w Sitnie z dn. 1.04.2008 r. zwi?kszono zatrudnienie z % do

pe?nego etatu;

W MGBP Zwierzyniec od po?owy roku zatrudniono nowego pracownika
w pe?nym wymiarze czasu pracy. Od 1.01.2009 r. nast?pi?a zmiana na sta

nowisku dyrektora Biblioteki.

Ogó?em zatrudnienie w pow. zamojskim zmniejszy?o si? o 0,52 etatu.

W 2008 roku nikt nie uzupe?nia? wykszta?cenia bibliotekarskiego. Natomiast

3 bibliotekarzy studiuje na kierunkach niebibliotekarskich.

Udzia? bibliotek w projektach, grantach, konkursach

Spo?ród bibliotek samorz?dowych pow. zamojskiego tylko Biblioteki w Ko

marowie Osadzie i Su?owie pozyskiwa?y w 2008 r. ?rodki pozabud?etowe po

przez udzia? w konkursach na dofmansowanie projektów w ró?nych progra

mach.

- Samorz?dowy O?rodek Kultury w Komarowie - Osadzie, w sk?ad którego
wchodzi Biblioteka otrzyma? dofinansowanie z Urz?du Wojewódzkiego w wy

soko?ci 2 500 z? na realizacj? zadania "Aktywizacja osób starszych na rzecz

spo?eczno?ci lokalnej"
- GBP w Su?owie uzyska?a 31 850 z? na realizacj? programu "Aktywizacja

i przeciwdzia?anie izolacji spo?ecznej osób starszych poprzez organizacj? i pro-
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wadzenie spotka? integracyjnych" w ramach Poakcesyjnego Programu Wspie
rania Obszarów Wiejskich. Termin realizacji projektu: od 25.07.2008 do

31.12.2009 roku.

Spo?ród bibliotek szczebla gminnego tylko SOK w Komarowie-Osadzie na

2009 r. z?o?y? projekty do nast?puj?cych programów:
- do MKiDN w programie Edukacja Kulturalna - priorytet 1,
- planowane jest te? z?o?enie wniosku do EFS Kapita? Ludzki Priorytet 9.3

"Upowszechnianie formalnego kszta?cenia ustawicznego".

Najwa?niejsze problemy bibliotek

?rodki przeznaczane na modernizacj? bibliotek s? od lat niewystarczaj?ce
i nie przewiduje si? ich wzrostu. W dalszym ci?gu sytuacja lokalowa

w wielu bibliotekach powiatu zamojskiego jest trudna: ma?a powierzchnia,
brak czytelni, lokale wymagaj?ce remontów, wyposa?enie stare i niewy

starczaj?ce.
?rodki finansowe na uzupe?nianie zbiorów, pomimo dotacji MKiDN, s?

nadal zbyt niskie w stosunku do potrzeb. Wska?nik zakupu ksi?gozbioru
w powiecie ziemskim w 2008 r. wyniós? 10,7 woL na 100 mieszka?ców

Iw 2007 r. - 11,1 wol. na 100 mieszka?ców l.

Od lat w bibliotekach publicznych pow. zamojskiego prenumerata czaso

pism bie??cych utrzymuje si? na zbyt niskim poziomie. W roku sprawoz

dawczym ich liczba jeszcze si? zmniejszy?a - ze 159 do 143.

Wolny post?p prac w zakresie automatyzacji procesów bibliotecznych
wynikaj?cy m.in. ze zbyt niskich nak?adów na ten cel: 6 filii bibliotecz

nych nie posiada komputerów, 2 biblioteki gminne nie zakupi?y ?adnego

programu bibliotecznego. Istnieje potrzeba wymiany komputerów w wielu

placówkach i uzupe?nienia ich stanu. Równie? brak umiej?tno?ci obs?ugi

komputerów i programów bibliotecznych w?ród bibliotekarzy ma wp?yw
na wolne tempo prac.

Powa?nym problemem utrudniaj?cym prawid?ow? prac? bibliotek jest
jednoosobowe zatrudnienie w 4 bibliotekach gminnych (Adamów, Grabo

wiec, Sitno, Stary Zamo??).

Niezadowalaj?ca jest sytuacja p?acowa bardzo wielu bibliotekarzy.
Jednym z najwa?niejszych problemów rozwi?zanych w 2008 r. by?o

utrzymanie 2 filii bibliotecznych na terenie gminy Adamów. Placówki te

mia?y zosta? zlikwidowane z dniem 31 stycznia 2008 r., jednak l lutego
2008 r. Rada Gminy postanowi?a nie likwidowa? filii.

Anna Kalniuk

Danuta Zwoli?ska
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W ho?dzie wysokim drzewom i zielonej trawie

Drzewa umierajq noc?je?li my ich nie kochamy

Opadaj? z nich li?cie na znak protestu
Drzewa szemrz? noc?, bo nikt w dzie? nie chce ich s?ucha?

Stoj?jako wysmuk?e wie?e z rozpostartymi antenami

Wielkich /i?ci - daj? znak, ?e s? wa?nymi w?ród nas.

Andrzej Szewczyk: Drzewa umieraj? noc?

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

nosprawnych Ksi??nicy Zamojskiej w Zamo?ciu w roku 2008 by?o zorganizo
wanie i przeprowadzenie konkursu literacko-plastycznego o zasi?gu ogólnopol
skim "W ho?dzie wysokim drzewom i zielonej trawie". Celem konkursu by?o
stworzenie mo?liwo?ci osobom niepe?nosprawnym z ró?nych ?rodowisk

twórczego zaprezentowania swoich zdolno?ci literackich i plastycznych. Jego

uczestnicy przedstawili wp?yw ?rodowiska naturalnego, jego pi?kna i harmonii

na ?ycie i zdrowie cz?owieka. Konkurs trwa? od czerwca do paidziernika i prze

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

kat. II - Doro?li od lat l 7

O szerokim zainteresowaniu tematem ?wiadczy liczba nades?anych prac

z ró?nych o?rodków i instytucji z terenu ca?ego kraju: ?owicza, Bydgoszczy,

Zielonej Góry, Lasek k. Warszawy, Torunia, ?odzi, L?borka, Zabrza, Radomia,

Lublina, Zamo?cia oraz wielu miejscowo?ci powiatu zamojskiego. ??cznie

nap?yn??o 210 prac z 35 o?rodków i osób indywidualnych.
W kategorii plastycznej komisja nagrodzi?a i wyró?ni?a ogó?em a? 55 osób.

Dla dziesi?ciu z nich przyznano nagrody pierwsze, równie? dziesi?? osób uho

norowano nagrodami drugimi, za? nagrod? trzeci? otrzyma?o 6 uczestników.

W dyscyplinie literackiej, spo?ród 39 konkursowych tekstów (poetyckich
i prozatorskich) nagrodami uhonorowano siedem osób, a wyró?nienia przyzna

no dla sze?ciu uczestników zadania.

Nades?ane na konkurs prace ?wiadcz? o niezwyk?ej wra?liwo?ci ich autorów

na pi?kno otaczaj?cej nas przyrody i jej prawa do wspó?istnienia z cz?owiekiem.

Wszystkie nagrodzone i wyró?nione prace plastyczne zosta?y zaprezentowa
ne na wystawie pokonkursowej zlokalizowanej na holu I pi?tra Ksi??nicy Za

mojskiej. Mo?na j? by?o ogl?da? w dniach od 5 listopada do 16 grudnia 2008 r.
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Dnia 18 listopada o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Ksi??nicy Zamojskiej

odby?o si? uroczyste podsumowanie konkursu. Program spotkania obejmowa?
otwarcie wystawy pokonkursowej, monta? literacki nagrodzonych i wyró?nio

nych prac laureatów oraz wr?czenie nagród i wyró?nie?.
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Efektem rzeczowym konkursu jest 300 egz. wydawnictwa "W ho?dzie wy

sokim drzewom i zielonej trawie". Zawiera ono wszystkie prace nagrodzone
i wyró?nione, zarówno plastyczne jak i literackie. Stanowi nie tylko form? pro

mocji twórczo?ci osób niepe?nosprawnych, ale tak?e dzia?alno?ci Ksi??nicy
Zamojskiej.

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

sowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania

"Praca z ksi??k? jako metoda psychoterapii - twórcze sposoby przekazywania

jej tre?ci przez czytelników niepe?nosprawnych".
Cele konkursu zosta?y osi?gni?te, a nasze dzia?ania pos?u?y?y twórczemu

rozwojowi osobowo?ci zarówno zdrowych, jak i niepe?nosprawnych czytelni
ków. Mam nadziej?, ?e przyczyni?y si? one tak?e do likwidacji barier psycholo
gicznych pojawiaj?cych si? w kontaktach ludzi zdrowych i niepe?nosprawnych.
Osobom z ró?nymi dysfunkcjami zdrowotnymi pozwoli?y te? podnie?? samo

ocen? oraz uwierzy? w swoje umiej?tno?ci i twórcz? realizacj?.

Danuta Wójcik
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Wspólne czytanie
- radosne dorastanie

Jednym z wi?kszych przedsi?wzi?? kulturalno-o?wiatowych wspomagaj?

cych promocj? czytelnictwa literatury dla dzieci i m?odzie?y w 2008 roku by?a

akcja "Wspólne czytanie - radosne dorastanie" realizowana w filiach bibliotecz

nych Ksi??nicy Zamojskiej im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu.

Projekt realizowali?my w terminie wrzesie? - grudzie? 2008. Zadnie finanso

wane by?o ze ?rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zorgani
zowano 211 imprez i wydarze?, które z?o?y?y si? na ca?o?? projektu. W swojej

pracy wykorzystali?my sprawdzone formy pracy z m?odym czytelnikiem: g?o
?ne czytanie zintegrowane z ró?nymi formami animacji kulturowej, zaj?cia

plastyczne, pogadanki, zabawy edukacyjne, konkursy literackie, czytelnicze,

plastyczne, recytatorskie, projekcje audiowizualne, wystawy, spotkania z auto

rami. Od lat s? to formy, które ciesz? si? du?ym zainteresowaniem i przyci?gaj?

spore grupy uczestników. W okresie realizacji zadania w biblioteki zgromadzi?y

przesz?o 3 700 dzieci i m?odzie?y.
Pocz?tek akcji to szeroko przeprowadzona reklama zadania, plakaty, ulotki

kalendarium z harmonogramem imprez znajduj?cy si? na ka?dej filii oraz na

klejka, na której widnieje has?o zadania oraz logo naszej biblioteki.

Pierwsz? imprez?, która zainicjowa?a realizacj? projektu by?y spotkania
z poezj? dzieci?c? pod wspólnym tytu?em: "JESIENNY SKARBCZYK" nie

zapomniane chwile pe?ne poezji Kazimiery I??akowiczówny, Ludwika Jerzego
Kerna, Danuty Wawi?ow, Ewy Szelburg-Zarembiny. Ka?dy z uczestników nie

zale?nie od wieku móg? wzi?? udzia? w zaj?ciach plastycznych, konkursach

recytatorskich oraz literackich inscenizacjach. Promocja poezji dla dzieci prze

prowadzona zosta?a równie? w ramach spotka? "DOBRE WYCHOWANIE

WIERSZEM" (zrealizowana w pa?dzierniku).
Dla wszystkich pasjonatów czytania i ksi??ki przygotowali?my cykl spotka?

"ABECAD?O CZYTELNIKA" po?wiecony autorom literatury dzieci?cej
i m?odzie?owej przedstawianych w kolejno?ci alfabetycznej. Zainteresowanie

spotkaniami by?o du?e, gdy? ca?y cykl zako?czony zosta? konkursem plastycz

nym (o takim samym tytule), w którym uczestnik otrzymywa? nagrod? rzeczo

w?, a dodatkowo jego praca plastyczna mia?a "zarezerwowane" miejsce w ka

lendarzu na 2009 rok wydanym w ramach realizowanego zadania, b?d?cym
zarazem form? promocji samej biblioteki.

Dobrym przyk?adem zintensyfikowanych dzia?a? s?u??cych upowszechnia
niu czytelnictwa i ksi??ki w?ród naj m?odszych s? zaj?cia g?o?nego czytania.
Podczas cyklu spotka? ph. "POPROSZ? BAJECZK?", które przeprowadzane

zosta?y w zaprzyja?nionych przedszkolach, ?wietlicach szkolnych, o?rodkach

terapii zaj?ciowej, wykorzystali?my teksty prezentuj?ce ponadczasowe warto?ci
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humanistyczne, moralizatorskie, ukazuj?ce jak wa?ne miejsce w ?yciu ka?dego
z nas pe?ni? uczucia.

Fantastyczn? zabaw? przynios?y uczestnikom zaj?cia przybli?aj?ce sylwetki

wspó?czesnych nam autorów literatury dzieci?cej i m?odzie?owej. "DOBRY
ZWYCZAJ - WYPO?YCZAJ" to pe?ne humoru imprezy z tekstami Tomasza

Trojanowskiego, Ma?gorzaty Strza?kowskiej, Anny Onichimowskiej, Grzegorza

Kasdepke.

Kalina Jerzykowska w "Królestwie rega?ów"
- Filia Biblioteczna nr 6

M?odym mi?o?nikom literatury fantastycznej Zaproponowali?my literack?

podró? w "ZWYK?Y NIEZWYK?Y ?WIAT" pe?n? tajemnic, mrocznych
sekretów ksi??kow? krain? ?wiata magii legend i mitów.

Dla dociekliwych m?odych sympatyków ksi??ki jako praktycznego i u?y

tecznego kompendium wiedzy z ró?nych dziedzin zorganizowane zosta?y spo

tkania "NA KA?DE PYTANJE ODPOWIE CZYTAN1E" udowadniaj?c,

przydatno?? ksi??ek w ró?nych formach podawczych. Podczas turniejów wie

dzy w zabawach edukacyjnych, quizach korzystali?my z encyklopedii, s?owni

ków, leksykonów i albumów.

Z my?l? o naj m?odszych zrealizowano "MISrOWANKI", zaj?cia populary

zuj?ce ksi??ki, w których g?ównym bohaterem jest mi? i jego przygody. Glo?ne

czytanie fragmentów "Kubusia Puchatka" A.A. Milne, "Nowych Przygód Misia

Uszatka Cz. Janczarskiego towarzyszy?o zaj?ciom plastycznym, na których nasi
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milusi?scy z wielkim zaanga?owaniem tworzyli portrety wykorzystane w kon

kursie plastycznym "MISIO- TULISIO"

Kolejnym spotkaniem realizowanym w ramach programu by?y pogadanki

podczas których wykorzystywali?my ksi??ki wydawnictw psychologicznych dla

dzieci. G?o?ne czytanie tekstów Wojciecha Ko??yszki, El?biety Zubrzyckiej

pomog?y zrozumie? uczestnikom ich w?asne emocje, uczucia, sposób post?po

wania, wzajemne relacje.

Grudniowy przed?wi?teczny czas umila?y nam spotkania ph. "GDY KO

L?DY NADSZED? CZAS" fina? zaj?? zaowocowa? pi?knymi ozdobami ?wi?

tecznymi, które ozdobi?y ?wi?teczne drzewka i stroiki na filiach bibliotecznych.

Doskona?? form? popularyzacji pi?miennictwa dla dzieci i m?odzie?y s? spo

tkania z autorami. Nasze zaproszenie przyj??y dobrze znane czytelnikom autorki

Kalina Jerzykowska oraz Izabela Winiewie?-Cybulska.
Obie autorki odwiedzi?y nas w pa?dzierniku, spotka?y si? z czytelnikami na

filiach bibliotecznych oraz w siedzibie Ksi??nicy Zamojskiej. W spotkaniach

uczestniczyli uczniowie Gimnazjum Spo?ecznego, Katolickiej Szko?y Podsta

wowej, Szko?y podstawowej nr 8, Przedszkola Miejskiego nr 13 i 15. Dla

wszystkich. Wszystkie spotkania, które zosta?y zorganizowane to przede

wszystkim dobra zabawa i niezapomniane wspomnienia. Pami?tk? wspólnie

sp?dzonych minut zostan? kolorowe zdj?cia oraz odr?czne autografy autorek

w ksi??kach.

Kalina Jerzykowska na spotkaniu w Filii Bibliotecznej nr 1
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Kalina Jerzykowska podpisuje ksi??ki w Filii Bibliotecznej nr 3

Szczególnie lubianym sposobem upowszechniania czytelnictwa i ksi??ki
w?ród dzieci i m?odzie?y s? organizowane przez bibliotek? konkursy, w szcze

gólno?ci plastyczne, czytelnicze i literackie. Dzi?ki programowi mogli?my zor

ganizowa? 6 konkursów; 4 czytelnicze, 2 plastyczne. W konkursach czytelni

czych "CZYTUSY -PRYMUSY", "WIERSZOW ANKI- WYKRE?LANKI"
,

"NIE BYLE JAKA KSI??KA DLA DZIECIAKA" z przyjemno?ci? przeka

zywali?my ksi??kowe nagrody zakupione dzi?ki pieni??kom otrzymanym w

programie. U?miech nie znika? z twarzy uczestników, którzy z?o?yli prace pla

styczne w konkursach "ABECAD?O CZYTELNIKA" i "MISIO-TULISIO",

oni równie? otrzymali nagrody.
Przez cztery miesi?ce na filiach bibliotecznych mo?na by?o podziwia?

46 wystaw popularyzuj?cych sylwetki i ksi??ki autorów dla dzieci i m?odzie?y.

Dzi?ki finansowemu wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mogli?my zaoferowa? dzieciom zaj?cia biblioteczne, na których dodatkow?

zach?t? by? na pewno s?odki pocz?stunek sk?adaj?cy si? z ciastek, cukierków,

napoi. O atrakcyjno?ci przygotowanych przez na s form sp?dzenia czasu wolne

go ?wiadczy?a liczba uczestników. Pami?tk? wspólnie sp?dzonych chwil jest
Kalendarz Biblioteczny 2009, który mo?na podziwia? w ka?dej z bibliotek.

Renata Michalik
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Franklin u przedszkolaków

Franklin to przesympatyczny ?ó?wik - bohater ksi??eczek, stworzony przez

Paulette Bourgeois i Brend? Clark. Jest doskona?ym wzorem do na?ladowania.

Uczy dzieci jak rozwi?zywa? problemy i zawiera wiele cennych "nauk".
Nie przytrafiaj? mu si? ?adne fantastyczne, b?jkowe przygody, lecz raczej

codzienne rozterki i k?opoty, wielkie zmartwienia i jeszcze wi?ksze rado?ci -

tak jak ka?demu ma?emu cz?owiekowi - przedszkolakowi.

Jedn? z najwi?kszych jego pasji jest sport. Oprócz zabaw na le?nych pola

nach, ?ó?wik uwielbia gra? w koszykówk?, pi?k? no?n?, baseball, hokeja.

Niew?tpliwie po?o?y? on spore zas?ugi w promowaniu aktywnego sp?dzania

wolnego czasu przez dzieci. Przygody Franklina wyrabiaj? u m?odych ludzi

rzetelno??, samodyscyplin?, pracowito??, dok?adno??, odpowiedzialno?? i wiele

innych pozytywnych cech oraz ucz? zasad dobrego zachowania.

W oparciu o przygody sympatycznego ?ó?wika Franklina dzieciaki maj?
stworzone warunki do rozwijania inwencji twórczej, przygotowuj? do samo

dzielno?ci.

W dniach od II do 13 marca na Zamojszczy?nie przebywa? niezwyk?y go??
- ?ó?w Franklin.

Odwiedzi? Ksi??nic? Zamojsk? - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y, gdzie spo

tka? si? z ma?ymi czytelnikami, filie biblioteczne nr 2, 3, 6 i Bibliotek? Gminy

Zamo??; w sumie odby?o si? 7 spotka?.
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12 marca Franklin odwiedzi? bibliotek? Fili? nr 2, a nast?pnie spotka? si?
z dzie?mi z Przedszkola Nr 13 z Oddzia?ami Integracyjnymi, z którym nasza

placówka prowadzi ?cis?? wspó?prac?. Spotkanie odby?o si? w przedszkolu,

uczestniczy?o w nim oko?o 80 dzieci. Franklin opowiada? o swoich przygodach,

przyjacio?ach i ulubionych zaj?ciach.

Dzieci bra?y aktywny udzia? w zabawie z Franklinem.

Podczas imprezy bibliotekarz p. Jagoda Kucharska czyta?a dzieciom jedn?
z ksi??eczek o ?ó?wiku pt. "Franklin i aparat fotograficzny". Sympatyczny ?ó?

wik odpowiada? na wiele pyta?, rozdawa? autografy i zaprasza? dzieci do wspól

nego, pami?tkowego zdj?cia.

Spotkanie z Franklinem by?o doskona?? zabaw? i pozostawi?o niezapomnia
ne wra?enia.

Tego typu zabawy rozbudzaj? zami?owania czytelnicze poprzez wskazywa
nie dzieciom odpowiedniej literatury.

El?bieta Szykula
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Ksi??ki i ich bohaterowie

W Oddziale dla Dzieci i M?odzie?y od kilku lat stoj? dwie zabytkowe za

bawki, które przypominaj? nam czasy dzieci?stwa. To nadjedzona przez mole

G?ska Balbinka i pozbawiony jednej r?czki Piaskowy Dziadek. Ten widok za

ka?dym razem budzi wspomnienia, w uszach brzmi piosenka Dziadku, drogi
dziadku ...

, przypominaj? si? przekorne dialogi Ptysia i Balbiny. Te w?a?nie

zabawki sta?y si? inspiracj? do zorganizowania wystawy, która prezentowa?aby
ksi??ki i ich bohaterów. Miko?ajki 2008 wydawa?y si? nam odpowiedni? dat?
dla jej otwarcia.

Omawiaj?c t? ekspozycj? nie sposób pomin?? zwi?zków literatury i filmu.

Okazuje si? bowiem, ?e niektórych bohaterów znamy nie tyle z ksi??ek, ile

z animowanych seriali telewizyjnych, czyli popularnych dobranocek lub pe?no

metra?owych animowanych filmów wy?wietlanych w kinach. Film jako m?od

sza dziedzina sztuki cz?sto czerpa? wzorce z literatury, na podstawie ksi??ki

powstawa? scenariusz filmowy. Tak by?o w przypadku filmów o Pszczó?ce Mai,
Misiu Uszatku, Rumcajsie, Muminkach. To w?a?nie ksi??ki Waldemara Bonsel

sa, Czes?awa Janczarskiego, Vaclava Ctrvrtka, Tove Jansson sta?y si? kanw?
filmów. Niew?tpliwie film popularyzowa? ksi??k?, konkretyzowa? wizerunek

bohatera, stawa? si? inspiracj? dla projektantów zabawek i bod?cem dla ich

producentów. Zauwa?y? jednak nale?y, ?e istniej? równie? zale?no?ci odwrotne.

Najpierw pojawia si? film, który kreuje bohatera, potem rusza machina przemy-
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s?u zabawkowego, produkuj?c zabawki i gad?ety kojarz?ce si? z filmem, dopie
ro na ko?cu, w oparciu o scenariusz filmowy powstaje ksi??ka. Wytwórnia
filmów animowanych Walta Disney'a wykreowa?a szereg bohaterów o czysto

filmowym rodowodzie m.in. Myszk? Mickey, Kaczora Donald, Psa Pluto.

Ksi??ki, w postaci komiksów czy bajek pojawi?y si? znacznie pó?niej. W Polsce

takim przyk?adem s? m.in, filmy i ksi??ki o Bolku i Lolku. Pierwszy odcinek

serialu animowanego emitowany by? w Telewizji Polskiej w roku 1963, pierw
sza ksi??ka ukaza?a si? w roku 1974. Materia? zgromadzony na wystawie od

zwierciedla obie te tendencje.

Organizuj?c wystaw? trzymali?my si? zasady, ?e obok ksi??ki musi pojawi?

si? zwi?zany z ni? eksponat. Zasada dzia?a?a równie? w drug? stron?. Nie wy

stawiali?my eksponatów je?li nie posiadali?my ksi??ek. Na wystawie znalaz?y
si? ksi??ki ze zbiorów Oddzia?u dla Dzieci i M?odzie?y, które uzupe?nili?my
o nowe nabytki zamówione w ksi?garni specjalnie pod k?tem organizowanej

wystawy np. Nocn? podró? Piaskowego Dziadka czy nowe wydanie Rumcajsa.
Ksi??ka The Muppet Show Book przyjecha?a a? z Londynu, by stan?? obok

?winki Piggy, ?aby Kermit i innych muppetów. Poszukiwanie przedmiotów

zwi?zanych tematycznie z popularnymi ksi??kami dla dzieci dostarczy?o nam

wielu wra?e?. Przygotowania rozpocz?li?my ju? w pa?dzierniku. W zbiórk?

eksponatów zaanga?owali si? pracownicy Ksi??nicy Zamojskiej, Dyrekcja oraz

czytelnicy.
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Na wystawie znalaz?y si? przedmioty wyj?tkowe, stanowi?ce ozdob? zapre

zentowanej kolekcji. Nale?? do nich: Kiwaczek, mi? Paddington, pingwin Pik

Pok, Kozio?ek Mato?ek, enerdowskie karty z Piaskowym Dziadkiem, radziecki

Wijk (Wilk i Zaj?c), Ró?owa Pantera, Alf, Pocahontas, miecz Piotrusia Pana czy

dobry duszek Casper. Ponadto na kolekcj? z?o?y?y si? maskotki, lalki, kukie?ki,

pacynki, figurki z porcelany, szk?a i gipsu, maski, pi?ki, breloczki, gry planszo

we, gry komputerowe, domino, puzzle, pocztówki, prze?rocza, zestawy slajdów,

kasety VHS, kasety magnetofonowe, p?yty DVD i CD oraz czasopisma. Zgro

madzili?my mnóstwo artyku?ów szkolnych, a w?ród nich: kredki, farby, bloki,

d?ugopisy, olówki, flamastry, korektory, gumki, temperówki, naklejki, malo

wanki, notesy, zeszyty, piórniki, plecaczki, jak te? biurowych m.in. kalendarzy,
teczek biurowych, segregatorów. Nie zabrak?o równie? przedmiotów codzien

nego u?ytku m.in. kubków ceramicznych, talerzyków, podk?adek pod fili?anki,

siatek foliowych i papierowych, chusteczek higienicznych.

Wystawa usytuowana zosta?a w wypo?yczalni Oddzia?u dla Dzieci i M?o

dzie?y. Ksi??ki i zwi?zane z nimi przedmioty umieszczone zostaly w szklanych

gablotach, na parapetach okiennych, katalogach, regalach bibliotecznych. W su

mie pokazali?my ponad sto ksi??ek i oko?o czterystu eksponatów zwi?zanych
z prezentowan? literatur?. Najbogatsza kolekcja zwi?zana by?a z Kubusiem

Puchatkiem. Oprócz ró?nych wyda? ksi??ki Alana Alexandra Milne'a pokazane

zosta?y pluszowe maskotki z wizerunkami Puchatka i jego przyjació?, breloczki,

gumki, notesiki, piórniki, teczki, kasety VHS, a nawet okularki Tygryska. Licz-
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nie te? prezentowa?y si? zbiory zwi?zane ze smerfami. Obok serii ksi??ek Peyo

znalaz?y si? figurki Papy Smerfa, Zgrywusa, Smerferki i innych mieszka?ców

wioski smerfów, poduszeczki, puzzle, domino, stadion smurfów, kasety magne

tofonowe Smerfne hity. Imponuj?co przedstawia?a si? równie? kolekcja ba?ni

i ba?niowych postaci. Szczególne wra?enie robi?y porcelanowe figurki rodem

z ba?ni Hansa Christiana Andersena. Przy niektórych ksi??kach sta?y pojedyn
cze eksponaty. GO/fieldowi towarzyszyl tylko kubek do kawy a Przygodom kota

Filemona stare kredki Bambino. Niemniej jednak pozyskanie nawet tych drob

nych przedmiotów sprawilo nam du?? satysfakcj?.

By?a to wystawa niezwykle dynamiczna. Eksponaty dociera?y do nas w trak

cie trwania wystawy. Zwiedzaj?cy wystaw? przypominali sobie o schowanych
w piwnicach, pawlaczach i na strychach domów zabawkach. Tak by?o z bombk?

choinkow? z podobizn? bajkowej Agatki, która dotarla do nas z ?odzi. Z Kra

kowa przyby? pajacyk Buratino, natomiast z Lublina Krecik. Niektóre kolekcje

ros?y w oczach. Ksi??k? Krol Lew na pocz?tku zaprezentowali?my z ma?ym

lwi?tkiem i kaset? VHS. Wkrótce pojawi?a si? ma?a Pum ba, potem du?a Pumba,

nast?pnie kaseta magnetofonowa z bajk? muzyczn? Król Lew, a na ko?cu

ogromny pluszowy Simba. Jako ostatni eksponat na wystawie pojawi? si? porce

lanowy wróbelek Elemelek, a wraz z nim utwory Hanny ?ochockiej. Ksi??ki

by?y ci?gle wypo?yczane, z tego te? wzgl?du wystawa wci?? by?a przemeblo

wywana, a jej poszczególne elementy zmienia?y miejsce pobytu. Na pro?b?

czytelników przyd?u?yli?my czas trwania tej ekspozycji do 30 marca 2009 r.
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Celem wystawy by?a przede wszystkim promocja ksi??ki. Towarzysz?ce

wydawnictwom eksponaty mia?y zach?ca? do si?gni?cia po dan? pozycj?. Wy
stawa by?a zwiedzana indywidualnie, rodzinnie, jak te? grupowo. W trakcie jej
trwania odwiedzi?y nas liczne grupy szkolne i przedszkolne. Ci, na których
wystawa zrobi?a du?e wra?enie, przyprowadzali swoich krewnych i znajomych.
Dla doros?ych by?a to sentymentalna podró? do krainy dzieci?stwa. Widok zna

jomych z dzieci?stwa lektur oraz starych, nadgryzionych z?bem czasu zabawek

sk?ania? do wspomnie?.
Dla najrn?odszycb naszych czytelników najwi?ksz? atrakcj? stanowi?y

ksi??ki i eksponaty nowe np. seria ksi??ek o Bobie Budowniczym i towarzysz?
ca im pi?a Boba. Prawdziw? furor? w?ród dziewczynek zrobi?a Ma?a Syrenka
rodem z USA. Ka?da z nich chcia?a dotkn?? jej platynowych w?osów i ró?owe

go ogona. Arielka skutecznie zareklamowa?a ksi??k?, której jest bohaterk?.

Wypo?yczyli?my wszystkie wydania tej ksi??ki. Podobnie by?o z ksi??k? Autka

i wyeksponowanymi przy niej samochodzikami oraz ksi??k? Scooby-Doo, wy

stawion? obok br?zowego pluszowego Scooby'ego. Dla odmiany ten zestaw

bardzo zainteresowa? ch?opców.
Wystawa tak?e zainspirowa?a dzieci do si?gni?cia po ksi??ki, których wcze

?niej nie zna?y np. po G?sk? Balbink?, Porwanie Baltazara G?bki, Przygody
Kiwaczka. Wystawa oprócz funkcji promocyjnych stanowi?a tak?e pouczaj?c?

lekcj? z dziejów literatury, ukazuj?c niejako przy okazji jej zwi?zki z filmem,
zobrazowa?a równie? pewien wycinek z dziejów przemys?u zabawkowego.

Joanna Ko?tun
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Poezja s?owem i p?dzlem malowana

Konkurs recytatorski i plastyczny Poezja s?owem i p?dzlem malowana dla

szkó? podstawowych i przedszkoli zorganizowany zosta? ju? po raz czwarty

przez Szko?? Podstawow? nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamo?ciu.

Celem konkursu jest popularyzacja twórczo?ci rodzimych poetów, propago

wanie kultury czytelniczej, kszta?cenie umiej?tno?ci analizy i interpretacji utwo

ru literackiego oraz kszta?towanie postaw twórczych.

Gminny etap konkursu zorganizowa?a Biblioteka Publiczna Gminy Zamo??

w Sita?cu, by?a to ju? III Edycja Konkursu Recytatorskiego o Laur Najlepszego
Recytatora Gminy Zamo?? pod patronatem Wójta Gminy Pana Ryszarda Gli

wi?skiego, który odby? si? 8 kwietnia 2009 roku w ?wietlicy KGW w P?oskiem.

W konkursie recytatorskim wzi??o udzia? 36 uczestników, których zadaniem

by?a recytacja dwóch wierszy - jednego wiersza Pani Marii Du?awskiej oraz

utworu 'poetyckiego jednego z poetów Lubelszczyzny.

Recytatorzy przyjechali ze szkó? w Bia?obrzegach, Bia?owoli, Kalinowicach,

Mokrego, P?oskiego, Pniówka, Siedlisk, Sita?ca, Wysokiego i Zawady. Laur

oraz nagrody i dyplomy ufundowa?a Biblioteka Publiczna Gminy Zamo?? w Si

ta?cu.

W przerwie konkursu recytatorskiego wyst?pili uczniowie kl. IV pod kie

runkiem Pani Joanny Wa?czuk-Piech z Zespo?u Szkó? w P?oskiem z przedsta
wieniem pt. Kopciuszek na weso?o.

Do II etapu konkursu Poezja S?owem i P?dzlem Malowana, który odby? si?
w Klubie Garnizonowym w Zamo?ciu (w zamojskiej edycji konkursu recytator

skiego wzi??o udzia? 42 recytatorów), z Gminy Zamo?? zakwalifikowa?o si?
9 osób, po 3 z ka?dej kategorii: oddzia? przedszkolny, kl. 1-3 oraz kI. 4-6 ze

Szkó? Podstawowych.
Laureatami II etapu konkursu recytatorskiego zostali:

w kategorii 5-6 lat: I miejsce - KarolOstasz ZS w P?oskiem, II miejsce -

Emilia Bartnik Przedszkole nr 14, III miejsce - Julia Sobczyk SP i Przed

szkole w Kalinowicach.

w kategorii kl. 1- DI: I miejsce - Zuzanna Korona SP w Wólce Wieprzec
kiej, II miejsce - Dagmara ?api?ska SP nr 10, III miejsce - Wiktoria K?mier

czuk SP nr 7 oraz Damian Stojko SP Komarów Osada

w kategorii kl. IV - VI: I miejsce - Mateusz Pa?ka SP nr 4, II miejsce -

?ukasz Wodyk SP nr 4, In miejsce - Karolina Hasiec SP w Pniówku, Alek

sandra Kaczmarczyk SP nr 4, Eliza Chedywa SP nr 3 i Ryszard Fusiara, TW

nie? SP nr 3.

Recytatorzy otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Szko?? Pod

stawow? nr 3 w Zamo?ciu oraz przez Pani? Mari? Du?awsk?.
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Konkurs plastyczny Poezja s?owem i p?dzlem malowana polega? na wyko
naniu dowoln? technik? ilustracji do wiersza Pani Marii Du?awskiej. Na etap

gminny wp?yn??o 209 prac z 9 szkó? podstawowych. Komisja konkursowa na

grodzi?a 23 prace oraz wyró?ni?a 27 prac plastycznych, prace te zosta?y przeka
zane do II etapu. Rozstrzygni?cie konkursu odby?o si? w Klubie Garnizonowym
w Zamo?ciu 21 kwietnia 2009 roku (na konkurs zamojski wp?yn??o 176 prac

plastycznych).
w kategorii 5-6 lat: I miejsce - Aleksandra Malicka, SP i Przedszkole w Ka

linowicach, II miejsce - Wiktoria Kuku?owicz z ZS w P?oskiem

w kategorii kl. I - ID: I miejsce Ewelina Ku?ma SP w Pniówku, II miej
sce - Paula Po?nik SP i P w Kalinowicach, wyró?nienia kl. I - III: Maciej
Kasprzyk SP Pniówek, Alicja Binduga SP w Bia?opola
w kategorii IV - VI: I miejsce - Aneta G?adysz SP w Pniówku.

Prace nagrodzone mo?na by?o ogl?da? na wystawie w holu Klubu Garnizo

nowego. Pozosta?e osoby bior?ce udzia? w konkursie plastycznym otrzyma?y

dyplomy za udzia?, a nauczyciele i opiekunowie otrzymali podzi?kowania za

zaanga?owanie i pomoc w przygotowaniu prac.

El?bieta Stankiewicz

GBP wSita?cu
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POMOCE METODYCZNE

Po prostu czytaj ksi??ki
Regulamin konkursu powiatowego dla dzieci i m?odzie?y

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddzia? W Zamo?ciu

oraz

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

M?ody czytelniku!
• je?li jeste? uczniem szko?y podstawowej, gimnazjum lub szko?y ponadgim

nazjalnej miasta Zamo?cia lub powiatu zamojskiego, lubisz czyta? ksi??ki, to

zapraszamy do udzia?u w naszym konkursie.

• w interesuj?cy sposób zaoferuj rówie?nikom, najciekawsze Twoim zdaniem

ksi??ki, udowodnij tym, którzy niech?tnie czytaj?, ?e czytanie warto?cio

wych ksi??ek to nie tylko moda ale i przyjemno??.

Oczekujemy:
• od uczniów szko?y podstawowej pracy plastycznej (ilustracja, ok?adka, karta

pocztowa, zak?adka do ksi??ki itp.) lub wypowiedzi pisemnej, reklamuj?cej
wybran? ksi??k?,

• od m?odzie?y gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej: wypowiedzi pisemnej (recen

zja, sprawozdanie, notatka, itp.) lub plakatu formatu A-2 (420x594 mm)

zawieraj?cego tak?e krótk? recenzj? polecanej ksi??ki albo has?o reklamu

j?ce ksi??k?.
• praca konkursowa musi zawiera? tytu? polecanej ksi??ki i jej autora oraz

metryczk? zawieraj?c? nast?puj?ce informacje: twoje imi? i nazwisko, wiek,
adres zamieszkania, te?, lub e-mail kontaktowy, nazw? i adres szko?y, do któ

rej ucz?szczasz.

Terminy
• Do 20 maja 2009 r. mo?esz z?o?y? prac? w bibliotece publicznej w miejscu

zamieszkania albo przes?a? lub dostarczy? pod adres: Ksi??nica Zamojska,
ul. Kamienna 20, 22-400Zamo??, Dzia? Promocji i Upowszechniania Czytelnic
twa, pokój m 18.

• Jury powo?ane przez organizatorów dokona oceny prac w 4. kategoriach

wiekowych:
- naj m?odszej (kl. I - III SP),
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- ?redniej (kI. IV - VI SP),
- starszej (gimnazja),
- najstarszej (szko?y ponadgimnazjalne)

Jury zwróci szczególn? uwag? na:

• w?asn? i ciekaw? koncepcj? reklamy ksi??ki,
• poprawno?? j?zykow? i stylistyczn? prac pisemnych, inwencj? twór

cz?, walory artystyczne i estetyk? prac plastycznych.
• Podsumowanie konkursu nast?pi w czerwcu 2009 r.

• Werdykt jury znajdziesz na naszej stronie internetowej

www.biblioteka.zamosc.pllub pod nr. tel. 084 62 711 54 wew. 27

Je?li zostaniesz laureatem konkursu:

• zaprosimy Ci? indywidualnie na imprez? podsumowuj?c?
• otrzymasz nagrod? lub wyró?nienie
• Twoja praca stanie si? w?asno?ci? organizatora, który zastrzega sobie

prawo do nieodp?atnego wykorzystania jej w materia?ach popularyzu

j?cych konkurs

• nie zwracamy kosztów przyjazdu na podsumowanie konkursu.

Informacji o konkursie udzielamy w Dziale Promocji i Upowszechniania Czy
telnictwa Ksi??nicy Zamojskiej im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo

?ciu, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamo??, tel./fax. (084) 6271] 54 wew. 27, ,

mail pimbpinstr@wp.pl

Zrealizowano przy wspó?udziale finansowym Powiatu Zamojskiego
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.Pami?tajde o ogrodach ...

"

Regulamin konkursu plastyczno-fotograficznego

IX edycja regionalnego konkursu ekologicznego

" ... Pami?tajcie o ogrodach
Przecie? stamt?d przyszli?cie
W ?ar epoki u?ycz? wam ch?odu

Tylko drzewa

Tylko li?cie

Pami?tajcie o ogrodach

Czy tak trudno by? poet??
W ?ar epoki nie u?yczy wam ch?odu

?aden schron

?aden beton ...

"

J. Kofta

Organizator:

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

Cele konkursu:

• Poznawanie oraz popularyzacja bogactwa i ró?norodno?ci ?rodowiska na-

turalnego Roztocza

• Rozwijanie wra?liwo?ci na problemy ?rodowiska naturalnego
• Budzenie podziwu dla pi?kna i ró?norodno?ci przyrody
• Zach?cenie do dzia?alno?ci artystycznej b?d?cej wyrazem fascynacji natu

r?,

1. Konkurs ma charakter otwarty, do którego zapraszamy dzieci i m?odzie?

szkó? podstawowych, gimnazjów oraz m?odzie? szkó? ponadgimnazjalnych.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej lub

fotografii prezentuj?cych najurokliwsze zak?tki Roztocza.

3. Prace nale?y wykona?: plastyczne w formacie A-3 dowolnej technice plastycz

nej (dzieci kl. I-III), fotografi? w formacie A4 (dJa pozostalych uczestników).
4. Ka?dy uczestnik mo?e przedstawi? do konkursu maksymalnie l prac? pla-

styczn?, maksymalnie 4 fotografie, wcze?niej niepublikowane
i nienagradzane w innych konkursach.

5. Prace konkursowe nale?y podpisa? swoim imieniem i nazwiskiem, poda?
wiek, dok?adny adres oraz adres szkoly.

6. Termin sk?adania prac do 15.05.2009 r. w Centrum Informacji Ekologicznej

(p. nr 3), Ksi??nicy Zamojskiej, ul. Kamienna 20.
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7. Oceny prac, w 4 kategoriach wiekowych dokona komisja powo?ana przez

organizatora.
8. Og?oszenie wyników i wr?czenie nagród nast?pi do 19.06.2009 r.

O dok?adnym terminie fina?owej imprezy laureatów zawiadomimy indywidual
nie.

9. Prace konkursowe przechodz? na w?asno?? organ izatora.

10. Uczestnicy konkursu oraz osoby zaproszone na podsumowanie konkursu

przyje?d?aj? na koszt w?asny.
l l. J nformacje o konkurs ie: tel. 084 62711 54 w. 28,

www.biblioteka.zamo??.pl

Wykonano dzi?ki wspo?finansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?ro

dowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
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Moje najpi?kniejsze miejsce na ziemi

Regulamin konkursu plastycznego

adresowanegodo osób niepe?nosprawnych

J. Organizatorzy:

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

Czytelnictwa Niepe?nosprawnych, ul. Kamienna 20.

lI. Cele konkursu:

1. Integracja osób niepe?nosprawnych.
2. Stworzenie mo?liwo?ci osobom niepe?nosprawnym do rozwijania swoich

zdolno?ci i umiej?tno?ci artystycznych.

TlI. Zasady uczestnictwa:

l. Konkurs adresowany jest do osób niepe?nosprawnych z miasta Zamo?cia i

powiatu:
- doros?ych z ró?nych ?rodowisk,
- dzieci z klas integracyjnych, o?rodków szkolno-wychowawczych i rehabilita-

cyjnych.
2. Organizatorzy pozostawiaj? uczestnikom konkursu wybór formy plastycznej,

techniki i materia?ów u?ytych do wykonania pracy w przedstawieniu i inter

pretacji tematu.

3. Prace powinny by? zaopatrzone w metryczk? zawieraj?c?: tytu? pracy, nazwi

sko, imi? i wiek autora, dok?adny adres do korespondencji. W przypadku
uczestników zrzeszonych w o?rodkach, stowarzyszeniach lub innych insty

tucjach dla niepe?nosprawnych, równie? adres placówki.
4. Nades?ane prace oceniane b?d? w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria - dzieci do lat 16

II kategoria
- doro?li od lat 17

IV. Terminy

1. Prace nale?y sk?ada? w terminie do dnia 10 kwietnia 2009 r. w Ksi??nicy

Zamojskiej - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych, ul. Kamienna 20

w Zamo?ciu, pokój nr 10 w poniedzia?ek, wtorek, ?roda, pi?tek w godz. 9.00

-17.00, w czwartek w godz. 9.00-14.00

Adres do korespondencji:

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

22 - 400 Zamo??
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VI. Postanowienia ogólne
1. Oceny prac dokona komisja powolana przez organizatorów.

2. Og?oszenie wyników nast?pi w maju 2009 r. O wynikach konkursu i dok?ad

nym terminie imprezy fina?owej laureaci zostan? powiadomieni listownie

lub telefonicznie.

3. Za przyjazd nie b?d? zwracane koszty podró?y.
4. W sprawach spornych, ostateczna decyzja nale?y do organizatorów.

Dodatkowe informacje dotycz?ce konkursu udzielane b?d? pod 111" tel.

08462711 54 w. 36
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o ksi??ce niemal wszystko
Scenariusz wystawy

Ce?e wystawy:
- zaakcentowanie obchodów ?wiatowego Dnia Ksi??ki i Praw Autorskich,
- wzbogacenie wiedzy czytelników na temat historii i form ksi??ki,
- zaprezentowanie bogactwa i ró?norodno?ci zbiorów Ksi??nicy Zamojskiej.

Miejsce wystawy:
- hol Ksi??nicy Zamojskiej.

Uk?ad wystawy:

Wystaw? otwiera? plakat zawieraj?cy has?o g?ówne ,,0 ksi??ce niemal

wszystko" oraz dat? obchodów ?wiatowego Dnia Ksi??ki i Praw Autorskich.

Materia? wystawienniczy podzielony zosta? na dzia?y i umieszczony w szesnastu

szklanych gablotach oraz czterech antyramach. Ka?dy dzia? opatrzono has?em.

Zbiory zaprezentowano w nast?puj?cym uk?adzie:

Dzia? I: Jak cz?owiek uczy? si? pisa?

Baquedano E.: Aztekowie. Warszawa 1998 s. 40-41.

Cepik J.: Bizon z Jaskini Dewy. Wyd. 2. Warszawa 1987 s. 36-37.

Cepik J.: Jak cz?owiek nauczy? si? pisa?. Wyd. 2. Warszawa 1987.

Claybourne A.: Bardzo ilustrowana historia wynalazków. Pozna? 2008 s. 70-7 l.

Czarkowska L: Chc? wiedzie? wi?cej o ksi??ce. "?wierszczyk" 2008 nr 8 s. 6-7.

Encyklopedia odkry? i wynalazków. Wyd. 2. Warszawa 1988 s. 62-63.

Ganeri A.: Staro?ytny Egipt. Warszawa 2007 s. 8-9.

Tljin M.: Czarno na bia?ym. Wyd. 7. Warszawa 1966.

Mason A.: Ksi?ga Cywilizacji. Pozna? 1994 s. 26-27.

Nougier L.-R.: W czasach Majów, Azteków, Inków ... Wroc?aw 1991 s. 51.

Odkrycia m?odych. Encyklopedia Larousse Gallimard. Nr 9. Warszawa 1991 s.

134-135.

Odlaycia m?odych. Encyklopedia Larousse Gallitnard. Nr 30. Warszawa 1992 s. 468.

Por?bski M.: Dzieje sztuki w zarysie. T. I. Wyd. 3. Warszawa 1987 s. 31.

Tajemnice papirusów, pod red. J. Lipi?skiej. Wroc?aw 2005.

Wood T.: Aztekowie. Janki 1998 s. 26-27.

Zanini G.: O wynalazkach. ?ód? 1991 s. lO-II.

Zimmerman L. J.: Indianie Ameryki P??nocnej. Warszawa 2004 s. 10-1 l.

Zaprezentowanym w tym dziale wydawnictwom, pochodz?cym w ca?o?ci ze

zbiorów Oddzia?u dla Dzieci i M?odzie?y Ksi??nicy Zamojskiej, towarzyszy?y

wykonane we w?asnym zakresie eksponaty: woskowe i gliniane tabliczki, ma

lowane i ??obione kamienie, wykonane ze sznurka w?ze?ki imituj?ce pismo kipu
oraz fragment oryginalnego papirusu.
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Dzia? 11: Z dziejów ksi??ki
Ameisenowa Z.: Kodeks Baltazara Bohema. Warszawa 1961.

Banach A.: O ilustracji. Kraków 1950.

Bie?kowska B.: Ksi??ka na przestrzeni dziejów. Warszawa 2005.

Csaba C.: Biblio/heca Corviniana. Budapeszt 1981.

Csapodi-Gardonyi K.: Iluminowane kodeksy europejskie. Wroc?aw 1984.

Dahl S.: Dzieje ksi??ki. Wroc?aw 1965.

Eisenstein E. L.: Rewolucja Gutenberga. Warszawa 2004.

Encyklopedia wiedzy o ksi??ce, pod red. A. Birkenmajera, B. Kocowskiego, J.

Trznadlowskiego. Wroc?aw 1971.

Golka 8.: Z dziejów drukarstwa prasowego w Polsce. Warszawa 1978.

Juda M.: Pismo drukowane w PolsceXV-XVlll wieku. Lublin 2001.

Miodo?ska B.: Miniatury Stanis?awa Samostrzelnika. Warszawa 1983.

O ksi??ce. Encyklopedia dla nastolatków. Wroc?aw 1987.

Potkowski E.: Ksi??ka i pismo w ?redniowieczu. Pu?tusk 2006.

T? cz??? wystawy zorganizowano w oparciu o zbiory Dzia?u Informacji, Bi

bliografii i Wiedzy o Regionie Ksi??nicy Zamojskiej.
\

Dzia? III: O ksi??ce kilka razy naj ...

Napis: Najpopulamiejsz? ksi??k? na ?wiecie jest Biblia. Bibli? przet?umaczono
na 310 j?zyków, a jej fragmenty na dalsze 597 j?zyków. Obok wy?o?ona ksi??
ka: Pismo ?wi?te Starego i Nowego Testamentu. Lublin 1985.
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Napis: Najstarsze t?umaczenie Starego Testamentu na j?zyk polski
- Biblia

królowej Zofii, czyli Biblia szaroszpatacka. Obok wyeksponowana otwarta na

stronie tytu?owej ksi??ka: Biblja szaroszpatacka. Kraków 1930.

Napis: Najstarsza kronika dotycz?ca historii Polski to Kronika Galla Anonima

pisana w j?zyku ?aci?skim. Nieopodal po?o?ona ksi??ka: Gall Anonim: Kronika

polska. Wroc?aw 2003.

Napis: "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza - to najcz??ciej t?umaczona powie??

polska. Ksi??k? t? przet?umaczono na ponad pi??dziesi?t j?zyków. Przy napisie

zaprezentowano ksi??k? w j?zyku niemieckim: Sienkiewicz H.: Quo vadis.

Berlin ok. 1930.

Napis: Najwi?cej, bo ponad 600 powie?ci, w dobie "ery g?siego pióra" napisa?
Polak - Józef Ignacy Kraszewski. Informacji towarzyszy otwarta na stronie

tytu?owej ksi??ka: Kraszewski J. T.: Wybór pism. T. l. Warszawa 1878. Nieopo
dal stoi ka?amarz z g?sim piórem.

Napis: Najstarsze wiersze dla dzieci w j?zyku polskim pisa? Stanis?aw Jacho

wicz. Obok umieszczono ksi??k? Jachowicz S.: Bajki i powiastki. Warszawa

1989.

Napis: Najmniejsz? ksi??k? dla dzieci - "Stary król Cole" - wydrukowana na

papierze o gramaturze 22 gramy, mierz?c? I mm x l mm, wyda?o w 85 egzem

plarzach w 1985 r. Wydawnictwo Gleniffer Press z Paisley (Szkocja). Kartki

mo?na przewraca? tylko za pomoc? ig?y. Przy napisie le?y najmniejsza ksi??ka
ze zbiorów Oddzia?u dla Dzieci i M?odzie?y: Dobrzykowska D.: Jestem sikorka

Stefania. Warszawa 2007.

Napis: Najm?odszym noblist? w dziedzinie literatury by? Rudyard Kipling. W

dniu otrzymania nagrody (1907 r.) mia? 41 lat. T? informacj? uzupe?nia pokaza
na obok ksi??ka: Kipling R.: Ksi?ga d?ungli. Pozna? 1997.

Napis: Najwy?sz? cen? antykwaryczn? w Polsce (l 03 tys. z?) uzyska?o na aukcj i

w Krakowie drugie wydanie dzie? Miko?aja Kopernika "O obrotach sfer niebie

skich", wydane w 1566 r. w Bazylei. Nieopodal wy?o?ono ksi??k?: Zonn W.:

Rewolucja kopernikanska. Warszawa 1972.

Napis: Najdro?sz? ksi??k? na ?wiecie jest czterotomowe dzie?o "The Birds of

Arnerica" (Ptaki Ameryki) Johna Jamesa Audubona, wybitnego ornitologa ame

ryka?skiego. Na aukcji Christie's w Nowym Yorku zosta?o sprzedane za

8802500 dolarów. Obok tej notatki znajduje si? ksi??ka ornitologiczna: Brooks

F.: Ptaki. Warszawa 2005.

Napis: Najwi?ksza ksi??ka "Super Book" mierz?ca 2,74 x 3,07 m zostala wyda
na w Denver w stanie Colorado w roku 1976. Sk?ada si? ona z 300 stron i wa?y

252,6 kg. Przy tej informacji wy?o?ono jedn? z najwi?kszych ksi??ek ze zbio

rów Oddzia?u dla Dzieci i M?odzie?y: Novaresio P.: Odkrywcy. Od staro?ytno
?ci do czasów wspó?czesnych. Warszawa 1997.
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Ten fragment ekspozycji zorganizowano w oparciu scenariusz wystawy ph.

"?wiatowy Dzie? Ksi??ki i Praw Autorskich - 23 kwietnia" autorstwa Teresy

Leszczy?skiej-Kozak opublikowany w "Bibliotece w Szkole" 2001 nr 2 s. 14-15

oraz na stronach www.awans.profesor.pl.

Dzia? IV: Skarby z naszej kolekcji

Bajki japo?skie, spolszczy?a A. ?widerska. Kraków 1942.

Barszczewski S.: Na szlaku s?awy, krwi i zlota. Szkice z dziejów odkrycia Ame

ryki. Warszawa 1928.

Bogdanowicz E.: W srebrnym królestwie. Ba?? zimowa. Pozna? [1923].
Czarska L.: Sieroce gniazdo. Powie?? dla panienek. Warszawa [1937].
Gomulicki W.: Wspomnienia niebieskiego mundurka. Wyd. 4. Warszawa

[1923].
Korczak J. Bankructwo ma?ego D?eka. Wyd. 2. Warszawa 1930.

Kwieci?ska-Korczakowska J.: Start. Powie?? dla dziewcz?t. Warszawa 1934.

Malot H.: Bez rodziny. Warszawa 1931.

Perrault P.: K?opoty Heluni. Powie?? dla panienek z ilustracjami. Warszawa

1934.

Synoradzki M.: O strasznym zbóju Madeju. Ba??. Warszawa 1909.

Szyma?ski A.: Zjakuckiego Olimpu. Ba??. Kraków 1910.

?urakowska Z.: Po?egnanie domu. Powie?? dla m?odzie?y. Wyd. 2. Kraków

1934.

?urakowska Z.: Roman i dziewi?tnastu. Powies? dla m?odzie?y. Warszawa

1930.
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Zaprezentowane w tej cz??ci wystawy dzieci?ce i m?odzie?owe wydawnic
twa pochodz? z ksi?gozbioru znanego zamojskiego bibliofila Micha?a Bojar

czuka, którego cz??? rodzina kolekcjonera przekaza?a w darze Ksi??nicy Za

mojskiej.

Dzia? V: Aforyzmy o ksi??ce
- Kto czyta

- ?yje wielokrotnie. Kto za? z ksi??kami obcowa? nie chce, na jeden

?ywot jest skazany. (Józef Czechowicz)
- Ksi??ka i mo?no?? czytania to jeden z najwi?kszych cudów ludzkiej cywiliza

cji. (Maria D?browska)
- Cz?owiek kochaj?cy ksi??ki jest bogatszy od innych. Czasem przeczytanie

jakiej? ksi??ki stanowi o losie cz?owieka. (Ralph Waldo Emmerson)
- Kiedy pierwszy raz czytam dobr? ksi??k?, do?wiadczam uczucia jakbym zy

ska? nowego przyjaciela. (Johann Wolfgang Goethe)
- Trudno zaprzeczy?, ?e najwi?ksz? dzi? pot?g? jest ksi??ka ... Zaledwie poj??
mo?emy: jak bez tego pot??nego czynnika odbywa? si? mog?a zamierzch?a

przesz?o??. (Wiktor Gomulicki)
-

Wszystko co jest we mnie dobre zawdzi?czam ksi??ce. (Maksym Gorki)
- Ten jest naj szcz??liwszy z ludzi, któremu nic zapa?u do ksi?g nie ostudzi. (Jan

Kasprowicz)
- W ksi??kach zbieramy tylko rozkwit?e kwiaty ziarn kie?kuj?cych w nas sa

mych. (Maria Konopnicka)
- Z ka?d? niszczona ksi??k? ginie cz??? jaka? ?ywota ludzkiego na ziemi. (Józef

Ignacy Kraszewski)
- Ksi??ka jest to m?drzec ?agodny i pe?en s?odyczy. Puste ?ycie nape?nia ?wia

t?em, a puste serce wzruszeniem. (Kornel Makuszy?ski)
-

Nazywamy ksi??k? przyjacielem. ] s?usznie. Bo naprawd? nie znajdziesz na

?wiecie wa?niejszego towarzysza nad ksi??k?. (Gustaw Morcinek)
-

Istnieje ksi??ka - chleb, ksi??ka - wino i ksi??ka - skrzyd?a. (Eliza Orzeszko

wa)
- Ka?da ksi??ka jest jak g?os podany przez radio, dociera tylko do tych, którzy

maj? t? sama d?ugo?? fali. (Jan Parandowski)
- Czytanie to najlepszy sposób uczenia si?. Czytanie najlepsza nauk?. (Aleksan
der Puszkin)
- Gdy si? kto? zaczyta, zawsze albo si? czego? nauczy, albo zapomni o tym co

mu dolega, albo za?nie - w ka?dym razie wygra. (Henryk Sienkiewicz)

Wyboru aforyzmów dokonano w oparciu o ksi??k?: Pozna?ski M.: Kto ksi?

gi mi/uje. Antologia tekstów o ksi??ce. Warszawa 1958 s. 222-238.

Dzia? VI: Ekslibris - god?o bibliofila

Ekslibrisy polskie 1974-1976. J?drzejów 1976.

Gro?ska M.: Ekslibrisy. Warszawa 1992.
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Lewicka-Kami?ska A.: Nieznane ekslibrisy polskie X1l1 wieku w Bibliotece

Jagiello?skiej. Kraków 1974.

Sipay??o M.: Polskie superexlibrisy XV! - XVllI wieku w zbiorach Biblioteki

Uniwersyteckiej w Warszawie. Warszawa 1988.

?nie?ko A.: Ekslibrisyfilatelistyczne. Wroc?aw 1957.

Wittyg W.: Ex-libris 'y bibliotek polskich XVI - XX wiek. T. 2. Warszawa 1974.

Wojciechowski M. J.: Ekslibris god?o bibliofila. Warszawa 1978.

W tej cz??ci ekspozycji oprócz wydawnictw zaprezentowano tak?e ekslibri

sy PiMBP w Zamo?ciu autorstwa Romana Muchy oraz ekslibrisy WiMBP

w Zamo?ciu zaprojektowane przez Stanis?awa Ba?dyg? i Tadeusza Szumarskie

go. Kolekcje te znajduj? si? w zbiorach Ksi??nicy Zamojskiej.

Uroczystego otwarcia wystawy dokonano w dniu 23 kwietnia 2009 r.

o godz. 13.00, daj?c pocz?tek ca?emu cyklowi wydarze? kulturalnych przygo

towanych dla zaakcentowania obchodów ?wi?ta ksi??ki w Ksi??nicy Zamoj

skiej.

Joanna Ko?tun
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Kalendarz rocznic literackich 2010
-

wybór-

15 rocz. ?mo - HELENA BECHLEROWA (1908-1995), pol. autorka ksi??ek dla dzieci,

audycji radiowych, t?umaczka

245 rocz. ur.
- CYPRIAN GODEBSKI (1765-1809), pol. poeta, prozaik

465 rocz. ur.
- SEBASTIAN FABIAN KLONOWIC (zw. Acemus) (1545-1602), poeta pol.

480 rocz. ur.
- JAN KOCHANOWSKI (1530-1584), poeta pol.

STYCZE?

2.01 25 rocz. ur.
- IGOR SJKIRYCKI (1920-1985), pol. poeta, prozaik, autor

utworów dla dzieci i m?odzie?y, satyryk (31.07 - 90 rocz. ur.)
50 rocz. ?mo - ALBERT CAMUS (1913-1960), franc. pisarz, eseista, publi

cysta; 1957 - Nagroda Nobla

4.01

45 rocz. ?mo - T. S. (THOMAS STEARNS) ELIOT (1888-1965), amer.-ang.

poeta, krytyk lit., dramatopisarz; 1948 - Nagroda Nobla

4.01

225 rocz. ur. - JACOB GRIMM (1785-1863), niem. filolog, zbieracz ba?ni

i poda? lud., wydawca

4.01

70 rocz. ur. - GAO XINGJIAN (1940), chi?. pisarz, dramaturg, malarz,

t?umacz; 2000 - Nagroda Nobla

4.01

80 rocz. ur. - CEZARY LE?E?SKI (1930-2006), pol. pisarz, dziennikarz,

autor utworów dla dzieci i m?odzie?y

6.01

10 rocz. ?mo - BOLES?A W FAC (1929-2000), pol. poeta, prozaik, publicy-12.01

sta i t?umacz

70 rocz. ?mo - KAZIMIERZ PRZERWA-TETMAJER (1865-1940), pol.

poeta, nowelista, pisarz (12.02 - 145 rocz. ur.)

18.01

35 rocz. ?mo - KAZIMIERZ WYKA (1910-1975), pol. eseista, krytyk lit.,

historyk literatury, autor podr?czników (19.03 - 100 rocz. ur.)

19.01

80 rocz. ur. - DEREK AL TON WALCOTT (1930), poeta karaibski pisz?cy
w j?z. ang.; 1992 - Nagroda Nobla

23.01

45 rocz. ?mo - WlNSTON CHURCHILL (1874-1965), ang. m?? stanu, pi

sarz; 1953 -literacka Nagroda Nobla

24.01

100 rocz. Uf. -MARlA KOZACZKOWA (1910-1980), pol. poetka28.01

29.01

30.01

31.01

150 rocz. Uf. - ANTONI CZECHOW (1860-1904), ros. prozaik i dramaturg
90 rocz. ur. - DANUTA BIE?KOWSKA (1920-1992), pol. pisarka, eseistka

25 rocz. ?mo - JÓZEF MACKIEWICZ (1902-1985), pol. prozaik, publicysta

LUTY

2.02 40 rocz. ?mo - BERTRAND RUSSELL (1872-1970), ang. logik, matematyk,

filozof, my?liciel i eseista; 1950 -literacka Nagroda Nobla

275 rocz. Uf. - IGNACY KRASICKI (1735-1801), pol. poeta, pisarz3.02

7.02 125 rocz. Uf. - SJNCLAIR LEWJS (1885-1951), pisarz amer.; 1930 - Nagro
daNobla

70 rocz. ur. - JOHN M. COETZEE (1940), pisarz poludniowoafryk. tworz?

cy w j?z. ang.; 2003 - Nagroda Nobla

9.02
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10.02 120 rocz. ur.
- BORYS L. PASTERNAK (1890-1960), ros. poeta i prozaik;

1958 - Nagroda Nobla (nie przyj?ta) (30.05 - 50 rocz. ?m.)
17.02 40 rocz. ?mo - SAMUEL JOSEPH AGNON (1888-1970), pisarz ?yd. tworz?

cy w j?z. hebr.; 1966 - Nagroda Nobla

2l.02 10 rocz. ?mo - HALINA AUDERSKA (1904-2000), pol. pisarka, autorka

utworów dla dzieci i m?odzie?y
2l.02 10 rocz. ?mo - MARIA ?MIGRODZKA (1922-2000), pol. krytyczka i histo-

ryczka literatury
22.02 75 rocz. Uf. - DANILO KIS (1935-1989), pisarz serb.

24.02 125 rocz. ur. - JULIUSZ KADEN-BANDROWSKI (1885-1944), pisarz pol.
24.02 125 rocz. ur.

- STANIS?AW IGNACY WITKIEWICZ (pseud. Witkacy)
(1885-1939), pol. dramaturg, pisarz, malarz, filozof, teoretyk sztuki

MARZEC

2.03 30 rocz. ?mo - JAROS?AW IWASZKIEWICZ (1894-1980), pol. poeta, prozaik
7.03 25 rocz. ?mo - ARKADY FIEDLER (1894-1985), pol. pisarz, podró?nik
9.03 15 rocz. ?mo - JAN PIASECKI (1913-1985), poL prozaik, autor utworów dla

m?odzie?y
10.03 70 rocz. ?mo -MICHAI? A. BU?HAKOW (1891-1940), ros. pisarz, dramaturg
11.03 10 rocz. ?mo - KAZIMIERZ BRANDYS (1916-2000), poL prozaik, eseista

13.03 35 rocz. ?mo -IVO ANDRIt (1892-1975), pisarz serb.; 1961 - Nagroda Nobla

13.03 110 rocz. ur.
- JORGOS SEFERlS (w?a?c. 1. Seferiadis) (1900-1971), poeta

gr.;·1963 - Nagroda Nobla

15.03 180 rocz. ur. -PAUL VON HEYSE (1830-1914), niem. poeta, pisarz; 1910-

Nagroda Nobla

16.03 70 rocz. ?mo - SELMA LAGERLOF (1858-1940), pisarka szwedz., autorka

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

19.03 25 rocz. ?mo - LEOPOLD TYRMAND (1894-1985), pol. prozaik, publicysta
19.03 100 rocz. ur. - KAZIMIERZ WYKA (1910-1975), poL historyk i krytyk

literatury polskiej (19.01 - 35 rocz. ?m.)
30.03 25 rocz. ?mo - STEFAN KUCZY?SKI (1904-1985), poL prozaik, autor

utworów dla m?odzie?y

KWIECIE?

260 rocz. ur. -HUGO KO?L?TAJ (1750-1812), pol. pisarz polityczny1.04

2.04 5 rocz. ?mo - JAN PAWE? II, (Karol Wojty?a) (1920-2005), pol. duchowny
katolicki, arcybiskup krakowski, kardyna?, papie?, poeta, dramaturg
95 rocz. ?mo - ICCHOK LEJBUSZ PEREC (1851-1915), pisarz ?yd. tworz?

cy w j?z. jidysz, dziennikarz, krytyk lit. i teatralny

3.04

100 rocz. ur. - IGNACY FIK (1910-1942), pol. pisarz, poeta i dzia?acz poli
tyczny

4.04

5 rocz. ?mo - SAUL BELLOW (1915-2005), pisarz amer. pochodzenia ?yd.

(10.06 - 95 rocz. ur.); 1976 -

Nagroda Nobla

5.04

90 rocz. ur. - ANNA KAMlENSKA (1920-1986), pol. poetka, pisarka, t?u

maczka, krytyk lit., autorka utworów dla dzieci i m?odzie?y

12.04
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15.04 30 rocz. ?mo - JEAN-PAUL SARTRE (1905-1980), franc. filozof, pisarz,

dramaturg; 1964 - Nagroda Nobla (nie przyj?ta) (21.06 - 105 rocz. UL)
17.04 125 rocz. ur. - KAREN BLlXEN-FINECKE (1885-1962), pisarka du?.

20.04 100 rocz. ur.
- JA DOBRACZY?SKT (1910-1994), pisarz pol.

21.04 100 rocz. ?mo - MARK TWAIN (w?a?c. Samuel Langhorn Clemens) (1835-

1910), pisarz amer, (30. I I - 175 rocz. ur.)
26.04. 100 rocz. ?mo - BJ0RNSTJERNE MARTINUS BJ0RNSO (1832-1910),

pisarz norw. dramaturg, poeta, publicysta, polityk; 1903 - agroda Nobla

29.04 125 rocz. ur. - EGO ERWIN KISCH (1885-1948), czes. pisarz tworz?cy
w j?zyku niem.

MAJ

1.05 110 rocz. ur. - ALEKSANDER WAT (w?a?c. A. Chwat) (1900-1967), pol.

poeta i prozaik
4.05 100 rocz. ur. - JERZY WALDORFF (1910-1999), pol. publicysta i krytyk

muzyczny

5.05 90 rocz. ur. - HANNA ?OCHOCKA (1920- I 995), pol. poetka, prozaik,

t?umaczka, autorka utworów dla dzieci

7.05 25 rocz. ?mo -ADAM BAHDAJ (1918-1985), pol. autor utworów dla m?odzie?y
9.05 ISO rocz. UL - JAMES MATTHEW BARRIE (1860-1937), szkocki drama

turg i powie?ciopisarz, autor utworów dla dzieci

12.05 40 rocz. ?mo - NELLY (LEONf) SAG·TS (1891-1970), niem. dramatopisarka
i poetka pochodzenia ?yd.; 1966 - Nagroda Nobla

16.05 10 rocz. ?mo - ANDRZEJ SZCZYPIORSKI (1924-2000), pol. prozaik, publi

cysta

17.05 ? 10 rocz. UL - WLADYS?AW RYMKIEWICZ (1900-1984), pol. prozaik,
autor utworów dla m?odzie?y

18.05 100 rocz. ?mo - EUZA ORZESZKOWA (1841- 1 91 O), pisarka pol.
20.05 70 rocz. ?mo - VERNER VON HEIDENST AM (1859-1940), szwedz. poeta,

prozaik; 1916 - Nagroda Nobla

22.05 125 rocz. ?mo - VICTOR HUGO (1802-1885), pisarz franc.

24.05 70 rocz. UL - JOS?F A. BRODSKI (1940- 1 996), ros. poeta, eseista drama

turg; 1987 - Nagroda Nobla

24.05 105 rocz. ur. - MICHAI? A. SZO?OCHOW (1905-1984), pisarz ros.;

1965 - Nagroda Nobla

27.05 15 rocz. ?mo - HANNA O?OGOWSKA (1904-1995), pol. pisarka, t?umacz

ka, autorka ksi??ek dla dzieci i m?odzie?y
30.05 50 rocz. ?mo - BORYS PASTERNAK (1890-1960), ros. poeta i prozaik;

1958 -

Nagroda Nobla (nie przyj?ta) (10.02 - 120 rocz. ur.)

CZERWIEC

3.06 405 rocz. ?mo - JAN ZAMOYSKI (1542-1605), kanclerz i hetman wielki

koronny, zalo?yciel Zamo?cia, mecenas humanistów, fundator Akademii

Zamojskiej, fundator bibliotek, mówca

9.06 140 rocz. ?mo - CHARLES DICKENS (1812-1870), pisarzang.
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95 rocz. ur. - SAUL BELLOW (1915-2005), pisarz amer. pochodzenia ?yd.

(5.04 - 5 rocz. ?m.); 1976 - Nagroda Nobla

10.06

105 rocz. ur. - MARlA K?DZIORZYNA (1905-1978), pol. pisarka, autorka

utworów dla dzieci i m?odzie?y

12.06

145 rocz. Uf. WILLIAM BUTLER YEATS (1865-1939), irl. poeta, prozaik
i dramatopisarz tworz?cy w j?z. ang.; 1923 - Nagroda Nobla

13.06

75 rocz. ur. - FRAN<:OISE SAGAN (1935-2004), pisarka franc.21.06

28.06

28.06

110 rocz. ur.
- LEON KRUCZKOWSKl (1900-1962), pol. pisarz, dramaturg

10 rocz. ?mo - ks. JÓZEF TISCHNER (1931-2000), pol. pisarz, publicysta,

dramaturg
80 rocz. ?mo - JULIAN EJSMOND (1892-1930), pol. poeta, prozaik, bajkopisarz
110 rocz. ?mo - ANTOINE DE SAINT-EXUPERY (1900-1944), franc.

lotnik, pisarz i poeta

29.06

29.06

LIPIEC

2.07 25 rocz. ?m, - MARIA NIKLEWICZÓWNA (1892-1985), pol. poetka,
autorka utworów dla dzieci i m?odzie?y
10 rocz. ?mo - GUSTA W HERLING-GRUDZI?SKl (1919-2000), pisarz pol.
20 rocz. ?mo - KORNELIA DOBKIEWICZOWA (1912-1990), pol. pisarka,
autorka utworów dla m?odzie?y

4.07

5.07

5 rocz. ?mo - CLAUD SIMON (l 9] 3-2005), pisarz i eseista fr.; 1985 - Nagroda
Nobla

6.07

75 rocz. ur.
- HALINA PO?WIATOWSKA (1935-1967), poetka pol.9.07

16.07 25 rocz. ?mo - HEINR1CH BÓLL (1917-1985), pisarz niem.; 1972 - Nagroda
Nobla

85 rocz. ur. - WIERA BADALSKA (1925-1981), pol. autorka utworów dla

dzieci

19.07

60 rocz. ?mo - JAN GRABOWSKI (1882-1950), pol. pisarz, autor ksi??ek
dla dzieci i m?odzie?y

19.07

25.07

25.07

30 rocz. ?mo - W?ADIMIR S. WYSOCKl (1938-1980), ros. poeta, pie?niarz
105 rocz. Uf. - ELIAS CANETTI (1905-1994), austr. pisarz, eseista, 1981 - Na

grodaNobla
175 rocz. ur. - GIOSuE CARDUCCI (1835-1907), w?. poeta, historyk litera

tury i krytyk; 1906 - Nagroda Nobla

27.07

110 rocz. Uf. - EYVIND JOHNSON (1900-1976), pisarz szwedz.; 1974 - Na

grodaNobla

29.07

SIERPIE?

8.08 120 rocz. ur. - ZOFIA KOSSAK-SZCZUCKA (1890-1968), pisarka pol.
12.08 55 rocz. ?mo - TOMASZ MANN (1875-1955), prozaik niem.; 1929 - Nagro

da Nobla (6.06 - 135 rocz. ur.)
15.08 110 rocz. ur.

- JAN BRZECHWA (w?a?c. 1. Lesman) (1900-1966), pol.

poeta, satyryk, autor utworów dla dzieci

16.08 100 rocz. ?mo -ZYGMUNT GLOGER (1845-1910), pol. etnograf: krajoznawca
i historyk (3.11 -165 rocz. ur.)
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17.08 100 rocz. ur. - JADWIGA ?YLI?SKA (1910-2009), pol. pisarka, autorka

powie?ci dla m?odzie?y
22.08 110 rocz. ?mo - IRENA TUWIM-STAWI?SKA (1900-1987), pol. autorka

i t?umaczka literatury dla dzieci i m?odzie?y, poetka
22.08 55 rocz. ?mo - LUCYNA KRZEMIENIECKA (1907-1955), pol. autorka

utworów dla dzieci

26.08 10 rocz. ?mo - WOJCIECH ?UKROWSKI (1916-2000), pol. prozaik, poeta,
28.08 10 rocz. ?mo - MICHAEL ENDE (1929-1995), pisarz niem., autor utworów

dla dzieci

WRZESIE?

1.09 40 rocz. ?mo - FRAN<;OIS MAURIAC (1885-1970), pisarz franc.; 1952 - Na

groda Nobla (11.10 - 125 rocz. ur.)
4.09 95 rocz. ur.

- JADWIGA CHUDZIKOWSKA (1915-1995), pol. pisarka,
eseistka, autorka utworów dla m?odzie?y

8.09 180 rocz. ur. - FREDERIC MISTRAL (1830-1914), poeta prowansalski,
1904 - Nagroda Nobla

11.09 100 rocz. ?mo - MIECZYS?AW SROKOWSKl (1873-1910), pol. pisarz i poeta
14.09 10 rocz, ?mo - JERZY GIEDROYC (1906-2000), redaktor paryskiej Kultury
19.09 110 rocz. ur.

- W?ODZIMIERZ S?OBODNIK (1900-1991), pol. poeta,

satyryk, t?umacz, autor utworów dla dzieci i m?odzie?y
20.09 35 rocz. ?mo - SAINT-JOHN PERSE (w?a?c. Alexis Saint-Leger Leger)

(1887-1975), poeta franc.; 1960 - Nagroda Nobla

21.09 165 rocz. ?mo - KLEMENTYNA Z TA?SKlCH HOFFMANOWA (1798-

1845), pol. pisarka, t?umaczka, autorka ksi??ek dla dzieci

30.09 20 rocz. ?mo - PATRICK WHITE (1912-1990), pisarz austraI.; 1973 - Na

grodaNobla

PA?DZIERNIK

6.10 40 rocz. ?mo - JULIAN PRZYBO? (1901-1970), pol. poeta, eseista

8.10 100 rocz. ?mo - MARIA KONOPNICKA (1842-1910), pol. poetka, pisarka,
autorka utworów dla dzieci

11.10 125 rocz. ur. - FRAN<;OIS MAURIAC (1885-1970), pisarz franc.; 1952 - Na

groda Nobla (1.09 - 40 rocz. ?m.)
15.10 110 rocz. ur.

- JADWIGA CHAMIEC (1900-1995), pisarka pol., autorka

utworów dla m?odzie?y
19.10 265 rocz. ?mo - JONATHAN SWIFT (1667-1745), pisarz ang. pochodzenia irl.

22.10 140 rocz. ur.
- IWAN A. BUNIN (1870-1953), ros. poeta, prozaik; 1933 - Na

grodaNobla
26.10 120 rocz. ?mo - CARLO COLLODl (w?a?c.Carlo Lorenzini) (1826-1890), w?.

pisarz i dziennikarz

LISTOPAD

1.11 120 rocz. ur. - JAN WIKTOR (1890-1967), pol. prozaik, eseista

3.11 40 rocz. ?mo - W?ADYS?AW JAN GRABSKI (1901-1970), prozaik pol.
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3.11 60 rocz. ?mo - GEORGE BERNARD SHAW (1856-1950), ang. dramatopisarz,
krytyk i publicysta pochodzenia irl., 1925 - Nagroda Nobla

7.11 100 rocz. ?mo -FLORENCIO SANCHEZ (1875-1910), poeta urugwajski
10.11 145 rocz. ur.

- W?ADYS?AW UMI?SKI (1865-1954), pol. pisarz, autor

ksi??ek dla dzieci i m?odzie?y
15.11 115 rocz. ur. - ANTONI S?ONIMSKI (1895-1976), pol. poeta, prozaik

20.11 100 rocz. ?mo -LEWN. TO?STOJ (1828-1910), pisarz ros.

20.11 85 rocz. ?mo - STEFAN ?EROMSKI (1864-1925), pol. pisarz, publicysta
23.11 20 rocz. ?mo - ROALD DAHL (1916-1990), pisarz ang., autor utworów dla

dzieci

24.11 50 rocz. ?mo - FERDYNAND GOETEL (1890-1960), pol. pisarz, publicysta
i dzia?acz polityczny (15.10 - 120 rocz. ur.)

25.11 60 rocz. ?mo - JOHANNES VILHELM JENSEN (1873-1950), pisarz du?.;
1944 - Nagroda Nobla

26.11 155 rocz. ?mo - ADAM MICKIEWICZ (1798-1855), poeta pol.
27.11 25 rocz. ?mo - STANIS?AW RYSZARD DOBROWOLSKI (1907-1985),

pol. pisarz i poeta
27.11 115 rocz. ?mo - ALEKSANDER DUMAS syn (1824-1895), pisarz franc.

30.11 175 rocz. ur.
- MARK TWAIN (w?a?c. Samuel Langhorn Clemens) (1835-

1910), pisarz amer. (21.04 - 100 rocz. ?m.)

GRUDZIE?
5.12 85 rocz. ?mo - W?ADYS?AW STANIS?AW REYMONT (w?a?c. Rejment)

(1867-1925), pisarz pol.; 1924 - Nagroda Nobla

5.12

7.12

12.12

12.12

140 rocz. ?mo - ALEXANDRE DUMAS ojciec (1802-1870), pisarz franc.

25 rocz. ?mo - ROBERT GRA VES (1895-1985), ang. pisarz, prozaik
150 rocz. ur. - JAN KASPROWICZ (1860-1926), pol. dramaturg i poeta
20 rocz. ?mo - MARIAN OR?O? (1932-1990), pol. pisarz, autor utworów

dla dzieci i m?odzie?y
35 rocz. ?mo - STANIS?AWA PLATÓWNA (1926-1975), pol. autorka

utworów dla m?odzie?y

14.12

28.12 85 rocz. ?mo - SIERGIEJ A. JESIENIN (1895-1925), poeta ros. (4.10 - 110

rocz. ur.)
28.12 15 rocz. ?mo - Zdzis?aw Nowak (1949-1995), pol. pisarz, autor utworów dla

dzieci i m?odzie?y
30.12 15 rocz. ?mo - MARIA KANN (1916-1995), pol. pisarka, autorka ksi??ek dla

dzieci i m?odzie?y
30.12 145 rocz. ur. -RUDYARD KIPLING (1865-1936), ang. poeta, pisarz; 1907-

Nagroda Nobla

Anna Kalniuk
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ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

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

l. Bojarczuk Stanis?aw: Linie liryki: (wybór sonetów) / Stanis?aw Bojarczuk
; z r?kopisów wydoby?, oprac. i wst?pem opatrzy? Józef Zi?ba; Miejska Biblio

teka Publiczna w Krasnymstawie. - Krasnystaw: Miejska Biblioteka Publiczna;
Lublin: Wydawnictwo Polihymnia, 2008. - 206, [IJ s. : i?. ; 24 cm. - ISBN 978-

83-910867-4-2 (MBP). ISBN 978-83-7270-597-6 (polihymnia)

2. Czarli?ski Bonawentura: Ksi??? Janusz Wi?niowiecki (1598-1636) w lu

belskich kazaniach pogrzebowych / Bonawentura Czarli?ski, Stefan Gi?ycki,

wprowadzenie i oprac. Micha? Kuran. - Lublin: Wydawnictwa Uniwersytetu
Marii Curie-Sk?odowskiej, 2007. - 117, [2J s. : il. ; 25 cm. - (Lubelska Biblio

teka Staropolska, ISSN 1895-0876; t. 4). - ISBN 978-83-227-2737-9

3. Czaroowski Jakub: Per?y kresów / Jakub Czarnowski. - Warszawa: Ary

stoteles, 2008. - 158 s. : iJ. kolor. ; 29 cm. - Bibliogr. s. 158. - ISBN 978-83-

60910-45-0

4. Czuchryta Artur: Przemys? rolno-spo?ywczy w województwie lubelskim

w latach 1918-1939 / Artur Czuchryta. - Lublin: Wydawnictwa Uniwersytetu
Marii Curie-Sk?odowskiej, 2008. -199 s.: iJ. ; 20 cm. - Bibliogr. s. 179-188.

ISBN 978-83-227-2809-3

5. DaneJ Jacek Krzysztof: Jenera? Sikorski: antologia: w 65. rocznic? ?mierci

/ Jacek Krzysztof Danel. - Zamo??: Jacek Krzysztof Danel; Mielec: R-I-D Stu

dio, 2008. - 450 s. : il. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 315-321. - ISBN 978-83-60745-

08-3

6. DaneJ Jacek Krzysztof: Jenera? Sikorski: antologia: w opiniach wspó?cze

snych i potomnych / Jacek Krzysztof DaneJ. - Zamo??: Jacek Krzysztof Danel;
Mielec: R-I-D Studio, 2008. - 435 s. ; 23 cm. - Bibliogr. s. 405-412. - ISBN

978-83-60745-15-1

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

P. Armatys et al.], - Kraków: Wydaw. Kluszczczy?ski, 2008. - 112 s. : i?. ; 29

cm. - ISBN 978-83-7447-078-0

8. Janocha Micha?: Ikony w Polsce: od ?redniowiecza do wspó?czesno?ci /

Micha? Janocha ; [zdj. Zbigniew Dubiel et al. ; red. i indeksy Anna Boguta).
-

Warszawa: "Arkady", 2008. - 451, [IJ s. : il. kolor. ; 31 cm. - Bibliogr. s. 439-

442. - ISBN 978-83-213-4493-5
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9. Jawor Marek: Zamo??: miasto ?wiatowego dziedzictwa UNESCO: prze

wodnik dla ciebie / Marek Jawor. - Wyd. 3. - Zamo??: "Atut" Biuro Promocji,

200,8.
- 60 s. : i?. kolor., mapy; 20 cm.

- ISBN 978-83-89797-14-8

10. Józef Weyssenhoff i Leon Wyczó?kowski / red. Monika Gabry?, Krzysztof

St?pnik. - Lublin: Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej,
2008. - 253, [3] s. [24] s. tab?. (w tym kolor.) : il. ; 24 cm. - (Obrazy Kultury

Polskiej). - ISBN 978-83-227-2781-2

II. Kaszewski Bogus?aw Micha?: Warunki klimatyczne Lubelszczyzny / Bo

gus?aw / Micha? Kaszewski. - Lublin: Wydaw. UMCS, 2008. - 60 s., [12] s. : i?.

; 24 cm. - Bibliogr. s. 43-49. - ISBN 978-83-227-2936-6

12. Kazimierczuk Zdzis?aw: Ma?e ojczyzny w Unii Europejskiej: przewod
nik: obszar - G-6 / Zdzis?aw Kazimierczuk, Józef Nied?wied?; Stowarzyszenie

"G-6 Grz?da Sokalska". - Zamo??; ?aszczów: Stowarzyszenie "G-6 Grz?da

Sokalska", 2008. - 207 s. : fot. (w tym kolor.), mapy; 22 cm. - ISBN 978-83-

934118-1-9

13. Konefa? Jan: Legiony Polskie w Lubelskiem 1914-1918/ Jan Konefa? ;

Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydzia? Nauk Humanistycznych. - Lublin:

Redakcja Wydawnictw KUL, 2008. - 383 s. : faks., fot., portr. ; 24 cm. - Bi

bliogr. s. 296-324. - ISBN 83-228-0676-0

14. Krzyszycha Piotr: Zamch: legendy, mity, wierzenia / zebra? i oprac. Piotr

Krzyszycha. -Lublin: [s. n.], 2007. -20 s.; 21 cm. - (Ocali? od Zapomnienia)

15. Krzyszycha Piotr: Zamch: pie?ni pogranicza / zebra? i wst?pem opatrzy?
Piotr Krzyszycha. - Lublin: [s. n.], 2007. - 20 s. - (Ocali? od Zapomnienia)

16. Kupisz Dariusz: Wojska powiatowe samorz?dów Ma?opolski i Rusi

Czerwonej w latach 1572-1717/ Dariusz Kupisz.
- Lublin: Wydaw. Uniwersy

tetu Marii Curie-Sk?odowskiej, 2008. - 468 s, [8] s. tabl. : i?. portr. ; 26 cm. -

Bibliogr. s. 439-455. - Streszcz. ang., fr. - ISBN 978-83-227-2841-3

17. M?odo?eniec Stanis?aw: Koniec cywilizacji papieru : wybór publicystyki
z lat 1933-1939/ Stanis?aw M?odo?eniec; zebr., wst?pem i przypisami opatrzy?
Arkadiusz Micha? Stasiak. - Sandomierz: Towarzystwo im. Stanis?awa M?odo

?e?ca w Dobrocicach, 2008. - 226 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-925376-1-8

18. Nied?wied? Ewa: Dzieje miejscowo?ci gminy Tyszowce powiat toma

szowski / Ewa Nied?wied?, Józef Nied?wied?, Janusz Frykowski. - Zamo??;

Tyszowce: Urz?d Miejski Tyszowce, 2008. - 128 s. : faks., fot., mapy; 30 cm.

(Dzieje Gmin Zamojszczyzny ; t. 6). - Bibliogr. przy rozdz. - ISBN 978-83-

924118-2-6

19. Per?y Lubelszczyzny: Lublin, Na??czów, Kazimierz, Janowiec, Pu?awy,
Koz?ówka, Zamo??. - Lublin: Ekopal Sp. z 0.0. Biuro Pub lic Relations, [2008].
- 38 s. : i?. kolor., fot., mapy; 21 cm. - ISBN 978-83-926427-2-5
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20. R?kowski Grzegorz: Ziemia Lwowska: przewodnik krajoznawczo

historyczny po Ukrainie Zachodniej. Cz. 3 / Grzegorz R?kowski. - Pruszków:

Oficyna Wydawnicza .Rewasz", 2007. - 576 s., [28] s. tabl. kolor., [l] k. tab!.

kolor. z?o?. luzem: i?. ; 17 cm. - Bibliogr. s. 524-547. - ISBN 978-83-89188-

66-3

21. Samulak Norbert: P?omienie serc: historia Ochotniczej Stra?y Po?arnej w

Dzier??ni / Norbert Samulak. - Kielce: Zona, 2007. - 100 s. : i?. ; 21 cm. - Bi

bliogr. s. 98. - ISBN 978-83-903425-7-3

22. So?odzi?ska Joanna: 90 lat Zamojskiego ZOO / Joanna So?odzi?ska ; fot.

Grzegorz Garbus, Joanna So?odzi?ska. - Zamo??: Abacum, [2008]. - [12 s.] : il.

kolor. ; 21 cm

23. Szopi?ski Lech: Mircze: dzieje dawne i bliskie / Lech Szopi?ski. -

Wyd.
2. - Mircze; Zamo??: Witryna Kresowa Zdzis?aw Kazimierczuk, 2008. - 183 s.

: fot., mapa., portr., rys., tab. ; 24 cm. - Bibliogr. s. 170-172. - ISBN 978-83-

924118'-0-2

24. Warzywoda Maciej: Zamo?? / [tekst Maciej Warzywoda]. - Warszawa:

Bellona. cop. 2008. - 48 s. : il. kolor. ; 21 cm. - (?ladami Jana Paw?a II po Pol

sce: almanach miast papieskich). - Bibliogr. s. 2. - ISBN 978-83-1111-435-7

25. Wi?ziennictwo na Lubelszczy?nie w okresie stanu wojennego / red. Jan

?witka, Ma?gorzata Ku?. - Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uni

wersytetu Lubelskiego Jana Paw?a n, cop. 2008. - 153, [6] s. ; 24 cm. -

Streszcz. ang.
- ISBN 978-83-7306-378-5

26. Wo?oszyn Jacek Witold: Chroni? i kontrolowa?: UB wobec ?rodowisk i

organizacji konspiracyjnych m?odzie?y na Lubelszczy?nie (1944-1956) / Jacek

Witold Wo?oszyn. - Warszawa: Instytut Pami?ci Narodowej - Komisja ?cigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2007. - 735, [l] s. : il. ; 25 cm. -

Bibliogr. s. 703-713. - ISBN 978-83-60464-48-9

27. Wójcik Zbigniew: Stanis?aw Staszic / Zbigniew Wójcik. - Radom: Wy
dawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji. - PIB, 2008. - 476 s. : fot., portr.

; 25 cm. - (Biblioteka Polskiej Nauki i Techniki; 3). - Bibliogr. s. 249-291. -

Streszcz. ang.
- ISBN 978-83-7204-672-7

28. Wro?ska Maria Ma?gorzata: Dobrocice Stanis?awa M?odo?e?ca wczoraj i

dzi? / oprac. Maria Ma?gorzata i Jan Wro?scy.
- Dobrocice: Towarzystwo im.

Stanis?awa M?odo?e?ca, 2007. - 142, [1] s. : il. (g?. kolor.) ; 21 cm. - ISBN

978-83-925376-0-1

Gra?yna Markiewicz
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KSI??KI, KTÓRE WARTO KUPI?

Ksi??ki, które warto kupi?

Ba?nie zielonej Ukrainy. - Warszawa: "Liwona", 2008.

To znane z wielu przekazów legendy. Najch?tniej opowiadane bajki od tysi?

cy lat. W prosty i bliski dziecku sposób, przekazuj? najwa?niejsze prawdy
i warto?ci. Odszukasz w publikacji opowie?ci: O m?drym fry?ku - M?dra lisica

- Wdzi?czno?? szczupaka - O szarym wilku - Kozia chatka i wiele innych.
Jest to doskona?y zbiór m?dro?ci ludowych. Barwne historie, nasycone cza

rem, zawsze z mora?em. Utwory s? pe?ne finezji, lekko?ci i wdzi?ku. Odwo?anie

si? do regionalnych maksym nadaje szczególnej soczysto?ci starym opowie
?ciom i jest zgrabnie pomy?lane. Osiem sk?adaj?cych si? na ksi??eczk? opowia
da?, dope?niaj? ilustracje pobudzaj?ce wyobra?ni?, umiej?tnie dawkuj?ce in

formacje i buduj?ce napi?cie.

Ewing, Barbara: Rosetta» Warszawa: Prószy?ski i S-ka, 2009

Rosetta, bohaterka powie?ci Barbary Ewing od dzieci?stwa marzy o egzo

tycznych podró?ach, szczególnie fascynuje j? Egipt i tajemniczy ?wiat historii

i hieroglifów. ?ycie jednak uk?ada si? inaczej. Wychodzi na m?? i dzi?ki swo

jemu m??owi odkrywa straszliwy sekret. Samotnie wyrusza do Egiptu, gdzie

odkrywa prawd? o m??u oraz urzeczywistnia dzieci?ce marzenie. Jest to po

wie?? przygodowa, która pobudza wyobra?ni? i doskonale oddaje klimat fascy
nacji staro?ytnym Egiptem.

Gigerenzer, Gerd: Intuicja: inteligencja nie?wiadomo?ci. - Warszawa: Pró

szynski i S-ka, 2009

"Jak dzia?a intuicja? Sk?d bierze si? poczucie moralno?ci? Co powoduje, ?e

dobrze wybieramy w mi?o?ci, szkole, pracy?"
Gerd Gigerenzer opisuje mechanizmy umys?owe, które sprawiaj?, ?e prze

czucia s? rzetelne. Autor twierdzi, i? ogromna przewaga intuicji nad rozumowa

niem ?wiadomym polega na tym, ?e bierze ona pod uwag? tylko te fragmenty

informacji, które s? najbardziej u?yteczne, a nie wszystkie mo?liwe opcje.
Uczony zaprasza czytelnika w krain? intuicji, u?wiadamia znaczenie sponta

nicznych decyzji, ich trafno?ci, wymowy przeczu? i celno?ci przewidywa?.

.Iab?o?ski, Janusz: Pojazdy i statki powietrzne. - Bielsko-Bia?a: Dragon Sp. z

0.0.,2009

Seria Atlas Bolka i Lolka proponuje najm?odszym czytelnikom interesuj?c?
ksi??eczk?, z której dzieci dowiaduj? si? wielu zajmuj?cych historyjek z dzie-
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dziny techniki. Bolek i Lolek podró?uj? nieznan?ju? dzi? lektyk?, najprostszym
i najstarszym ?rodkiem transportu. Atrakcyjna okazuje si? czterokonna kareta,

riksza, psi zaprz?g, balon, rydwan, hulajnoga, amfibia czy tramwaj. Odbywaj?
porywaj?ce podró?e po Bliskim Wschodzie, po ?niegach Alaski, po Europie
i Ameryce, Japonii. Dzi?ki kolorowym ilustracjom Adama ?wi?cickiego wy

cieczka staje si? jeszcze ciekawsza. Tekst uzupe?niaj? zabawne rymowanki.

Kolejnym wartym uwagi wydawnictwem z tego cyklu jest Atlas ?wiata Bol

ka i Lolka Iwony Czarkowskiej. To prawdziwa wycieczka w nieznany ?wiat

nauki. W?drówki ch?opców pozwalaj? zgromadzi? ciekawostki, pozna? niezwy
k?e miejsca, narodowe symbole, zwiedzi? nie tylko kraje Europy, obu Ameryk,
Azji i Australii, ale równie? l?dy Antarktydy i obszary Arktyki. Warto wybra?
si? w podró? z Bolkiem i Lolkiem, by prze?y? przygody i dozna? rado?ci. Atlas

jest bardzo przejrzysty pi?knie wydany.

Polecamy tak?e Ba?niowe przygody Bolka i Lolka. W ramach przygód sym

patycznych m?odzie?ców, Janusz Jab?o?ski przypomina najpi?kniejsze bajki,
ukochane lektury dzieci?stwa: Brzydkie kacz?tko, Królowa ?niegu, Calineczka,

Dziewczynka z zapa?kami, Nowe szaty cesarza, Trzy ma?e ?winki i Z?ota rybka.
Zbiór opowie?ci, nawi?zuj?cych do s?ynnych ba?ni jest wci?? aktualny, wzbudzi

niew?tpliwie zainteresowanie czytelników.

Klukowski, Zygmunt: Zamojszczyzna T.1/2. - Warszawa: Karta, 2008

?Wiadectwa to interesuj?ca seria zajmuj?ca si? dokumentowaniem i upo

wszechnianiem najnowszej historii Polski. Wydana w jej ramach publikacja jest

niecodziennym zapisem historii, to niezwyk?a, uniwersalna kronika XX wieku

dotycz?ca Zamojszczyzny. Zygmunt Klukowski poprzez wnikliw? obserwacj?

dokumentuje procesy historyczne zachodz?ce w pierwszej po?owie XX wieku.

Na podstawie wspomnie? z lat 1939-1945 i dziennika 1939-1947, wspomnie?
1950-51 i 1952-54 oraz listów pisarza powsta?o dwutomowe dzie?o historyczne,
które zajmuje znacz?c? pozycj? w polskiej literaturze faktu ubieg?ego stulecia

i staje si? rzeteln? kronik? minionych lat.

Wspomnienia odnosz?ce si? do czasów II Rzeczpospolitej, pisa? autor

w okresie okupacji hitlerowskiej. Dziennik by? notowany od 19 czerwca 1939

do 8 wrze?nia 1947 oraz w 1947 r. Twórca, z zawodu lekarz, z zami?owania

regionalista, bibliofil, dzia?acz spo?eczny, starannie zbiera? materia?y dotycz?ce
historii medycyny oraz historii regionu. Dzi?ki temu studium jego ?ycia stanowi

?ród?o informacji o Zamojszczy?nie. Opracowanie to tak?e niezwyk?y obraz

historii Polski, rejestruje ?ycie spo?eczne i polityczne regionu na tle procesów

dotycz?cych ca?ego kraju.
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Kulawczuk, Jakub P.: Czas zatrzymany: l - 8 kwietnia 2005. - Warszawa:

Prószy?ski i S-ka, 2009

Zbiór wypowiedzi z okresu 1-8 kwietnia 2005 roku jest prób? ukazania

prze?y? i przemy?le? Polaków w trakcie ostatnich chwil ?ycia Jana Paw?a II

oraz zaraz po jego ?mierci. Tamte dni sprzed czterech lat - od l do 8 kwietnia,

cz?sto nazywane s? "czuwaniem" Niepowtarzalna atmosfera towarzyszy?a tam

tym chwilom. ?mier? Papie?a wywo?a?a w?ród ludzi niepowtarzalne emocje.
W gronie rozmówców znale?li si? prezydent Lech Wa??sa, prof. Norman

Davies, Weiss, Tymon Tyma?ski, Muniek Staszczyk, Rychu Peja Andrzejew
ski, Adam Nowak, Ma?gorzata Braunek, Hirek Wrona, Jan PospieszaIski, Kry
stian Legierski, Pawe? Sito, Micha? Witkowski, Piotr Ibrahim Kalwas, i inni,

osoby ró?nych o zró?nicowanym ?wiatopogl?dzie i ró?nych profesjach.
Dzi?ki relacjom ponad osiemdziesi?ciu osób z ca?ej Polski jeszcze na nowo

mo?emy prze?y? te wyj?tkowe dni. Autor dokonuje wyboru z wywiadów, jakie
przeprowadzi? i zestawia je w opowie??. Dzi?ki temu zabiegowi, publikacja
przypomina film dokumentalny, w którym g?os maj? sami bohaterowie.

Mitologie ?wiata: Grecja, Rzym i inne staro?ytne cywilizacje. - Katowice;
Chorzów: Videograf II, 2008

Ksi??ka zawiera pasjonuj?ce mity wielu cywilizacji i narodów ?wiata. Znaj
duj? si? tu najbardziej popularne i lubiane mity greckie. Oprócz nich przedsta
wiono tak?e niezwykle ciekawe, przyci?gaj?ce egzotyk? i tajemniczo?ci? opo

wie?ci z mitologii sumeryjskiej, indyjskiej, chi?skiej, japo?skiej. Publikacja
po?wi?con? mitom, podaniom i legendom ludów z ca?ego ?wiata zabiera czytel
ników w niezwyk?? podró? w czasie, której towarzyszami drogi b?d? herosi

o nadludzkiej sile, potwory i zwierz?ta fantastyczne, stwórcy ?wiata, demony
i dobre duchy. Przedstawione historie wzbogacaj? harmonijne, kolorowe ilu

stracje, które podnosz? atrakcyjno?? wydawnictwa. Indeks u?atwia odszukanie

w tek?cie konkretnych postaci mitologicznych.

Osiecki, Jan: Zbigniew Religa: cz?owiek z sercem w d?oni. - Warszawa: Pró

szy?ski i S-ka, 2009

S?ynny kardiochirurg prof. Zbigniew Religa mówi o swojej pracy, dzia?alno

?ci politycznej, zami?owaniach, nawykach, uzale?nieniach i chorobie.

Ksi??ka wyjawia prawd? o ?yciu i trudnych pracy jednego z najbardziej zna

nych kardiochirurgów w Europie. Czytelnik dowie si? o wieloletniej walce

z rakiem. Profesor opowiada o dramatycznych pocz?tkach kardiochirurgii
w Polsce, o swojej pracy nauczycielskiej. Medyk przedstawia histori? pierwsze
go polskiego udanego przeszczepu serca - wyznaje, ?e przed wykonaniem swo

jej operacji w 1985 roku nigdy wcze?niej nawet nie widzia? takiego zabiegu.
Zbigniew Religa w relacjach wyja?nia swoje polityczne wybory, opowiada

jak zosta? sk?oniony do obj?cia stanowiska w rz?dzie przez PiSo Wa?nym deta-
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lem publikacji s? opinie wypowiedziane przez osób, które zna?y Profesora.

Dzi?ki autentycznym relacjom zbli?amy si? do kulis ?ycia kardiochirurga.

Ossoli?ski, ?ukasz: Rzecz o hetmanie Wyhowskim. - Warszawa: Prószy?ski
i S-ka, 2009

Rzecz o hetmanie Wyhowskim ?ukasza Ossoli?skiego, laureatka pierwszej

nagrody w konkursie na ksi??k? historyczn? "?ladami Paw?a Jasienicy", ukaza

?a si? nak?adem wydawnictwa Prószy?ski i S-ka. "Ksi??ka Ossoli?skiego jest
w pewnym sensie kontynuacj? wydarze? znanych z Ogniem i mieczem Henryka
Sienkiewicza i nawi?zuje do tradycji polskiego pi?miennictwa historycznego.
Autor ocenia hetmana Jana Wyhowskiego, inspiratora i organizatora ugody

hadziackiej (1658 r.) oraz pokazuje nieudan? prób? unii polsko-ukrai?skiej
i stworzenia Rzeczypospolitej Trojga Narodów".

Monografia podejmuje szczególnie wa?n? i s?abo Polakom znan? tematyk?

historyczn?. J?zyk ksi??ki jest wartki i barwny, akcja dynamiczna a narracja

p?ynna i pe?na refleksji.

Santos, Vitor Pavao dos: Amalia Rodrigues
- najs?ynniejsza spiewaczka fado:

- Warszawa: Prószy?ski i S-ka, 2009

Autor ksi??ki przedstawia ?piewaczk? fado AmaJi? Rodrigues, jako niezwy

k?? artystk?, która rozs?awi?a muzyk? fado na ca?ym ?wiecie. Naturalny czar

artystki i brak wszelkiej sztuczno?ci zachwyca czytelnika od pierwszych stron

ksi??ki. Vftor Pavao dos Santos maluje portret Amalii, diwy fado, jej drog?

kariery pocz?wszy od pierwszych wyst?pów w Retro da Severa, a? po szczyt

jaki osi?gn??a w paryskiej Olimpii. Warto pozna? biografi? najs?ynniejszej
?piewaczki fado, któr? nazywano Królow? Fado.

Sawicka, Regina: Domisie dbaj? o z?by. - Bielsko-Bia?a: Debit, 2008

Bazylego nagle rozbola? z?b i b?dzie musia? pój?? do dentysty. Czy uda si?

go przekona?, ?e to wcale nie jest takie straszne? Pan dentysta by? bardzo mi?y,
okaza?o si?, ?e strach ma wielkie oczy.

Na podstawie programu telewizyjnego wyprodukowanego przez Telewizj?

Polsk? powsta?a weso?a seria ksi??eczek dla dzieci. G?ównymi postaciami za

bawnych opowie?ci s? Domisie. Bohaterowie ucz?, jak radzi? sobie w ró?nych

sytuacjach. Opowiadaj? o codziennych rado?ciach i smutkach. Zabawa jest

podstaw? do przedstawienia komicznych losów bohaterów. Ich przygody poka

zuj?, jak wa?na jest przyja??, wyodr?bniaj? w?a?ciwe postawy, ucz? malucha

wyboru pozytywnych warto?ci, prawid?owego post?powania i zachowania

w grupie rówie?ników. Domisiowe bajki pomagaj? dzieciom w rozwoju, kszta?

tuj? wyobra?ni?, rozszerzaj? zainteresowania i sprawiaj? niew?tpliwie przyjem

no??, s? pomocne w doskonaleniu czytania.
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Ponadto ksi??eczki ucz? malucha wyboru pozytywnych warto?ci w ró?nych

sytuacjach ?yciowych. Polecamy kolejne tomiki z serii ksi??eczek opowiadaj?
cych o przygodach czworga mieszka?ców bajkowej Krainy: Domisie i scyzoryk

Teofila, Domisie Odkrywcami czy Domisie i scyzoryk.
Ka?da ksi??eczka zawiera ciekawostki oraz specjalnie zaprojektowane trój

wymiarowe kartonowe modele domisiowego kraju i jego mieszka?ców. Dzieci

maj? mo?liwo?? tworzy? parcele, budowanie Domisiowej Krainy wed?ug w?a

snej fantazji.

Siek Jaros?aw: Go?? z Zamo?cia. - Zamo??: Laetari, 2009

Wyj?tkowa ksi??eczka stanowi niew?tpliw? atrakcj? dla dzieci i rodziców,
wszak tematycznie zwi?zana jest z naszym regionem. W klimat renesansowej
scenerii zamojskiego grodu wprowadza nas pewien Go??, który eksponuje mi

?o?? do rodzinnego miasta, podkre?la kultur? i tradycj?, prezentuje architektur?
i pami?tki historii. Autor wyra?a przywi?zanie do stron rodzinnych w najprost

szej postaci weso?ych rymowanek. Bohatera opowiastki jest bardzo dynamiczny
i zabawny. Oryginalny element stanowi? ilustracje wype?nione kolorem na tle

charakterystycznej architektury i rozpoznawalnej na pierwszy rzut oka.

Na rekomendacj? zas?uguj? kolejne ksi??eczki Jaros?awa Sieka D?ambaJaja
z Bi?goraja i D?ambalaja i tyszowiaki. Bohaterowie bajeczki to postaci niezwy
kle komiczne, które potrafi? rozbawi? nie tylko dzieci, ale równie? doros?ych

czytelników. Zabawne ilustracje i rymowany tekst staje si? kluczem do przed
stawienia naszych ma?ych ojczyzn. Sympatyczne postaci u?miechni?tych zwie

rz?tek wprowadzaj? w atmosfer? regionu. Dzi?ki pisarskim zabiegom, bogato
ilustrowane ksi??eczki, staj? si? warto?ciowe literacko i artystycznie. Polecane

tomiki nie mog? by? pomini?te przez rodziców szukaj?cych dla m?odych czy

telników rzeczywi?cie dobrych wydawnictw.

Vondrackova, Helena: Wspominam i niczego nie ?a?uj?. - Warszawa: Pró

szy?ski i S-ka, 2009

Autobiografia Heleny Vondrackovej: "Wspominam i niczego nie ?a?uj?", to

wspomnienia gwiazdy estrady lat 70. W swojej ksi??ce artystka wspomina ro

dzin? i kolegów z bran?y, znanych nam równie? w Polsce. Pisze o szcz??liwych
i dramatycznych momentach, które sk?ada?y si? na jej ?ycie prywatne i zawo

dowe. Nawi?zuje tak?e do dra?liwych wydarze? z ostatnich lat, przez które sta?a

si? ofiar? dziennikarzy. Ksi??ka w du?ym stopniu pozwala nam pozna? ?ycie

prywatne gwiazdy, jej trudne i ci??kie chwile w ?yciu - cho?by ?mier? matki.

Dorota Piasecka

Marzena Rosiak
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TO WARTO WIEDZIE?

2010 -

Mi?dzynarodowy Rok Ró?norodno?ci

Biologicznej

20 grudnia 2006 roku Zgromadzenie Ogólne ustanowi?o 20 l O rok Mi?dzy

narodowym Rokiem Ró?norodno?ci Biologicznej (rezolucja 611203). Organiza
cj? obchodów Roku Zgromadzenie zleci?o sekretariatowi Konwencji o Ró?no

rodno?ci Biologicznej oraz zaprosi?o sekretariat do wspó?pracy z innymi odpo
wiednimi organami ONZ, wielostronnymi porozumieniami dotycz?cymi ?rodo

wiska, organizacjami mi?dzynarodowymi i innymi partnerami w celu zwrócenia

wi?kszej uwagi na ci?g?? utrat? ró?norodno?ci biologicznej na ?wiecie.

Zgromadzenie zach?ci?o pa?stwa cz?onkowskie i innych partnerów do wy

korzystania obchodów Roku dla podniesienia ?wiadomo?ci dotycz?cej ró?no

rodno?ci biologicznej poprzez promowanie odpowiednich dzia?a? na poziomie

lokalnym, regionaJnym i mi?dzynarodowym. Zgromadzenie zach?ci?o pa?stwa
cz?onkowskie, by rozwa?y?y utworzenie krajowych komitetów dla obchodów

Roku i wezwa?o pa?stwa cz?onkowskie i odpowiednie organizacje mi?dzynaro
dowe do wsparcia inicjatyw podejmowanych przez pa?stwa rozwijaj?ce si? -

zw?aszcza te najmniej rozwini?te, ?ródl?dowe i ma?e pa?stwa wyspiarskie - oraz

pa?stwa, których gospodarki znajduj? si? w procesie transformacji.

2010 - Rok Fryderyka Chopina

UCHWA?A

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 9 maja 2008 r.

w sprawie ustanowienia roku 2010 Rokiem Fryderyka Chopina

Fryderyk Chopin (1810-1849) jeden z najwi?kszych artystów w historii pol

skiej kultury, najwybitniejszy polski kompozytor, a tak?e czo?owy pianista
i przedstawiciel muzyki okresu romantyzmu na ?wiecie. Nazywany bywa poet?
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fortepianu. Cho? nale?y do naj ch?tniej granych kompozytorów muzyki forte

pianowej, jego dzie?a wymagaj? od wykonawcy znakomitego warsztatu i wirtu

ozerii. U ?róde? jego twórczo?ci le?y wielka wra?liwo?? artystyczna oraz umie

j?tno?? czerpania wzorców z polskiej muzyki ludowej. Fryderyk Chopin to

twórca, który odegra? wyj?tkow? rol? w kszta?towaniu naszej ?wiadomo?ci

narodowej.
W roku 20 l O przypada dwusetna rocznica urodzin tej wybitnej postaci.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu Jego
dorobku artystycznego dla dziedzictwa narodowego i ?wiatowego, og?asza rok

20 10 Rokiem Fryderyka Chopina.

MARSZA?EK SEJMU

Bronis?aw Komorowski

A.K.
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Od charakteru regionalnego po wymiar naukowy.
O TC!ce Zamojskiej

Tradycje dziennikarstwa na Zamojszczy?nie si?gaj? pocz?tku XIX wieku.

Ju? w 1803 r. wydawano w Zamo?ciu Dziennik Ekonomiczny Zamojski, który

ukazywa? si? przez dwa lata i propagowa? nowinki z zakresu gospodarki i rol

nictwa. W okresie mi?dzywojennym zrodzi?o si? zapotrzebowanie na pras?

prowincjonaln? przekazuj?ca tre?ci lokalne. W tym klimacie podj?to inicjatyw?
powo?ania do ?ycia lokalnego pisma w 1918 roku. I tak, ponad dziewi??dziesi?t
lat temu pojawi?o si? na zamojskim rynku wydawniczym pismo, które na trwale

zapisa?o si? w historii prasy polskiej.
Zygmunt i Stefan Pomera?scy mieli bogate plany dotycz?ce dzia?alno?ci

kulturalnej, a w szczególno?ci wydawniczej. Ju? w kwietniu 1918 roku zacz?li

wydawa? Kronik? Powiatu Zamojskiego, pismo regionalne, którego charakter

Stefan Pomara?ski okre?li? nast?puj?co" ... Obok kroniki w ?cis?ym s?owa tego

znaczeniu ?ycia spo?ecznego i kulturalnego Zamo?cia i Zamojszczyzny, mia?y
by? od razu uwzgl?dnione w du?ym stopniu zagadnienia naukowe, g?ównie hi

storyczne ".

Artyku? programowy Kroniki pt. Prasa prowincjonalna okre?la? zadania pe

riodyku, który mia? informowa? o tym, "co w powiecie si? dzieje na polu go

spodarczym, w zakresie o?wiaty, szerzenia kultury"

Czasopismo po?wi?cone sprawom spo?ecznym i kulturalnym powiatu, odno

si?o si? do zagadnie? historycznych. Kronika deklarowa?a skromno?? i g??boki
zwi?zek z ?yciem powiatu zamojskiego, jednocze?nie zaprasza?a spo?ecze?stwo
do wspó?pracy.

Stefan Pomara?ski wspomina?, ?e ju? przed ukazaniem si? pierwszego nu

meru Kroniki wyczuwa?o si? ogromne zainteresowanie pismem. Spo?ród inteli

gencji miejscowej wy?oni?o si? grono przyjació? i wspó?pracowników, do które

go nale?eli mi?dzy innymi obywatel miasta, aptekarz Zdzis?aw Kossowski oraz

miejscowy notariusz Teodor Kalinowski. Oni to "
... pomagali piórem, pisz?c,

mi/e artyku?y historyczne ...

"

Poprzez prenumerat? podstawy materialne pisma

zapewniali miejscowi lekarze- Boles?aw Bogucki, Adolf Por?bski i Stefan Mad

ler, ksi??a Jan J?drzejewski, Józef D?browski, burmistrz Edward Stodo?kiewicz,

s?dziowie Romuald Ja?kiewicz i Jan T?czyn ...

Na rok 1918 datuje si? 24 numery pisma. Od nr 17 (od II pa?dziernika)
Kronika przesta?a by? cenzurowana. Od 1919 roku nast?pi?a zmiana tytu?u na

Teka Zamojska. Wraz ze zmian? tytu?u zmieni? si? zakres pisma z informacyj

nego o charakterze historycznym na historyczny o znikomym udziale innego

typu materia?ów. Informacje z dzia?ów Kronika miejscowa i Korespondencje

przej??y inne czasopisma zamojskie - Nowiny Zamojskie, Gazeta Zamojska
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i Kurier Zamojski. W 23-24 numerze Kroniki Powiatu Zamojskiego z 1918 roku

zamieszczono zapis o zmianie charakteru i podniesieniu poziomu magazynu do

organu naukowego, ujmuj?cy w ca?o?ci zagadnienia naukowe dotycz?ce regio
nu, zarówno historyczne, krajoznawcze, przyrodnicze, jednocze?nie pojawi?y si?

sprawozdania z ?ycia towarzystw i instytucji w uj?ciu historycznym.
Pod koniec roku 1918 bracia Pomara?scy opu?cili Zamo??, co spowodowa?o

ich mniejszy kontakt ze sprawami bie??cymi. Informacje kronikarskie umiesz

czano obecnie w czasopi?mie wyj?tkowo.
Do roku 1921 kolporta?em pisma zajmowa?a si? Ksi?garnia Polska w Zamo

?ciu. Mo?na je by?o naby? za po?rednictwem innych ksi?gar?, jak Ksi?gami
B. Piotrowskiego i Ksi?garni Ludowej w Che?mie, Ksi?gami F. Leszczy?skiej
w Krasnymstawie, Ksi?gami Gebethnera i Wolffa w Lublinie, Ksi?garni Alten

berga we Lwowie, Ksi?garni Mazurowskiego w Szczebrzeszynie, Ksi?gami
J. Szyma?skiego w Tomaszowie Lubelskim.

Ciekawostk? stanowi fakt, ?e czasopismo sprzedawano tak?e w Centralnym
Biurze Po?rednictwa Stanis?awa Gawlaka, w aptekach Minczewskiego w Józe

fowie i Adama Guli?skiego w Zwierzy?cu oraz na Bazarze Szkolnym w Izbicy.
W 1921 roku pismo rozpocz??o czwarty rok istnienia Na stronie tytu?owej nr

1-2 z 1921 r., zamieszczono w sze?ciu akapitach informacje podkre?laj?ce osi?

gni?cia periodyku, jego naukowy charakter i znaczenie dla regionu. Zaznaczono

tak?e rang? autorów tu publikuj?cych. Z notatki wynika?o, ?e Teka jako organ

naukowy najbli?szej okolicy, pozyska?a do wspó?pracy znakomitych autorów

polskich, by s?u?y? tradycji dziejowej. Znalaz? si? tu tak?e apel o pomoc finan

sow?, z powodu braku funduszy czasopismo przesta?o si? ukazywa?, ostatni

numer datuje si? na sierpie? i 921 roku.

Warunki do redagowania pisma powsta?y dopiero w 1937 roku. Za spraw?

starosty Mariana Socha?skiego, sprawcy fali o?ywienia kulturalnego, powo?ana
zosta?a w Zamo?ciu organizacja kulturalna o nazwie "Siódemka", zrzeszaj?ca

miejscow? inteligencj?. Grupa zajmowa?a si? opracowaniem planów zwi?za

nych z dzia?alno?ci? instytucji kultury. Na zebraniu w pa?dzierniku 1937 roku

og?oszono projekt reaktywowania Teki Zamojskiej. Zygmunt Klukowski przed
stawi? plan wydawania kwartalnika regionalnego. Do tymczasowego komitetu

redakcyjnego weszli A. Szczerbowski, J. Szczepaniec, H. Rosi?ski i Z Klauze.

Kierownictwo powierzono Z. Klukowskiemu, za jego spraw? przyj?to do komi

tetu Zofi? Socha?sk?. Odby?o si? kilka posiedze?, na których omówiono szcze

gó?y wydawnicze. Poniewa? osiemna?cie lat wcze?niej wychodzi?o pismo o po

dobnym charakterze, by?o znane i popularne, postanowiono pozosta? przy tytule
Teka Zamojska.

W tym celu uzyskano zgod? redaktora Stefana Pomera?skiego na

zatrzymanie tytu?u. Cz?owiek ten by? w tym czasie dyrektorem Pa?stwowego

Wydawnictwa Ksi??ek Szkolnych we Lwowie. Bior?c pod uwag? jego wp?ywy
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w kr?gach naukowych Lwowa, zaproponowano mu wspó?prac? z periodykiem,

któr? z aplauzem przyj??.
Ze wspomnie? Z. Klukowskiego wynika, ?e mi?dzy nim a Szczerbowskim

wywi?za?a si? debata o charakter pisma. Szczerbowski proponowa? kierunek

literacki, Klukowski by? za utrzymaniem charakteru naukowego, gromadzeniem
i og?aszaniem materia?ów i opracowa? dokumentuj?cych, daj?cych mo?liwo??

poznania Zamojszczyzny.
W Tece Zamojskiej Klukowski zamierza? uwzgl?dni? w równych propor

cjach przesz?o?? i tera?niejszo?? regionu, publikowa? opracowania i artyku?y
z zakresu historii, historii literatury, sztuki, architektury, wojskowo?ci i kultury.
Równolegle planowa? og?asza? prace dotycz?ce czasów wspó?czesnych. Czaso

pismo przedstawia?oby problematyk? Zamojszczyzny wszechstronnie,

uwzgl?dniaj?c gospodark?, kultur?, stosunki spo?eczne. Klukowski proponowa?
utworzenie dzia?u Przyroda, z czym nie wszyscy si? zgadzali, kolejny dzia?

mia?y stanowi? ?ród?a. Redaktor Klukowski w ka?dym numerze zak?ada? pu

blikacj? pami?tnika b?d? wspomnie?. Kronika bie??ca mia?a przedstawia? wa?

niejsze wydarzenia ?ycia codziennego.
Z podstaw programowych wynika? ?ci?le regionalny charakter pisma. Jesz

cze w listopadzie 1937 roku dokonano podzia?u kompetencji w ?onie redakcji.
Na pocz?tku 1938 roku wyszed? pierwszy numer czasopisma po wznowieniu.

Wydawc? periodyku by?o Ko?o Mi?o?ników Ksi?zki w Zamo?ciu.

W 1939 roku ukaza?y si? dwa zeszyty Teki. W posiadaniu Zofii Socha?skiej

zachowa?y si? niewykorzystane, gotowe do druku artyku?y, które mog?yby wy

pe?ni?, co najmniej dwa numery pisma. Gotowy ju? zeszyt trzeci nie zosta?

opublikowany z powodu wybuchu II wojny ?wiatowej.
W latach 1938-39 opublikowano ??cznie 6 zeszytów Teki o bardzo wysokim

poziomie merytorycznym i graficznym.
W sze?cioletniej tradycji pisma mo?na wyró?ni? trzy okresy. Pierwszy okres

przypada na rok 1918, kiedy to pismo okre?la?o si? jako regionalne, zajmuj?ce
si? problematyk? kulturaln? i spo?eczn?, z uwzgl?dnieniem tematów nauko

wych.

Kolejny okres to lata 1919-1921, gdy nast?pi?a zmiana zakresu tematyczne

go z informacyjnego o charakterze historycznym, na po?wi?cone problemom

naukowym, szczególne historii dotycz?cej przesz?o?ci regionu. Zmieni?a si?

tak?e cz?stotliwo?? ukazywania si?, z dwutygodnika, dekadówki na miesi?cz

nik. W periodyku pojawi?y si? ilustracje.
Trzeci okres datuje si? na lata 1938-1939. Teka by?a kwartalnikiem po?wi?

conym zagadnieniom regionalnym o charakterze naukowym. Na jej ?amach

zamieszczano materia?y ?ród?owe i opracowania naukowe dotycz?ce Zamojsz

cZYzny. Publikowane by?y przyczynki do ?yciorysu wielkiego kanclerza koron

nego Jana Zamojskiego i Ordynacji Zamojskiej. Wiele miejsca zajmowa?y te-
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maty z zakresu archeologii, ornitologii, archiwistyki, ornitologii i folkloru. Mi

mo trudno?ci finansowych utrzymano wysoki poziom edytorski. Tre?? czasopi
sma by?a bogata i ró?norodna. Do grona wspó?pracowników periodyku nale?eli

przyrodnik Stefan Miller, historyk Micha? Pieszko, pedagog Tomasz Antono

wicz. Publikowali tu autorzy z ró?nych o?rodków naukowych: Warszawy,
Lwowa, Lublina, Wilna czy Krakowa. W?ród wybitnych naukowców, którzy
zabrali g?os na ?amach Teki nale?y wymieni? prof. Stanis?awa Arnolda, prof.
Boles?awa Chlebowskiego, prof. Kazimierza Moszy?skiego, prof. Stanis?awa

?empickiego, dr Kazimierza Sochaniewicza czy prof. Maksymiliana Matlakie

wicza.

Wybuch wojny spowodowa? zawieszenie pisma, redakcja nie zrealizowa?a

w pe?ni zamierzonych celów.

Kronika i Teka mog? s?u?y? za godny do na?ladowania przyk?ad dla wy

dawców powojennych. Periodyk osi?gn?? wysoki poziom. Ci?gle rozbudowy
wa? kr?g wspó?pracowników. Pomimo zwi?zków z o?rodkiem prowincjonal

nym, utrzymywa? swój naukowo-regionalny charakter, ze szczególnym

uwzgl?dnieniem historii. Wydawnictwo w okresie ukazywania si? zdoby?o

opini? wzorowego, zajmuj?cego si? problemami bada? i popularyzacji Zamo

?cia i Zamojszczyzny. Profesjonalizm redaktorów zapewnia? wysoki poziom

czasopisma, a poruszana tematyka i profil opracowa? pozwala? na oddanie kli

matu lat dwudziestych, stworzenie skarbnicy wiedzy i dokumentacj? przesz?o?ci.

Marzena Rosiak
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SBP SBP SBP SBP SBP SBP SBP

SBP Oddzia? Zamo?? -

wybory 2009

30 stycznia 2009 r. oby? si? walny Zjazd Zamojskiego Oddzia?u SBP.

W zje?dzie uczestniczy?a wi?kszo?? cz?onków uprawnionych do g?osowania
i wybory odby?y si? w pierwszym terminie. Ust?puj?cy Zarz?d Oddzia?u z?o?y?

sprawozdanie z dzia?alno?ci Stowarzyszenia podczas kadencji 2005/2009

i w g?osowaniu jednog?o?nie otrzyma? absolutorium. Nast?pnie dokonano wybo
ru nowego Zarz?du na kadencj? 2009/2013, w sk?ad którego wesz?y: Danuta

Zwoli?ska - przewodnicz?ca, Anna Kalniuk - skarbnik, Urszula T?uczek -

sekretarz oraz cz?onkowie Zarz?du Dorota Piasecka, El?bieta Stankiewicz, Te

resa WeIcz i Henryka Adamowicz. Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Joann?
Ko?tun -

przewodnicz?ca, Danut? Wójcik - wiceprzewodnicz?ca, Mari? Sk?a

daniec - sekretarz oraz cz?onków: El?biet? Sznurek, Halin? Knap i Ma?gorzat?

Ma?ysza.
Jako delegatów na Zjazd Okr?gowy do Lublina wybrano: D. Zwoli?sk?,

E. Stankiewicz, B. Szyku?? i T. Welcz.

19 marca br. oby? si? Zjazd Okr?gowy SBP w Lublinie, w którym jako de

legaci naszego Oddzia?u uczestniczy?y E. Stankiewicz i D. Zwoli?ska. Prze

wodnicz?ca naszego Oddzia?u wesz?a do Zarz?du Okr?gu jako cz?onek S?du

Kole?e?skiego.

D.Z.
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KRONIKA

Kronika bibliotek publicznych powiatu zamojskiego
II PÓ?ROCZE 2008 ROKU

- wybór-

ZAMO??

lipiec / sierpie?
• "Biblioteki powiatu zamojskiego"

-

wystawa
- Ksi??nica Zamojska

• "Zdzis?aw Witwicki - ilustracje" -

wystawa
- Ksi??nica Zamojska

• "Ba?niowa podró? po Europie" - realizacja programu dla dzieci przygoto

wanego na okres wakacji. Codzienne zaj?cia w Oddziale dla Dzieci i M?o

dzie?y po?wi?cone popularyzacji literatury i wiedzy o ró?nych pa?stwach

zjednoczonej Europy - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y
• "Wakacje w bibliotece" - zaj?cia dla dzieci wg odr?bnych harmonogramów

we wszystkich filiach na terenie miasta - Filia nr 1, 2, 3, 4, 6.

wrzesie?

• ,,zamo?? -

imaginacje" -

wystawa fotografii Agaty Jaworskiej i Andrzeja

Pogódza - Ksi??nica Zamojska
• "Zwi?zki Szymona Szymonowica ze Lwowem, Krakowem i Zamo?ciem" -

wyk?ad otwarty dr. Bogdana Szyszki po??czony z recytacj? poezji Szymo
nowica w wykonaniu m?odzie?y z II LO w Zamo?ciu - Ksi??nica Zamojska

• "Interpretacje Sielanek Szymona Szymonowica" - otwarcie pokonkursowej
wystawy prac plastycznych uczniów Liceum Plastycznego w Zamo?ciu -

Ksi??nica Zamojska
• Warsztaty literackie dla niepe?nosprawnych twórców Zamojszczyzny -

Oddzia? Czytelnictwa Niepe?nosprawnych
• "Zaczarowany ?wiat mojego dzieci?stwa" - konkurs poezji i prozy wspo

mnieniowej adresowany do niewidomych i niedowidz?cych - Oddzia? Czy
telnictwa Niepe?nosprawnych

• Wyjazd szkoleniowy bibliotekarzy pow. zamojskiego do WBP w Lublinie,
MGBP w Na??czowie i Kazimierzu Dolnym

- Ksi??nica Zamojska
• .Puchatkowe spotkania" - ca?oroczny cykl cotygodniowych zaj?? dla dzie

ci najm?odszych (?roda) - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y
• 2 spektakle teatralne dla dzieci w wykonaniu teatrzyku Lajkonik w Krako

wie - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y
• "Agresja w?ród dzieci" -

warsztaty biblioterapeutyczne - Oddzia? dla Dzie

ci i M?odzie?y
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• Spotkania autorskie z lzabeJl? Kleba?sk? i Ma?gorzat? Skowron - Oddzia?

dla Dzieci i M?odzie?y
• "Kufer pe?en bajek dla przedszkolaka"

- cykl zaj?? dla dzieci (IX-XII) -

Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y
• ,;Stop przemocy w szkole" - konkurs plastyczny - Oddzia? dla Dzieci

i M?odzie?y
• Spotkanie autorskie z Izabel? Winiewicz - Cybulsk? - FB nr 4

• "Czytusy - prymusy"- zaj?cia biblioteczne i konkurs czytelniczy zamoj
skich bibliotekach (X-XII)

- FB nr 2,3,4
• "Jesienna lektura" -

wystawa ksi??ek- FB nr 4

• .Poprosz? bajeczk?"- cykl zaj?? bibliotecznych w zamojskich przedszko
lach (X-XII) - FB nr 2,3,4, 6

pa?dziernik
• .Zamoiskie spotkania w ?wiecie Zbigniewa Herberta" - seminarium z oka

zji obchodów Ogólnopolskiego Roku Zbigniewa Herberta - Ksi??nica Za

mojska
• "B?d? wierny. Id?" -

wystawa po?wi?cona Zbigniewowi Herbertowi -

Ksi??nica Zamojska
• "Szymon Szymonowic -

poeta wci?? aktualny?"- sesja naukowa oraz wy

dawnictwo towarzysz?ce z okazji obchodów Roku Szymona Szymonowica
w Zamo?ciu - Ksi??nica Zamojska

•

Wystawa pami?tek oraz wydawnictw: utworów Szymona Szymonowica
i po?wi?conych poecie (X-XII) - Ksi??nica Zamojska

•

"Zamojskich przygód Du?ka i Bajdka ci?g dalszy ... Ilustrowany przewod
nik dla m?odych turystów" -

wystawa
- Ksi??nica Zamojska

• Na emerytur? odesz?a wieloletnia dyrektor Ksi??nicy Zamojskiej Krystyna
Gruszka. Pe?nienie obowi?zków dyrektora powierzono Halinie Zieli?skiej

dotychczasowemu kierownikowi Dzia?u Promocji i Upowszechniania Czy
telnictwa

"Do Przyjaciela" - spotkanie autorskie z niewidomym poet? Szczepanem
Karasiem - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych

•

.Posiadanie i dzielenie", "Przyja?? ma wiele form"- warsztaty terapeutycz

ne - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y

•

Spotkanie autorskie z Edyt? Zar?bsk? - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y

,,90-lecie odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci"- wystawa
- Oddzia? dla

Dzieci i M?odzie?y

•

•

"Przyja?? to wielka rzecz" - konkurs literacki - Oddzia? dla Dzieci i M?o

dzie?y

•

"Abecad?o czytelnika"
- jesienny cykl zaj?? dla dzieci popularyzuj?cych

twórczo?? polskich autorów literatury dzieci?cej (X-XII) na podstawie prac

•
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plastycznych powsta?ych podczas tych zaj?? wydany zosta? kalendarz na

2009 r. - FB nr l, 2, 3, 4, 6

• "Dobre wychowanie wierszem" - zaj?cia dla dzieci - FB nr l

• Spotkania autorskie z Kalin? Jerzykowsk? i Edyt? Zar?bsk? - FB nr 1, 2, 3, 6,
Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y

• "Zwyk?y niezwyk?y ?wiat" - zaj?cia biblioteczne w oparciu o mity, ba?nie

i legendy - FB nr 3

• "Laurka dla mojej pani", "Krajobraz z parasolem", "Przyjaciele Kubusia

Puchatka", "W krainie Narnii" - konkursy plastyczne dla dzieci - FB nr 2

• "Dobry zwyczaj - wypo?yczaj" - cykl zaj?? dla dzieci (IX-XII) - FB nr 2,3,4

listopad
• "Monarchia czy republika -

rozmowy o historii Rzeczpospolitej" - Biesiada

Literacka z Janem Lechem Skower? - Ksi??nica Zamojska
• "W ho?dzie wysokim drzewom i zielonej trawie" - podsumowanie ogólno

polskiego konkursu literacko-plastycznego dla niepe?nosprawnych oraz

wydanie wydawnictwa pokonkursowego - O?rodek Czytelnictwa Niepe?no

sprawnych
• Spotkania autorskie z Mari? Du?awsk? i Izabel? Winiewicz-Cybulsk? -

Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y
• "Jesie? w literaturze i naturze" - konkurs plastyczny i wystawa pokonkur

sowa - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y
• "Na ka?de pytanie odpowie czytanie" - edukacyjne zaj?cia biblioteczne -

FBnrl,3
• "Nie byle jaka ksi??ka dla dzieciaka" - konkurs czytelniczy - FB nr 2, 3

• "Wró?by andrzejkowe" - zabawa andrzejkowa dla dzieci - FB nr 2

• "Ksi??ka uczy i bawi" - zaj?cia biblioteczne dla dzieci - FB nr 4

• "Wojenne losy dzieci Zamojszczyzny" - spotkanie autorskie z Juli? Rodzik

-FB nr4

grudzie?
• "Jesienna zaduma nad Bu?atem Okud?aw?" - ballady B. Okud?awy

w interpretacji ks. Jana Kurz?py
- Ksi??nica Zamojska

• "Ksi??ki i ich bohaterowie" -

wystawa zabawek - bohaterów ksi??kowych
wraz z ksi??kami, z których pochodz? - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y

• "Mam prawo do ...

"
- konkurs plastyczny organizowany we wspó?pracy

z Przedszkolem Nr 13 z okazji Dnia Ochrony Praw Dziecka - Oddzia? dla

Dzieci i M?odzie?y
• "Gdy kol?dy nadszed? czas" - konkurs plastyczny i spotkanie op?atkowe -

FB nr 2, 3
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ADAMÓW

lipiec / sierpie?
• "Wakacje w bibliotece" - zaj?cia dla dzieci pozostaj?cych w okresie wakacji

w miejscu zamieszkania (gry, zabawy, warsztaty plastyczne, zaj?cia z ksi??
k?, g?o?ne czytanie tekstów literackich, wycieczka pod Wojd?, gazetki i wy

stawki rocznicowe i okoliczno?ciowe) - GBP, FB Suchowola, FB Bondyrz

wrzesie?

• Sprz?tanie ?wiata - GBP i Filie

• "Wp?yw cz?owieka na ekosystem" -lekcja biblioteczna - GBP Adamów

pa?dziernik
• Dzie? Edukacji Narodowej - spotkanie dyskusyjne czytelników oraz poga

danka po?wi?cona nauczycielom - GBP

listopad
• "Odzyskanie przez Polsk? niepodleg?o?ci" -

wystawki okoliczno?ciowe -

GBP i FB Suchowola

grudzie?
• Zaj?cia biblioteczne po?wi?cone tradycji ?wi?t Bo?ego Narodzenia (przy

gotowywanie ozdób choinkowych, strojenie choinki, wspólne ?piewanie
kol?d i pastora?ek) - GBP, FB Bondyrz, FB Suchowola

GRABOWlEC

lipiec! sierpie?
• Wakacyjne spotkania w bibliotece (gry, zabawy, konkursy, wycieczki ro

werowe, wyjazd do kina) - GBP i GOK

•

N@UTOBUS w Grabowcu, Omatowicach i Tucz?pach -

trzydniowy cykl
szkole? komputerowych i internetowych dla mieszka?ców gminy - GBP

wrzesie?

•

Spotkanie autorskie z Izabel? Kleba?sk? - GBP

•

Ognisko integracyjne dla uczestników Warsztatów Terapii Zaj?ciowej
z Hrubieszowa - GBP i GOK

pa?dziernik
•

.Poznajemy nasz? bibliotek?" - zaj?cia biblioteczne dla przedszkolaków

listopad
•

Decyzj? Rady Gminy ze struktury GOK wyodr?bniono bibliotek? tworz?c

odr?bn?, samodzieln? instytucj? kultury pod nazw? Gminna Biblioteka Pu

bliczna w Grabowcu. Dyrektorem Biblioteki zosta?a Krystyna Czausz

•
Otwarcie czytelni w nowo wyremontowanym pomieszczeniu, tym samym

zwi?kszy?a si? powierzchnia Biblioteki
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grudzie?
• "Tradycje bo?onarodzeniowe" - zaj?cia biblioteczne - GBP

• ."Iskierka mi?o?ci" - zaj?cia integracyjne - GBP

KOMARÓW-OSADA

lipiec
• "Dni Komarowa" - festyn sportowo-rekreacyjny - GBP, SOK Komarów-Osada

sierpie?
• ,,88. rocznica Bitwy pod Komarowem" - ogólnopolska patriotyczna impre

za ?rodowiskowa w Wolicy ?niatyckiej - UG, SOK, Stowarzyszenie "Bi
twa Pod Komarowem"

wrzesie?

• Do?ynki gminno-parafialne - (kiermasz sztuki ludowej i festyn rekreacyjno
sportowy) - SOK

pa?dziernik / listopad
• "Jesienna Biesiada Seniorów" i "Regionalny Przegl?d Pie?ni Religijnej

Osób Niepe?nosprawnych" - SOK

• Ca?a Polska czyta dzieciom - impreza cykliczna - FB Zubowice

grudzie?
• Zabawy z Miko?ajem - GBP, SOK

• "Kartka bo?onarodzeniowa" - konkurs plastyczny oraz warsztaty plastyczne
z okazji ?wi?t Bo?ego Narodzenia - FB Zubowice i SOK

KRASNOBRÓD

lipiec
• Promocja ksi??ki M. Ko?ci?skiego .Dominikanie w Krasnobrodzie

"

- MGBP

• Dni Krasnobrodu - organizacja stoiska informacji turystycznej i kiermasz

ksi??ek - MGBP

• Wakacyjne zaj?cia z dzie?mi - g?o?ne czytanie bajek - FB Hutki

sierpie?
• ,,Krasnobród Serce Roztocza" -

wystawa prezentuj?ca najciekawsze miej
sca w Krasnobrodzie - MGBP

• Krasnobrodzkie spotkania z folklorem - organizacja stoiska informacji

turystycznej oraz kiermaszu ksi??ek - MGBP

• "Warzywa i owoce które lubi?" - zaj?cia plastyczne i wystawa prac
- FB

wrzesie?

• "Najwi?cej przeczytanych ksi??ek w roku szkolnym 2008/2009" - og?osze
nie konkursu - MGBP, FB Hutki
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• .Planeta Ziemia" - og?oszenie konkursu - MGBP i FB

• "Spotkania z przedszkolakami"
- wizyty bibliotekarki w krasnobrodzkim

przedszkolu, czytanie bajek, pasowanie na czytelnika

pa?dziernik
• "Jubileusz 6O-lecia Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie

• "G?o?ne czytanie dzieciom ze Szko?y Podstawowej w Kaczórkach" - FB

listopad
• "Dzie? postaci bajkowej" - wizyta bibliotekarki w przedszkolu w Krasno

brodzie z cyklu Spotkanie z przedszkolakami - MGBP

• "Barwy jesieni" - konkurs plastyczny najrn?odszych - MGBP i FB

• "Dzie? Misia" - uroczysto?? w przedszkolu z udzia?em bibliotekarki

z cyklu Spotkania z przedszkolakami
• Zaj?cia biblioteczne z dzie?mi ze Szko?y Podstawowej w Kaczórkacb - FB

grudzie?
• "Barwy jesieni" - podsumowanie konkursu i wystawa pokonkursowa - MGBP

LABUNIE

lipiec
• "Rok Herberta" -

wystawa i folder

sierpie?
• ,,88. rocznica bitwy z bolszewikami pod Komarowem"

wrzesie?

• "Wrzesie? 1939 rok - bój pod ?abuniami, Barchaczowem, ?abu?kami

i Bródkiem" - 2 wyk?ady - dr. Jacka Feduszki

• ,,69. rocznica napa?ci Niemiec na Polsk?" -

wystawa

listopad
• ,,90. rocznica odzyskania niepodleg?o?ci"- wystawa i folder - GBP

• ,,177. rocznica Powstania Listopadowego"
-

wystawa i folder - GBP

MI?CZYN

lipiec
• ,,85 rocznica urodzin Wis?awy Szymborskiej"

-

wystawa ksi??ek noblistki - GBP

•

"Zbigniew Herbert (1924-1998)"
- prezentacja twórczo?ci ze zbiorów

biblioteki - GBP

sierpie?
•

"Brzechwa dzieciom" - zaj?cia dla dzieci w 110. rocznic? urodzin pisarza
-

GBP

"Dorota Terakowska (1938 - 2004)" - wystawka rocznicowa - GBP
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wrzesie?

• "Wspomnienia z wakacji" - zaj?cia biblioteczne z dzie?mi - GBP

•
."

120. rocznica urodzin Janiny Porazi?skiej" - prezentacja dorobku twórcze

go pisarki - GBP

• "G?o?ne czytanie dzieciom" - zaj?cia biblioteczne dla naj m?odszych (czy-
tanie bajek z serii "Tupcio Chrupcio") - GBP

pa?dziernik
• "Kolory Jesieni" - konkurs plastyczny dla dzieci - GBP

• "G?o?ne czytanie dzieciom" - zabawy biblioteczne z tekstami Zbigniewa
Dmitrocy - GBP

• ,,30. rocznica pontyfikatu Jana Paw?a II" -

wystawa prezentuj?ca Ojca
?wi?tego oraz jego twórczo?? literack? - GBP

listopad
• ,,90. rocznica odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci"- wystawa ksi??ek ze

zbiorów biblioteki - GBP

• "G?o?ne czytanie dzieciom" - zaj?cia biblioteczne z Franklinem - GBP

grudzie?
• "G?o?ne czytanie dzieciom" - czytanie utworów H. Bechlerowej z okazji

100 rocznicy urodzin autorki - GBP

RADECZNICA

lipiec
• Wakacyjne zaj?cia dla dzieci, podczas których odby?y si?, m.in. konkursy

wiedzy i plastyczne, zabawy edukacyjne i czytelnicze dla dzieci - GBP

sierpie?
• skontrum w GBP i filii

wrzesie?

• Warsztat informacyjny w bibliotece - lekcja biblioteczna dla uczniów kI. V

-GBP

• ,,69. rocznica wybuchu II wojny ?wiatowej" -

wystawa ksi??ek ze zbiorów

bibliotecznych - FB Gorajec

SIT ANIEC (GBP ZAMO??)

lipiec / sierpie?
• "Wakacje w bibliotece"- zaj?cia dla dzieci w ka?dy czwartek - GBP i filie

• "Na wycieczk? do ...

"
- pogadanka o zabytkach i ciekawych miejscach

wSita?cu - GBP
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• N@UTOBUS w gminie Zamo?? (Mokre, Lipsko, P?oskie i Sitaniec) szko

lenia dla mieszka?ców gminy w zakresie obs?ugi komputera, programów
i Internetu.

wrzesie?

• "Do?ynki gminne" - wspó?udzia? w organizacji uroczysto?ci i kiermasz

starej ksi??ki - GBP i filie

• Spotkania czytelników z autorkami ksi??ek dla dzieci Ma?gorzat? Skowron

w Sita?cu i Izabel? Kleba?sk? w Wysokiem, za? w Kalinowicach Teatrzyk

Lajkonik z Krakowa zaprezentowa? W?drówki Pyzy oraz Kopciuszka.

pa?dziernik / listopad
• Spotkania autorskie z Mari? Du?awsk? (Pniówek, Lipsko Polesie, Lipsko,

P?oskie, Bia?owola) - GBP

• "Ziemniaki jem - co o nich wiem" - konkurs wiedzy - FB Wysokie
• "Jesienne pejza?e" - jesienne konkursy plastyczne - GBP i FB Lipsko,

Mokre, P?oskie, Wysokie i Zawada

grudzie?
• "Moc s?owa" - literacko-recytatorskie warsztaty metodyczne dla biblioteka

rzy i nauczycieli gminy Zamo?? - prowadzi? Mateusz Nowak

• "Tradycje ?wi?t Bo?ego Narodzenia" - konkursy plastyczne - FB Lipsko,
Mokre, Wysokie, Zawada

• "Anio?y 2008" - III edycja konkursu plastycznego na wykonanie anio?a

przestrzennego
- GBP

SITNO

sierpie?
• "Do?ynki" - przygotowania do obchodów gminnego i powiatowego ?wi?ta

Plonów we wspó?pracy z miejscowym Domem Kultury i organizacjami

spo?ecznymi z terenu gminy
- Biblioteka, GOK

• "Wreszcie wakacje" - zaj?cia z dzie?mi wypoczywaj?cymi w domu

i wystawa prac plastycznych powsta?ych podczas tych zaj?? - Biblioteka

listopad
•

Wy??czono ze struktury Urz?du Gminy Gminn? Bibliotek? Publiczn? oraz

Gminny O?rodek Kultury. Obie instytucje funkcjonuj? jako odr?bne jed

nostki kultury.

grudzie?
•

Przygotowanie i wystawa stroików ?wi?tecznych
- GBP i GOK Sitno

•

"Tradycje ?wi?t Bo?ego Narodzenia" - zaj?cia plastyczne
- FB Cze?niki
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SKIERBIESZÓW

wrzesie?

• Kiermasz ksi??ki u?ywanej podczas Do?ynek - GBP

pa?dziernik
• "Mi? Puchatek" - konkurs plastyczny dla najm?odszych czytelników - GBP

listopad
• Ze struktury Gminnego O?rodka Kultury wy??czono Gminn? Bibliotek?

Publiczn? jako samodzieln? instytucj?. Dyrektorem GBP zosta?a Gabriela

Smusz, pracuj?ca w tej bibliotece ju? ponad 20 lat.

• "Rocznica wysiedlenia Skierbieszowa" -

wystawa okoliczno?ciowa w Gmin-

nym O?rodku Kultury podczas uroczysto?ci rocznicowych - GBP

grudzie?
• "?wi?ty Miko?aj" - konkurs plastyczny dla dzieci - GBP

STARY ZAMO??

lipiec / sierpie?
• Do?ynki gminne - udzia? w przygotowaniu - GBP

• Wakacje w bibliotece - zaj?cia dla dzieci i m?odzie?y (konkursy czytelni
cze i plastyczne, zabawy i gry sportowo-rekreacyjne) - FB Udrycze

wrzesie?

• "Ca?a Polska czyta dzieciom" - ca?oroczna akcja czytania dzieciom w bi-

bliotece, szkole, zaj?cia z dzie?mi w oparciu o czytane teksty - GBP

• "Jesie? w Bibliotece" - zaj?cia czytelniczo-plastyczne - FB Udrycze

pa?dziernik
• Spotkanie autorskie z Edyt? Zar?bsk? - autork? ksi??ek dla dzieci - GBP

listopad
• IV Gminny Przegl?d Teatrzyków - GBP we wspó?pracy z GOK

grudzie?
• ,,Przeczytaj moj? ulubion? ksi??k?" - konkurs plastyczno-czytelniczy dla - GBP

• "Gmina Stary Zamo??" - folder informacyjny przygotowany przez dzieci - GBP

• "Tradycje ?wi?t Bo?ego Narodzenia"- zaj?cia plastyczne, przygotowanie
stroików ?wi?tecznych - FB Udrycze

SULÓW

lipiec / sierpie?
• Wakacyjne spotkania w bibliotece - GBP, FB Michalów

• "Moje wakacyjne przygody" - konkurs plastyczny - GBP

• "Biesiada na wyspie" - festyn rekreacyjno-integracyjny, impreza ?rodowi

skowa - GBP

86



• Wycieczka integracyjna dzieci i osób starszych do Koz?ówki i Kazimierza

Dolnego - GBP

• Do?ynki powiatowe Nielisz 2008 - GBP przygotowa?a reprezentacj? gminy
Su?ów

wrzesie?/pa?dziernik
• Lekcje biblioteczne i zaj?cia z dzie?mi najm?odszych klas przyjmowanych

w poczet czytelników biblioteki - GBP, FB Michalów

listopad/grudzie?
• "Andrzejkowe wró?by" - spotkanie andrzejkowe w bibliotece - GBP

• Konkurs poetycki - FB Micha?ów

• "Ilustracja do najpi?kniejszej ba?ni" - konkurs plastyczny - FB MichaJów

• Konkurs na najpi?kniejsz? kartk? ?wi?teczn? - GBP

• Spotkanie op?atkowe dzieci i osób starszych (spotkanie integracyjne) - GBP

SZCZEBRZESZYN

lipiec
• "Wspólnie bawimy si? i uczymy" - zaj?cia biblioteczne - MGBP

sierpie?
• N@UTOBUS - trzydniowe szkolenia informatyczne dla spo?eczno?ci lo

kalnej - MGBP

wrzesie?

.' "Zygmunt Klukowski - spotkanie z histori? regionu" -

prelekcja Adriana

Uliasza w ZSZ w Szczebrzeszynie - MGBP

•

Spotkanie autorskie z Janem Paw?em Krasnod?bskim w Gimnazjum
w Szczebrzeszynie i Bodaczowie - MGBP

pa?dziernik
•

,?Zwiastuny jesieni" - zaj?cia biblioteczne - MGBP

grudzie?
•

.Pomagamy zwierz?tom przetrwa? zim?" - impreza biblioteczna - MGBP

•

"Nadchodz? ?wi?ta" - zaj?cia czytelniczo-plastyczne po?wi?cone trady-

cjom ?wi?t Bo?ego Narodzenia - MGBP

ZWIERZYNIEC

grudzie?
• Po 37 latach pracy w Bibliotece odesz?a na emerytur? Maria Sierkowska -

dyrektor MGBP, obowi?zki dyrektora powierzono p. Agnieszce Maciocha.

Danuta Zwoli?ska
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