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Z ?YCIA BIBLIOTEK

Dzia?alno?? Ksi??nicy Zamojskiej
im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego Zamo?ciu w 2009 r.

Sie? biblioteczna, baza lokalowa

Sie? biblioteczn? Ksi??nicy Zamojskiej w 2009 roku podobnie jak w roku

poprzednim tworzy?y Biblioteka G?ówna, 6 bibliotek filialnych oraz 2 punkty
biblioteczne zlokalizowane na terenie miasta. Jeden z nich funkcjonuje przy

zamojskim Oddziale Polskiego Zwi?zku Niewidomych. Czynny jest l dzie? w

tygodniu (czwartek) przez 8 godzin i obs?ugiwany w ramach etatu pracownika
O?rodka Czytelnictwa Niepe?nosprawnych Ksi??nicy Zamojskiej. Drugi punkt,

dzia?aj?cy przy Spó?dzielni Mieszkaniowej Energetyk prowadzony jest spo?ecznie.

Ksi??nica Zamojska posiada w?asny lokal, budynek przy ulicy Kamiennej 20

o powierzchni wynosz?cej 2 926 m2, której 2/3 zajmuje Biblioteka G?ówna. Po

zosta?a cz??? budynku pozostaje w dyspozycji innej instytucji.
Lokale zajmowane przez biblioteki filialne s? w?asno?ci? innych podmio

tów. Ksi??nica Zamojska u?ytkuje je na podstawie umów wynajmu. Pomiesz-

- czenia zajmowane przez 4 biblioteki (Filia nr l, ul. S. Wyszy?skiego 51 a; Filia

nr 2, ul. Wiejska 17; Filia nr 3, ul. Brzozowa 26a; Filia nr 4, ul. Peowiaków 68a)

s? w?asno?ci? zamojskich spó?dzielni mieszkaniowych. Filia nr 5 zlokalizo

wana jest na terenie Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Paw?a II w Zamo?ciu,

a Filia nr 6 (ul. Prusa 2) w lokalu, którego w?a?cicielem jest Miasto Zamo??.

W 2009 roku, w celu poprawy funkcjonalno?ci lokali bibliotecznych w Bi

bliotece G?ównej, zainst?lowano urz?dzenia klimatyzuj?ce w Galerii Ekslibris,

sali konferencyjnej oraz

-

w pomieszczeniu UPS. Dokonano konserwacj i sieci

elektrycznej w Filiach nr 4 i 6 oraz wymiany instalacji elektrycznej w Filii nr l.

Bie??ce remonty przeprowadzono w Filii nr 6 (wymiana wyk?adziny pod?ogo

wej oraz stolarki okiennej) i w Filii nr l (przeróbka konstrukcji ?ciennej, malo

wanie ?cian, po?o?enie terakoty w korytarzu, okratowanie i zabezpieczenie

okien, wymiana drzwi i remont podestu wej?ciowego). Prace modernizacyjne

jakie uda?o si? przeprowadzi? w 2009 roku nie wyczerpuj? potrzeb bie??cych

remontów, które nale?a?oby wykona? w lokalach zajmowanych przez filie miej
skie. Istnieje konieczno?? wymiany i doposa?enia ich w sprz?t biblioteczny,

wymian? o?wietlenia, malowanie lokali i remonty sanitariatów. Zakres tych prac

warunkowany jest jednak wzgl?dami ekonomicznymi i uzale?niony od pozy

skania ?rodków zewn?trznych, o które Ksi??nica Zamojska ci?gle czyni starania.
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Zbiory biblioteczne i ich uzupe?nianie

Zbiory w ca?ej sieci bibliotecznej Ksi??nicy Zamojskiej na dzie? 31 grudnia
2009 r. Uczy?y 239 694 jednostekrwtym:

- 227 366 wo!. ksi??ek i czasopism oprawnych,
- 12 328 jedno zbiorów specjalnych.
W okresie sprawozdawczym zakupiono 3 932 jednostki inwentarzowe no

wych zbiorów, tj. 3 849 ksi??ek i 83 jedno zbiorów specjalnych. W porównaniu
z analogicznym okresem roku poprzedniego zakup nowych zbiorów zmniejszy?

si? o 3 331 jedn., w tym samych ksi??ek o 3 245 wo!. Wska?nik zakupu ksi??ek
w mie?cie wynosi 5,8 wo!. na 100 mieszka?ców. ?rednia cena zakupionych

ksi??ek wynosi 24,50 z?. Poza zakupem, form? uzupe?niania zbiorów by?y dary,

których pozyskano 1 190 jedno oraz inny sposób nabycia; t? droga zasoby bi

blioteczne w ca?ej sieci powi?kszy?y si? o 937 jedno inwentarzowych.
W procesie uzupe?niania zbiorów preferowano literatur? pi?kn? dla doro

s?ych (stanowi ona 44,6% wszystkich zakupów), nast?pnie literatur? popularno

naukow? i naukow? (36 % ca?o?ci zakupów). Zakup literatury dla dzieci i m?o

dzie?y w okresie sprawozdawczym wyniós? 816 wo!. (743 wo!. literatury pi?k

nej i 73 wo!. niebeletrystycznej) i stanowi 19,4% wszystkich zakupów.
Poza ?rodkami z bud?etu Ksi??nicy Zamojskiej zakup zbiorów fmansowany

by? z dotacji MKiDN (23 201 z?), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowi

ska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (2000 z?) oraz ze ?rodków pozyskanych
od sponsora (2 000 z?).

W zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych wykorzystywano
równie? czasopisma i pras? codzienn? prenumerowan? dla ca?ej sieci bibliotek

Ksi??nicy Zamojskiej. Liczba prenumerowanych czasopism i prasy w 2009 ro

ku wynosi?a 78 tyto (94 egz.).

Zakup zbiorów i prenumerata czasopism w placówkach bibliotecznych
d

. .

31 dni 2009na zien gnu la r.

w ksi??ki zbiory specjalne
ilo?? prenumerowanych

czasopism bie??cych
(wwol.) (w jedno inwen.)

(w egz.)
a?

Biblioteka 2463 -, 83 77

G?ówna

Filia nr 1 238 - 3

Filia nr 2 230 - 3

Filia nr 3 255 - 3

Filia nr4 248 - 3

Filia nr 5 163 - 2

Filia nr 6 252 - 3

razem 3849 83 94
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W okresie sprawozdawczym ze zbiorów bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej wy

cofano ogó?em 11 600 jedno zbiorów. Wp?yn??o to na zmniejszenie si? liczby
zasobów bibliotecznych. Wska?nik zasobno?ci samego ksi?gozbioru wyniós?
341,8 wol. na 100 mieszka?ców i w dalszym ci?gu utrzymuje si? na poziomie

wy?szym od wska?nika wojewódzkiego (305 wol. na 100 mieszka?ców). Selek

cja nieaktualnych i zniszczonych zbiorów jest jednym z czynników - obok za

kupu nowo?ci - warunkuj?cym jako?? zasobów bibliotecznych, a tym samym

w?a?ciwy rozwój czytelnictwa i us?ug informacyjnych.

Niepokoj?cym zjawiskiem obserwowanym w roku sprawozdawczym by?

drastycznie ograniczony w stosunku do 2008 roku zakup nowo?ci do bibliotek.

Wi?za?o si? to z pozyskaniem prawie o po?ow? mniejszej dotacji z MKiDN na

uzupe?nianie zbiorów bibliotecznych i z pewno?ci? niekorzystnie odbije si? na

wynikach czytelniczych w najbli?szym czasie. Zjawiska takie nie sprzyjaj? te?

budowaniu presti?u biblioteki jako instytucji w pe?ni' zaspakajaj?cej potrzeby
czytelnicze i informacyjne ?rodowiska.

Stan zbiorów w placówkach bibliotecznych na dzie? 31 grudnia 2009 r.

w
ksi??ki i czasopisma opraw- zbiory specjalne

a
ne (wwol.) (w jedno inwen.)?

Biblioteka G?ówna ? .... , 153718· 12300

Filia nr 1 11789 -

Filia nr 2 14133 28

Filia nr 3 13456 -

Filia nr4 15005 -

Filia nr 5 7992 -

Filia nr 6 11273 -

razem
::

227366 12328

Stan czytelnictwa, obs?uga czytelnicza specjalnych grup u?ytkowników

W 2009 roku w sieci bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej zarejestrowano ogó?em
17317 czytelników. W porównaniu z 2008 rokiem liczba zarejestrowanych czy

telników wzros?a o 573. Wska?nik rozczytania ?rodowiska w mie?cie (czytelni

cy na 100 mieszka?ców) wynosi 26% i jest nieco wy?szy ni? w roku poprzed
nim (25,3%). Rozczytanie ?rodowiska Zamo?cia jest wi?ksze w porównaniu ze

?rednim rozczytaniem ca?ego województwa (18,3%), m.in. z powodu oddzia?y
wania Biblioteki na powiat ziemski zamojski oraz region zamojski.

W ogólnej liczbie zarejestrowanych czytelników 2 942 stanowi? dzieci

i m?odzie? do lat 15. W porównaniu do roku 2008 udzia? dzieci i m?odzie?y
w ca?ej grupie czytelników wzrós? o 191 osób. By? mo?e s? to pierwsze symp-
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tomy zatrzymania obserwowanego od kilku lat (równie? w skali ogólnopolskiej)

zjawiska spadku czytelnictwa dzieci?cego.
W placówkach bibliotecznych Ksi??nicy Zamojskiej wypo?yczono ogó?em

386661 jednostek zbiorów, tj. 035084 mniej ni? w 2008 roku. W drodze wy

po?ycze? na zewn?trz placówki udost?pni?y ogó?em 300 948 jednostek zbiorów

(o 11 053 wi?cej ni? w roku 2008). Korzystaj?cy ze zbiorów na miejscu wypo

?yczyli ogó?em 85713 jednostek zbiorów, tj. o 46 137 jednostek mniej ni?

w roku ubieg?ym. Wska?nik wypo?ycze? na 100 mieszka?ców wyniós? 451,5

wol., za? aktywno?? czytelnicza (liczba wypo?ycze? przypadaj?ca na l czytel

nika) 16,3 wol. i jest ni?sza w porównaniu z analogicznym okresem roku po

przedniego 1,0 wol.

Struktura wypo?ycze?
Ksi??nica

Zamojska wypo?yczenia wypo?yczenia
biblioteka

na zewn?trz na miejscu
wypo?yczenia ogó?em

g?ówna

filie)

w 2009 r.
w porów.

w 2009 r.
w porów.

w 2009 r.
w porów.

rodzaj zbioró z 2008 r. z 2008 r. z 2008 r.

Ksi??ki 282566 + 12 368 35857 - 12455 318423 - 87

Czasopisma
- - 6971 - 14491 6971 - 14491

oprawne

Czasopisma
57 +7 41225 -19939 41282 -19932

nieoprawne

Zbiory specjal-
18325 -1322 1660 + 748 19985 - 574

ne

razem 300948 + 11053 85713 - 46137 386661 - 35 084

W zakresie obs?ugi informacyjno-bibliograficznej placówki Ksi??nicy Za

mojskiej udzieli?y ogó?em 26 803 informacje; w bibliotece g?ównej 26 250 i 553

w filiach miejskich. W porównaniu z rokiem 2008 liczba udzielonych informa

cji spad?a o 16717. Nast?pi?o to na wskutek spadku liczby udzielonych infor

macji w Bibliotece G?ównej. Od 12 pa?dziernika 2009 r., tj. po zainstalowaniu

liczników, w katalogu elektronicznym biblioteki zarejestrowano 3 094 wej??,
a w elektronicznej bazie regionalnej BIBLIOGRAFIA ZAMOJSZCZYZNY 500

odwiedzin.

Liczba odwiedzin czytelniczych w ca?ej sieci bibliotek publicznych miasta

Zamo?cia wynios?a 142616. W?ród odwiedzin bibliotecznych 122665 spowo

dowanych by?o wizytami czytelników, którzy wypo?yczali zbiory na zewn?trz,

13 916 wizytami osób korzystaj?cych z ksi?gozbioru w czytelniach oraz 6035

odwiedzinami tych u?ytkowników, którzy poszukiwali informacji korzystaj?c
z Internetu.
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Wyniki czytelnicze osi?gni?te przez placówki biblioteczne Ksi??nicy Zamoj
skiej w 2009 r.

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

Liczba czytelników
zewn?trz wszystkich miejscu wszystkich zbio-

zbiorów (ksi??ki, czas 0- rów (ksi??ki, czasopi-
Biblioteka pisma, zbio y specjalne) sma, zbioo specjalne)

stan wdniu w porów. stan w dniu w porów. stan w dniu w porów.
31.12.2009 r. Z 2008 r. 31.12.2009 r. Z 2008 r. 31.12.2009 r. Z 2008 r.

Biblioteka
12400 +445 202403 + 14 149 81486 - 46362

G?ówna

Filia nr 1 736 +20 17703 - 628 53 +6

Filia nr 2 538 +2 12179 -194 634 +200

Filia nr 3 1 138 + 33 18843 -195 696 +4

Filia nr4 871 +20 21440 +137 1682 - 195

Filia nr 5 839 -5 13580 - 568 605 +347

Filia nr6 795 + 58 14800 -1648 557 -137

razem 17317 + 573 300948 + 11 053 85713 - 46137

W roku 2009, podobnie jak w latach poprzednich Ksi??nica Zamojska po

dejmowa?a dzia?ania na rzecz osób chorych i niepe?nosprawnych. Zapewniaj?c
..

im dost?p do ksi??ki i bibliotekrzwi?kszamy ich'uczestnictwo w ?yciu kultural

nym. Najlepsze warunki do obs?ugi czytelników specjalnej troski posiada Bi

blioteka G?ówna, której lokal i wyposa?enie nie stanowi? bariery w samodziel

nym korzystaniu z biblioteki równie? przez osoby z powa?nie ograniczon?

sprawno?ci? ruchow?.

Inaczej wygl?da sytuacja w zakresie obs?ugi czytelników niepe?nospraw

nych w filiach miejskich. Bariery architektoniczne obiektów zajmowanych

przez placówki filialne (m.in. lokale biblioteczne na pi?trach, brak podjazdów,

wind) ograniczaj? samodzielny dost?p do bibliotek dla osób poruszaj?cych si?

na wózkach inwalidzkich, a nawet z ograniczon? sprawno?ci? ruchow? w stop

niu lekkim czy ?rednim. Problemy natury architektonicznej nie oznaczaj? jed
nak zupe?nego ograniczenia dzia?alno?ci bibliotecznej na rzecz osób starszych,

chorych oraz niepe?nosprawnych. Obs?ug? specjalnych grup czytelników
w Ksi??nicy Zamojskiej zajmuje si? przede wszystkim O?rodek Czytelnictwa

Niepe?nosprawnych oraz Filia nr 5 zlokalizowana na terenie Szpitala Woje

wódzkiego im. Jana Paw?a II w Zamo?ciu.

OCN udost?pnia "ksi??k? mówion?", g?ównie osobom niewidomym i nie

dowidz?cym. W dalszym ci?gu problemem jest niedostateczna ilo?? ksi??ek

tradycyjnych pisanych du?? czcionk?, z których ch?tnie korzystaj? czytelnicy
z uszkodzonym narz?dem wzroku w stopniu lekkim. Wysoka cena takich wy

dawnictw oraz niewystarczaj?cy bud?et na uzupe?nianie zbiorów stanowi?y
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g?ówn? przyczyn? niedoboru tego typu ksi??ek (w 2009 roku zakupiono do

zbiorów tylko l egz. ksi??ki pisanej du?? czcionk?), co w konsekwencji nieko

rzystnie odbija si? na wynikach czytelniczych.
W rozwijaniu czytelnictwa i promocji ksi??ki w?ród osób niepe?nospraw

nych du?a rol? odgrywa punkt biblioteczny dzia?aj?cy przy zamojskim Oddziale

Polskiego Zwi?zku Niewidomych, prowadzony przez OCN Ksi??nicy Zamoj

skiej. Punkt ten czynny jest l raz w tygodniu. Oprócz obs?ugi czytelniczej, od

bywaj? si? tu równie? spotkania integracyjne dla ?rodowiska osób niewidz?cych
i niedowidz?cych z miasta, powiatu oraz regionu zamojskiego.

W roku sprawozdawczym OCN zarejestrowa? ogó?em 286 czytelników (o 15

'i"i?cej ni? w roku poprzednim) oraz 18 239 wypo?yczenia (o l 325 mniej ni? w ro

Ku 2008). Spadek liczby wypo?yczonych zbiorów spowodowany jest g?ównie przy

czyn? po?redni?, a mianowicie no?nikiem, na którym zapisana jest tre?? ksi??ki.
Obecnie istnieje wi?ksze zainteresowanie ksi??k? mówion? zapisan? na p?ytkach
CD ni? na tradycyjnych kasetach magnetofonowych (do zapisu tej samej ilo?ci tre

?ci mieszcz?cej si? na jednej p?ycie CD potrzeba kilku kaset analogowych. Liczb?

wypo?ycze? oblicza si? za? na podstawie udost?pnionych jednostek, g. ilo?ci p?yt
lub kaset).

W?ród zarejestrowanych czytelników 20 osób to dzieci i m?odzie? do 15 lat.

Oprócz prowadzenia typowej dzia?alno?ci bibliotecznej OCN organizowa? rów

nie? ró?norodne formy popularyzacji ksi??ki w?ród osób niepe?nosprawnych.

By?y to dzia?ania, które motywuj? twórczo tych czytelników, wzmacniaj? psy

chicznie, niweluj? bariery w relacjach ze spo?ecze?stwem ludzi zdrowych. OCN

wypracowa? dobre tradycje wspó?pracy z innymi organizacjami dzia?aj?cych na

rzecz osób niepe?nosprawnych. S? to: Oddzia? Terenowy PZN w Zamo?ciu,

Specjalny O?rodek 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 na

le?a?y:
- spotkania czwartkowe ?rodowiska osób niewidomych i niedowidz?cych;

program spotka? obejmowa? prezentacj? fragmentów tekstów literackich,

dyskusje, popularyzacj? w?asnej twórczo?ci literackiej,

konkursy: "Kol?dy mojej m?odo?ci", "Moje najpi?kniejsze miejsce na zie

mi", "Matka - moja pierwsza mi?o??", .Pokój dobrem najwy?szym naro

dów", które dawa?y mo?liwo?? twórczej realizacji osobom z ró?nymi dys

funkcjami zdrowotnymi,

spotkania literackie dla niepe?nosprawnych autorów twórczo?ci amatorskiej,

podczas których prezentowano ich dorobek literacki,
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"Odkrywamy drzemi?ce w nas zdolno?ci" - spotkania promuj?ce twórczo??

plastyczn? i poetyck? osób niepe?nosprawnych - Andrzeja Szyma?skiego
i Jadwigi Szyma?skiej,

"Demeter i Kora" - przedstawienie inscenizacji teatralnej na podstawie mi

tologicznych tekstów J. Parandowskiego w wykonaniu niepe?nosprawnej

m?odzie?y, "Kot w butach" - przedstawienie w wykonaniu podopiecznych
O?rodka Krok za krokiem w Zamo?ciu,

"?wi?ta Bo?ego Narodzenia czasem rado?ci i pokoju" - zaj?cia bibliotera

peutyczne dla niepe?nosprawnych dzieci,

"?wi?ta Wielkanocne w twórczo?ci osób niepe?nosprawnych", "Moje naj

pi?kniejsze miejsce na ziemi", "?wiat osób niewidomych i niedowidz?

cych", "Otwór?my drzwi zamkni?tego ?wiata dzieci niemówiacych", "Bóg
sta? si? dzieckiem" -

wystawy prezentuj?ce dzia?alno?? plastyczn? niepe?no

sprawnych.

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 2009 roku w filii zarejestrowano
839 czytelników, na rzecz których dokonano 14185 wypo?ycze? zbiorów. Wy
niki czytelnicze osi?gni?te przez Fili? utrzymuj? si? na poziomie roku poprzed

niego. Od pocz?tku 2009 roku biblioteka zapewnia równie? dla swoich u?yt-
. kowników dost?p do Internetu na. 1 stanowisku komputerowym.

Chorzy i niepe?nosprawni na terenie miasta 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.

Obs?uga czytelnicza specjalnych grup u?ytkowników bibliotek publicznych
miasta nie pozostaje wolna od problemów. Dotyczy to g?ównie bibliotek filial

nych, gdzie powa?nym ograniczeniem w dost?pie do ksi??ki s? w dalszym ci?

gu bariery architektoniczne. Lokalizacja filii miejskich oraz brak zbiorów przy

stosowanych do korzystania g?ównie przez osoby z dysfunkcjami wzroku i s?u

chu to g?ówne czynniki hamuj?ce rozwój czytelnictwa w?ród osób specjalnej
troski.

Zbiory regionalne, dzia?alno?? informacyjno-bibliograficzna

Zbiory regionalne znajduj?ce si? w zasobach Biblioteki G?ównej Ksi??nicy

gromadzone i udost?pniane s? w Dziale Bibliografii, Informacji i Wiedzy o Re

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

gozbiorach podr?cznych i udost?pniane s? one 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:

BIBLIOGRAFIA ZAMOJSZCZYZNY: rejestruj?ca pi?miennictwo doty

cz?ce regionu (miasta Zamo?cia oraz powiatów: zamojskiego, bi?gorajskie-
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go, hrubieszowskiego i tomaszowskiego), tj. ksi??ki, odr?bne prace

w dzie?ach zbiorowych, czasopisma regionalne i lokalne, broszury. Od dru

giego pó?rocza 2009 roku Biblioteka umo?liwia dost?p do bazy REGION

(poza korzystaniem ze stanowisk komputerowych w Bibliotece) równie? w

systemie online (wej?cie poprzez stron? intemetow?Ksi??nicy Zamojskiej).
- KARTOTEKA: zawieraj?ca materia?y o ?yciu i dzia?alno?ci ludzi znanych

i wybitnych, literatur? z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,

materia?y repertuarowe, informacje z innych dziedzin ?ycia. Baza informacji
tworzona jest w oparciu o pras? ogólnokrajow? dost?pn? w bibliotece.

- DOKUMENTY ?YCIA SPO?ECZNEGO: rejestruj?ca materia?y typu kata

logi wystaw, programy imprez i przedsi?wzi?? kulturalnych, przewodniki,

informatory oraz druki ulotne: afisze, plakaty, zaproszenia, ulotki, pocztówki
i foldery.

- NOTY BIOGRAFICZNE: zawieraj?ca informacje i biogramy ludzi zwi?za

nych z regionem.

Informacje na temat posiadanych zbiorów specjalnych, tj. starodruków, eks

librisów, mikrofilmów, zbiorów kartograficznych oraz zbiorów ilustracyjnych

udost?pniane s? w postaci tradycyjnych katalogów kartkowych.

Oprócz w?asnych elektronicznych baz bibliograficznych czytelnicy mieli

mo?liwo?? przegl?dania baz Biblioteki Narodowej, w tym m.in. Przewodnika

Bibliograficznego i Bibliografii Zawarto?ci Czasopism.

Upowszechnianiu wiedzy o regionie s?u?y?y przygotowane w 2009 roku na

st?puj?ce zestawienia bibliograficzne:
- Zygmunt Klukowski (1885 -1959) - lekarz i bibliofil - bibliografia,

Twierdza Zamo??,
- Prasa niezale?na na Lubelszczy?nie 1976-1990,
- Spu?cizna pisarska Zygmunta Klukowskiego i literatura o nim w zbiorach

Ksi??nicy Zamojskiej.

Popularyzacji wiedzy regionalnej po?wi?cone by?o zorganizowane w dniu

16 listopada 2009 r. seminarium Zygmunt Klukowski - lekarz, historyk, bibliofil.

Przyczynkiem do jego zorganizowania i pog??bienia wiedzy o tym znamienitym

cz?owieku, badaczu przesz?o?ci Zamojszczyzny by?a przypadaj?ca w roku bie

??cym 50. rocznica ?mierci Zygmunta Klukowskiego. Program seminarium ob

j?? m.in. wyst?pienia prof. zw. dra hab. Zygmunta Ma?kowskiego Dziennik

Zygmunta Klukowskiego i jego losy, dra Bohdana Królikowskiego Zygmunt
Klukowski po latach - przedwojenna dzia?alno?? Zygmunta Klukowskiego oraz

projekcj? filmu Adama Kulika Na kraw?dzi ?ycia.

Upowszechnianiu wiedzy o regionie s?u?y? równie? zorganizowany dla s?u

chaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku wyk?ad po?wi?cony tematowi "Zbiory

regionalne w Ksi??nicy Zamojskiej", a tak?e wystawy o tematyce regionalnej

("Przewodniki turystyczne po Zamo?ciu i Roztoczu", "Otwieramy bramy za-

12



mojskich fortyfikacji" -

ekspozycja realizowana w ramach Europejskich Dni

Dziedzictwa 2009, ,,Dokumenty ?ycia spo?ecznego w zbiorach Ksi??nicy Za

mojskiej" oraz .Zygmunt Klukowski -lekarz, historyk, bibliofil").
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? 12017 woluminów. Stanowi?

go ksi??ki z XVI - XX wieku, polskie i obce. Ponad po?owa z nich to starodru

ki. Warto?? kolekcji podnosz? znajduj?ce si? w niej r?kopisy oraz zbiory karto

graficzne. Ksi?gozbiór te, zawiera m.in. dzie?a z zakresu nauk matematyczno

przyrodniczych, rolnictwa, historii, beletrystyk? oraz dzie?a tre?ci ogólnej. Od

l lipca 2009 roku w strukturze Ksi??nicy Zamojskiej wydzielono samodzielne

stanowisko ds. Ksi?gozbioru Klemensowskiego. Wi?za?o si? to z przygotowa
niem zasobu do planowanego w 2010 roku rozpocz?cia prac uj?tych w wielolet

nim planie inwestycyjnym "Ksi??nica Zamojska - digitalizacja Ksi?gozbioru

Klemensowskiego, I etap". Realizacja programu, maj?cego na celu ewidencj?,

archiwizacj?, ochron? oryginalnych dokumentów, a przede wszystkim udost?p
nianie zasobów w postaci cyfrowej dotyczy cz??ci kolekcji starodruków, której
ca?o?? liczy 6 570 wol. Przed rozpocz?ciem procesu cyfryzacji, zbiory zostan?

poddane dezynfekcji. Ze wzgl?du na wysoki koszt prac inwestycyjnych w tym

zakresie, Ksi??nica Zamojska czyni starania o pozyskanie na digitalizacj? Ksi?-

.

gozbioru Klemensowskiego ?ro,!!<ów z zewn?trz.!w ramach Regionalnego Pro

gramu Operacyjnego Województwa Lubelskiego).
W roku 2009 korzystanie z ksi?gozbioru przez czytelników odbywa?o si?

sporadycznie, m.in. z uwagi na brak kompletnego katalogu, warto?? ksi?gozbio
ru oraz jego stan techniczny. Z zasobu skorzysta?o 2 czytelników, którym udo

st?pniono 5 wol. Ponadto rozpocz?to tworzenie bazy zasobów, do której wpro

wadzono opisy 3 891 wol. starych druków.

Promocja czytelnictwa, chialalno?? kulturalno-edukacyjna i wystawiennicza
Dzia?alno?? kulturalno-edukacyjna, której celem jest promocja biblioteki,

ksi??ki i czytelnictwa, realizowana przez sie? bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej
w 2009 roku obejmowa?a dzia?ania skierowane do wszystkich grup u?ytkowni
ków biblioteki.

Edukacji czytelniczej dzieci i m?odzie?y s?u?y?a g?ównie dzia?alno?? jak?
organizowa?y filie miejskie oraz Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y. Placówki bi

blioteczne wychodzi?y z inicjatyw? zaj?? s?u??cych m.in. zagospodarowaniu
czasu wolnego dzieci i m?odzie?y w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.

Do ciekawszych przyk?adów zaliczy? mo?na, m.in. cykle zaj??: U nas zima ca?a

w rymach, Ferie w bibliotece, Wakacje w bibliotece, Sobotnie spotkania z ksiq?kq,

Autorzy od A do Z, czyli przewodnik po polskiej literaturze wspó?czesnej
- spotka

nia po?wi?cone prezentacji twórczo?ci wspó?czesnych autorów ksi??ek dla dzie

ci i m?odzie?y.
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Powa?n? cz??? przedsi?wzi?? stanowi?y zaj?cia z dzie?mi naj m?odszymi.

By?y to m.in. Puchatkowe spotkania oraz cykle zaj??: Ulubione bajki, Ba?nie

i legendy polskie, Spotkanie z bajk?, Pora na bajeczk? po?wi?cone g?o?nemu

czytaniu dzieciom, organizowanemu w bibliotekach oraz w przedszkolach na

terenie miasta Zamo??.

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

by?y równie? konkursy wiedzy, konkursy czytelniczo-literackie: Po prostu czy

taj ksi??ki - konkurs o zasi?gu powiatowym, Oczytane dzieciaki, konkursy pla

styczne: Ja i moje miasto, ?ladami Du?ka i Bajdka, fotograficzno-plastyczny
o tematyce regionalnej: Pami?tajcie o ogrodach, zgaduj zgadule, lekcje biblio

teczne, akcje i imprezy czytelnicze, np. Spotkanie z Franklinem, Czytam i rysuj?
z energi?, spotkania autorskie z Maria Du?awsk?, Jaros?awem Siekiem, Izabel?

Winiewicz-Cybulsk?, Juli? Rodzik, wycieczki edukacyjne do biblioteki dla zor

ganizowanych grup dzieci i m?odzie?y oraz wystawy propaguj?ce ksi??k? dzie

ci?ca i m?odzie?ow?, np.: II wojna ?wiatowa w powie?ci m?odzie?owej, "Zaka

marki" dzieciom, Ja i moje miasto, Anio?y w sztuce i literaturze.

Ksi??nica Zamojska przygotowa?a równie? dla m?odych czytelników ofert? za

j?? realizowan? w ramach obchodów VllI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania
Dzieciom (l - 7 czerwca 2009 r.). Program obejmowa?: g?o?ne czytanie dzieciom

w bibliotekach i przedszkolach miejskich - podczas wizyt bibliotekarzy z ODM

i filii, zaj?cia plastyczne oraz literackie w oparciu o czytan? literatur?. Oddzia?

dla Dzieci i M?odzie?y przygotowa? równie? ekspozycj? Fundacja ABC XXI

poleca prezentuj?c? kolekcj? 23 ksi??ek nagrodzonych w Konkursie Literackim

im. Astrid Lindgren.
W okresie sprawozdawczym zorganizowano ogó?em l 083 formy pracy

edukacyjno-kulturalnej skierowane do dzieci i m?odzie?y. Wzi??o w nich udzia?

ponad 7098 uczestników.

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

l. "Ma?emu 'Dzieci?tku przy?piewujemy" - spotkanie ?wi?teczno-noworoczne;
2. Szabl?, piórem i modlitw?. Patriotyzm Ormian polskich" - spotkanie z ks.

Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim;
3. "Zachowa? pami??. Postawa Polaków wobec-totalitaryzmu w publikacjach

Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie" - spotkanie z Dariuszem Paw?o

siem, przewodnicz?cym Zarz?du Fundacji;
4. "Uko?ysz prze?nieniem" -

spotkanie z poet? Piotrem Kupczakiem;
5. Spotkanie z Jaros?awem Pa?k? i promocja jego ksi??ki "Genera? Stefan Mos

sor (1896 -1957). Biografia wojskowa";
6. .Polsko-w?oskie zwi?zki literackie" - wyk?ad popularyzatorski dr Anny

Osmólsklej-M?trak z Uniwersytetu Warszawskiego;
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7. Spotkanie z dr. Jackiem Krzysztofem Danelem, autorem antologii Jenera?

W?adys?aw Sikorski;
8. Wrzesie? 1939 roku na Zamojszczy?nie= spotkanie z dr. Bohdanem Króli

kowskim;

9. Spotkanie z redaktorem Maciejem I?owieckim i promocja ksi??ki "Krzywe
zwierciad?o. O manipulacji w mediach". Wydarzenie to zrealizowane zosta?o

przy wspó?pracy Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej Gaudium oraz

Klubu My?li Spo?ecznej WSZiA w Zamo?ciu.

Dnia 23 kwietnia Ksi??nica Zamojska zorganizowa?a obchody ?wiatowego
Dnia Ksi??ki i Praw Autorskich, promuj?ce ksi??k? i czytelnictwo oraz s?u??ce

edukacji kulturalnej spo?ecze?stwa, natomiast II grudnia mia?a miejsce
w Ksi??nicy prapremiera filmu Adama Kulika Na kraw?dzi ?ycia, dokumentu

biograficznego o ?yciu i dzia?alno?ci dra Zygmunta Klukowskiego. Film po

wsta? w lubelskim Oddziale Telewizji Polskiej dla TVP Historia. Po projekcji

odby?a si? rozmowa z autorem scenariusza i re?yserem Adamem Kulikiem. W

spotkaniu uczestniczy? równie? Tadeusz Doroszuk, dyrektor kana?u TVP Historia.

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 2009 r. zorgani
zowano 6 spotka?. Wzi??o w nich udzia? ogó?em 55 osób. Przedmiotem rozmów

prowadzonych przez klubowiczów by?y ksi??ki: Lektor Bernharda Schlinka,
. Lala Jacka Dehnela, Slumdog Vikasa Swarupa,a tak?e twórczo?? Jerzego Pil

cha oraz Doris Lessing. Podczas spotkania po?wieconego twórczo?ci Pilcha

rozmowy toczy?y si? g?ównie wokó? ksi??ek Pod Mocnym anio?em, Miasto

utrapienia, Narty Ojca ?wietego. Spotkanie zatytu?owane Sila kobiety w powie
?ciach Doris Lessing skoncentrowa?o si? na dyskusji o ksi??kach Pami?tnik

przetrwania, M??czyzna i dwie kobiety oraz Pi?te dziecko i Podró? Bena.

W spotkaniu klubowym W dniu 12 listopada uczestniczy? jeden z wysoko oce

nianych pisarzy m?odego pokolenia Jacek Dehnel. Autor rozmawia? ze s?ucha

czami, interpretowa? fragmenty swoich ksi??ek, mówi? o planach na przysz?o??.

Dyskusyjny Klub Ksi??ki w Zamo?ciu posiada swoj? podstron? (wej?cie ze

strony g?ównej Ksi??nicy Zamojskiej). Podane s? tam informacje o planowa

nych spotkaniach, relacje z przeprowadzonych spotka?, recenzje ksi??ek, o któ

rych rozmawiaj? klubowicze.

Sprawdzon? form? promowania ksi??ki i czytelnictwa by?a dzia?alno?? wy

stawiennicza. W analizowanym okresie zorganizowano 15 wi?kszych wystaw

i ekspozycji:
- "Krasno bród i okolice" -

wystawa fotografii Ryszarda ?y?y,
"Uwolni? ukryte talenty" - ekspozycja r?kodzie?a artystycznego s?uchaczy

Uniwersytetu III Wieku,

,,0 ksi??ce niemal wszystko",
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"Wiosenne westchnienie" oraz "Zamo??: architektura w rysunku" -

wystawa

prac uczniów Kó?ka Plastycznego dzia?aj?cego przy Szkole Podstawowej w

Labu?kach,

"Wydawnictwa Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie",
.Po prostu czytaj ksi??ki" i .Pami?tajcie o ogrodach"

-

wystawy pokonkur

sowe,

"Literatura w?oska w zbiorach Ksi??nicy Zamojskiej",

,,Podró?e marze? w starych pami?tnikach",

,,Dzieci Zamojszczyzny w literaturze",

"Ludzie ludziom zgotowali ten los. II wojna ?wiatowa na Zamojszczy?nie",
- "Miejsca przepe?nione Jego obecno?ci? i pokojem. Pomniki Ojca ?w. Jana

Paw?a II w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej" oraz "Przestrze? sakralna

w historii i obecnie w projektach architektów Diecezji Zamojsko

Lubaczowskiej" - ekspozycje realizowane w ramach XV Dni Kultury Chrze

?cija?skiej,

"Na ?wi?ta i Nowy Rok" -

wystawa druczków PF i pocztówek ?wi?teczno

noworocznych autorstwa znanych artystów polskich ze zbiorów zamojskich

kolekcjonerów Stanis?awa Rudego i Krzysztofa Wróblewskiego,

"Czytam i rysuje z energi?" -

wystawa pokonkursowa

Dzia?alno?? wydawnicza

W 2009 r. Ksi??nica Zamojska wyda?a:
- 2 kolejne numery /200911(29) i 2009/2(30)/ Bibliotekarza Zamojskiego, pó?

rocznika m.in. prezentuj?cego dzia?amo?? bibliotek publicznych miasta

i powiatu zamojskiego.

Zygmunt Klukowski /1885-1959/ - lekarz, historyk, bibliofil - bibliografi?

przedmiotowo-podmiotow?,
- Miejsca przepe?nione jego obecno?ci? i pokojem. Pomniki Ojca ?wi?tego

Jana Paw?a 11 w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Na ?wi?ta i Nowy Rok-

2 folderki wystaw.
Ponadto Biblioteka we w?asnym zakresie przygotowywa?a materia?y rekla

mowe oraz druki ulotne: zaproszenia, plakaty, dyplomy, listy gratulacyjne, ma

teria?y wykorzystywane przy organizacji Zamojskich Biesiad Literackich, zaj??
z dzie?mi i m?odzie??, urz?dzaniu ekspozycji.

-,

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

Ksi??nica Zamojska pe?ni?a zadania biblioteki powiatowej. Zosta?y one

okre?lone Porozumieniem nr 1/2009 zawartym w dniu 27 marca pomi?dzy Po

wiatem Zamojskim (ziemskim) a Prezydentem Miasta Zamo?? w sprawie powie
rzenia Ksi??nicy zada? biblioteki powiatowej dla powiatu ziemskiego zamoj

skiego. Porozumienie zawarte zosta?o na okres jednego roku (2009 r.) i okre?la

?o przedmiot zada? powiatowych:
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obs?uga czytelników - mieszka?ców powiatu,
- prowadzenie na rzecz mieszka?ców powiatu dzia?alno?ci informacyjno

bibliograficznej,
- prowadzenie dzia?alno?ci instrukcyjno-metodycznej na rzecz samorz?do

wych bibliotek publicznych powiatu zamojskiego.

Obs?ug? czytelnicz? mieszka?ców powiatu ziemskiego zamojskiego zajmo

wa?y si? w okresie sprawozdawczym zarówno Biblioteka G?ówna jak i filie

miejskie. Z ogólnej liczby 17 317 zarejestrowanych czytelników i 386 661 wy

po?ycze? 30,3% stanowi? czytelnicy (5 247) i wypo?yczenia dokonane na rzecz

mieszka?ców powiatu. Czytelnicy wywodz?cy si? z powiatu ziemskiego, poza

podstawow? obs?ug? czytelnicz? korzystali równie? z pozosta?ych us?ug biblio

tecznych, w tym z oferty edukacyjno-kulturalnej oraz mo?liwo?ci poszukiwania

informacji z wykorzystaniem ?róde? tradycyjnych i elektronicznych.

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:
- 27 wyjazdów instruktorskich do podleg?ych merytorycznie placówek. Celem

wyjazdów by?y m.in. nast?puj?ce sprawy: pomoc w instalacji, uruchamianiu

i obs?udze programu bibliotecznego MAK, tworzenie baz katalogowych
w programie MAK, selekcja zbiorów, dzia?alno?? edukacyjno-kulturalna,
atak?e pomoc w przygotowaniu wniosków aplikuj?cych o ?rodki z Mini

sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na uzupe?nianie ksi?gozbioru
bibliotek w 2009 roku oraz w Programie Rozwoju Bibliotek na informatyza

cj? placówek bibliotecznych.
127 porad i odpowiedzi udzielonych telefonicznie i w postaci konsultacji bezpo
?rednich. Dotyczy?y one m.in.: sporz?dzania sprawozdawczo?ci statystycznej
i opisowej, uzupe?niania zbiorów w nowo?ci wydawnicze, prowadzenia selekcji
zbiorów i scontr, realizacji dotacji ministerialnej na uzupe?nianie zbiorów biblio

tecznych, realizacji wojewódzkiego wspó?zawodnictwa Wzorowa Biblioteka

Roku 2009, wyposa?enia bibliotek w nowy sprz?t biblioteczny, planowania pra

cy bibliotek, wynagradzania pracowników - nowych regulacji p?ac, automatyza

cji prac bibliotecznych.
dzia?alno?? szkoleniow?; w 2009 r. zorganizowano 8 spotka? o charakterze

szkoleniowym i integracyjnym. Ich przedmiotem by?y nast?puj?ce zagad
nienia:

• podsumowanie dzia?alno?ci bibliotek w powiecie w 2008 roku,
• doskonalenie umiej?tno?ci w zakresie obs?ugi programu bibliotecznego

MAK (2 szkolenia warsztatowe dla grupy pocz?tkuj?cej i zaawansowanej),
• zasady i warunki aplikowania o ?rodki zewn?trzne na dzia?alno?? biblioteczn?,
• doskonalenie umiej?tno?ci bibliotekarskich w zakresie kultury ?ywego s?o

wa (warsztaty metodyczne Moc s?owa),
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• wymiana do?wiadcze? zawodowych oraz zapoznanie si? z organizacj?
i funkcjonowaniem bibliotek publicznych w gm. Lesznowola w powiecie

piaseczy?skim,
• opracowanie materia?ów bibliotecznych w formacie Marc 21.

Komputeryzacja bibliotek i automatyzacja procesów bibliotecznych,
tworzenie zasobów cyfrowych

Ksi??nica Zamojska wyposa?ona by?a w 114 zestawów komputerowych.
41 zestawów wykorzystywanych jest do obs?ugi czytelników i u?ytkowników
Biblioteki G?ównej, 17 do obs?ugi czytelniczej w filiach miejskich. Pozosta?y

sprz?t komputerowy wykorzystywany jest w dzia?ach wewn?trznych Biblioteki

G?ównej, w filiach i dzia?ach obs?uguj?cych czytelników (wykorzystywane do

prac wewn?trznych) oraz jako serwery. Sie? bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej

wyposa?ona jest równie? w komputery przeno?ne, sprz?t peryferyjny (drukarki,

urz?dzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki, czytniki kodów kreskowych), sprz?t

audiowizualny, kamery i aparaty cyfrowe.

Czynno?ci biblioteczne prowadzone w Bibliotece G?ównej s? zautomatyzo
wane. Biblioteka pracuje w komputerowym systemie bibliotecznym PATRON

i MAK. Ewidencja, opracowanie, katalogowanie oraz udost?pnianie odbywa si?
w programie P A TRON. Centralny katalog dla ca?ej sieci bibliotek Ksi??nicy

Zamojskiej prowadzony jest od 2005 r. W 2009 roku zainstalowany zosta? kom

puterowy system biblioteczny PATRON we wszystkich bibliotekach filialnych.

Rozpocz?to prace nad tworzeniem komputerowych baz katalogowych tych?e
bibliotek oraz baz czytelników. Instalacja programu PATRON w ca?ej sieci bi

bliotek Ksi??nicy Zamojskiej pozwala obecnie na przegl?danie katalogu Biblio

teki G?ównej, korzystaj?c zarówno z komputerów znajduj?cych si? w informa

torium, komputerów zainstalowanych w filiach miejskich, oraz za pomoc? do

st?pu on-line.

W Bibliotece G?ównej oraz w Filiach nr l i 6, od pocz?tku roku udost?pnia

ny jest u?ytkownikom biblioteki Program Informacji Prawnej 3P, który zaku

piony zosta? po zako?czeniu wykupionych licencji programu LEX.

Biblioteka G?ówna oraz biblioteki filialne wyposa?one s? w Pakiety biurowe

MS Office, oraz programy antywirusowe NOD 32. W zakresie prac i czynno?ci

poza bibliotekarskich Ksi??nica Zamojska w 2009 r. korzysta?a z komputero

wych programów RAKS SQL oraz P?ATNIK w automatyzacji prac Dzia?u Kadr

oraz Dzia?u Ksi?gowo-Finansowego.
W 2009 roku biblioteki filialne pod??czone zosta?y do sieci INTERNET,

korzystaj?c z us?ugi NEOSTRADA 2 MB. W ten sposób w ca?ej sieci biblio

tecznej Ksi??nicy Zamojskiej u?ytkownicy maj? mo?liwo?? korzystania z in

formacji, równie? z wykorzystaniem Internetu. W komórkach Biblioteki G?ów

nej korzystanie z Internetu dla u?ytkowników odbywa si? ogó?em na 21 stano

wiskach, w bibliotekach filialnych nr 1, 2, 3, 4, 6 na 2 stanowiskach w ka?dej,
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w Bibliotece Filialnej nr 5 (ze wzgl?du na ograniczone mo?liwo?ci lokalowe) na

1 stanowisku.

Ksi??nica Zamojska posiada w?asn? stron? internetow?, stron? BlP oraz

16 kont mailowych. Na dzie? 31 grudnia 2009 r. licznik strony zarejestrowa?

ogó?em 185 946 odwiedzin. Zainstalowano tak?e licznik rejestruj?cy u?ytkowa
nie katalogu elektronicznego oraz elektronicznej bazy regionalnej BIBLIO

GRAFIA ZAMOJSZCZYZNY.

W III kwartale 2009 r. utworzono pracowni? do digitalizacji zbiorów. Zain

stalowano w niej zestaw do digitalizacji, tj. aparat lustrzanka oraz stó? z o?wie

tleniem. Rozpocz?to prace nad tworzeniem cyfrowych zasobów bibliotecznych.
W pierwszej kolejno?ci digitalizacji poddano zbiory regionalne. Na dzie?

31 grudnia wykonano 249 skanów obrobionych do postaci pliku TIF i przetwo

rzonych do formatu ksi??ki elektronicznej. W ten sposób Ksi??nica Zamojska

posiada 7 publikacji w formie cyfrowej, tj. 4 egz. Teki Zamojskiej z 1938 roku,
2 egz. z roku 1939 oraz publikacj? Zamo?? w roku 1809.

Cyfryzacja zasobów bibliotecznych oraz przy?pieszenie prac w tym zakresie

warunkowane jest ?rodkami finansowymi. Mo?liwo?ci bud?etowe instytucji nie

gwarantuj? wi?kszego post?pu prac w tej dziedzinie równie? w 20 10 roku, st?d
te? czynimy starania o pozyskanie na ten cel ?rodków pozabud?etowych.

Kadra i sytuacja zawodowa bibliotekarzy
W sieci bibliotek Ksi??nicy-Zamojskiej w 2009 roku zatrudnione by?y ogó

?em 53 osoby, w tym 40 pracowników dzia?alno?ci podstawowej oraz 13 osób

administracji i obs?ugi. Jedna osoba (pracownicy merytoryczni) zatrudniona

pozostawa?a w niepe?nym wymiarze czasu pracy (1/4 etatu), pozostali za? s?

pe?nozatrudnieni. W przeliczeniu na etaty, zatrudnienie pracowników meryto

rycznych wynosi 39 i Y.. etatu. W porównaniu z analogicznym okresem roku po

przedniego zatrudnienie pracowników merytorycznych zwi?kszy?o si? o 1 osob?, a

w przeliczeniu na etaty o 1 etat. W zatrudnieniu administracji i obs?ugi zmian nie

zanotowano.

W okresie sprawozdawczym, w ramach wspó?pracy z Powiatowym Urz?
dem Pracy zatrudnionych pozostawa?o 5 osób w ramach odbycia sta?u zawo

dowego.
Z wykszta?ceniem bibliotekarskim pozostaj? zatrudnione 34 osoby, w tym

z wy?szym magisterskim 17 osób oraz 17 ze ?rednim bibliotekarskim. W?ród

pracowników obs?ugi i administracji 3 osoby maj? wykszta?cenie wy?sze,
w tym 2 magisterskie i 1 osoba licencjat.

W 2009 roku uzupe?nianie wykszta?cenia rozpocz??y 4 osoby, tj. 3 pracow

ników merytorycznych oraz l osoba z administracji.
Ostatnia regulacja p?ac pracowników Ksi??nicy Zamojskiej odby?a si? w lip

cu 2009 r. z moc? obowi?zuj?c? od l kwietnia.
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W 2009 roku bibliotekarze Ksi??nicy Zamojskiej - Bogumi?a Kasprzak, Jo

anna Ko?tun, Ma?gorzata Ma?ysza, Alicja Nizio? i El?bieta Szczurek odznaczone

zosta?y z r?k Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP odznak? honoro

w? Zas?u?ony dla Ku/tury Polskiej.

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

Ksi??nica Zamojska podobnie jak w latach poprzednich czyni?a starania

o pozyskanie dodatkowych ?rodków pozabud?etowych, których efektem by?o

pozyskanie z MKiDN dofmansowania w wysoko?ci 23 20 l z? na zakup nowo?ci

wydawniczych do Ksi??nicy Zamojskiej oraz dotacji z WFO?iGW w Lublinie

'w wysoko?ci 5 500 z? na realizacj? konkursu .Pami?tajcie o ogrodach" i 2 000

z? na zakup literatury do Centrum Informacji Ekologicznej KZ.

W 2009 roku Ksi??nica Zamojska aplikowa?a równie? o ?rodki zewn?trzne

(z MKiDN) na nast?puj?ce zadania, których realizacj? przewidziano w 2010

roku:

l. "Najpi?kniejsza historia ?wiata. Biblia ?wiat?em ociemnia?ych"; ca?kowita

kwota projektu - 33 400 z?, kwota wnioskowana 18 734 z?,
2. "Ksi??ka nowoczesna tradycja"; ca?kowita kwota projektu - 30 361 z?, kwota

wnioskowana 18 088 z?,
3. "O ksi??ce prawie wszystko"(Mecenat 2010). Ca?kowita kwota projektu

86588 z?, kwota wnioskowana 51481. (wniosek sk?adany przez Miasto

Zamo??),
4. "Sztuka ludowa w s?u?bie obrz?du - zamojski rok obrz?dowy"; ca?kowita

kwota projektu - 38616 z?, kwota wnioskowana 25 100 z?,
5. "Modernizacja wyposa?enia filii Ksi??nicy Zamojskiej"; ca?kowita kwota

projektu - 118 800 z?, kwota wnioskowana 82 920 z?.

Ksi??nica Zamojska w 2009 roku pozyska?a równie? ?rodki fmansowe lub

otrzyma?a pomoc rzeczow? w ogólnej wysoko?ci 6 000 z? z przeznaczeniem na

dzia?alno?? biblioteczn? od innych instytucji i sponsorów.

Wspó?praca ze ?rodowiskiem

W 2009 roku biblioteki Ksi??nicy Zamojskiej kontynuowa?y wspó?prac?
z innymi instytucjami i podmiotami dzia?aj?cymi na terenie miasta, powiatu
oraz regionu zamojskiego.

Przedmiotem tej wspó?pracy by?y 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 znajdowa?y si? przedszkola, szko?y

podstawowe, gimnazja miasta oraz powiatu zamojskiego, szko?y ?rednie, a tak

?e instytucje kultury i stowarzyszenia spo?eczno-kulturalne.

Kontynuowana by?a ?cis?a wspó?praca ze Stowarzyszeniem Zamojski Uni

wersytet Trzeciego Wieku. S?uchacze Uniwersytetu w lokalu Biblioteki G?ów-
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nej odbywali zaj?cia z j?zyków obcych, organizowali w?asne spotkania oraz

uczestniczyli w przedsi?wzi?ciach kulturalnych organizowanych przez Ksi??nic?.

Znacz?cy obszar wspó?pracy Ksi??nicy ze ?rodowiskiem zajmowa?y kontak

ty z instytucjami dzia?aj?cymi na rzecz osób chorych i niepe?nosprawnych, m.in.

z dzia?aj?cymi na terenie miasta i powiatu warsztatami terapii zaj?ciowej,
o?rodkami rehabilitacyjno-terapeutycznymi. Sta??, od kilku lat wspó?prac?
Ksi??nica Zamojska utrzymuje z O?rodkiem Szkolno-Wychowawczym w Za

mo?ciu oraz ze Stowarzyszeniem Diabetyków. W 2009 roku Ksi??nica Zamoj
ska nawi?za?a wspó?prac? z dzia?aj?c? w Zamo?ciu na rzecz kobiet Fundacj?
Nie jeste? sama.

Kontynuowano równie? wspó?prac? z lokalnymi mediami, której przedmio
tem by?o informowanie spo?ecze?stwa o planowanych i organizowanych dzia?a

niach czytelniczych, przedsi?wzi?ciach, akcjach popularyzuj?cych ksi??k? oraz

o pozosta?ych us?ugach bibliotecznych ?wiadczonych na rzecz ?rodowiska.

Halina Zieli?ska

Informacja dotycz?ca sieci dzia?alno?ci bibliotek

publicznych powiatu zamojskiego w 200Q roku

Sie? biblioteczna

W 2009 r. sie? bibliotek publicznych powiatu ziemskiego zamojskiego two

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

gminnych, 18 filii bibliotecznych), a tak?e 10 punktów bibliotecznych. Liczba

bibliotek i filii nie zmieni?a si?, ale nast?pi?a zmiana w lokalizacji punktów bi

bliotecznych. Zlikwidowany zosta? punkt biblioteczny w gm. Grabowiec, nato

miast w sierpniu powsta? nowy punkt w Hutkowie gm. Krasnobród

Na terenie powiatu w 2009 r. funkcjonowa?y jeszcze 4 placówki biblioteczne

po??czone z o?rodkami kultury: Biblioteka w Komarowie z FB w Zubowicach

oraz Biblioteka w Starym Zamo?ciu z Fili? w Udryczach. Biblioteka w Starym
Zamo?ciu usamodzielni?a si? od pocz?tku 20 lOr. Biblioteka w Komarowie po

??czona jest ponadto z bibliotek? gimnazjaln? na podstawie Porozumienia z dnia

10 maja 2006 r. w sprawie prowadzenia biblioteki gimnazjalnej zawartego po

mi?dzy Samorz?dowym O?rodkiem Kultury w Komarowie Osadzie a Publicznym

Gimnazjum w Komarowie Osadzie. Równie? Filia w Zubowicach zlokalizowana

jest w Zespole Szkó? w Zubowicach.

W 2009 r. nie zlikwidowano ?adnej biblioteki na terenie pow. zamojskiego.

Zmniejszono natomiast czas pracy Filii w Suchowoli gm. Adamów ze 170 na 85

godzin miesi?cznie.
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We wszystkich samorz?dach biblioteki, zarówno te samodzielne, jak te? po

??czone z o?rodkami kultury, by?y wpisane do rejestru instytucji kultury.

Zbiory biblioteczne

Na koniec 2009 roku ksi?gozbiory bibliotek publicznych pow. ziemskiego

liczy?y 327645 wol. W ci?gu 2009 r. wzbogaci?y si? o 11 168 ksi??ek. Wi?k
szo?? nowych nabytków pochodzi?a z zakupu - 9 879 wol., w darze przekazano
1224 wol.

Zakup zbiorów do bibliotek zmniejszy? si? o l 846 jednostek. Ze ?rodków

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakupiono l 716 wol., tj.
o l 943 mniej ni? w 2008 r. Wzros?a natomiast o 97 wol. liczba ksi??ek zaku

pionych z dotacji organizatora Zakup ze ?rodków ministerialnych stanowi?

17,3% ca?ego zakupu ksi??ek do bibliotek.

Wska?nik zakupu ksi?gozbioru zmniejszy? si? i wyniós? w bibliotekach po

wiatu ziemskiego 9,0 wol. na 100 mieszka?ców /w 2008 r. 10,7/, co na pewno

odbije si? niekorzystnie na stanie czytelnictwa.
W ci?gu 2009 roku ze zbiorów bibliotecznych usuni?to 35 159 ksi??ek. Ksi?

gozbiory w porównaniu z 2008 r. zmniejszy?y si? o 23 991 wol. W powiecie

zamojskim zmniejszy?a si? z 320,6 do 299,7 liczba woluminów na 100 mieszka?

ców /?rednia w województwie to 297 wol. na 100 mieszka?ców/o

W 2009 r. biblioteki prenumerowa?y 132 czasopisma, tj. o 11 mniej ni?

w2008 roku.

ksi?go- zakup
zakup

zakup w liczba wol. prenume-

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

sto i gmina dniu wol.w
w porówna

mieszka?- mieszka?- sopism
31.12.2009 2009 r.

niuz 2008
ców ców /er;z./

Adamów 23989 280 -308 5,6 479,6 O

Grabowiec 15309 389 -123 8,6 337,7 5

Komarów 11332 260 -120 4,8 207,7 9

Krasnobród 20335 646 -201 8,9 280,2 2

Labunie 30331 820 135 13,0 482,5 10

Mi?czyn 13939 586 136 9,6 229,2 4

Nielisz 23226 240 -413 4,1 399,3 3

Radecznica 22307 1001 378
..

15,7 350,7 15

Sitno 19308 350 15 5,2 287,2 O

Skierbieszów 15052 275 -181 5,0 275,4 1

Stary Zamo?? 24576 790 51 14,7 456,1 4

Su?ów 26331 630 -277 12,8 533,3 10

Szczebrzeszyn 19292 774 -161 6,5 161,1 8

Zamo?? 48774 1742 -945 8,3 233,4 49

Zwierzyniec 13544 1096 168 15,3 189,2 12

Razem 327645 9879 -1846 9,0 299,7 132

22



Na zakup zbiorów wydano w 2009 r. ogó?em 190616 z? Iw tym ze ?rodków

w?asnych organizatorów - 159 626 z?, a ze ?rodków MKiDN - 30 990 z?!. W po
równaniu z 2008 r. bud?et na uzupe?nianie' zbiorów zmniejszy? si? o 36 749 z?.

Znacznemu ograniczeniu uleg?y ?rodki ministerialne - o 41 513 z?.
.

?rodki w?asne planowane na 2011 r. na zakup nowo?ci wynosz? 152 000 z?.

Czytelnictwo
W roku ubieg?ym placówki biblioteczne zarejestrowa?y 14 021 czytelników:

W porównaniu z 2008 r. liczba czytelników nieznacznie wzros?a - o 45.

Wskainik zasi?gu czytelnictwa wyniós? w powiecie ziemskim 12,8 czytelni
ków na 100 mieszka?ców Iw 2008 r. 12,7/. Najliczniejsz? grup? u?ytkowników
bibliotek stanowi? uczniowie - 56,8% wszystkich korzystaj?cych. Wskainik

wypo?ycze? ksi??ek na 100 mieszka?ców wyniós? 257,0 wol.

liczba Rozczytanie Wypo?ycz?-
wtym

wypo?.
Biblioteki czytelni- (czytelnicy /100 nia na ze-

wypo?y-
ksi??ek/l

czenia
ków mieszk.) wn?trz

ksi??ek
czytelnika

Adamów 512 10,2 8788 8662 16,9

Grabowiec 470 10,4 13050 12846 27,3

Komarów 568 10,4 30479 30198 53,2

Krasnobród 791 10,9 12307 12225 15,5

Labunie 1174 18,7 13948 13662 11,6

Mi?czyn 805 13,2 13774 13774 17,1

Nielisz 327 5,6 7520 7520 23,0

Radecznica 1335 21,0 19892 19021 14,2

Sitno 628 9,3 9628 9602 15,3

Skierbieszów 815
.' 14,9 20302 20302 24,9

Stary Zamo?? 593 11,0 6313 6313 10,6

Su?ów 587 11,9 15266 14221 24,2

Szczebrzeszyn 1203 10,0 37271 37112 30,8

Zamo?? gm. 3187 15,3 53361 50417 15,8

Zwierzyniec 1026 14,3 25130 25130 24,5

razem 14021 12,8 287029 281005 20,0

Wypo?yczenia zbiorów przedstawia tabela:

Biblioteki zbiory ogó?em w tym ksi??ki
czasopisma zbiory specja?-

nieoprawne ne

wypo?yczenia na
286821 281005 5715 101

zewnatrz

wypo?yczenia na

13499 8222 5235 42
rnieiscu
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Zmiany liczby wypo?ycze? w porównaniu do 2008 r. przedstawia tabela:

Biblioteki zbiory ogó?em w tym ksi??ki
czasopisma zbiory specjal-

nieoprawne ne

wypo?yczenia
- 5069 -4735 - 390 56

na zewn?trz

wypo?yczenia
-553 -1605 1025 27

na miejscu

Obs?ug? osób niepe?nosprawnych i seniorów prowadz? w miar? swoich

mo?liwo?ci wszystkie bibliotek, mimo i? w wi?kszo?ci gmin specjalistyczna

obs?uga osób chorych, niepe?nosprawnych i starszych nadal jest utrudniona.

Biblioteki s? nieprzystosowane dla osób maj?cych problemy z poruszaniem si?.
Pomimo tego bibliotekarze s? otwarci na potrzeby tej grupy czytelników i stara

j? si? realizowa? ka?de zg?oszone zapotrzebowanie, korzystaj?c z pomocy

uczniów, s?siadów, rodziny lub sami dostarczaj? zamówione ksi??ki pod wska

zany adres. Ponadto niektóre biblioteki nawi?zuj? wspó?prac? z o?rodkami sku

piaj?cymi osoby specjalnej troski: Biblioteka w Komarowie z Warsztatami Te

rapii Zaj?ciowej, GBP Radecznica ze Szpitalem Psychiatrycznym, GBP Su?ów

prowadzi sta?e formy pracy dla seniorów.

W 2009 r. GBP w Su?owie realizowa?a program ,,Aktywizacja i przeciwdzia?anie

izolacji spo?ecznej osób starszych poprzez organizacj? i prowadzenie spotka?

integracyjnych" w ramach Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów

Wiejskich. Projekt sk?adany by? i uzyska? dofinansowanie w 2008 r., a termin

jego realizacji okre?lony by? na okres 25.07.2008 do 31.12.2009. Biblioteka

wraz z Gmin? w Su?owie planuje ponowne przyst?pienie do tego programu

z nowym projektem obejmuj?cym dzia?ania na rzecz osób specjalnej troski.

Równie? Samorz?dowy O?rodek Kultury w Komarowie, w sk?ad którego
wchodzi Biblioteka, otrzyma? dofmansowanie z Urz?du Wojewódzkiego na re

alizacj? zadania "Aktywizacja osób starszych na rzecz spo?eczno?ci lokalnej".
W 2009 r. zorganizowano dla tej grupy mieszka?ców gminy:

- Jesienn? Biesiad? Seniorów - spotkanie amatorskiego ruchu artystycznego

(22.10.2009 r.)
- Przegl?d Pie?ni Religijnej Osób Niepe?nosprawnych pod patronatem Biskupa

Wac?awa Depo (18.11.2009 r.).
GBP w Grabowcu w sierpniu 2009 r. go?ci?a na terenie gminy uczestników

Warsztatów Terapii Zaj?ciowej z Hrubieszowie organizuj?c dla nich spotkanie

integracyjne i wycieczk? po Grabowcu.

Kadra i sytuacja zawodowa bibliotekarzy
W 2009 r. w bibliotekach publicznych powiatu zamojskiego odnotowali?my

kilka zmian kadrowych na stanowiskach bibliotekarskich:
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-

gm. Adamów, Filia Suchowola - od czerwca 2009 r. zmniejszono zatrudnie-

nie Marty Zawi?lak z l do 1/2 etatu
.

-

gm. ?abunie - na okres 7.07.- 31.12.2009 r. zatrudniona zosta?a po odbyciu
sta?u Ryszarda Karabin - wykszta?cenie ?rednie ogólne.

-

gm. Sitno, Filia w Horyszowie Polskim na emerytur? odesz?a Zofia Szmidt,

najej miejsce zatrudniona zosta?a od 13.07.2009 r. - Kamila Szmidt - Rycz
ko - wykszta?cenie wy?sze rolnicze, roczny kurs kwalifikacyjny z zakresu

bibliotekoznawstwa zorganizowany przez Woj. O?rodek Szkolenia Nauczy
cieli Oddzia? Zamo?? oraz studium pedagogiczne.

-

gm. Su?ów, Filia w S?siadce - od 1.08.2009 r. zatrudniono na 'l'2 etatu Mari?
Godzisz - wykszta?cenie wy?sze pedagogiczne, bez kwalifikacji bibliotekar

skich.

-

gm. Zamo?? - od 17.12.2009 r. zatrudniono na pe?ny etat Dorot? Mika -

wy

kszta?cenie wy?sze
- filologia polska.

-

gm. Zwierzyniec - od 1.07.2009 r. - vacat. Nie przed?u?ono umowy Edyty

Pop?awskiej i nie zatrudniono nowego pracownika.

Stan zatrudnienia w dn. 31.12. 2009 r. w bibliotekach publicznych powiatu

ziemskiego wynosi? 44 osoby, 33 - na pe?nych etatach i 11 na rycza?tach. W po

równaniu z analogicznym okresem 2008 roku stan zatrudnienia zwi?kszy? si?
o l osob?. 38 bibliotekarzy pracowa?o w bibliotekach wiejskich i 6 w miastach:

.

Kras?obród, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec.
."

Niektórzy bibliotekarze zabiegaj? o podnoszenie swoich kwalifikacji zdo

bywaj?c ró?norodne umiej?tno?ci z dziedzin pozabibliotecznych, cz?sto po

twierdzane ró?nymi certyfikatami. 7 bibliotekarzy pow. zamojskiego legitymuje

si? nast?puj?cymi certyfikatami:
- Tryb i zasady organizowania imprez masowych i zgromadze?;
- Zarz?dzanie projektami. spo?ecznymi.
- Certyfikat uczestnictwa w warsztatach budowy i aktualizacji gminnej strategii

rozwi?zywania problemów spo?ecznych.
- Wychowawca koloni i obozów.

- Biblioteki a Unia Europejska.
- Podstawy informatyki.
- Czytanie dziedzictwa kultury; Czytanie jako metoda rozwoju i edukacji - stu-

dia podyplomowe zorganizowane przez Fundacj? ABC XXI.

- Kierownik wycieczek;
- Rachunkowo?? i gospodarka fmansowa instytucji kultury.

Sytuacja zawodowa bibliotekarzy nie ulega zasadniczym zmianom. Nadal

niektórzy bibliotekarze pracuj? za ni?sze wynagrodzenie ni? pracownicy innych
zawodów mimo porównywalnych kwalifikacji. W niektórych gminach p?ace

bibliotekarzy równe s? najni?szemu wynagrodzeniu w przyznanej grupie zasze

regowania. Najni?sze wynagrodzenie mimo posiadanych kwalifikacji zawodo-
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wych w pow. zamojskim maj? bibliotekarze w gminie Su?ów i Skierbieszów

oraz Adamów i Labunie. Obsada kadrowa w wielu bibliotekach nadal jest nie

wystarczaj?ca. W 4 bibliotekach gminnych nadal jest l-osobowe zatrudnie

nie(Adamów, Grabowiec, Sitno, Stary Zamo??), za? od po?owy roku równie?

w zwierzynieckiej Bibliotece pracuje l bibliotekarz wspomagany osobami za

trudnianymi na okres sta?u lub przygotowania zawodowego. Prac? bibliotekarzy

cz?sto wspomagaj? nieprzygotowani do zawodu sta?y?ci, zatrudniani w biblio

tekach na kilka miesi?cy, ale to nie wp?ywa korzystnie na prac? bibliotek. Nie

pokoj?ce jest równie? to, ?e w bibliotekach zwi?ksza si? liczba osób nowoza

trudnionych bez wykszta?cenia bibliotekarskiego. Tylko nieliczni podejmuj?
dokszta?canie w zakresie bibliotekoznawstwa (w 2009 r. tylko 3 osoby z Ksi??

nicy Zamojskiej).
Na wniosek Ksi??nicy Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyzna?

odznak? Zas?u?ony dla Kultury Polskiej Krystynie Czausz z GBP w Grabowcu -

otrzyma?a odznak? 29.06.2009 podczas obchodów Powiatowego Dnia Animato

ra Kultury.

Infrastruktura bibliotek.

Wszystkie biblioteki publiczne pow. zamojskiego mieszcz? si? w lokalach

komunalnych, lub na zasadach u?yczenia w budynkach szkó? (Komarów i FB

w Zubowicach, GBP Mi?czyn, filie w Cze?nikach i Horyszowie Polskim gm.

Sitno, Sitaniec oraz filia w P?oskiem). Problemy zwi?zane z w?asno?ci? lokali

w bibliotekach pow. zamojskiego nie wyst?puj?, poza Fili? w Brodach Ma?ych

/gm. Szczebrzeszyn/, gdzie lokal jest w?asno?ci? zak?adow?, w bardzo z?ym
stanie technicznym, bez ogrzewania, z utrudnionym dost?pem dla czytelników
/strome zewn?trzne schody na I pi?tro/. W bardzo z?ym stanie technicznym,

wymagaj?cym natychmiastowej interwencji jest lokal Filii w Udryczach /gm.

Stary Zamo??/o 4 biblioteki gminne zlokalizowane s? na pi?trze, 2 w piwnicach
z utrudnionym dost?pem dla czytelników, zw?aszcza tych z problemami rucho

wymi. Niedogodna lokalizacja Biblioteki Gminy Adamów w Potoczku, oddalo

nym od centrum gminy, negatywnie wp?ywa na w?a?ciwe funkcjonowanie tej

placówki.

G?ównym problemem niektórych bibliotek jest zbyt ma?a powierzchnia bi

blioteczna (Biblioteki w Komarowie, Mi?czynie, 'Sitnie, Skierbieszowie, Sita?

cu; filie w Cze?nikach, Horyszowie, Michalowie).
Na terenie pow. zamojskiego brak obiektów budowanych specjalnie dla po

trzeb bibliotek. Wszystkie mieszcz? si? w lokalach adaptowanych dla potrzeb
ich, najcz??ciej wielofunkcyjnych:

- w lokalach UG (Radecznica, Stary Zamo??, Szczebrzeszyn)
- w remizach stra?ackich (Su?ów, filie w Hutkach, Gorajcu, Lipsku, Zawadzie)
- wspólnie z Domem Kultury (Grabowiec, Krasnobród, Sitno, Zwierzyniec)
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W 2009 r. prowadzono w GBP Labunie gruntowny remont pomieszcze? bi

bliotecznych: wymiana okien, przebudowa?cian dzia?owych, po?o?enie g?adzi

tynkowej, remont zaplecza socjalnego, remont dachu i elewacji zewn?trznej,
Prowadzona jest te? adaptacja dla potrzeb bibliotecznych s?siaduj?cego z biblio

tek? pomieszczenia o pow. 57 m2, przeznaczonego na czytelni?.
Ponadto prowadzone by?y remonty bie??ce w nast?puj?cych bibliotekach:

GBP Skierbieszów - malowanie ?cian, odnawianie rega?ów, zakup nowej

wyk?adziny pod?ogowej. Zaadaptowano dodatkowe pomieszczenie sanitarne

dost?pne dla czytelników i personelu bibliotecznego.
- GBP Stary Zamo?? - malowanie ?cian i okien oraz wymiana o?wietlenia

w wypo?yczalni dla doros?ych.
- MGBP Szczebrzeszyn - malowanie pomieszcze? bibliotecznych.
- FB Kalinowice (gm. Zamo??) - remont zwi?zany ze zmniejszeniem po-

wierzchni bibliotecznej (budowa nowej ?ciany). Cz??? pomieszczenia biblio

tecznego zosta?a przeznaczona dla instytucji s?siaduj?cej z bibliotek?.
W 2010 roku planowana jest modernizacja nowego lokalu Biblioteki

w Szczebrzeszynie. Realizacja uzale?niona jest od pozyskania ?rodków pozabu

d?etowych na ten cel. Wniosek "Adaptacja pomieszcze? dla M-GBP w Szcze

brzeszynie" z?o?ono do Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji

Kulturalnej MKiDN 30.11.2009 r.

Zaplanowano te? rozbudow? lokalu GBP We Sitnie. Pozyskano na ten cel

?rodki pozabud?etowe. Modernizacja Biblioteki w Sitnie polega? b?dzie na roz

budowie obecnego budynku. Planowany okres modernizacji - 18 miesi?cy. Na

ten okres Biblioteka przeniesiona zostanie do lokalu zast?pczego.

Udzia? bibliotek pow. zamojskiego w projektach, grantach, konkursach

Biblioteki samorz?dowe czyni?y starania, z ró?nym skutkiem, o pozyskanie

dodatkowych ?rodków pozabud?etowych i wyst?powa?y z wnioskami o dotacje:
Adamów: Modernizacja i zakup wyposa?enia dla GBP Adamów z siedzib? w

Potoczku do programu Infrastruktura bibliotek (MKiDN) - wniosek odrzucony.
Grabowiec: Modernizacja pomieszcze? i zakup wyposa?enia dla GBP

w Grabowcu do programu Infrastruktura bibliotek (MKiDN) - odrzucony.
- GBP przyst?pi?a do Programu Rozwoju Bibliotek jako biblioteka partnerska. ,

Komarów: Odnowa i rozwój wsi na remont ?wietlicy wiejskiej w Komarowie

Wsi - do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 500000,00 z?.

- Biblioteka przyst?pi?a do Programu Rozwoju Bibliotek jako biblioteka partnerska.
- Modernizacja pomieszcze? i zakup wyposa?enia dla Biblioteki w Komarowie

do programu Infrastruktura bibliotek (MKiDN) - odrzucony.
- Ma?y Ksi??? -

warsztaty edukacji kulturalno-artystycznej do Programu Eduka

cja Kulturalna (MKiDN) - odrzucony
Krasnobród: Modernizacja pomieszcze? i zakup wyposa?enia dla MGBP

w Krasnobrodzie do programu Infrastruktura bibliotek (MKiDN) odrzucony.
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- do Programu Rozwoju Bibliotek - jako biblioteka partnerska
- odrzucony.

?abunie: udzia? w Programie Rozwoju Bibliotek - jako biblioteka wiod?ca
Skierbieszów: Modernizacja pomieszcze? i zakup wyposa?enia dla GBP

w Skierbieszowie do programu Infrastruktura bibliotek (MKiDN) odrzucony.
Sulów: Modernizacja pomieszcze? i zakup wyposa?enia dla GBP w Su?owie do

programu Infrastruktura bibliotek (MKiDN) - odrzucony.
- do Programu Rozwoju Bibliotek - jako biblioteka partnerska - odrzucony.
- Aktywizacja i przeciwdzia?anie izolacji spo?ecznej osób starszych poprzez or-

ganizacj? i prowadzenie spotka? integracyjnych w ramach Poakcesyjnego Pro

gramu Wspierania Obszarów Wiejskich. Termin realizacji projektu: 25.07.2008

do 31.12.2009 - dotacja 31 850 z?.

Szczebrzeszyn: Adaptacja pomieszcze? dla M-GBP w Szczebrzeszynie do De

partamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN - odrzu

cony w naborze do 30.03.2009 i ponownie z?o?ony na 2010 r.

Zamo?? /grn./: Modernizacja pomieszcze? i zakup wyposa?enia d/a GBP

w Sita?cu" do programu Infrastruktura bibliotek (MKiDN) odrzucony.
- do Programu Rozwoju Bibliotek - jako biblioteka wiod?ca - odrzucony
- Lubelscy poeci dzieciom na terenie gm. Zamo?? - do Programu Operacyjnego
MKiDN Literatura i Czytelnictwo - odrzucony
- Bezpieczna Neostrada TP - Program Ministerstwa Spraw Wewn?trznych
i Administracji - zrealizowany.

Najwi?kszy udzia? w pozyskiwaniu ?rodków pozabud?etowych ma Ksi??ni
ca Zamojska systematycznie uczestnicz?ca od kilku lat w ró?nych konkursach

na dotacje, realizuj?ca corocznie zg?aszane do dofinansowania projekty.

Anna Kalniuk

Danuta Zwoli?ska

Rok Fryderyka Chopina w Ksi??nicy Zamojskiej

Rok 2010, w zwi?zku z przypadaj?c? l marca dwusetn? rocznic? urodzin

Fryderyka Chopina, ustanowiony zosta? przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Rokiem Fryderyka Chopina.

W ramach obchodów Roku Fryderyka Chopina Ksi??nica Zamojska im.

Stanis?awa Kostki Zamoyskiego zaplanowa?a szereg przedsi?wzi??. Maj? one

na celu uczczenie pami?ci wybitnego kompozytora polskiego.
l. Ferie Z Chopinem - cykl zaj?? dla dzieci organizowanych przez Oddzia? dla

Dzieci i M?odzie?y. W programie by?o czytanie ksi??ek, s?uchanie muzyki
oraz konkursy -luty.
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2. Zaj?cia biblioteczne i plastyczne, konkursy, wystawy po?wi?cone Chopinowi
w filiach bibliotecznych miasta Zamo?cia. - luty-pa?dziernik.

3. Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem ?wiata obywatel- wystawa

pami?tek kolekcjonerskich - marzec-kwiecie? (Biblioteka G?ówna)
4. Chopin - kompozytor wszechczasów - marzec-kwiecie? (Biblioteka G?ówna)
5. Fryderyk Chopin

- cz?owiek i twórca - seminarium Zamojskiego Uniwersy
tetu Trzeciego Wieku - 17 marca Ksi??nica Zamojska (Biblioteka G?ówna)

6. Zamojska Biesiada Literacka z udzia?em Zbigniewa Nestorowicza, autora

ksi??ki Fryderyk Chopin na pocztówkach oraz promocja ksi??ek: Mieczy
s?awa Tomaszewskiego Chopin. Fenomen i paradoks i Marii Gro?skiej Fry

deryk Chopin w medalierstwie - pa?dziernik (Ksi??nica Zamojska). Wszyst
kie wymienione ksi??ki przygotowuje Wydawnictwo Archidiecezji Lubel

skiej GAUDIUM.

Dnia 5 marca, podczas inauguracji Roku Fryderyka Chopina w Ksi??nicy

Zamojskiej, otwarte zosta?y dwie wystawy.

Wystawa Chopin - kompozytor wszechczasów, obrazuj?ca ?ycie i twórczo??

kompozytora, przygotowana zosta?a przez Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y,
w oparciu o zbiory Ksi??nicy. Materia? wystawienniczy zaprezentowano
w kilku dzia?ach: biografia, twórczo??, Polska Chopina, Mi?dzynarodowe Kon

kursy Pianistyczne im. Fryderyka Chopina. Szczególn? - regionaln? cz??? wy-
.

stawy
- stanowi?y eksponaty po?wi?cone pobytowi Chopina w Poturzynie. Wy

stawa cieszy?a si? du?? popularno?ci?. Odwiedzali j? indywidualni czytelnicy
oraz 300 m?odych uczestników, w zorganizowanych grupach, m.in. uczniowie

zamojskich i podzamojskich szkó?.

Na prezentowanej w Galerii Ekslibris wystawie Rodem Warszawianin, ser

cem Polak, a talentem ?wiata obywatel mo?na by?o obejrze? pami?tki kolek

cjonerskie: medale, medaliony, monety, banknoty i ?etony; ekslibrisy i PF-ki;

pocztówki i kartki pocztowe; znaczki pocztowe i inne walory filatelistyczne;

karty telefoniczne. Eksponaty pochodzi?y z kolekcji: Rajmunda Aszkowskiego
z Zielonej Góry, Zbigniewa Nestorowicza z Lublina, W?adys?awa Owczarzego
z Karviny (w Czechach), Doroty Walickiej z Poznania, Ireneusza Wa?ko z Za

mo?cia, Lucjana W?sika z Zamo?cia, Czes?awa Wosia z Ostrowca Wielkopol

skiego i Krzysztofa Wróblewskiego z Zamo?cia. Do wystawy opracowany zo

sta? folder. Przygotowa? j? Dzia? Promocji i Upowszechniania Czytelnictwa.

Tytu? wystawy jest cytatem z nekrologu zamieszczonego przez C. K. Norwida

w ,,Dzienniku Polskim" z 18 pa?dziernika 1849 r.

Zorganizowane przez Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku seminarium

Fryderyk Chopin
- cz?owiek i twórca, sta?o si? miejscem prezentacji i wymiany

wiedzy o kompozytorze, poprzez wyst?pienia przygotowane przez s?uchaczy

Uniwersytetu.
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Przedsi?wzi?cia w ramach obchodów Roku Fryderyka Chopina Ksi??nica

Zamojska adresowa?a do wszystkich grup czytelników, jednak szczególny ak

cent po?o?ony zosta? na zaj?cia edukacyjno-kulturalne dla naj m?odszych.
W lutym i marcu, we wszystkich placówkach bibliotecznych organizowane by?y

zaj?cia biblioteczne, g?o?ne czytanie, pogadanki, konkursy i wystawy s?u??ce

popularyzacji wiedzy o kompozytorze. Bibliotekarze organizowali tak?e zaj?cia
w przedszkolach.

W ramach Ferii z Chopinem, Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y zorganizowa?
osiem spotka?, w których uczestniczy?o 120 dzieci w wieku szkolnym. Uczest

nicy zaj?? byli zapoznawani z faktami z ?ycia i twórczo?ci kompozytora, s?u

chali jego muzyki. Czytana literatura dzieci?ca i m?odzie?owa stanowi?a pod
staw? do przeprowadzenia konkursów plastycznych i literackich oraz wystaw

pokonkursowych. Oto tematy przeprowadzonych konkursów plastycznych:

"Chopin oczami dziecka -

portret kompozytora", "Projekt ok?adki na album

o Chopinie", "Krajobrazy polskie w muzyce Chopina", "Projekt plakatu na

200-lecie urodzin kompozytora", "Projekt pomnika Chopina", "Chopin w Potu

rzynie" oraz konkursu literackiego "Mój wiersz dla Chopina". Ponadto, dla

dzieci przedszkolnych zorganizowany zosta? konkurs plastyczny "Mazurki

p?dzlem malowane" i wystawa pokonkursowa.
Biblioteka Filialna nr l we wspó?pracy z przedszkolami zorganizowa?a cykl

zaj?? g?o?nego czytania oraz s?uchania muzyki Fryderyka Chopina
- "?ycie

d?wi?kiem zapisane" oraz konkurs plastyczny dla przedszkolaków "?ycie
w muzyce". Podobne zaj?cia odbywa?y si? dla dzieci szkolnych w bibliotece.

Efektem konkursu plastycznego by?a wystawa prezentowana w galerii bibliote

ki. W zaj?ciach uczestniczy?o 168 dzieci przedszkolnych i szkolnych.

Zorganizowana przez Bibliotek? Filialn? nr 2 wystawa "Ksi??kowe spotka
nia z Fryderykiem Chopinem" s?u?y?a przybli?eniu czytelnikom postaci kompo

zytora. Ponadto dla naj m?odszych czytelników zorganizowano: konkurs pla

styczny "Z Fryderykiem podró? w krain? muzyki", konkurs wiedzy o Chopinie
- "Z Fryderykiem za pan brat" po??czony z konkursem plastycznym "Spotkania
z Chopinem" i wystaw? pokonkursow?. Zadania realizowano we wspó?pracy
z placówk? przedszkoln?. W e wszystkich organizowanych przedsi?wzi?ciach

wzi??o udzia? l 00 uczestników.
.,

Wystawa "Serce me w Polsce zosta?o ... Fryderyk Chopin 1810-1849", zaj?
cia czytelnicze po?wi?cone Chopinowi, g?o?ne czytanie ksi??ek w przedszkolu
oraz konkurs plastyczny ,,Pejza? polski muzyka malowany", wystawa pokon
kursowa i konkurs czytelniczy .Frycek czy Fryderyk" - to przedsi?wzi?cia re

alizowane przez Bibliotek? Filialn? nr 3. Uczestniczy?O w nich 1 04 dzieci szkol

nych i przedszkolnych. Podczas prowadzonych zaj?? akcentowane by?y ogólno

polskie i ?wiatowe obchody Roku Fryderyka Chopina. Ich uczestnicy s?uchali

muzyki kompozytora.
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Biblioteka Filialna nr 4 organizowa?a spotkania po?wi?cone Fryderykowi

Chopinowi w przedszkolach, ognisku wychowawczym i w bibliotece. Podczas

sze?ciu spotka?, w których uczestniczy?o 62 dzieci, czytano ksi??ki, prowadzo
no pogadanki w oparciu o artyku?y prasowe po?wi?cone kompozytorowi, prze

prowadzono konkursy plastyczne oraz zorganizowano wystaw? rocznicow?
i pokonkursow?. Nieod??cznym elementem spotka? by?a muzyka Chopina

W ramach obchodów Roku Fryderyka Chopina Biblioteka Filialna nr 6

zorganizowa?a konkurs plastyczny dla dzieci szkolnych - "Geniusz muzyczny
-

Fryderyk Chopin" oraz zaj?cia biblioteczne - "Chopin oczami naj m?odszych",
z czytaniem fragmentów biografii oraz opowiada? po?wieconych kompozyto
rowi. Uczestniczy?o w nich 21 dzieci. Prace plastyczne prezentowano na wy

stawie pokonkursowej.

Ogó?em, we wszystkich przedsi?wzi?ciach adresowanych do naj m?odszych

czytelników, wzi??o udzia? oko?o 900 uczestników.

Obchody Roku Fryderyka Chopina w Ksi??nicy Zamojskiej zako?czy

Zamojska Biesiada Literacka z autorem ksi??ki po?wi?conej kompozytorowi.

Danuta R. Kawa?ko

zy?j'munt K1ukowski - pi??dziesi?ta rocznica ?mierci

W 2009 roku min??a 50. rocznica ?mierci Zygmunta Klukowskiego (zm.
23 listopada 1959 r.). Przez 41 lat zwi?zany by? z Zamojszczyzn?. W 1918 r.

osiedli? si? w Krasnobrodzie, gdzie rozpocz?? praktyk? lekarsk?. Ju? w roku

nast?pnym przeniós? si? do Szczebrzeszyna, gdzie mieszka? do 1959 r.
li

Kim by? Zygmunt Klukowski? Przede wszystkim by? lekarzem i jako lekarz

znany by? ówczesnym mieszka?com Szczebrzeszyna. Ale jego ?ycie nie tylko

wype?nia?a praca zawodowa. By? niezwykle aktywnym spo?ecznikiem. Anga
?owa? si? w liczne przedsi?wzi?cia, szczególnie te zwi?zane z ?yciem kultural

nym. Jako nieprofesjonalny historyk (bez wykszta?cenia kierunkowego), ale

niezwykle skutecznie rejestrowa? fakty zwi?zane z miejscem, w którym ?y?.
Pozostawi? po sobie niezwykle cenne materia?y, które mimo up?ywu lat wci??

budz? ?ywe zainteresowanie. Najwi?ksz? pasj? Klukowskiego by?o bibliofil

stwo. Zami?owanie do ksi??ek wyniós? z domu rodzinnego, gdzie wzrasta?

w atmosferze obcowania z nimi i pasj? t? realizowa? na ró?nych p?aszczyznach

przez ca?e ?ycie.
W 1923 r. Zygmunt Klukowski zainicjowa? powo?anie Zamojskiego Ko?a

Mi?o?ników Ksi??ki. By?o to trzecie w kraju stowarzyszenie bibliofilskie po

Warszawie i Krakowie. Klukowski by? jego prezesem w latach 1923-1939. Po-
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nadto zasiada? w prezydiach zjazdów bibliofilskich; by? cz?onkiem: Krajowej

Rady Bibliofilskiej, Towarzystwa Mi?o?ników Ksi??ki w Krakowie, Instytutu
Historii i Filozofii Medycyny w Poznaniu, Klubu Dobrej Ksi??ki w Warszawie;

wspó?pracownikiem Polskiego S?ownika Bibliograficznego. Je?dzi? na "?rody
bibliofilskie" do Warszawy. Jako organizator ruchu bibliofilskiego prowadzi?

o?ywion? korespondencj? z polskimi bibliofilami.

Zamojskie Towarzystwo Mi?o?ników Ksi??ki w czasie prezesury Klukow

skiego zorganizowa?o wystawy: ksi??ki polskiej (1923), grafiki polskiej (1926),

ksi??ki (1927), ksi??ki i druków zamojskich (1933), druków zamojskich (1939).

Zygmunt Klukowski popularyzowa? wiedz? o ksi??ce wyg?aszaj?c odczyty:

Rozwój sztuki drukarskiej w Polsce (1923), O wrogach i przyjacio?ach ksi??ki

(1926), O ksi??ce brzydkiej i pi?knej (1927), O propagandzie czytelnictwa

(1930), Druki zamojskie XVI-XIX w. (1933), Ze wzrusze? i wra?e? bibliofila
i Humor bibliofilów (1936). Ponadto pisa? o ruchu bibliofilskim do czasopism:

"Ziemia Zamojska", "Silva Rerum", "Kobieta Wspó?czesna", "G?os Prawdy".

Zygmunt Klukowski by? wydawc? druków bibliofilskich. Za pierwszy druk

bibliofilski zwi?zany z Klukowskim uchodzi karta pocztowa wydana jego stara

niem z okazji wystawy ksi??ki polskiej w 1923 r. w Zamo?ciu. W 1927 r.,

z okazji ?lubu przyjació? - Kazimierza Lewickiego i Janiny Chmielewskiej, wy

da? "Traktat Wieczo-Trwa?ej Przyja?ni...". Podobny druk wyda? w 1948 r.

z okazji ?lubu Bohdana Dobrza?skiego i Aliny Chomickiej ("Panegiryk oko

liczno?ciowy ... ". Kolejny zwi?zany by? ze Zjazdem Naukowym im. Szymona

Szymonowicza (1929) - "Uczestnikom Zjazdu Naukowego ... ".

Doktor Klukowski nami?tnie czyta? ksi??ki, o czym ?wiadczy cho?by fakt,

?e nanosi? w nich swoje adnotacje. Zgromadzi? ksi?gozbiór licz?cy prawdopo
dobnie 9 tys. woluminów. By? to ksi?gozbiór o profilu historycznym. Zawiera?

dzie?a z historii ogólnej, historii: literatury, kultury i medycyny, encyklopedie,

informatory, s?owniki oraz pami?tniki (ok. 2,5 tys.). W zbiorze by?o ok. 100

starych druków wydanych przez Akademi? Zamojsk?. Zgromadzi? kilka roczni

ków czasopism ("Wiadomo?ci Literackie", "Cyrulik Warszawski", "Nauka Pol

ska", "Ziemia", "Rocznik Krakowski", ,,Dziennik Wile?ski", "K?osy"). Ksi?go
zbiór ten, jeszcze za ?ycia Klukowskiego, zosta? przekazany w depozyt Biblio

tece KUL. Po jego ?mierci piecz? nad nim przej??a ?ona - Zofia. W 1962 r. Bi

blioteka KUL zakupi?a ksi?gozbiór. Cz??? ksi??ek przekazana zosta?a do G?ów

nej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie. W Muzeum Zamojskim znajduj? si?

zamojskie starodruki zgromadzone przez doktora do II wojny ?wiatowej. Jak

wida? gromadzony pieczo?owicie przez ca?e ?ycie ksi?gozbiór uleg? rozprosze

niu. Nawet ten zasób, który jest w posiadaniu Biblioteki KUL nie jest wydzielo

ny jako kolekcja i trudno do niego dotrze?.

W?ród wszystkich ksi??ek pami?tniki mia?y niecodzienne znaczenie dla

Zygmunta Klukowskiego. Czyta? je, gromadzi?, pisa? i propagowa? ich pisanie
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oraz wydawa?. Zainteresowanie pami?tnikarstwem zrodzi?o si? z ch?ci poznania
historii. Jako lekarz praktykuj?cy w ma?ych miasteczkach (Nie?wierz, Kra

snobród, Szczebrzeszyn), ca?y wolny czas po?wi?ca? lekturze. Sprowadza? du?o

ksi??ek (nie czyta? ksi??ek po?yczonych). Gromadzi? pami?tniki w naj szerszym

zakresie, ale szczególnie te dotycz?ce Powstania Styczniowego. Posiada? wyda
nia popularne i niezwykle rzadkie. W swoich zbiorach posiada? ksi??k? Edwar

da Maliszewskiego "Bibliografia pami?tników polskich i Polski dotycz?cych",

któr? traktowa? jako katalog i pomoc w poszukiwaniach. W 1949 r. podj??

wspó?prac? z Wydawnictwem Ossolineum, z zamiarem uzupe?nienia ksi??ki
E. Maliszewskiego. Zgromadzi? zbiór ok. 2,5 tysi?ca pami?tników. By? to jeden
z najwi?kszych zbiorów w Polsce mi?dzywojennej.

Propagowa? pisanie pami?tników. Do napisania pami?tnika zach?ci? m.in.

Zofi? Klimczuk - siostr? zakonn?, która pracowa?a jako piel?gniarka w szcze

brzeszy?skim szpitalu. Ale znalaz?o to wyraz przede wszystkim w okresie II

wojny ?wiatowej. T? droga powsta?, inspirowany przez Klukowskiego i pod jego

redakcj?, zbiór relacji które zosta?y wydane drukiem jako kilkutomowe "Wydaw
nictwo Materia?ów do Dziejów Zamojszczyzny w Latach Wojny 1939-1944".

Sam pisa? wspomnienia i dzienniki. Podczas okupacji prowadzi? osobisty
I dziennik. Równocze?nie spisywa? wspomnienia z lat wcze?niejszych. Jego

"Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny (1939-1944)" ukaza? si? w 1958 r .

.. (2 wydanie, a w zasadzie dodruk. w 1959 r.), za? w 1990 r. ,,Dziennik 1944-45".

Opis okresu powojennego trafi? do czytelników dopiero w 2007 r. (10 lat wcze

?niej w Stanach Zjednoczonych). Wydawnictwo Karta wyda?o dwa tomy: "Za

mojszczyzna". - T. 1, 1918-1943; T. 2, 1944-1959 - na podstawie r?kopisów
i maszynopisów zdeponowanych w Bibliotece KUL. W 2008 r. ukaza?o si? dru

gie wydanie .Zamojszczyzny". Historycy znaj?cy te materia?y maj? du?o za

strze?e? co do wyboru materia?u do druku.

Za dzia?alno?? bibliofilsk?, przed II wojn? ?wiatow? Zygmunt Klukowski

zosta? odznaczony Z?otym Krzy?em Zas?ugi (1938) i Srebrnym Wawrzynem

Polskiej Akademii Literatury. Ukoronowaniem tej dzia?alno?ci by?o nadanie

Z. Klukowskiemu dyplomu Orderu Bia?ego Kruka (1959). Redakcja ,,Polityki"

przyzna?a Z. Klukowskiemu nagrod? "POLITYKI" ROKU 1959 za ksi??k?

"Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny 1959-1944", jako najwybitniejsze dzie

?o w dziedzinie najnowszej historii Polski.

M.in. z inicjatywy Z. Klukowskiego powsta?o Muzeum Zamojskie (1926).
W 1927 r. Klukowski doprowadzi? do przej?cia Biblioteki Miejskiej w Zamo

?ciu przez Zamojskie Ko?o Mi?o?ników Ksi??ki, która pod tym patronatem za

cz??a rozwija? si?. W latach 30. mia?a dzia? objazdowy. Przyczyni? si? równie?

do otwarcia Biblioteki Miejskiej w Szczebrzeszynie (1939).
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Przypadaj?ca w 2009 roku 50. rocznica ?mierci Zygmunta Klukowskiego

wyzwoli?a liczne inicjatywy, maj?ce na celu upami?tnienie postaci doktora. Ini

cjatywy takie podj??a tak?e Ksi??nica Zamojska.

Dnia 16 listopada odby?o si? seminarium Zygmunt Klukowski - lekarz, histo

ryk, bibliofil. Podczas seminarium, prowadzonego przez dra Bogdana Szyszk?,

referaty zaprezentowali: prof. dr hab. Zygmunt Ma?kowski - Dziennik Zygmun
ta Klukowskiego i jego losy, dr Bohdan Królikowski - Zygmunt Klukowski po

latach - przedwojenna dzia?alno?? Zygmunta Klukowskiego, Anna Rychter

(Ksi??nica Zamojska)
-

Zygmunt Klukowski w zbiorach Ksi??nicy Zamojskiej
oraz Gra?yna Markiewicz (Ksi??nica Zamojska) - Bibliografia Zygmunta Klu

kawskiego.

Ksi??nica Zamojska wyda?a drukiem, jako dodatek do "Bibliotekarza Za

mojskiego", zestawienie bibliograficzne autorstwa Gra?yny Markiewicz -

"Zygmunt Klukowski (1885-1959) - lekarz, historyk, bibliofil. Bibliografia

przedmiotowo-podmiotowa" .

W Galerii EKSLffiRlS eksponowana by?a wystawa po?wi?cona doktorowi

Klukowskiemu, na której prezentowano: publikacje autorstwa Zygmunta Klu

kowskiego oraz traktuj?ce o nim, fotografie oraz materia?y dokumentuj?ce jego
dzia?alno??. Eksponaty pochodzi?y ze zbiorów Wy?szej Szko?y Zarz?dzania
i Administracji w Zamo?ciu, Muzeum Zamojskiego i Ksi??nicy Zamojskiej.

W Ksi??nicy, 11 grudnia mia?a miejsce prapremiera filmu "Na kraw?dzi ?y
cia". Organizatorami pokazu byli: Tadeusz Doroszuk - dyrektor TVP Historia,
Dariusz Sienkiewicz - dyrektor TVP S.A Oddzia? w Lublinie oraz dyrektor

Ksi??nicy Zamojskiej. Film zosta? zrealizowany w 2009 r. dla TVP Historia.

Jego re?yserem i autorem scenariusza jest Adam Wies?aw Kulik. Dokument

"opowiada o nieustannym balansowaniu Zygmunta Klukowskiego na cienkiej

granicy oddzielaj?cej normalne ?ycie od skrajnego niebezpiecze?stwa jakie
niós? terror niemiecki, a po 1944 roku, sowiecki. O uporze cz?owieka, który po

?wi?ci? wszystko, by da? ?wiadectwo prawdzie, bez wzgl?du na opinie ma?o

miasteczkowego ?rodowiska, naciski i bezpo?rednie zagro?enie ?ycia ze strony

jednego czy drugiego okupanta. Wreszcie o perypetiach zwi?zanych z wyda
niem jego dzie?a ?ycia - "Dziennika ... ".

[http://ww6.tvp.pl/6484.20091209947771.strona. dost?p on-line: 4.05.20 l O]

Zygmuntowi Klukowskiemu, obok wszystkich tytu?ów, którymi opisywana

jest jego dzia?alno?? (bibliofil, kolekcjoner, publicysta), nale?y si? tytu? regiona

listy. Do jego prac si?gaj? wszyscy, których interesuje historia Zamojszczyzny.
Dokumentowanie dorobku regionu zamojskiego i gromadzenie zbiorów

zwi?zanych z Zamojszczyzn?, czyli regionalizm - stanowi równie? wa?n? grup?

zada? realizowanych przez Ksi??nic?. Zadania te prowadzi Dzia? Informacji

Bibliografii i Wiedzy o Regionie.
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Aby uhonorowa? regionaln? dzia?alno?? Ksi??nicy, dzia?owi regionalnemu
nadano imi? Zygmunta Klukowskiego. Okazj? do tej uroczysto?ci sta?a si? kon

ferencja Wydawnictwa lokalne a integracja malej ojczyzny, która zgromadzi?a

regionalistów z Lubelszczyzny. Konferencja odby?a si? w Zamo?ciu, 6-7 marca

2010 r. Jej organizatorami byli Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych
w Lublinie, Wojewódzki O?rodek Kultury w Lublinie, Zamojskie Towarzystwo
Renesans oraz Ksi??nica Zamojska. Dnia 6 marca, podczas sesji popo?udniowej
która odbywa?a si? w Ksi??nicy, uroczystego nadania imienia Zygmunta Klu

kowskiego Dzia?owi Informacji Bibliografii i Wiedzy o Regionie dokonali:

Iwonna Stopczy?ska - Wiceprezydent Miasta Zamo??, prof. S?awomir Partycki
-

prezes Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie oraz dyrek
tor Ksi??nicy Zamojskiej - Danuta R. Kawa?ko. Uroczysto?ci towarzyszy?a
niewielka wystawa publikacji Z. Klukowskiego.

Danuta R. Kawa?ko

Najpi?kniejsza historia ?wiata.

Biblia ?wiat?em ociemnia?ych

O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych Ksi??nicy Zamojskiej im. Stani

s?awa Kostki Zamoyskiegow Zamo?ciu od I marca do 24 listopada 20 lOr. re

alizuje zadanie Najpi?kniejsza historia ?wiata. Biblia ?wiat?em ociemnia?ych w

ramach Programu Operacyjnego Wydarzenia artystyczne ze ?rodków finanso

wych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Punktem kluczowym zada

nia b?dzie przeprowadzenie konkursu literacko-plastycznego Nowy testament w

twórczo?ci osób niewidomych i niedowidz?cych.

Jego przebiegowi b?d? towarzyszy?y nast?puj?ce wydarzenia kulturalne:

Ewangelia a ?ycie codzienne niepe?nosprawnych -

warsztaty dla osób nie

pe?nosprawnych poprowadzone przez dr hab. Wojciecha Otr?bskiego, prof.
KUL, kierownika Katedry Psychologii Rehabilitacji (28 maja, godz. 11.00);
Biblia inspiracj? dla twórczo?ci artystycznej dawniej i dzi? - spotkanie z

biblist? ojcem dr Cyprianem Morycem OFM, doktorem nauk humanistycz

nych w zakresie historii sztuki, wyk?adowc? w Instytucie Kulturoznawstwa

KUL (9 czerwca, godz. 11.00)

Najpi?kniejsza historia ?wiata ...

-

wystawa pokonkursowa nagrodzonych

prac laureatów konkursu (pa?dziernik-listopad).
Efektem rzeczowym realizacji zadania b?dzie folder do wystawy i wydaw

nictwo pokonkursowe zawieraj?ce prace plastyczne i literackie laureatów. Wy
dawnictwo to dotrze do czytelników z ró?nych ?rodowisk spo?ecznych i grup
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wiekowych, tak?e dzieci i m?odzie?y, co przyczyni si? do wzrostu tolerancji i

likwidacji barier psychologicznych pomi?dzy zdrowymi aniepe?nosprawnymi.

Danuta Wójcik

Kwiaty jako symbol rado?ci

" ... Z wielkich tajemnic jedna tajemnica
Jest w mowie kwiatów mi?o?nie czytelna:

I kwiaty m?wi? jak: mówi ?renica,

?yciem wymowna, duchem niesmiertelna!"

Wincenty Pol: "Mowa kwiatów"

Jedn? z form pracy z czytelnikami niepe?nosprawnymi, aktywizuj?c? to ?ro

dowisko, jest organizowanie ró?nych konkursów: literackich, plastycznych, re

cytatorskich, a tak?e wokalnych. Czytelnicy niepe?nosprawni bardzo ch?tnie

bior? w nich udzia?.

W miesi?cach: luty - kwiecie? 2010 r. w Ksi??nicy Zamojskiej zosta? zreali

zowany konkurs plastyczny Kwiaty jako symbol rado?ci. By? on adresowany do

osób niepe?nosprawnych w ró?nym wieku i z ró?nych ?rodowisk miasta Zamo

?cia i regionu lubelskiego. Mog?y wzi?? w nim udzia? osoby indywidualnie b?d?

poprzez instytucje i o?rodki skupiaj?ce niepe?nosprawnych. Celem konkursu

by?a integracja osób niepe?nosprawnych i stworzenie im mo?liwo?ci rozwijania
zdolno?ci i umiej?tno?ci artystycznych. Uczestnikom pozostawiono wybór for

my plastycznej, techniki i materia?ów potrzebnych do wykonania pracy i inter

pretacji tematu. Konkurs przebiega? w dwóch kategoriach wiekowych:
I kategoria - dzieci do lat 16

II kategoria - doro?li od lat 17

O szerokim zainteresowani tematem ?wiadczy liczba nades?anych prac

z ró?nych o?rodków i instytucji z Zamo?cia, ale tak?e z Bi?goraja, Teodorówki,

Józefowa, Roz?opów, Su?owa, Tomaszowa Lubelskiego, Krasnobrodu, Soch,

Dominikanówki, Ruskich Piask i ze Zwierzy?ca. ??cznie nap?yn??o 247 prac od

198 autorów z 22 instytucji; w tym 63 prace od dzieci do lat 16 i 184 prace od

autorów z grupy wiekowej powy?ej 17 lat.

Powo?ana komisja pracowa?a w sk?adzie: Urszula Rdest - nauczyciel na

Wydziale Terapeuta Zaj?ciowy w Medycznym Studium Zawodowym w Zamo

?ciu, Katarzyna Kuku?owicz-Siek, absolwentka Wydzia?u Artystycznego UMCS

w Lublinie, Edyta Wójcik - kierownik Dzia?u Udost?pniania Ksi??nicy Zamojskiej.

Komisja wyró?ni?a 70 autorów skupionych w 17 instytucjach, w tym

17 dzieci i 53 osoby doros?e.
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Zaskoczeniem by?a ró?norodno?? uj?cia tematu i bogactwo technik plastycz

nych, dotychczas nie pojawiaj?cych si? w tego rodzaju konkursach, jak: witra?,

p?askorze?ba, ceramika, malowanie na jedwabiu, na p?ytach pil?niowych, kola?

z papieru, rysunek o?ówkiem, filcowanie i formy przestrzenne. Prace wykonane

by?y z ró?nych materia?ów: kompozycje ze skóry, sklejki, papieru, sznurka, nici,

w?óczki, korali i produktów jadalnych (makaron, orzeszki, ry?, kasza).

Wszystkie prace nagrodzone i wyró?nione zosta?y zaprezentowane na wy

stawie pokonkursowej zorganizowanej w holu I pi?tra Ksi??nicy Zamojskiej i w

O?rodku Czytelnictwa Niepe?nosprawnych. Mo?na je ogl?da? w dniach 26.04 -

7.06.2010 r.

Dnia 28 kwietnia o godz. 11.00 w galerii EKSLIBRIS odby?o si? uroczyste

podsumowanie konkursu Kwiaty jako symbol rado?ci, w którym wzi??o udzia?

ok. 140 osób. Program spotkania wzbogaci? wyst?p recytatorski uczniów ze

Szko?y Podstawowej nr II i Gimnazjum nr 8 i monta? literacko-wokalny pa?
z Polskiego Zwi?zku Niewidomych i Ko?a Diabetyków w Zamo?ciu. Tematem

wyst?pów by?a poezja o kwiatach.

Spotkanie prowadzi?a i nagrody wr?cza?a dyrektor Ksi??nicy Zamojskiej pa

ni mgr in?. Danuta R. Kawa?ko. Ostatnim punktem programu by?o zwiedzanie

wystawy pokonkursowej.
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r.

Mam nadziej?, ?e miejsce ekspozycji prac plastycznych, odwiedzane przez

czytelników z ró?nych ?rodowisk i w ró?nym wieku, przyczyni si? do promocji
twórczo?ci osób niepe?nosprawnych i b?dzie przeciwdzia?a? ich wykluczeniu

spo?ecznemu. Zdrowym natomiast przyniesie wiele rado?ci, jak? daje kontakt

z dobrem i pi?knem.

Danuta Wójcik

Czytam i rysuj? z energi?

W dniu 15 stycznia 20 lOr. w Ksi??nicy Zamojskiej odby? si? uroczysty fi

na? konkursu plastycznego "Czytam i rysuj? z energi?". Konkurs ten by? pod
sumowaniem prowadzonej przez Ksi??nic? akcji promuj?cej czytelnictwo
i edukacj? z zakresu bezpiecznego u?ytkowania energii elektrycznej, wspieranej

przez firm? PGE Dystrybucja Zamo??.

Akcja prowadzona by?a od pocz?tku grudnia 2009 r. w zamojskich placów
kach przedszkolnych i adresowana by?a do dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Biblio

tekarze Oddzia?u dla Dzieci i M?odzie?y oraz pi?ciu filii bibliotecznych odwie

dzali przedszkola, czytaj?c dzieciom ksi??ki zwi?zane z elektryczno?ci?, m.in.

utwory Juliana Tuwima, Wandy Chotomskiej, W?odzimierza Scis?owskiego,

Agnieszki Fr?czek, Doroty Gellner. Czytaniu towarzyszy?y pogadanki o pr?dzie
i jego znaczeniu w ?yciu codziennym oraz projekcja filmu "Bezpieczniej z pr?-
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dem", prezentuj?cego zasady bezpiecznego korzystania z urz?dze? elektrycz

nych. Dla wszystkich uczestników akcji, tj. ok. 1 500 dzieci, sponsor przygoto

wa? zak?adki ksi??kowe. Podczas spotka? bibliotekarze zach?cali dzieci do

udzia?u w konkursie plastycznym. Zadaniem konkursowym by?o namalowanie,

przy u?yciu dowolnych technik, pracy b?d?cej plastyczn? interpretacj? czyta

nych tekstów literackich. Nasza inicjatywa by?a promowana w lokalnych me

diach. Patroni medialni przedsi?wzi?cia tj. Kronika Tygodnia, Zamojska Telewi

zja Internetowa, Gazeta Miasta, Gazeta Zamojska, Katolickie Radio Zamo??,

Radio ESKA oraz Zamo?? ONLINE zadbali o bie??c? informacj? o akcji i kon

kursie.

Do oceny prac powo?ana zosta?a Komisja Konkursowa w sk?adzie: Izabela

Winiewicz-Cybulska, Robert Gomu?ka, Bo?ena Gomu?ka, Pawe? CzechaIski.

W pracach komisji uczestniczy?a równie? Dyrektor Biblioteki - Danuta Kawa?

ko. Komisja w dniu 18 grudnia 2009 r. oceni?a 285 prac plastycznych, które

nap?yn??y na konkurs z 13 przedszkoli. W kategorii I oceniono 28 prac, w kate

gorii II - 90 prac, w kategorii III - 167 prac. Przy ocenie prac konkursowych

Komisja Konkursowa bra?a pod uwag? nast?puj?ce kryteria: zgodno?? pracy

z tematem konkursu, oryginalno?? pracy, pomys?owo?? autorów, estetyk? pracy

i jej warto?ci artystyczne. Regulamin konkursu zak?ada? przyznanie w ka?dej

kategorii wiekowej 3 nagród g?ównych oraz 12 wyró?nie?. Komisja ze wzgl?du
na dysproporcje w liczbie prac konkursowych w poszczególnych kategoriach

wiekowych dokona?a innego ni? przewidywa? regulamin podzia?u wyró?nie?. W

grupie najm?odszej przyznano l wyró?nienie, w grupie ?redniej 17 wyró?nie?,
natomiast w grupie naj starszej przyznano 22 wyró?nienia. Nagrody g?ówne
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przyznano w ka?dej kategorii wiekowej. W sumie nagrodzono i wyró?niono
49 prac. Prace te znalaz?y si? na wystawie pokonkursowej, która otwarta zosta?a

w dniu 23 grudnia 2009 r. W opinii komisji prace konkursowe reprezentowa?y
bardzo wysoki poziom.

Na imprez? fina?ow? laureaci dotarli niemal w komplecie. Towarzyszyli im

rodzice, dziadkowie, nauczyciele i dyrektorzy przedszkoli. Komisj? konkursow?

reprezentowa?a Izabela Winiewie?-Cybulska, natomiast sponsora Sebastian

Kawa?ko. Impreza wzbudzi?a ogromne zainteresowanie mediów lokalnych.
Go?ci powita?a Dyrektor Ksi??nicy, dzi?kuj?c wszystkim za liczne przyby

cie. Na r?ce przedstawiciela sponsora pani Dyrektor przekaza?a Prezesowi PGE

Dystrybucja Zamo??, Jaros?awowi Mudzie podzi?kowanie za wspieranie inicja

tyw kulturalnych biblioteki, a tak?e za fundusze przekazane bibliotece w listo

padzie 2009 r. na zakup ksi??ek dzieci?cych i m?odzie?owych. Sebastian Ka

wa?ko podzi?kowa? organizatorom za zwrócenie si? do reprezentowanej przez

niego firmy z propozycj? interesuj?cej wspó?pracy. W cz??ci oficjalnej zabra?a

tak?e g?os Joanna Ko?tun, b?d?ca koordynatorem przedsi?wzi?cia, przedstawia

j?c przebieg akcji i konkursu, natomiast Izabela Winiewie?-Cybulska odnios?a

si do artystycznego prac.

Najbardziej ekscytuj?c? chwil? by?o wr?czenie nagród, które oczekiwa?y na

laureatów z?o?one pod choink?. By?y to ksi??ki i pluszowe maskotki. Maluchy

odbiera?y nagrody w towarzystwie nauczycieli, pod kierunkiem których tworzy

?y prace plastyczne. Dla pedagogów przygotowane zosta?y pisemne podzi?ko
wania za wk?ad pracy i zaanga?owanie w realizacj? przedsi?wzi?cia. Na na

szych go?ci tego dnia czeka? s?odki pocz?stunek.
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Kolejn? atrakcj? by?a zabawa choinkowa. W ozdobionej karnawa?owo sali,

przy muzyce, integrowali si? wszyscy: dzieci, opiekunowie, nauczyciele, biblio

tekarze.

Widok u?miechni?tych i dumnych ze swoich osi?gni?? dzieci by? dla nas

nagrod? za wk?ad pracy w?o?ony w organizacj? tego przedsi?wzi?cia. Impreza
ta udowodni?a, ?e biblioteka mo?e z powodzeniem podejmowa? partnersk?

wspó?prac? z instytucjami nie zajmuj?cymi si? na co dzie? promocj? czytelnic

twa, a wspó?praca ta mo?e okaza? si? korzystna dla obu stron.

Joanna Ko?tun
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RELACJE

Wizerunek biblioteki i bibliotekarza -

warsztaty
dla instruktorów województwa lubelskiego

26 pa?dziernika 2009 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. ?opaci?

skiego w Lublinie zorganizowa?a w Ksi??nicy Zamojskiej warsztaty dla instruk

torów woj. lubelskiego. Warsztaty prowadzone by?y przez instruktorów WBP,

a rozpocz??y si? od wyk?adu dr Ma?gorzaty Sitarczyk pracownika naukowego
Zak?adu Psychologii Wychowawczej i Psychoprofilaktyki w Instytucie Psycho

logii UMCS w Lublinie nt. "Kompetencje interpersonalne bibliotekarzy wobec

zmian spo?ecznych i edukacyjnych". W swoim wyst?pieniu dr M. Sitarczyk
zwróci?a uwag? na zmiany dotycz?ce oczekiwa? spo?ecze?stwa wobec bibliote

karzy. Wspó?czesny bibliotekarz musi permanentnie doskonali? swoje kompe

tencje zawodowe, gdy? coraz wi?kszy nacisk k?adzie si? na elastyczno?? pracy

i szybkie reagowanie na zmiany. Zmieniaj? si? sposoby komunikowania si? lu

dzi oraz sposób podej?cia do pracy. Prac? wykonujemy w ró?nych porach, w za

le?no?ci od potrzeb, coraz cz??ciej w kooperacji z innymi pracownikami, co

wymaga umiej?tno?ci wspó?pracy w zespole. Daje si? zauwa?y? systematycznie

zmniejszaj?ca si? liczba etatów, co powoduje, ?e coraz trudniej o status sta?ego

pracownika.

Maj?c na uwadze te zmiany wspó?czesny bibliotekarz te? musi zmienia?

swój wizerunek. Przede wszystkim powinien by? kreatywny, posiadaj?cy okre

?lon? wiedz? oraz wykszta?cenie ogólne humanistyczne. Powinien by? eksper
tem w swojej dziedzinie i posiada? umiej?tno?? systematycznego doskonalenia

umiej?tno?ci zawodowych. Ponadto powinien by? dobrym managerem i nego

cjatorem, badaczem ?rodowiska, dla którego pracuje, "planist?" i operatorem
baz danych.vznawc? technologii informatycznych i zasad przedsi?biorczo?ci,

nauczycielem ci?gle otwartym na wiedz? i nowe umiej?tno?ci u?ytkowników
bibliotek. Coraz cz??ciej niezb?dna okazuje si? znajomo?? przynajmniej jedne

go j?zyka kongresowego.

Nast?pnie omówione zosta?y kompetencje zawodowe bibliotekarza: specjali

styczne (wiedza zawodowa), metodyczne (sposób dzia?ania) i osobowe: inter

personalne (zapewniaj?ce nam skuteczno?? realizacji celów w sytuacjach spo

?ecznych) i intrapsychiczne (umo?liwiaj?ce sprawne zarz?dzanie sob?).
W?ród niezb?dnych kompetencji wspó?czesnego bibliotekarza wymieniono:

planowanie, organizowanie i ocena w?asnego dokszta?cania i doskonalenia

zawodowego,
skuteczne komunikowanie si? w ró?nych sytuacjach,

efektywne wspó?dzia?anie w zespole
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- twórcze rozwi?zywanie problemów,

sprawne pos?ugiwanie si? komputerem i technologiami informacyjnymi.
Wykazano te? oczekiwania bibliotekarzy wobec managerów, m.in. umiej?t

no?ci zarz?dzania zmianami oraz motywowania do pracy i rozwoju zawodowe

go, umiej?tno?ci podejmowania trafnych decyzji. Umiej?tno?ci doboru pracow

ników i w?a?ciwej ich oceny, my?lenia i planowania strategicznego oraz umie

j?tno?ci kierowania karier? zawodow?.
W dalszej cz??ci warsztatów instruktorzy zapoznali si? z dzia?alno?ci?

Ksi??nicy Zamojskiej, któr? przedstawi?a dyrektor Danuta Kawa?ko. Podczas

zwiedzania poszczególnych agend pracownicy Biblioteki szczegó?owo prezen

towali codzienn? prac? i osi?gni?cia. Odpowiadali na liczne pytania go?ci doty
cz?ce wyników czytelniczych, metod pracy z czytelnikami ró?nych grup wie

kowych i zawodowych, osi?gni?? na poszczególnych stanowiskach.

Kierunki pracy instrukcyjno-metodycznej w 20 l O roku przedstawi?a instruk

tor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Lopaci?skiego w Lublinie Ma?

gorzata Pieczykolan.

Znaczn? cz??? warsztatów po?wi?cono zamierzeniom bibliotek powiato

wych na rzecz sieci terenowej w 2010 r. Instruktorzy reprezentuj?cy poszcze

gólne powiaty przedstawili plany dzia?a? na rzecz podleg?ej sieci bibliotecznej.
Z przedstawionych planów wynika, ?e dzia?alno?? bibliotek podporz?dkowana

b?dzie w br. g?ównie obchodom rocznic wa?nych wydarze? historycznych,
m.in. 200 rocznicy urodzin F. Chopina oraz 600. rocznicy Bitwy pod Grunwal

dem. Ponadto ka?dy powiat planuje w swoich placówkach ró?norodne formy

popularyzacji rocznic lokalnych. Wszystkie biblioteki powiatowe w swoich pla
nach na 20 lOr. przewidzia?y dzia?ania na rzecz unowocze?niania podleg?ych

placówek bibliotecznych oraz umacniania ic?i roli w ?rodowisku lokalnym.
Na zako?czenie dyrektor Ksi??nicy Zamojskiej z?o?y?a podzi?kowania or

ganizatorom warsztatów za umo?liwienie prezentacji naszej Biblioteki w?ród

bibliotekarzy woj. lubelskiego. Instruktorzy WBP oraz uczestnicy warsztatów

wyra?ali wdzi?czno?? za mo?liwo?? poznania dobrych praktyk oraz wymiany
do?wiadcze? zawodowych.

Danuta Zwoli?ska

Warsztaty KLANZY -

Bi?goraj 10-11.12.2009 r.

W dniach 10-11 grudnia 2009 r. w Bibliotece Pedagogicznej Oddzia? Bi?go

raj odby?y si? warsztaty metodyczne pod has?em Rado?? tworzenia i dzia?ania,

czyli metody pedagogiki i zabawy w pracy z tekstem literackim, zorganizowane
dla nauczycieli i bibliotekarzy przez Centrum Szkoleniowe KLANZA.
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PSPiA KLANZA, Polskie' Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów, orga

nizacja pozarz?dowa dzia?aj?ca w Polsce od kilkunastu lat, prowadzi przede

wszystkim szerok? dzia?alno?? szkoleniow? w zakresie nowatorskich form ani

macji spo?eczno-kulturalnej, nauczania i wychowania.
Warsztaty w Bi?goraju prowadzi?a p. Gra?yna Sobieska-Szostakiewicz. Na

sza skromna, 4-osoba grupa (Anna Wróbel, El?bieta Szczurek, Joanna ?uk i Be

ata W?c?awik) reprezentowa?a na tych zaj?ciach Ksi??nic? Zamojsk?, zreszt?

jako jedyne by?y?my pracownikami bibliotek publicznych. Pozosta?e uczest

niczki reprezentowa?y biblioteki szkolne i pedagogiczne. Tak wi?c -

oprócz

ogromnych korzy?ci wynikaj?cych z uczestnictwa w samych warsztatach -

spo-
. tkanie by?o ?wietn? okazj? do wymiany do?wiadcze? i nawi?zania kontaktów,
które mog? zaprocentowa? w przysz?o?ci nasz? wspó?prac?. Ale wracamy do

meritum sprawy, czyli co da?y nam dwudniowe warsztaty. I od razu odpowia
dam - ja w spotkaniu KLANZ-y bra?am udzia? po raz pierwszy - i mog? mie?

tylko nadziej?, ?e absolutnie nie po raz ostatni. Warsztaty przynios?y mi tak du

?o wiedzy i nowych umiej?tno?ci, ?e wraca?am do Zamo?cia z g?ow? wr?cz

"nabit?" pomys?ami. Przez dwa dni animatorka przekazywa?a nam -

wci?gaj?c
ka?d? z nas we wspóln? zabaw? - wiele nowych umiej?tno?ci, niekiedy chyba
nawet zapomnianych przez nas same, jak szycie i wyszywanie. W tej krótkiej

relacji chcia?abym wi?c podzieli? si? kilkorna uwagami, cho? b?dzie to tylko
u?amek tego, co ka?da z nas mog?a wynie?? z tego dwudniowego spotkania.

Warsztaty rozpoczyna?y si? od poznania i przedstawienia wszystkich osób -

tak te? przecie? rozpoczynaj? si? wszystkie nasze spotkania z dzie?mi. Anima

torka pokaza?a nam wiele nowych metod na integracj? grupy i nawi?zanie

pierwszych kontaktów. Jedn? z nich, bardzo prost?, jest przygotowanie wizytó
wek - karteczek, na których piszemy swoje imiona (ka?da litera imienia pisana

innym kolorem przez inn? osob?). Przede wszystkim musimy te? pami?ta?
o kilku podstawowych elementach rozpoczynaj?c zaj?cia z dzie?mi - szanujemy
si? nawzajem, jeste?my dla siebie ?yczliwi, pomagamy sobie, staramy si? ak

tywnie ucze?tniczy? w ró?nych formach pracy, a po zaj?ciach wszyscy wspól
nie sprz?tamy. Zaj?cia z dzie?mi musz? te? by? przede wszystkim bezpieczne,
cho? powinny nie?? du?o zabawy, ?miechu i aktywno?ci (tak?e fizycznej). Ale -

co wa?ne i co podkre?la?a prowadz?ca - dziecko ma te? prawo by? mniej ak

tywne, by? mo?e nie ka?da forma zaj?? odpowiada jego temperamentowi czy

zdolno?ciom. Dlatego rola bibliotekarza i jego indywidualne podej?cie do ka?

dego uczestnika zaj?? ma tak ogromne znaczenie.

W trakcie warsztatów pokazano nam bardzo du?o ró?nych, nowatorskich

form aktywnej pracy z tekstem literackim. W zaj?ciach wielokrotnie wykorzy

stywano muzyk? i taniec - ?wietny "Taniec baranków" - po??czony z masa?em

wywo?a? zachwyt. Ciekaw? form? pracy by?y te? dzia?ania z "chust? terapeu

tyczn?" i "chustami animacyjnymi" - cienkie, gazowe, bardzo kolorowe chus-
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teczki (do nabycia w ciuchlandach), którymi mo?na ?onglowa?, podrzuca?,
dmucha?, wykorzysta? z muzyk?. Nauka ?onglowania jest nie tylko zabaw? -

po

udanej próbie daje poczucie sukcesu ze zdobycia nowej umiej?tno?ci.

Wykorzystuj?c tekst literacki zawsze musimy pami?ta?, ?e mo?emy si? sku

pi? na ró?nych jego aspektach - w zale?no?ci z jak? grup? dzieci pracujemy.
Prowadz?ca pokaza?a nam to na przyk?adzie ksi??ki K. Boglar Kiesze? pe?na

elfów, w której zaakcentowa?a tematy tolerancji, inno?ci, pewnej tajemniczo?ci

czy oswajania dzieci?cych l?ków i strachów. W?ród wielu propozycji pracy

z tym tekstem znalaz?y si? m.in. origami - zrobienie krasnoludka (wykorzystany

jako wizytówka, list, kartka z ?yczeniami czy pacynka w teatrzyku), elementy

szycia i wyszywania - uszycie "kieszonki" i jej ozdobienie (kieszonka na stra

chy, smutki albo rado?ci). A strach mo?na oswaja? poprzez wykorzystanie tech

nik dramy, zreszt? technika wielokrotnie wykorzystywana przez animatork?.
We wszystkich formach i dzia?aniach pami?tajmy o dzieleniu grupy dzieci na

mniejsze 3-4 osobowe zespo?y, których zadaniem jest przygotowanie okre?lonej
scenki z wykorzystaniem bardzo prostych materia?ów - czasem wystarcz? zwy

k?e gazety, papier pakowy, no?yczki i ta?ma klej?ca. Inscenizuj?c scenki te

atralne, np. zako?czenie jakiej? ksi??ki - k?adziemy naciska na dobre zako?cze

nia, nie pozwalamy dzieciom na rozwijanie w?tków negatywnych. We wszyst
kich zabawach (np. "porz?dki w bibliotece", "czy lubisz swojego s?siada") pod-

. kre?lamy sposób zabawy -

bezprzemocy, agresji, wzajemnego przepychania,

przezwisk, na przekazywanie tylko pozytywnych komunikatów, w zarodku uci

namy wszystkie negatywne emocje (a wiem z w?asnego do?wiadczenia, ?e dzie

ci wr?cz szukaj? z?ych i negatywnych zdarze? - nie pozwalajmy na to absolutnie).
W?ród bloków tematycznych zrealizowanych na warsztatach znalaz?y si?

tak?e zalety ksi??ek dla dzieci - tworzyli?my w?asn? ksi??eczk? -

prosta forma

kilku z??czonych kartek, z kilkoma ciekawymi cytatami czy w?asnymi przemy

?leniami dotycz?cymi ksi??ek. I tu pos?u?? si? cytatem p. Kasi D?browskiej
z Nak?a Ksi??ki dla dzieci s? jak spodenki, trzeba koniecznie przeczyta? je w

odpowiednim czasie - bo si? z nich wyro?nie, który chyba powinien towarzy

szy? ka?dego dnia w pracy z dzie?mi.

Wykorzystuj?c wiele ró?nych ksi??ek dla dzieci /wspomnian? Kiesze? pe?n?

elfów K. Boglar, Bracia Lwie Serce A. Lingdren, Najwy?sz? Gór? A. Onichi

mowskiej czy biblijn? przypowie?? o synu marnotrawnymi p. Gra?yna Sobie

ska-Szostakiewicz pokaza?a nam tak du?? rozpi?to?? ich interpretacji i mo?li

wo?ci prowadzenia zaj?? dla dzieci, ?e szczerze mówi?c, to co opisa?am w tej

krótkiej relacji - to tylko wierzcho?ek góry lodowej, prze?li?ni?cie si? po tema

cie. By?oby bardzo trudno opisa? ka?d? form? i dzia?anie po kolei, które prze

prowadzi?y?my na tych warsztatach - chyba, ?e mia?abym do dyspozycji ca?y
numer Bibliotekarza Zamojskiego. Dwa dni, które sp?dzi?y?my w Bi?goraju by?y
bowiem wype?nione tak intensywn? prac?, ?e chyba ka?da z nas znalaz?a co?
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ciekawego do wykorzystania we w?asnej pracy. Wszystkie dzia?ania, które zo

sta?y nam przekazane i pokazane - mo?na i nale?y wykorzystywa? w naszej
dzia?alno?ci kulturalno-edykacyjnej w pracy z dzie?mi w grupie. Oczywi?cie
du?o ?atwiej jakie? dzia?anie przeprowadzi? bibliotekarzowi-nauczycielowi,

który "dostaje" do pracy grup? do?? jednorodn?, zarówno pod wzgl?dem wieku,

jak i umiej?tno?ci (zwykle jedna klasa). Nam, bibliotekarzom z placówki pu

blicznej, czasem trudno by?oby przeprowadzi? ca?e jedno dzia?anie - bo do bi

blioteki na zaj?cia przychodz? dzieci w wieku 6-12 lat, co ju? uniemo?liwia

wykorzystanie jego wszystkich elementów (ale wtedy trzeba po prostu impro
wizowa? - a to akurat potrafimy robi? ?wietnie). Na pewno mog? natomiast

.stwierdzi? jedno
- w ca?ej naszej pracy z dzie?mi musimy ci?gle powtarza?

(mo?e czasem do znudzenia) i podkre?la? jak wa?na jest integracja grupy, wza

jemny szacunek, ?e zawsze trzeba d??y? do wyznaczonego celu, ?e musimy

uczy? dzieci cierpliwo?ci wytrwa?o?ci, a jednocze?nie chwali? je za konkretn?
rzecz zrobion? w danej chwili - z takich ma?ych sukcesów sk?ada si? przecie?
nasze ?ycie. I bez wzgl?du na to jak? form? dzia?ania wykorzystamy -

czy to

b?d? techniki plastyczne, taniec i muzyka, techniki dramy czy origami albo inne

techniki manualne - dzieci musz? wiedzie? jedno - biblioteka to przede wszyst

kim miejsce spotkania z ksi??k?, pi?knym s?owem pisanym i to ono musi i po

winno kszta?towa? nasz? wra?liwo??, widzenie ?wiata, stosunek do drugiego
cz?owieka. I starajmy si? w naszej pracy z dzie?mi realizowa? has?o, ?e to w?a

?nie ksi??ka mo?e by? naszym dobrym przyjacielem, cho?by inni wy?miewali
to stwierdzenie jako naiwne i infantylne.

Beata W ?c?awik

"?wi?ta, ?wi?ta i po ...

"

?wi?ta Bo?ego Narodzenia to czas kiedy ca?a rodzina gromadzi si? przy stole,

wspólne spo?ywamy wigili?, ?piewamy kol?dy, wr?czamy prezenty, a w przy

tulnym i ciep?ym domu unosi si? zapach choinki. Trudno wyobrazi? sobie sytu

acj? w której na naszym stole zabrak?oby którejkolwiek z wigilijnych potraw,

mieliby?my k?opot ze zdobyciem drzewka choinkowego, a nasze dzieci nie do

sta?yby prezentów. Z roku na rok tu? przed ?wi?tami mkn? rodzinnie wycieczki

odwiedzaj?c supermarkety oferuj?ce coraz to bardziej wymy?lne "produkty

?wi?teczne" skutecznie uszczuplaj?c portfelowe zapasy. Jak za dotkni?ciem

czarodziejskiej ró?d?ki pojawiaj? si? w naszych domach wszelkiego rodzaju
detale ?wiadcz?ce o niechybnie zbli?aj?cych si? ?wi?tach: plastikowe bombki,

jednorazowe lampki, b?yszcz?ce ?a?cuszki, sztuczne jab?uszka, pod?wietlane
choinki, wszystko z przepychem "Made in China" - przecie? ?wi?ta s? raz w ro-
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ku. I tak przygotowani z pasj? czekamy na pierwsz? gwiazdk?, ?nieg prósz?cy
w wigili?, pasterk? w nocy, prezenty, ?yczenia.

I có?, pewnie i w tym roku moje ?wi?ta wygl?da?yby w?a?nie tak, gdyby nie

pewien ma?y drobiazg. Zanim moje dzia?ania skupi?y si? na batalii sklepowo
kuchennej odwiedzi?am Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie mia?am mo?liwo??

uczestniczenia w warsztatach "?wi?ta, ?wi?ta i po ...

"

po?wi?conych tradycji
?wi?t Bo?onarodzeniowych, obrz?dowo?ci i zwyczajom. Emocje zwi?zane z

warsztatami i tym czego si? dowiedzia?am podczas zwiedzania bezcennych pa

mi?tek dawnej wsi pot?gowa?a w tym dniu aura, która nie szcz?dzi?a siarczyste

go mrozu, ?niegu, przenikliwego ch?odu, ?miem twierdzi?, ?e odegra?a znacz?c?

rol? oraz by?a uzupe?nieniem realizowanych warsztatów.

Nasz? wycieczk? po Muzeum rozpocz?li?my od zwiedzania wiejskich chat,
które bezpowrotnie powoli znikaj? z pejza?u wspó?czesnej wsi. Ka?da z chat

prezentuje charakterystyczny dla poszczególnych regionów województwa ro

dzaj zabudowy i struktur? siedlisk wraz z wzbogacaj?cymi ekspozycj? elemen

tami odtworzonych indywidualnych poczyna? i upodoba? gospodarzy i miesz

ka?ców chat. Chaty, które ogl?dali?my, w swoim wystroju przygotowane by?y
na zbli?aj?ce si? ?wi?ta Bo?ego Narodzenia. Pi?knie udekorowane wycinankami
z bibu?ki okna, kolorowe kwiatki z krepiny, paj?ki s?omkowo-bibu?kowe pod

powa??, mere?kowana lub wyszywana po?ciel - wszystko dla pe?nego uczczenia

jednych z najwa?niejszych ?wi?t w roku.

Kustosz muzeum oprowadzaj?c wszystkich po ekspozycji opowiada? rów

nie? o innych tradycjach zwi?zanych z ?yciem obrz?dowo-religijnym. Zwyczaje
te, których praktyki zaprzestano, albo te? niewielu pami?ta mog?y by? zupe?n?

nowo?ci?. Dla nas ?wi?ta to przede wszystkim choinka i suto zastawiony stó?,

"dawniej" to szczególny czas adwentowego przygotowania, wykonywania

ozdób, strojenia chat, ?wi?tecznego pieczenia chleba. W?ród zapomnianych tra

dycji ?wi?tecznych, które stanowi?y nieodzowny atrybut ?wi?t bo?onarodzenio

wych by? zwyczaj umieszczania w chacie zielonej ga??zki jako symbolu ?ycia,

pomy?lnej wegetacji i wzrostu ro?lin. ?wie?e ga??zki ?wierkowe, jod?owe lub

sosnowe przybijano do p?otów, drzwi domów, wrót stodó?. Strojono nimi nie

tylko wn?trza mieszka? i obej?cie, ale tak?e ?ciany i ramy obrazów ?wi?tych.

By? te? zwyczaj wieszania u powa?y rozwidlonych wierzcho?ków ?wierku lub

samych ga??zek, które bogato i kolorowo zdobiono. Opowie?? kustosza mu

zeum lubelskiego przybli?y?a uczestnikom warsztatów tradycj? ?wi?tecznego
"króla", którego wnoszono w wigili? do chaty ustawiaj?c w rogach pomieszcze
nia. Ustawiony w ten sposób snopek zbo?a zwany tradycyjnie "królem" mia?

by? zapowiedzi? dobrobytu i obfitych plonów w nadchodz?cym roku.

Obecnie miejsce króla w naszym domu zajmuje drzewko choinkowe. Warto

tutaj nadmieni?, ?e nasza tradycyjna choinka, wszechobecna w ka?dym domu
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podczas ?wi?t, by?a pocz?tkowo traktowana nieufnie, natomiast sam zwyczaj jej

przystrajania rozpowszechni? si? dopiero oko?o 200 lat temu.

Tradycji zdobienia drzewek ?wi?tecznych po?wi?cono dalsz? cz??? szkole

nia. Z ubogich, zimnych, krytych strzech?, z klepiskiem zamiast pod?ogi chat

lubelskiego skansenu uczestnicy warsztatów przenie?li si? do wn?trza, ekspo

nowanego w muzeum, dworu ?redniozamo?nego ziemianina z po?owy XVIII

wieku. Wkraczaj?c w progi dworu mo?na si? poczu? jak bohaterka ksi??ki Elizy

Orzeszkowej "Nad Niemnem" przechadza? si? po pokojach, w których przy

ka?dym st?pni?ciu po drewnianej pod?odze mo?na us?ysze? histori? minionych
lat: wspania?e wie?ce jeleni na ?cianach, pi?knie zdobione kaflowe piece, drew

niane b?yszcz?ce meble, bia?a zastawa, gramofon, który dawno zamilk?, stary

album ze zdj?ciami, portrety
- wszystko opowiada?o dzieje tego domu, wyda

rzenia, koleje losów mieszka?ców dworu.

Centrum dworku stanowi? salon, w którym podziwiali?my pi?knie ustrojon?

choink?. Wszystkie elementy "stroju" drzewka stanowi?y r?cznie zrobione

ozdoby, gromadzone przez muzeum. Zachowane eksponaty muzealne to kolo

rowe je?yki z papieru, koralikowe ?a?cuszki, motyle, szyszki, a?urowe gazety

i gwiazdy, anio?ki, ozdoby s?omkowe, pawie oczka, op?atkowe ?wiaty, ozdoby
ze sreberka, malowane orzechy, ?a?cuchy z kolorowego papieru, ?wi?tecznie

przybrane wydmuszki jaj, "anielskie w?osy", lameta. Blasku choince dodawa?y
?wieczki zaczepione na ga??zkach. Pi?kna ozdobiona choinka by?a efektownym
elementem ekspozycji dworku.

Po obejrzeniu pomieszcze? muzealnych dworku uczestnicy mieli okazj? sa

modzielnie wykona? ozdoby choinkowe pod czujnym okiem kustosza muzeum.

Uczestnicy wykonywali papierowe ozdoby, op?atkowe ?wiaty, kolorowe ?a?cu

chy; podziwiali misternie wykonane koralikowe ozdoby skrz?tnie przechowy
wane w muzeum, których z racji "swoich lat" nie eksponuje si? na choince, nie

kiedy tylko mo?na ogl?da? je jako eksponaty wystawy. Zdumienie uczestników

warsztatów budzi? fakt z jak? pomys?owo?ci? nasze babcie i prababcie wyko

rzystywa?y dost?pne wówczas materia?y i potrafi?y wyczarowa? "cude?ka", któ

re po wielu latach budz? powszechny zachwyt. Jak wiadomo wykorzystywano
ówcze?nie dost?pne materia?y, tj. papier, bibu?k?, s?om?, bia?e i kolorowe op?at
ki, koraliki, wydmuszki jaj, piórka. Wiele materi??ów przeznaczanych na ozdo

by to dla nas obecnie nic nie znacz?ce odpady, ale jak si? okaza?o kilkana?cie lat

temu sprawdza?y si? ?wietnie przy wykonywaniu ozdób; sreberka po cukier

kach, metalowe opakowania po pa?cie do z?bów, korki od butelek. Kunszt wy

konania dawnych zabawek zachwyci? wszystkich uczestników spotkania.
Ka?dy uczestnik szkolenia wykona? "starym sposobem" ozdob? choinkow?,

móg? zabra? szablon i wykona? j? w domu, przystroi? swoj? choink? i z pewno

?ci? ozdoby wykonane samodzielnie by?y bardziej atrakcyjne ni? te kupione w

sklepie. W tym roku nie mia?am na stole pi?ciu ciast, by?y tylko dwa, za to ku

48



uciesze mojej córki na choinkowej ga??zce "dynda?y" koralikowe baletnice, pa

wie oczka, kolorowe szyszki, wydmuszko we miko?aje, je?yki z papieru, ozda

biane pierniczki. Ubieraj?c w tym roku choink? wyobra?my sobie, ?e wkracza

my w jakby lepszy, prawie czarodziejski ?wiat ?wi?t Bo?ego Narodzenia.

Renata Michalik

Chopinowskie inspiracje

25 listopada 2009 r. wraz z grup? bibliotekarzy z województwa lubelskiego
wzi??am udzia? w warsztatach artystycznych Chopinowskie inspiracje organi

zowanych przez Wojewódzk? Bibliotek? Publiczn? im. Hieronima Lopaci?

skiego w Lublinie. Impreza odby?a si? w ramach przygotowa? do obchodów

200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina i by?a przeznaczona dla bibliotekarzy

pracuj?cych z dzie?mi i m?odzie??. Spotkanie rozpocz?? pó?toragodzinny wy

k?ad absolwentki Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie mgr

sztuki - El?biety Anny Szpil Fryderyk Chopin: obraz, d?wi?ki, s?owa, po?wi?

cony ?yciu i twórczo?ci Fryderyka Chopina. Wyst?pieniu towarzyszy?a prezen

racjamuzyki i obrazu. Pani Szpil na temat Chopina mówi?a ciekawie i z pasj?,
.

ale k?opoty techniczne z odtwarzaniem muzyki TCZY prezentowaniem obrazów

znacznie zniekszta?ci?y odbiór tego wyst?pienia. Potwierdzi?a si? stara prawda,
?e gdy technika zawodzi, cz?owiek jest niezast?piony.

B?d?c w Ksi?garni u Hieronima, w ramach prezentacji O Chopinie wierszem

i proz?, obejrzeli?my kilka nowych albumów po?wi?conych temu kompozyto

rowi, m.in. Barbary Owczuk Chopin: mazowieckie impresje, Piotra Cie?li Pol

ska Chopina, Janusza Ekierta Fryderyk Chopin: biografia ilustrowana. Pozycje
te z niezwyk?? staranno?ci? wyda?o wydawnictwo "Muza". Spore zainteresowa

nie bibliotekarzy wzbudzi?a ksi??ka dla dzieci Chopin oczami dzieci Doroty

Wy?y?skiej-Konopielko z ilustracjami Katarzyny Boguckiej. Jej wydawc? jest

oficyna Book House, która zadba?a o dodatek w formie p?yty CD z muzyk?

Chopina.
W ramach Chopinowskich inspiracji zostali?my tak?e zaproszeni do Filhar

monii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego, gdzie z recitalem wyst?pi? Woj
ciech Wa?eczek. Artysta, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, zali

czany jest do naj wybitniejszych pianistów m?odego pokolenia. Ma na swoim

koncie wiele presti?owych nagród w mi?dzynarodowych konkursach piani

stycznych. Wojciech Wa?eczek w pierwszej cz??ci koncertu zaprezentowa? kilka

utworów Fryderyka Chopina. Niespodziank? cz??ci drugiej by?o wykonanie

kompozycji Franciszka Liszta. By?y to pie?ni, które powsta?y w wyniku inspira

cji pie?niami Chopina. Koncertu wys?uchali?my wspólnie z uczniami II Liceum
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Ogólnokszta?c?cego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie. Da?o si? za

uwa?y?, ?e lubelska m?odzie?, bywaj?ca na co dzie? w filharmonii, umie nie

tylko odpowiednio si? zachowa?, ale te? w skupieniu odbiera? muzyk? powa?n?.

Muzyczny deser z pewno?ci? wynagrodzi? bibliotekarzom pewien niedosyt,

powsta?y podczas wyk?adu pani Szpil. Wizyta w Lublinie by?a dla mnie nie

zwykle inspiruj?ca, mimo to, ca?o?ci przedsi?wzi?cia w jakim uczestniczy?am
nie okre?li?abym mianem "warsztatów".

Joanna Ko?tun

Poznajemy biblioteki Litwy i ?otwy

Nasze bibliotekarki na prze?omie maja i czerwca bra?y udzia? w wyje?dzie

integracyjno-edukacyjnym na Litw? i ?otw? zorganizowanym przez lubelski

Oddzia? Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

W Kownie odwiedzili?my Bibliotek? Polsk? - gdzie zapoznali?my si? z jej

dzia?alno?ci? na rzecz kultywowania j?zyka i kultury polskiej na Litwie. Ta

niewielka placówka, oprócz gromadzenia i udost?pniania ksi??ek w j?zyku pol

skim, aktywnie dzia?a na rzecz zachowania polsko?ci. Prowadzi sobotni? szko??

polsk? oraz zaj?cia upowszechniaj?ce polsk? kultur? i pi?miennictwo w lokalnej

spo?eczno?ci. Za okazan? nam ?yczliwo?? oraz w celu wzbogacenia niewielkie

go ksi?gozbioru przekazali?my do Biblioteki dar w postaci kilkudziesi?ciu ksi?
?ek z ?yczeniami by dobrze s?u?y?y Polakom z Kowna i okolic. Czas goni? i mu

sieli?my po?egna? niezwykle ?yczliwe nam Panie: Janin?, która prowadzi?a nas

?ladami Adama Mickiewicza i Jana Paw?a II oraz Wand?, która z ogromn?

?yczliwo?ci? pokazywa?a nam Bibliotek? Polsk?. Zanim dotarli?my do Rygi

zwiedzali?my zamek krzy?acki w Bausce, za? w nie dalekim Pilsrundale, zbu

dowany w szczerym polu, barokowy pa?ac E. J. Birona, ksi?cia kurlandzkiego.
Pa?ac z pi?knym ogrodem w stylu wersalskim porównywany jest do Pa?acu Zi

mowego w Petersburgu. Oba zaprojektowane zosta?y przez s?ynnego architekta

Rostrellego. "

Zwiedzanie Rygi rozpocz?li?my od obserwacji panoramy miasta noc?

z 26 pi?tra hotelu. Nast?pnego dnia Pani Ludmi?a - polskoj?zyczna przewodnik

po Rydze pokaza?a nam naj ciekawsze miejsca ?otewskiej stolicy. Najbardziej

zauroczy?a nas ryska Starówka oraz, chyba naj pi?kniejsze w Europie, secesyjne
kamienice. Du?o czasu po?wi?cili?my na zwiedzanie bibliotek. Kilka godzin

sp?dzili?my w jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej. Biblioteka, której

organizatorem jest samorz?d miasta, funkcjonuje na zasadach podobnych jak

polskie biblioteki publiczne. Utrzymywana jest g?ównie z bud?etu miasta oraz ze

?rodków pozabud?etowych pozyskiwanych na okre?lone zadania Od 2007 r. mie?ci
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si? w odnowionej i rozbudowanej kamienicy z 1895 r. Zajmuje 900 m2 na dwóch

kondygnacjach: oddzia? dla dzieci na parterze oraz wypo?yczalna dla doros?ych
na I pi?trze. Gromadzi ksi?gozbiór ogólny - obecnie liczy on 24 000 wol. Po

siada elektroniczny kataloJ zbiorów dost?pny w Internecie. Czynna w dni po

wszednie w godz. 1000-20 za? w soboty od godz. 1000 do 1600• Biblioteka prze

stronna, estetycznie urz?dzona, prowadzi o?ywion? dzia?alno?? upowszechnia

j?c? czytelnictwo i ?rodowiskow?. Na okoliczno?? naszej wizyty przygotowano

wystawk? literatury polskiej, gdzie mogli?my zobaczy? przek?ady H. Sienkie

wicza, E. Orzeszkowej, Cz. Mi?osza, B. Prusa, S. Lema, J. Chmielewskiej i in.

Przywitani byli?my z wielk? serdeczno?ci? przez Dyrektork? Biblioteki Cen

tralnej za? po Bibliotece oprowadza?a nas Lolita Grahojska - Dyrektor Filii.

Go?cili?my tak?e w jednym z 7 gmachów Biblioteki Narodowej. Podczas

spotkania Dyrektor Biblioteki przedstawi?a histori? oraz dzisiejsz? dzia?alno??

ryskiej ksi??nicy narodowej. Obejrzeli?my prezentacj? multimedialn?, gdzie

pokazano histori? Biblioteki oraz rol? jak? pe?ni obecnie. ?otewska Biblioteka

Narodowa powsta?a w 1919 roku jako Centralna Biblioteka ?otewska. W czasie

swej ponad 90-letniej dzia?alno?ci kilkakrotnie zmienia?a swoj? nazw?. Jest naj

wa?niejsz? bibliotek? naukow?, g?ównym archiwum pi?miennictwa ?otewskiego
i ogólnokrajowym o?rodkiem informacji bibliograficznej oraz wa?nym o?rod

kiem metodycznym dla innych bibliotek ?otwy. ?BN ?wiadczy us?ugi dla

. wszystkich u?ytkowników, ze szczególnym naciskiem na naukowców i bada

czy. Jej zasoby s? dost?pne bezp?atnie dla wszystkich czytelników. Od 1999 r.

rozpocz?to budow? biblioteki cyfrowej w ramach realizacji projektu "Dziedzic

two l: Renowacja ?otewskich periodyków (1822-1940)".
W roku 2000 wdro?ono katalog elektroniczny Biblioteki. Od 2006 r. trwaj?

prace nad tworzeniem Narodowej Biblioteki Cyfrowej ?otwy .Letonica".

Najwa?niejszym problemem ?otewskiej Biblioteki Narodowej s? warunki

lokalowe, w jakich si? obecnie znajduje. Rozwi?zanie tego problemu jest ju?
bliskie. W 2008 r. rozpocz?to budow? nowego gmachu dla ca?ej Biblioteki zlo

kalizowanego nad brzegiem D?winy. W chwili obecnej konstrukcja gmachu jest

.gotowa. Budynek wygl?da imponuj?co. Zako?czenie budowy planowane jest na

2012 rok.

Po wizycie w Bibliotece Narodowej, udali?my si? w drog? powrotn? zwie

dzaj?c w niedalekiej Jelgavie drugi pa?ac Birona oraz Kiejdany - siedzib? Ra

dziwi??ów. Mieli?my w pami?ci szum morskich fal z Jurmali, wra?enia jakich

dostarczyli nam arty?ci Opery Ryskiej oraz obraz miejsc zwiedzanych podczas
kilku ostatnich dni, równie? znanych z kart naszej historii, tj. Kowno, Kircholm

czy Kiejdany. Mam nadziej?, ?e nied?ugo uda nam si? znowu w podobnym
sk?adzie wybra? si? na turystyczny szlak, by poznawa? miejscowe biblioteki.

Danuta Zwoli?ska
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POMOCE METODYCZNE

Chopin
-

kompozytor wszechczasów
scenariusz wystawy

Cele:

- zaakcentowanie obchodów 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina,
- popularyzacja wiedzy o ?yciu i twórczo?ci Chopina,
- zaprezentowanie zbiorów Ksi??nicy Zamojskiej.

Miejsce:

dolny hol Ksi??nicy Zamojskiej
Termin:

marzec - kwiecie? 20 lOr.

Uk?ad wystawy:

Wystaw? otwiera? plakat zawieraj?cy has?o wystawy "Chopin - kompozytor wszech

czasów". Materia? wystawienniczy podzielono na 5 dzia?ów i umieszczono w 14 szkla

nych gablotach oraz 6 antyramach. Ka?dy dzia? opatrzono has?em. Zbiory zaprezentowa

no w nast?puj?cym uk?adzie:

Dzia? I: Biografia Chopina
Tekst: Najwa?niejsze fakty z ?ycia Chopina i jego najbli?szych

1771

15 kwietnia we Francji, we wsi Marainville ko?o Nancy, urodzi? si? Miko?aj Chopin, syn

ko?odzieja i w?a?ciciela winnicy Franciszka Chopina i Ma?gorzaty z domu Delfin.

1782

We wrze?niu urodzi?a si? we wsi D?ugie, ko?o Izbicy Kujawskiej Tekla Justyna Krzy?a

nowska, córka Jakuba i Antoniny.
1787

Jesieni? wraz z Janem Adamem Weydlichem i jego ?on? Miko?aj Chopin przybywa do

Polski.

1794

Miko?aj Chopin bierze udzia? w Powstaniu Ko?ciuszkowskim. Wst?puje do Gwardii

Narodowej, dowodzonej przez Jana Kili?skiego. Po kilku miesi?cach s?u?by otrzymuje

rang? kapitana. ..

1806

2 czerwca ?lub Miko?aja Chopina i Tekli Justyny Krzy?anowskiej w ko?ciele parafial

nym w Brochowie. Miko?aj jest w tym czasie guwernerem dzieci hrabiny Ludwiki.

Skarbkowej. Hrabina udost?pnia m?odemu ma??e?stwu jedn? z oficyn swojego dworku w

?elazowej Woli.

1810

l marca Chopinom urodzi? si? syn. Ch?opcu na chrzcie dano imiona Fryderyk Franci

szek. We wrze?niu rodzina Chopinów przenosi si? do Warszawy. Miko?aj otrzymuje
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posad? nauczyciela j?zyka francuskiego w Liceum Warszawskim. Chopinowie zamieszku

j? w oficynach Pa?acu Saskiego.
1816

Zdradzaj?cy nieprzeci?tny talent muzyczny Fryderyk rozpoczyna nauk? gry na fortepia
nie u Wojciecha ?ywnego.
1817

W listopadzie ksi?dz Józef Cybulski wydaje pierwszy znany nam utwór Chopina Polone

za g-moll.
1818

24 lutego w pa?acu Radziwi??owskim na wieczorze Towarzystwa Dobroczynno?ci ma

miejsce pierwszy publiczny wyst?p Chopina.
1822

Chopin rozpoczyna lekcje teorii muzyki i kompozycji u Józefa EIsnera Wilhelm Wac?aw

WOrfel uczy Fryderyka gra? na organach oraz udziela wskazówek w zakresie nowocze

snej techniki wirtuozowskiej.
1823

Chopin wst?puje do IV klasy Liceum Warszawskiego. Ko?czy je w roku 1826.

1826

We wrze?niu Chopin wst?puje do Szko?y G?ównej Muzyki w Warszawie, do klasy kom

pozycji Józefa EIsnera W 1829 ko?czy studia z adnotacj? EIsnera: "Szczególna zdatno??,

geniusz muzyczny".
1828

Od 9 wrze?nia do 6 pa?dziernika Chopin pod opiek? profesora Feliksa Jarockiego odby-
"wa podró? do Berlina. Tam ma okazj? zobaczy? czo?owych berli?skich muzyków, m.in.

Feliksa Mendelssohna

1829

W lipcu wraz ze znajomymi ojca Fryderyk Chopin wyje?d?a do Wiednia Dzi?ki stara

niom Wilhelma Wac?awa Wurfla oraz wiede?skiego wydawcy Tobiasa Haslingera
11 sierpnia w Kamtnertortheater Chopin daje publiczny koncert, By? to faktyczny debiut

Chopina jako pianisty i kompozytora na tak wysokim szczeblu muzycznego ?wiata Po

sukcesie pierwszego wyst?pu daje si? namówi? na drugi, 18 sierpnia Nast?pnego dnia

wyrusza w powrotn? podró? do Warszawy.
1830

11 pa?dziernika Chopin daje po?egnalny koncert w Warszawie. Wykonuje po raz pierw

szy publicznie Koncert e-moll, z udzia?em m.in. swojej m?odzie?czej mi?o?ci Konstancji

G?adkowskiej. 2 listopada opuszcza Warszaw? i udaje si? do Wiednia. W podró?y towa

rzyszy mujeden z najbli?szych przyjació? Tytus Woyciechowski.
1831

11 czerwca, po siedmiu miesi?cach pobytu w Wiedniu, dochodzi do publicznego wyst?

pu Chopina Na scenie Kamtnertortheater podczas imprezy benefisowej wykonuje cz???
Koncertu e-moll. 20 lipca opuszcza Wiede?, jedzie do Monachium, gdzie 28 sierpnia
w sali Towarzystwa Filharmonicznego daje koncert. We wrze?niu przebywa w Stuttgar

cie, gdzie zastaje go wiadomo?? o upadku Powstania Listopadowego. Jesieni? przybywa
do Pary?a.
1832
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26 lutego w sali Pleyela Chopin daje pierwszy publiczny wyst?p. Debiutuj?cy w Pary?u
Koncertem e-moll polski kompozytor odnosi wielki sukces. 20 maja wyst?puje ponow

nie, tym razem na estradzie Konserwatorium, bior?c udzia? w koncercie na rzecz ubo

gich. Pod koniec roku jest ju? s?awny, koncertuje w salonach polskiej i francuskiej ary

stokracji, publikuje swoje utwory w presti?owej oficynie Schlesingera, jest cenionym
i poszukiwanym pedagogiem. Poznaje wybitne osobisto?ci ?wiata artystycznego m.in.

Liszta, Mendelssohna, Rossiniego, Paera, Hillera, Cherubiniego, Kalkbrenera, Berlioza,
Franchomme'a

1833

Chopin zostaje cz?onkiem Towarzystwa Literackiego Polskiego. Poznaje Adama Mic

kiewicza.

1834

Chopin wraz z Ferdinandem Hillerem odbywa podró? do Akwizgranu na festiwal mu

zyczny Dolnej Nadrenii.

1835

15 sierpnia Chopin spotyka si? w Karisbadzie z rodzicami. Sp?dza z nimi miesi?c.
1836

W lipcu podczas pobytu w Dre?nie o?wiadcza si? o r?k? Marii Wodzi?skiej. Otrzymuje

warunkow? zgod? matki, ale ma??e?stwo to nie dochodzi do skutku.

1837

Chopin wraz z Camille Pleyelem odbywa swoj? pierwsz? podró? do Londynu.
1838

Pocz?tek d?ugoletniego zwi?zku Chopina z francusk? pisark? George Sand, z któr?
w pa?dzierniku wyje?d?a na Majork?. Towarzyszy im dwójka dzieci Sand.

1839

24 maja pierwszy pobyt Chopina w posiad?o?ci Sand w Nohant W latach 1841-46 kom

pozytor sp?dza tam ka?de wakacje.
1844

3 maja w Warszawie umiera w wieku 75 lat ojciec Chopina. W lipcu do Pary?a przyje?
d?a siostra Ludwika z m??em Kalasantym J?drzejewiczem. Na zaproszenie George Sand

goszcz? w Nohant.

1847

Ostateczne rozstanie Chopina z George Sand.

1848

16 lutego ostatni publiczny koncert Chopina w Pary?u. 19 kwietnia, za namow?Jane Stir

ling, Chopin wyje?d?a do Anglii i Szkocji, gdzie mimo s?abego zdrowia daje szereg kon

certów, m.in. w obecno?ci królowej Wiktorii. 1.6 listopada daje ostatni publiczny koncert.

Wyst?puje w Londynie na rzecz polskich emigrantów. 23 listopada ci??ko chory opusz

czalondyn.
1849

9 sierpnia na pro?b? Chopina do Pary?a przyje?d?a jego siostra Ludwika wraz z m??em i

córk?. Pod koniec wrze?nia Chopin przeprowadza si? do nowego mieszkania przy

12 Place Vendóme, Jest tak s?aby, ?e nie opuszcza mieszkania ?wiadomy post?puj?cej
choroby kompozytor wydaje dyspozycje dotycz?ce swoich ostatnich utworów. 17 pa?
dziernika o godzinie drugiej nad ranem Fryderyk Chopin umiera. Nast?pnego dnia Cy

prian Kamil Norwid pisze Nekrolog: Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem
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?wiata obywatel, Fryderyk Chopin zszed? z tego ?wiata. [ ... J 30 pa?dziernika odbywaj?
si? uroczysto?ci pogrzebowe w ko?ciele ?w. Magdaleny i na cmentarzu Pere Lachaise.

Kondukt ?a?obny prowadzi ksi??? Adam Czartoryski.

Almanach chopinowski 1949. Kronika ?ycia, dzie?o, bibliografia, literatura, ikonografia,
varia, oprac. K. Stromenger, B. E. Sydow. Warszawa 1949.

Chorni?ski J. M.: Chopin. Kraków 1978.

Czartkowski A., Je?ewska Z.: Fryderyk Chopin. Wyd. 3. Warszawa 1967.

Fleszarewa-Muskat S.: Ostatni koncert. Warszawa 1965.

Fryderyk Chopin. Wybór listów, oprac. Z. Jachimecki. Wroc?aw 2004.

Gordon-Smith M., Marek George R.: Chopin. Warszawa 1990.

Idzikowski M., Sydow B. E.: Portret Fryderyka Chopina. Kraków 1952.

Iwaszkiewicz 1.: Chopin. Wyd. 5. Kraków 1983.

Iwaszkiewicz J.: Pisma muzyczne. Warszawa 1983.

Je?ewska Z.: Fryderyk Chopin. Wyd. 4. Warszawa 1979.

Korespondencja Fryderyka Chopina z George Sand ijej dzie?mi. T. 1-2, oprac. K. Koby
la? ska. Warszawa 1981.

MayznerT.: Chopin. Wyd. 3. Warszawa 1987.

Przybylski R.: Cie? jaskó?ki. Esej o my?lach Chopina. Kraków 1995.

Pyzio J.: Fryderyk Chopin. Pozna? 1999.

Ratajczak J.: Romantyczni kochankowie. Zygmunt Krasi?ski, Fryderyk Chopin, Artur

Grottger. Pozna? 1989 s. 123.

Rusinek M.: Ma?y Chopin. Kraków 2009 .
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' Skowro?ska J.: Ma?y Chopin. Inscenizowane opowie?ci .Warszawa 1949.

Wawrzykowska-Wierciochowa D.: Muza S?owackiego i Chopina. Opowie?? biograficzna
o Marii Wodzi?skiej. Warszawa 1986.

Wierzy?ski K.: ?ycie Chopina. Bia?ystok 1990.
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Dzia? II: Twórczo?? Chopina
Tekst: Wspó?cze?ni o Chopinie ijego muzyce

Maurycy Mochnacki na ?amach "Kuriera Polskiego" z dnia 20 marca 1830 r.:

"Mazur prosty pod jego r?k? poddaje si? ch?tnie zmianom i modulacjom, zachowuj?c

w?a?ciwy wyraz i akcent. ?eby do wytwornej gry i genialnej kompozycji ??czy? tak

pi?kn? prostot? rodzinnego pienia, jak j? sobie Chopin przyswoi?, trzeba mie? odpowied
nie czucie, pozna? echa naszych pól i lasów, s?ysze? piosenk? wie?niaka polskiego."
Stefan Witwicki na ?amach "Powszechnego Dziennika Krajowego" z dnia 25 wrze?nia

1830 r.:

"Geniusz Chopina zapewnia mu niepospolit? i trwa?? s?aw?. Ju? s?yszany i oceniony w

Wiedniu, uwielbiony od Hummla i Czernego, mo?e by? pewny, i? pozyska pr?dko imi?

europejskie."
Robert Schumann na ?amach ,,AIlgemeine Musikalische Zeitung" z dnia 7 grudnia 1831 r.:

"Czapki z g?ów panowie, oto geniusz."
Maurice Schlesinger w li?cie do Karla Friedricha Kistnera z dnia 2 lutego 1833:

"Chopin jest nie tylko cz?owiekiem talentu, ale te? cz?owiekiem, któremu bardzo zale?y
na opinii. Cyzeluje on wci?? swoje utwory, od dawna uko?czone. Wszystko, 'co nam
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sprzedaje jest gotowe, mia?em to wszystko wielokrotnie w swoich r?kach. Ale u niego
zachodzi zasadnicza ró?nica mi?dzy «sko?czonym» a «dostarczonym»."
Feliks Mendelssohn w li?cie do siostry z dnia 6 pa?dziernika 1835 r.:

"Mi?o mi by?o znów przebywa? z prawdziwym muzykiem, nie z takimi pó? wirtuozami

a pó? klasykami, którzy chcieliby po??czy? w swej muzyce dostoje?stwo cnoty z rozko

szami grzechu, lecz z takim, który posiada swój w pe?ni indywidualny kierunek. I nawet

je?li jest on o ca?e niebo ró?ny od mojego, to i tak mog? si? z nim ?wietnie porozumie?
-

tylko z owymi po?owicznymi lud?mi nie mog?."
Robert Schumann w 33 numerze "Neue Zeitschrift fur Musie" z roku 1836:

"Bo gdyby pot??ny, samow?adny monarcha z pó?nocy wiedzia? jak niebezpieczny wróg

grozi mu w dzielach Chopina, w prostych melodiach jego mazurków, zabroni?by tej mu

zyki. Dzie?a Chopina to armaty ukryte w kwiatach."

George Sand w li?cie do Charlotte Marliani z dnia 26 kwietnia 1839 r.:

"Ten Chopin jest anio?em. Jego dobro?, czu?o?? i cierpliwo?? niepokoj? mnie czasem,

wydaje mi si?, ?e jest to istota zbyt delikatna, zbyt niezwyk?a i zbyt doskona?a, by ?y?

d?ugo naszym ci??kim i twardym ?yciem ziemskim. B?d?c ?miertelnie chory stworzy? na

Majorce muzyk? przywodz?c? nieodparcie my?l o raju. Ale tak bardzo przywyk?am wi

dzie? go w ob?okach, ?e nie wydaje mi si?, by jego ?ycie lub ?mier? co? dla niego zna

czy?y. Sam dobrze nie wie, na jakiej ?yje planecie."

Ignaz Moscheles w swoim dzienniku z pa?dziernika 1839 r.:

"Jego gra ad libitum, która u innych wykonawców jego utworów wyradza si? w beztak

towo??, u niego jest tylko mi?? oryginalno?ci? gry; dyletancko ostre modulacje, które mi

trudno prze?kn??, gdy gram jego rzeczy, ju? mnie nie szokuj?, bo jego delikatne palce

?lizgaj? si? przez nie z lekko?ci? elfów [ ... ]. Krótko, jest on unikatem w ?wiecie piani

stycznym."
Franz Liszt w "Gazette Musicale" z dnia2 maja 1841 r.:

"Jak innemu wielkiemu poecie, Mickiewiczowi, jego rodakowi i przyjacielowi, tak

i jemu dyktuje pie?ni muza ojczyzny, a ?ale Polski u?yczaj? tak?e jego wypowiedziom

jakiej? tajemniczej poezji, która dla tych wszystkich, co j? naprawd? odczuli, jest niepo

równywalna z niczym."

Eugene Delacroix w li?cie do przyjació? z dnia 22 czerwca 1842 r.:

"Prowadzimy nie ko?cz?ce si? rozmowy z Chopinem, którego lubi? bardzo i który jest

niezwyk?ym c??owiekiem; to naj prawdziwszy artysta, jakiego zdarzy?o mi si? spotka?
w ?yciu. Nale?y do tych rzadkich ludzi, których mo?na czci? i podziwia?."
Bohdan Zaleski po prywatym koncercie w domu Chopina, który odby? si? w dniu

2 lutego 1844 r. zanotowa? w swoim Dzienniku:

"Gra? nasamprzód cudne preludium, potem ko?ysank?,' dalej mazurka, znów ko?ysank?,
o której powiedzia?a pani Hoffman, ?e tak ?piewa? musieli anio?owie w Betlejem, potem

wspania?y polonez, i wreszcie w cze?? moj? improwizacj?, w której wywo?a? wszystkie

g?osy mi?e i bolesne z przesz?o?ci, zwodzi? w p?acz dumek i nareszcie zako?czy?: Jeszcze

Polska nie zgin??a na wszystkie tony, od bojowego a? do dzieci i anio?ów. Móg?bym o tej

improwizacji ksi??k? napisa?."
Hector Berlioz w .Journal des Debats" tu? po ?mierci Chopina:

"Jego kompozycje na fortepian stworzy?y szko??. Najoryginalniejszy wdzi?k, nieprzewi
dziane zwroty melodyczne, ?mia?o?? harmonii i niezale?no?? akcentu rytmicznego ??cz?

si? w nich z ca?ym systemem ornamentacji, którego by? wynalazc? i który jest nie do
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na?ladowania. Jego etiudy na fortepian s? arcydzie?ami, w których zespalaj? si? wybitne
cechy jego odr?bno?ci z najbardziej promiennymi natchnieniami."

Stanislaw Ko?mian w "Przegl?dzie Pozna?skim" na wie?? o ?mierci Chopina:
"Przede wszystkim Polakiem by? Chopin. Ka?dy jego czyn, ka?de s?owo nosi?o najdobit

niejsze tego znami?. [ ... J Có? dopiero mówi? o jego utworach. We wszystkich, czy drob

nego czy szerszego rozmiaru, zarówno odbija si? duch nasz narodowy ze wszystkimi

swymi w?a?ciwo?ciami."

Oskar Kolberg w "Bibliotece Warszawskiej" z dnia l listopada 1849:

".
.. ?aden mówca silniej od niego nie wstrz?sn?? umys?ami s?uchaczy, ?aden lekarz sku

teczniej nie koi? ran sercu zadanych, ?adna r?ka od ?mierci Beethovena dzielniej nie

dzier?y?a ber?a muzyki, a wszak?e nikt ?agodniej, nikt wdzi?czniej nim nie w?ada?."

Cyprian Kamil Norwid w "Dzienniku Polskim" z dnia 25 pa?dziernika 1849 r.:

"Umia? on naj trudniejsze sztuki zadanie rozwi?zywa? z tajemnicz? bieg?o?ci? - umia?

bowiem zbiera? kwiaty polne, rosy z nich ani puchu nie otrz?saj?c naj l?ejszego. I umia?

je w gwiazdy, w meteory, ?e nie powiem w komety ca?ej ?wiec?ce Europie, idea?u sztuk?

przepromienia?.
"
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Dzieje muzyki polskiej w zarysie. pod red. T Ochlewskiego. Wyd. 2 popr. i uzup. War

szawa 1983 s. 80-81.
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Steen M.: Wielcy kompozytorzy i ich czasy. Pozna? 2009 s. 40 l.
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Dzia? III: Polska Chopina
Tekst: Mapa ziem polskich z czasów Chopina
Na mapie zaznaczone zosta?y miejsca zwi?zane z pobytem Fryderyka Chopina
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Siwkowska 1.: Pan Chopin opuszcza Warszaw?. Wyd. 3. Warszawa 1969.

?elazowa Wola. Miejsce urodzenia Fryderyka Chopina, red. D. Morawski. Warszawa

1955.

Dzia? IV: Chopin w Poturzynie
Tekst: Chopin w Poturzynie (w oprac. Danuty R. Kawa?ko)

Poturzyn
- niewielka miejscowo?? po?o?ona w odleg?o?ci 3/4 mili od granicy gali

cyjskiej, 7 wiorst od stacji pocztowej w Do?hobyczowie, 40 wiorst od Tomaszowa.

30 wiorst od Hrubieszowa. W XIX w. by? w Poturzynie maj?tek ziemski, którego kolej

nymi w?a?cicielami byli Ostrorogowie, Baliccy i Woyciechowscy. Do historii kultury

polskiej Poturzyn trafi? dzi?ki Fryderykowi Chopinowi.

Fryderyk Chopin wybra? si? latem 1830 r. w 40 milow? drog? do Poturzy?skiego
Pa?stwa. W literaturze znale?? mo?na wiele hipotez na temat trasy w hrubieszowskie

strony. Wi?kszo?? z nich wskazuje na wybór starego historycznego szlaku nadwi?la?

skiego przez Piaseczno, Czersk, Gór?, Ryczywó?, Kozienice, Pu?awy, Ko?skowol?, Lu

blin, Krasnystaw, Zamo?? i Komarów do Oszczowa. Wydaje si? prawdopodobne, ?e

droga rozpocz?ta 12 lipca dyli?ansem i wiod?a przez Krasnystaw, gdzie mia?a miejsce

przesiadka do ekstra poczty, jad?cej przez Hrubieszów do Poturzyna. Celem podró?y

Fryderyka Chopina by?a wizyta u przyjaciela Tytusa Woyciechowskiego.

Tytus Woyciechowski urodzi? si? w 1808 r. we Lwowie, jako syn Józefa Woycie

chowskiego (ostatniego szambelana króla Stanis?awa Augusta Poniatowskiego) i Marii

z Balickich. W latach 1821-1823 kszta?ci? si? w Liceum Warszawskim, i w tym czasie

mieszka? na pensji prowadzonej przez rodziców Fryderyka Chopina.

Tytus Woyciechowski by? uzdolniony muzycznie. Podobnie jak Chopin, by? uczniem

Wojciecha ?ywnego. Para? si? nawet komponowaniem miniatur fortepianowych. Praw

dopodobnie muzykalno?? Wojciechowskiego uj??a Chopina i ugruntowa?a ich przyja??,

któr? dokumentuje obszerna korespondencja.
25 lutego 1838 r. Tytus po?lubi? Alojz? Mariann? Pelety?ówn?, córk? Alojzego Pole

ty?y i Teresy z Trzci?skich, dziedziców Wojs?awic. Woyciechowscy mieli czworo dzieci:

Józef?, Teres?, Mari? i W?adys?awa Tytus Wojciechowski by? nestorem polskiego cu

krownictwa. Ok. 1840 r. wybudowa? w Poturzynie cukrowni?, która pracowa?a do I woj

ny ?wiatowej. Mieszka? w Poturzynie do ?mierci w roku 1879. Pochowany zosta? na

cmentarzu parafialnym w Oszczowie.

Woyciechowscy mieli w Poturzynie rozleg?? posiad?o??. W okaza?ym parku ze sta

wami sta? dwór z oran?eriami. Dla Fryderyka i Tytusa by?y to z pewno?ci? bardzo udane

wakacje, a w zasadzie oko?o tygodniowy pobyt w Poturzynie, wspominany pó?niej jako

poturzy?skie awantury. Dla Fryderyka by? czasem odpoczynku w pi?knej okolicy, w to

warzystwie najlepszego przyjaciela, z nieod??cznym muzykowaniem. 'W tym czasie Fry

deryk niezwykle ceni? sobie opini? Tytusa o swoich kompozycjach, czemu dowodzi

prowadzona korespondencja: Twoje jedno spojrzenie po ka?dym koncercie by?oby mi

wi?cej jak wszystkie pochwa?y gazeciarzów, Elsnerów, Kurpi?skich. Soliwów i/d ....

Jest wielce prawdopodobne, ?e Fryderyk przywióz? do Poturzyna pierwodruk dedy

kowanych przyjacielowi Wariacji B-dur, napisanych na mozartowski temat z Don

Giovanniego "La ci darem la mano, Vari? pour le Piano-forte avec accompagnement

d'Orchestre, dedie a Mr. Titus Woyciechowski par Frederic Chopin. Oeuvre 2".
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Poturzyn Chopin b?dzie wspomina? w listach do Woyciechowskiego: Je?eli nie b?d?
mia? co je??, musisz mnie do Poturzyna za pisarka przyj??, b?d? tam ko?o stajni mieszka?,
tak dobrze przy Tobie, jak tego roku we dworze, czy: Szczerze Ci powiem, ?e mi przyjem
nie wspomnie? na to wszystko: jak?? t?sknot? zostawi?y mi Twoje pola, ta brzoza pod
oknami nie mo?e mi wyj?? z pami?ci. Wg J. Iwaszkiewicza, muzyczn? reminiscencj?
pobytu Chopina w Poturzynie stanowi Nokturn g-moll (op. 15 nr 3).

Uzupe?nienie mapy w?drówek Chopina po Polsce zawdzi?czamy równie? B. Voglo
wi, który podczas poszukiwania fortepianów z epoki Chopina trafi? na nast?puj?cy zapis:
Sta? tu te? fortepian br?zowy Pleyela, na którym grywa? Fryderyk Chopin dwukrotnie

przyje?d?aj?c do Starej Wsi z Poturzyna ze swym przyjacielem Tytusem Wojciechowskim.

Wg Vogla: prawdopodobnie to w?a?nie ów fortepian by? powodem dwukrotnych odwie

dzin w Starej Wsi. Stara Wie? z maj?tkiem Rakowskich s?siadowa?a z posiad?o?ci? Woy
ciechowskich w Poturzynie.

Z czasów, kiedy w Poturzynie przebywa? Chopin, pozosta?o niewiele. Jedynie krajo
braz nie uleg? zasadniczym zmianom i wokó? ci?gn? si? te same, rozleg?e pola Dwór

Tytusa Woyciechowskiego sp?on?? w ostatnich latach II wojny ?wiatowej. Zachowa?y si?

jedynie pozosta?o?ci zabudowa? gospodarczych i parku ze stawami oraz resztki funda

mentów po cukrowni. Z Woyciechowskimi zwi?zane s? tak?e inne pami?tki w Poturzy
nie. Na cmentarzu wyznaniowym znajduje si? kamienna figura Chrystusa (autorstwa

warszawskiego rze?biarza Konstantego Hegla), wykonana w 1842 r. na zamówienie Ba

lickiego (dziadka Tytusa Wojciechowskiego). Pierwotnie sta?a ona w poturzy?skim par

ku i prawdopodobnie w 1862 r. przeniesiono j? na cmentarz. Inna figura, Matki Bo?ej

Niepokalanie Pocz?tej, tak?e autorstwa Hegla, zlokalizowana jest na cmentarzu z I wojny

?wiatowej. Wg miejscowych przekazów przy figurze Matki Bo?ej znajduje si? grób Ma

rii Woyciechowskiej, córki Tytusa Wojciechowskiego, która zosta?a zamordowana w po

turzy?skim lesie w 1860 r. Razem z figur? Chrystusa zamówiona zosta?a prawdopodob
nie przez Balickiego, i jak ona zdobi?a wcze?niej poturzy?ski park. W pobliskim Osz

czowie, na parafialnym cmentarzu znajduje si? okaza?y grobowiec rodziny Woyciechow
skich.

Nieopodal szko?y zlokalizowana jest p?askorze?ba (wyk. przez J. Bulewicza z Zamo

?cia w 1985 r.), z nast?puj?cym tekstem: PAMI?CI/FRYDERYKA CHOPINA / KTÓ

RY W POTURZYNIE / GO?CI? U PRZYJACIELA / TYTUSA / WOYCIECHOW

SKlEGO / W 1830 r. / TUTEJSZE PIE?NI LUDU / UWO??C W SERCU / GDY NIE

BA WEM / OPUSZCZA? / KRAJ NA ZA WSZE.

Afanazy R.: Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. T. 6. Wyd. 2

przejrz. i uzup. Wroc?aw 1995 s. 186-187.

Bajor H.: Nieznany pa?ac w Poturzynie. .Zamojski Kwartalnik Kulturalny" 1986 nr s. 14-15.

Cie?la P.: Polska Chopina. Warszawa 2009 s. 234-235.

Dybek A.: Tam, gdzie spacerowa? Fryderyk Chopin. "Gazeta Wyborcza" 1999 nr 244,

dod. ,,Lublin" s. 1.

Gawro?ski L.: Chopin z Poturzyna. ,,Kronika Zamojska" 1994 nr 12 s. 8.

Kazimierczuk Z.: U Chopina w Poturzynie. ,,Przegl?d Kresowy" 1993 nr 2 s. 45.

Kiecana B.: Tytus i Frycek. "Tygodnik Zamojski" 2002 nr 34 s. 12.

Korespondencja Fryderyka Chopina. T. 1-2, zebra? i oprac. B. E. Sydow. Warszawa 1955.

Kowalewska E.: Zamojskie w?tki ?yciorysu Fryderyka Chopina. "Kronika Tygodnia"
2003 nr 42 s. 18.
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Mat?awska H.: Chopin gra? w Poturzynie. ,,Zamojski Kwartalnik Kulturalny" 1987 nr I

s.22-23.

Mazur M.: Za pisarka w Poturzynie. "Tygodnik Zamojski" 2V09 nr 8 s. 18.

Piero?yna E.: Mi?o?? i przyja?? w ?yciu Chopina. Warszawa 2005.

Pytlak A.: Chopin w Poturzynie. "Tygodnik Zamojski" 1999 nr 41 s. 12.

Dzia? V: Mi?dzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina
Tekst: Mi?dzynarodowyKonkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina

Mi?dzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina nale?y do naj star

szych i najbardziej presti?owych konkursów muzycznych na ?wiecie. Z inicjatyw? zor

ganizowania Chopinowskiego Konkursu w 1927 roku wyst?pi? pianista i pedagog Jerzy
?urawlew. Pierwsz? nagrod? ufundowa? Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej -

Ignacy
Mo?cicki. W I Konkursie Chopinowskim udzia? wzi??o 26 pianistów z o?miu krajów. Do

ostatniego, zorganizowanego w roku 2005 zg?oszono rekordow? liczb? uczestników -

350, st?d te? niezb?dne by?y eliminacje wst?pne.

Konkurs Chopinowski odbywa si? co pi?? lat. II wojna ?wiatowa uniemo?liwi?a zor

ganizowanie Konkursu w roku 1942. Organizatorem trzech pierwszych przedwojennych
konkursów by?o Warszawskie Towarzystwo Muzyczne. Nad dwoma pierwszymi konkur

sami powojennymi opiek? sprawowa?o Ministerstwo Kultury i Sztuki, natomiast w latach

1960 - 2005 organizatorem konkursu by?o Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. XVI

Mi?dzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina organizowany b?dzie

przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Odb?dzie si? w dniach 2 - 23 pa?dziernika
2010 r., po wcze?niejszych eliminacjach, które odb?d? si? w kwietniu.

Mi?dzynarodowy Konkurs Chopinowski jest jednym z nielicznych monograficznych
. konkursów pianistycznych na ?wiecie, pozostaje niezmienne po?wi?cony wykonawstwu

muzyki jednego kompozytora. Na program konkursu sk?adaj? si? wy??cznie utwory Fry

deryka Chopina.

Zwyci?zcy kolejnych edycji Mi?dzynarodowego
Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina:

Lev Oborin (ZSRR) - I nagroda w roku 1927

Alexander Uni?ski (USA) - I nagroda w roku 1932

Jakov Zak (ZSRR) - I nagroda w roku 1937

Halina Czerny-Stefa?ska (Polska) i Bella Dawidowicz (ZSRR)
- I nagroda ex aequo w roku 1949

Adam Harasiewicz (polska) - I nagroda w roku 1955

Maurizio Pollini (W?ochy) - I nagroda w roku 1960

Martha Argerich (Argentyna) - I nagroda w roku 1965

Garrick Ohlsson (USA) - I nagroda w roku 1970

Krystian Zimerman (polska) - I nagroda w roku 1975

Dang Thai Son (Wietnam) - I nagroda w roku 1980

Stanis?aw Bunin (ZSRR) - I nagroda w roku 1985

w roku 1990 i 1995 nie przyznano I nagrody
Yundi Li (Chiny) - I nagroda w roku 2000

Rafa? Blechacz (Polska) - I nagroda w roku 2005
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Komorowska M.: O laur Chopina. .P?ornyk" 1980 nr 18 s. 6-7.

Stokowska M.: Nie tylko Polacy znaj? Chopina. .P?omyczek" 1980 nr 19 s. 514.

TWB: Jurorzy Konkursów Chopinowskich. .P?ornyczek" 1987 nr 4 s. 7.

Waldorff 1.: Wielka gra. Rzecz o Konkursach Chopinowskich. Wyd. 2. Warszawa 1985.

Wysocki S.: Wokó? Konkursów Chopinowskich. Wyd. 2. Warszawa 1987.

Joanna Ko?tun

Zygmunt Klukowski -

lekarz, historyk, bibliofil

scenariusz wystawy

Miejsce i czas wystawy:
Galeria .Exlibris" Ksi??nicy Zamojskiej - 2-30 listopada 2009 r.

Cel wystawy:

przybli?enie sylwetki doktora Zygmunta Klukowskiego - autora pami?tników,
kronikarza wydarze?, lekarza i mi?o?nika ksi??ek

popularyzacja dorobku literackiego Zygmunta Klukowskiego

prezentacja literatury po?wi?conej Zygmuntowi Klukowskiemu

uzupe?nienie tematyczne do seminarium z dn. 16 listopada 2009 r. pod tym

samym tytu?em

Scenografia wystawy:

wystaw? otwiera plakat pt. Zygmunt Klukowski - le korz. historyk, bibliofil

eksponowany materia? zosta? podzielony na 14 gablot i 16 plansz

GABLOTA I

Archiwum Historji i Filozofji Medycyny oraz Historyji nauk Przyrodniczych. - T.

4 (1926), Z. 2

Archiwum Historji i Filozofji Medycyny oraz Historyji nauk Przyrodniczych. - T.

3 (1925), Z. 2

Archiwum Historji i Filozofji Medycyny oraz Historyji nauk Przyrodniczych. - T.

5 (1926), Z. 1

Archiwum Historji i Filozofji Medycyny oraz Historyji nauk Przyrodniczych. -

1925

K1ukowski Z.: Lekarze jako dowódcy oddzia?ów powsta?czych w 1863 roku. -

Warszawa, 1926

K1ukowski Z.: Lekarze - zes?a?cy po powstaniu 1863 roku. - Warszawa, 1927

K1ukowski Z.: Sprawa o szerzenie d?umy w Lublinie. - Pozna?, 1927

GABLOTAlI

K1ukowski Z.: Higiena, wychowanie fizyczne i lekarz w dawnej szkole wojewódz

kiej w Szczebrzeszynie (1811-1852). - Lublin, 1933
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Klukowski Z.: Warunki higieniczne ?ycia ch?opów II W: Wystawa Higieny
9.XlI.1945-15.I.1946. - Lublin, 1945. - S. 25-29

Klukowski Z.: O ?aziebnictwie w dawnej Polsce II Ziemia Zamojska. - R. 5

(19224), nr 28, s. 4-6

GABLOTAIII

Klukowski Z.: Dawne szko?y im. Zamojskich w Szczebrzeszynie (1811-1825) :

zarys dziejów. - Zamo??, 1927

Klukowski Z.: Dawne szko?y im. Zamojskich w Szczebrzeszynie (1811-1825) :

zarys dziejów II Szko?y im. Zamojskich w Szczebrzeszynie 1811-1926 : zarys dzie

jów. - Szczebrzeszyn, 1927. - S. 49-131

Klukowski Z.: Dzieje Fundacji Szkolnej im. Zamoyskich w Zamo?ciu i Szczebrze

szynie. - Zamo??, 1938

Klukowski Z.: Dzieje Fundacji Szkolnej im. Zamoyskich w Zamo?ciu i Szczebrze

szynie II W: Teka Zamojska. - R.l (5) (1938), z. 3, s. 166-174

Klukowski Z.: Tradycja Szkó? Szczebrzeszy?skich II W: Ziemia Zamojska. - R. 9

(1928), nr 17, s. 2-3

GABLOTA IV

Klukowski Z.: Ruch Narodowy w Zamojszczy?nie w 1861-1862 r. (w ?wietle

urz?dowych ?róde? rosyjskich). - Zamo??, 1938

Klukowski Z.: Ruch Narodowy w Zamojszczy?nie w 1861-1862 R. (w ?wietle urz?

dowych ?róde? rosyjskich) II W: Teka Zamojska. - R. 1 (5) (1938), z. 2, s. 97-109

Klukowski Z.: Proces polityczny w?o?cian gminy Radecznica pow. zamojskiego w

latach 1906-1907. - Zamo??, 1939

Klukowski Z.: Proces polityczny w?o?cian gminy Radecznica pow. zamojskiego w

latach 1906-1907 II W: Teka Zamojska. - R. 2(6) (1939), z. 1, s. 25-35

Klukowski Z.: Zast?pca hr. Andrzeja Zamojskiego do wojska w latach 1823-1833

II W : Teka Zamojska. - R. 2(6) (1939), z. 2, s. 119-122

Artyku?y i ksi??ki dotycz?ce Z. Klukowskiego:

GABLOTA V

Kawa?ko D.'R.: Zygmunt Klukowski 1885-1959 : bibliografia. - Szczebrzeszyn,
2009

Zygmunt Klukowski /1885-19591 - lekarz, historyk, bibliofil: bibliografia przed

miotowo-podmiotowa I [oprac. Gra?yna Markiewicz], - Zamo??, 2009, dod. do

Bibliotekarza Zamojskiego nr 2/2009
'

Przysada A. : Zygmunt Klukowski: lekarz ze Szczebrzeszyna 1885-1959. - Szcze

brzeszyn, 2000

UIjasz A.: Dr Zygmunt Klukowski ze Szczebrzeszyna: w pi??dziesi?t? rocznic?

pierwszej edycji dzienników II Lublin Kultura i Spo?ecze?stwo, - R. 5 (2008), nr 4,

s.21-26

Dr med. Zygmunt Klukowski (1885-1959) : lekarz, kronikarz, historyk i regiona
lista II W : Ko?ci?ski M.: Znani i nieznani : szkice z przesz?o?ci Krasnobrodu. -

Lublin, 2002. - S. 107-113

62



Ma?kowski Z.: Aresztowanie, ?ledztwo i proces dra Zygmunta Klukowskiego
(15.04.1950-18.04.1951) II Zamojskie Studia i Materia?y. - R. 2 (2000), z. l, s. 215-

240

GABLOTA VI

Królikowski B.: Doktora Klukowskiego prace i dnie II Przegl?d Lubelski. - [T.] l

(1965),s.222-230
Ma?kowski Z.: Zygmunt Klukowski : lekarz, spo?ecznik, regionalista II W : Syl
wetki twórców Muzeum Zamojskiego. - Zamo??, 2001. - S. 12-20

Ma?kowski Z.: Zygmunt Klukowski : lekarz, spo?ecznik, regionalista II W : Wiek

XX : studia, publicystyka, wspomnienia. - Lublin, 2008. - S. 368-376

Ma?kowski Z.: Doktor ze Szczebrzeszyna II W : Region Lubelski. - z. l (3) 1986,

s.333-335

GABLOTA VII

Szyszka B.: Pracowite ?ycie II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1985, nr 3, s. 7-10

Przysada A.: Ukocha? miasto i ludzi II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1989, nr

2-3, s. 51-60

Czubara K: Bibliofilska pasja doktora II Zamojski Kwartalnik kulturalny. - 1998,

nr 2-3, s. 60-62

Kowalczyk K: Rozbiórka cerkwi w Szczebrzeszynie II Zamojski Kwartalnik Kul

turalny. - 1999, nr 3-4, s. 90-92

Czubara K : Szczebrzeszyn w czasie II wojny ?wiatowej (1939-1944) II Zamojski
Kwartalnik Kulturalny. - 2006, nr 3-4, s. 2736

•

GABLOT A VIII

Klukowski Z.: Wystawa druków polskich w Zamo?ciu II Ziemia Zamojska. - R. 4

(1923), nr 35-36, s. 13-16

?ukaszewicz K.: Wspomnienia starego lekarza. - Zamo??, 1937

Królikowski B.: Zygmunt Klukowski : zbieracz, wydawca i autor pami?tników II

Pami?tnikarstwo Polskie. - R. 2 (1972), nr 3, s. 28-39

Merkuryusz Polski Ordynaryjny.
- 1937, nr 33 (173)

GABLOTAIX

Zaproszenia i druki okoliczno?ciowe z lat 1926-1959 oraz z lat 2004, 2006, 2009

(14 egz.)

GABLOTAX

Szyszka B.: Listy Zygmunta Klukowskiego do Socha?skich II Archiwariusz Za

mojski. - R. 5 (2006),s. 1-80

Kapu?cik J.: Zygmunt Klukowski - lekarz-bibliofil i jego korespondenci (wybór

listów). - Roczniki Biblioteczne. - R. 27 (1983), z. 1-2, s. 607-639

Ma?kowski Z.: Dr Zygmunt Klukowski- kronikarz ziemi Zamojskiej (w 40. rocz

nic? ?mierci) II Nasze Forum. - 1939, nr 6, s. 4-5

Ko?ci?ski M.: Dr Zygmunt Klukowski - lekarz i regionalista II Ziemia Zamojska. -

2005, nr 2 (26), s. 24-25
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GABLOTA XI

Klukowski z.: Zamojszczyzna 1918-1943. T. 1. - Warszawa, 2007

Klukowski z.: Praktyka w Szczebrzeszynie II Karta. - 2004, nr 42, s. 4-55

Klulowski Z.: Wspomnienia z Moskwy (1896-1912) II Archiwum Historii Medy

cyny.
- T. 10 (1957), nr 1-2, s. 236-271

GABLOTA XII

Klukowski Z.: Dziennik 1944-45. - Lublin, 1990

Klukowski Z.: Dziennik z lat okupacji. - Lublin, 1959

Klukowski Z.: Zamojszczyzna 1944-1959. T. 2. - Warszawa, 2007

GABLOTA XIII

Terror niemiecki w Zamojszczy?nie 1939-1944 I pod red. Z. Klukowskiego. -

Zamo??, 1945

Dywersja w Zamojszczy?nie 1939-1944 I pod red. Z. Klukowskiego. - Zamo??, 1947

Zamojszczyzna w latach 1939-1944 I pod red. Z. Klukowskiego. - Zamo??, 1946

Niemcy i Zamojszczyzna 1939-1944 / pod red. Z. Klukowskiego. - Zamo??, 1945

GABLOTAXIV

Klukowski Z.: Zbrodnie Niemieckie w Zamojszczy?nie. - Warszawa, 1947

Klukowski Z.: Niedola i zag?ada ?ydów w Szczebrzeszynie. - Warszawa

Pie?ni Oddzia?ów Partyzanckich Zamojszczyzny. - Hrubieszów, 1999

Walka oddzia?ów ZW-AK i BCh Inspektoratu Zamojskiego w latach 1939-1944 T.

2 I materia?y zebra? i oprac. Z. Klukowski, A. Gli?ska, 1. Jó?wiakowski. - Zamo??,

1990

Wystawa zawiera równie? 16 plansz tematycznych.

Danuta Kowal

Najpi?kniejsza historia ?wiata

Nowy Testament w twórczo?ci osób niewidomych
i niedowidz?cych.

Regulamin konkursu literacko-plastycznego o zasi?gu ogólnopolskim

I. Organizatorzy:
Ksi??nica Zamojska im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu,

O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych.

II. Cele konkursu:

1. Pog??bienie wiedzy o Biblii ijej roli w ?yciu cz?owieka.

2. Stworzenie mo?liwo?ci osobom z dysfunkcj? wzroku do rozwijania swoich

zdolno?ci i umiej?tno?ci artystycznych i literackich.
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III. Zasady uczestnictwa:

Konkurs adresowany jest do osób niewidomych i s?abowidz?cych z terenu

ca?ego kraju:
- doros?ych z ró?nych ?rodowisk

- dzieci i m?odzie?y z klas integracyjnych, rehabilitacyjnych i szkolno-

wychowawczych o?rodków.

Organizatorzy proponuj? dwie mo?liwo?ci uczestniczenia w konkursie:

l. Przygotowanie i nades?anie pracy plastycznej adekwatnej do tematu.

Organizatorzy pozostawiaj? uczestnikom konkursu wybór formy plastycz

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

interpretacji tematu.

2. Przygotowanie i nades?anie pracy literackiej (poezji lub prozy), nigdzie nie

publikowanej:

utwory poetyckie (do 3 utworów),

proza (do 3 stron maszynopisu).
3. Prace powinny by? zaopatrzone w metryczk? zawieraj?c?: tytu? pracy, na

zwisko, imi? i wiek autora, adres do korespondencji. W przypadku uczest

ników zrzeszonych w stowarzyszeniach, o?rodkach lub innych instytucjach
dla niepe?nosprawnych, równie? adres placówki.

4. Nades?ane prace oceniane b?d? w dwóch kategoriach:
,

I kategoria - dzieci do lat '16

II kategoria - doro?li od lat 17

IV. Terminy:
Pace nale?y sk?ada? do dnia l pa?dziernika 2010 r. w Ksi??nicy Zamojskiej,
ul. Kamienna 20, pok. nr 10 (O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych):

poniedzia?ek, wtorek, ?rod? i pi?tek w godz. 9.00-17.00

Adres do korespondencji: Ksi??nica Zamojska im. Stanis?awa Kostki Za

moyskiego, ul. Kamienna 20, 22 - 400 Zamo??

V. Postanowienia ogólne:
1. Oceny prac dokona komisja powo?ana przez organizatorów.

2. Og?oszenie wyników nast?pi w listopadzie 20 lOr.

3. O wynikach konkursu i dok?adnym terminie imprezy fina?owej, laureaci

zostan? powiadomieni listownie lub telefonicznie.

4. Za przyjazd na podsumowanie konkursu nie b?d? zwracane koszty podró?y.
5. W sprawach spornych ostateczna decyzja nale?y do organizatorów.

Dodatkowe informacje dotycz?ce konkursu udzielane b?d? pod numerem te

lefonu (84) 62 711 54 wew. 36

Konkurs jest realizowany ze ?rodków fmansowych Ministra Kultury i Dziedzic

twa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego "Wydarzenia artystyczne".

65



Roztocze -

pi?kno wokó? nas

Regulamin konkursu fotograficznego

X edycja regionalnego konkursu ekologicznego

.Pi?kno tej ziemi sk?ania mnie do wo?ania o jej zachowanie dla przysz?ych pokole/i Je?li

kochacie t? ojczyst? ziemi?, niech wo?anie nie pozostanie bez odpowiedzi! ... W rodzinie i

w szkole nie mo?e zabrakn?? wychowania do szacunku dla ?ycia, dla dobra i pi?kna ...

"

Zamo?? 1999 r., katecheza wyg?oszona przez Papie?a Jana Paw?a II

Organizator:

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

Wykonano dzi?ki wspó?finansowaniu Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Cele konkursu:

Poznawanie oraz popularyzacja bogactwa i ró?norodno?ci ?rodowiska natu

ralnego 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 natur?.

l. Konkurs ma charakter otwarty, do udzia?u w nim zapraszamy dzieci i m?o

dzie? szkó? podstawowych, gimnazjów oraz m?odzie? szkó? ponadgimna

zjalnych.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie fotografii prezentuj?

cych n?jurokliwsze zak?tki Roztocza.

3. Fotografie nale?y wykona? w formacie A-4.

4. Ka?dy uczestnik mo?e przedstawi? do konkursu 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 szko?y.
6. Termin sk?adania prac do 17.05.2010 r. w Centrum Informacji Ekologicznej

(p. nr 3), Ksi??nicy Zamojskiej, ul. Kamienna 20.

7. Oceny prac, w 3 kategoriach wiekowych, dokona komisja powo?ana przez

organizatora.
8. Og?oszenie wyników i wr?czenie nagród nast?pi do 18.06.2010 r.

9. O dok?adnym terminie fina?owej imprezy laureatów zawiadomimy indywi
dualnie.

10. Prace konkursowe przechodz? na w?asno?? organizatora.
11. Uczestnicy konkursu oraz osoby zaproszone na podsumowanie konkursu

przyje?d?aj? na koszt w?asny.
12. Informacje o konkursie: tel. 8462711 54 w. 28. www.biblioteka.zamo??.pl

66



Centrum Informacji Ekologicznej Ksiq?nicy Zamojskiej powsta?o l czerwca 2005 r.

w wyniku rozpocz?tej wspó?pracy w 2002 r. mi?dzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony
?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,' a Powiatow? i Miejsk? Bibliotek? Pu

bliczn? w Zamo?ciu. Jego g?ównym celem jest upowszechnianie wiedzy na temat zagro
?e? i ochrony ?rodowiska naturalnego. Dzi?ki zgromadzonej literaturze pe?ni rol? o?rod

ka wiedzy o ekologii, przyrodzie i regionie zapewniaj?c dost?p do informacji wszystkim
zainteresowanych. zarówno dzieciom, m?odzie?y, jak i doros?ym.

Kalendarz rocznic literackich 2011
- wybór-

430 rocz. ur.
- HIERONIM MORSZTYN, pol. poeta barokowy (\581-1623)

STYCZE?
3.0 l 105 rocz. ur.

- ROMAN BRANDST AETTER (1906-1987), pisarz pol.
4.01 70 rocz. ?mo - HENR! BERGSON (1859-1941), filozof franc.; 1927 - Nagroda

Nobla

125 rocz. ur.
- HUGH LOFTING (\886-1947), amer. pisarz brytyjskiego po

chodzenia, autor utworów dla dzieci

4.01

90 rocz. ur. - WITOLD ZALEWSKI (1921-2009), pol. pisarz, publicysta, sce

narzysta, reporta?ysta

4.01

90 rocz. ur.
- FRIEDRICH nORRENMATT (1921-1990), szwajc. dramaturg,

prozaik, eseista i teoretyk teatru, pisz?cy w j?z. niem.

5.01

6.01

10.01

10.01

10 rocz. ?mo - MICHA? RUSINEK (1904-2001), pol. pisarz, dramaturg, poeta
50 rocz. ?mo - DASHIELL HAMMETT (1894- I 961), pisarz amer.

60 rocz. ?mo - SINCLAlR LEWIS (1885-1951), pisarz amer.; 1930 - Nagroda
Nobla

.

25 rocz. ?mo - JAROSLAV SEIFERT (1901-1986), poeta czes.; 1984 -

Nagro
da Nobla; 23.09 - 110 rocz. Uf.

10.01

10 rocz. ?mo - ALEKSANDER BOCHE?SKI (1904-2001), pisarz pol.
35 rocz. ?mo - AGATHA CHRISTIE (1890-1976), ang. pisarka

12.01

12.01

13.01

18.01

18.01

70 rocz. ?mo - JAMES JOYCE( 1882-1941), pisarz irl.

5 rocz. ?mo - JAN TWARDOWSKI (1915-2006), pol. poeta, ksi?dz
75 rocz. ?mo - RUDYARD KIPLING (\865-1936), pisarz brytyjski; 1907 -

Nagroda Nobla

90 rocz. ur.
- KRZYSZTOF KAMIL BACZY?SKI (\921-1944), pol. poeta

okresu wojennego

22.01

15 rocz. ?mo - JOSIF BRODSKI (1940-1996), poeta i eseista ros., 1987 - Na

groda Nobla

28.01

145 rocz. Uf. - ROMAIN ROLLAND (1866-1944), pisarz franc.; 1915 - Na

groda Nobla

29.01
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29.01 80 rocz. ur.
- W?ODZIMIERZ SCIS?OWSKI (1931-1994), pol. satyryk, autor

utworów dla dzieci i m?odzie?y
31.01 55 rocz. ?m. - ALAN ALEXANDER MILNE (1882-1956), pisarz ang.

LUTY

1.02 160 rocz. ?m. - MARY SHELLEY (1797-1851), ang. poetka i pisarka roman

tyzmu
6.02 105 rocz. ur.

- JADWIGA KORCZAKOWSKA (1906-1994), pisarka pol.;
autorka utworów dla dzieci

9.02 80 rocz. ur.
- THOMAS BERNHARD (1931-1989), austr. pisarz i dramaturg

9.02 130 rocz. ?m. - FIODOR DOSTOJEWSKI, pisarz ros. (1821-1881); 11.11 -

190 rocz. ur.

125 rocz. ur. - JERZY SZANIAWSKI (1886-1970), dramatopisarz pol.10.02

11.02

18.02

18.02

25 rocz. ?m. - FRANK HERBERT (1920-1986), amer. pisarz science fiction

115 rocz. ur. - ANDRE BRETON (1896-1966), pisarz fr.; 28.09 - 45 rocz. ?m.

45 rocz. ?m. - STANIS?AW MACKIEWICZ (pseudo. Cat, Gallieni Gallus,

Quand meme, Gaston de Cerizay) (1896-1966), pol. pisarz, publicysta; 18.12-

115 rocz. ur.

18.02 80 rocz. ur. - TONI MORRlSON (1931), pisarka amer.; 1993 -

Nagroda Nobla

20.02 5 rocz. ?m. - LUCJAN WOLANOWSKI (1920-2006), pol. pisarz, reporter,

t?umacz

23.02 190 rocz. ?m. - JOHN KEATS (1795-1821), poeta ang.

24.02 225 rocz. ur. - WILHELM GRIMM (1786-1859), niem. filolog, zbieracz

i wydawca ba?ni i legend
24.02 70 rocz. ?m. - EMIL ZEGAD?OWICZ (1888-1941), pisarz pol.
25.02 135 rocz. ?m. - SEWERYN GOSZCZY?SKI (1801-1876), pol. pisarz i poeta

MARZEC

5.03 45 rocz. ?mo - ANNA ACHMA TOW A( 1889-1966), poetka ros.

5.03 110 rocz. ur. - JULIAN PRZYBO? (1901-1970), poeta pol.
6.03 100 rocz. ur.

- HENRYK VOGLER (1911-2005), pol. pisarz, krytyk lit. i te

atralny
7.03 100 rocz. ur. - STEFAN KISIELEWSKI (pseud. Kisiel, Teodor Klon, Tomasz

Stali?ski, Julia Ho?y?ska) (1911-1991), pol. prozaik, publicysta, kompozytor,

krytyk muzyczny; 27.09 - 20 rocz. ?m.

8.03

10.03

12.03

250 rocz. ?m. - JAN NEPOMUCEN POTOCKI (1815-1761), pisarz pol.
150 rocz. ?m. - TARAS SZEWCZENKO (1814-1861), poeta ukr.

10 rocz. ?m. - ROBERT LUDLUM (1927-2001), amer. autor powie?ci sensa

cyjnych, aktor i producent
12.03 80 rocz. ur.

- JÓZEF TISCHNER (1931-2000), pol. ksi?dz, filozof i pisarz
14.03 210 rocz. ?mo - IGNACY KRASICKI (1735-1801), pol. poeta, dramaturg i pu

blicysta
20.03 20 rocz. ?m. -JAN ALFRED SZCZEPA?SKI (1902-1991), pol. literat, publicysta
23.03 130 rocz. ur.

- ROGER MARTIN DU GARD (1881-1958), pisarz fr.; 1937-

Nagroda Nobla

23.03 80 rocz. ur. - JERZY KRZYSZTO? (1931-1982), pisarz pol.
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24.03 85 rocz. ur. - DARlO FO (1926), w?. satyryk, autor sztuk teatralnych, re?yser

teatralny oraz kompozytor, 1997 -

Nagroda Nobla

5 rocz. ?mo - LES?AW M. BARTELSKI (1920-2006), pol. pisarz, autor s?ow

nika .Polscy pisarze wspó?cze?ni"

27.03

5 rocz. ?mo - STANIS?AW LEM (1921-2006), pol. pisarz, filozof, futurolog,
eseista; 12.09 - 90 rocz. ur.

27.03

28.03 70 rocz. ?mo - VIRGINIA WOOLF (1882-1941), pisarka ang.

KWIECIE?

1.04 115 rocz. ur.
- POLA GOJAWICZY?SKA (1896-1963), pisarka pol.

3.04 115 rocz. ur. - JÓZEF CZAPSKI (1896-1993), pol. pisarz, malarz

3.04 20 rocz. ?mo - GRAHAM GREENE (1904-1991), ang. powie?ciopisarz
4.04 20 rocz. ?mo - MAX FRISCH (1911-1991), pisarz szwajc.
6.04 110 rocz. ur.

- MARlAN HEMAR (1901-1972) (pseud. Jan Maria?ski, Marian

Wallenrod i inne), pol. pisarz i satyryk
8.04 80 rocz. ?mo - ERIK AXEL KARLFELDT (1864-1931), poeta szwedzki; 193 l

- Nagroda Nobla

12.04 150 rocz. ?mo - TYTUS DZIA? Y?SKI, polityk i dzia?acz narodowy, twórca

biblioteki kórnickiej, zamku i parku w Kórniku (1796-1861)
13.04 105 rocz. ur. - SAMUEL BECKETT (1906-1989), irl. pisarz i dramaturg; 1969

- Nagroda Nobla

25 rocz. ?mo -MARIA WARDASÓWNA (1907-1986), pol. pisarka17.04

23.04

23.04

24.04

395 rocz. ?mo - WilLIAM SZEKSPIR (1564-1616), ang. dramatopisarz
395 rocz. ?mo - MIGUEL QE CERVANTES (.)547-1616), pisarz hiszpa?ski
280 rocz. ?mo - DANIEL DEFOE (1660-1731), pisarz ang., prekursor nowo

?ytnej powie?ci
5 rocz. ?mo - JANUSZ WOLNIEWICZ (1929-2006), pol. pisarz, reporta?ysta

i podró?nik

27.04

MAJ'

2.05 185 rocz. ?mo - ANTONI MALCZEWSKI (1793-1826), poeta pol.
3.05 120 rocz. ur. - MICHAI? BULHAKOW (1891-1940), dramatopisarz i prozaik ros.

3.05 20 rocz. ?mo - JERZY KOSI?SKI (1933-1991), amer. pisarz pochodzenia pol.
5.05 165 rocz. ur.

- HENRYK SIENKIEWICZ (1846-1916), pisarz pol.; 1905 -

Nagroda Nobla; 15.11 - 95 rocz. ?mo

7.05 45 rocz. ?mo - STANIS?AW JERZY LEC (1909-1966), pol. poeta, satyryk i

aforysta
7.05 150 rocz. ur. - RABINDRANATH TAGORE, (w?a?c. R. Thakur) (1861-1941),

ind. poeta, prozaik, filozof, tak?e kompozytor i malarz; 1913 - Nagroda Nobla;

7.08 -70 rocz. ?mo

8.05 160 rocz. ur. - STANIS?AW WITKIEWICZ (1851-1915), pol. pisarz, malarz,

filozof, teoretyk sztuki

9.05 5 rocz. ?mo - JERZY FICOWSKI (1924-2006), pisarz pol.
10.05 25 rocz. ?mo - ANNA KAMIE?SKA (1920-1986), pol. poetka, autorka utwo

rów dla dzieci i m?odzie?y, t?umaczka

11.05 95 rocz. ur.
- CAMILO JOSE CELA (1916-2002), hiszp. prozaik, 1989 - Na

grodaNobla
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13.05 95 rocz. ?mo - SZOLEM ALEJCHEM (w?a?c. Szolem Rabinowicz) (1859-
1921), pisarz ?yd. pisz?cy w j?z. jidysz

13.05 10 rocz. ?mo - PAWE? HERTZ (1918-2001), pol. poeta, eseista, t?umacz

14.05 5 rocz. ?mo - MAGDA LEJA (1935-2006), pol. pisarka, autorka utworów dla

dzieci

19.05 40 rocz. ?mo - CZES?AW JANCZARSKI (1911-1971), pol. pisarz i poeta
20.05 25 rocz. ?mo - KAROL OLGIERD BORCHARDT (1905-1986), pisarz pol.
23.05 105 rocz. ?mo - HENRYK IBSEN (1828-1906)- dramaturg norw.

23.05 120 rocz. ur.
- PAR LAGERKVIST (1828-1906), szwedz. poeta, prozaik

i dramatopisarz; 1951 - Nagroda Nobla

CZERWIEC

6.06 65 rocz. ?mo - GERHART HAUPTMANN (1862-1946), niem. dramaturg i po

wie?ciopisarz; 1912 -

Nagroda Nobla

170 rocz. ur.
- ELIZA ORZESZKOWA(1841-1910), pisarka pol.

55 rocz. ?mo - JAN LECHO? (1899-1956), poeta pol.

6.06

8.06

11.06 75 rocz. ?mo - ROBERT E. HOWARD (1906-1936), amer. pisarz fantasy;
22.0 l - 105 rocz. ur.

25 rocz. ?mo -JORGE LUIS BORGES (1899-1986), pisarz argent.14.06

14.06

14.06

21.06

23.06

26.06

27.06

75 rocz. ?mo - GILBERT KEITH CHESTERTON (1874-1936), pisarz ang.

75 rocz. ?mo - MAKSYM GORKI (w?a?c. AM.Pieszkow) (1868-1936), pisarz ros.

100 rocz. ur.
- HANNA MALEWSKA (1911-1983), pol. pisarka

25 rocz. ?mo - JERZY PUTRAMENT (1910-1986), pol. poeta, prozaik
390 rocz. ur.

- JAN ANDRZEJ MORSZTYN (1621-1693), poeta pol.
10 rocz. ?mo - TOVE JANSSON (1914-2001), szwedzkoj?zyczna fi?ska pisar

ka, autorka utworów dla dzieci

30.06 100 rocz. ur.
- CZES?AW MI?OSZ (1911-2004), pol. poeta, 1980 - Nagroda

Nobla

LIPIEC

2.07

2.07

45 rocz. ?mo - JAN BRZECHWA (1898 lub 1900-1966), poeta pol.
50 rocz. ?mo - ERNEST HEMINGWAY (1899-1961), pisarz amer.; 1954-

Nagroda Nobla

3.07

4.07

4.07

60 rocz. ?mo - TADEUSZ BOROWSKI (1922-1951), poeta pol.
70 rocz. ?mo - TADEUSZ BOY-?ELE?SKI (1874-1941), pisarz pol.
125 rocz. ur. - JERZY HULEWICZ (1886-1941), pol. pisarz, teoretyk sztuki,

grafik i malarz

4.07

5.07

8.07

35 rocz. ?mo - ANTONI S?ONIMSKI (1895Jl.976), pol. pisarz i felietonista

80 rocz. ur. - JANUSZ DOMAGALIK (1931-2007), pisarz pol.
5 rocz. ?mo - JULIUSZ WIKTOR GOMULICKI (1909-2006), pol. pisarz, ese

ista, varsavianista, historyk literatury i edytor
9.07

9.07

10.07

10.07

10.07

315 rocz. ?mo - WAC?AW POTOCKI (1621-1696), pol. poeta

95 rocz. ur.
- STANIS?AW PAGACZEWSKI (1921-1984, pisarz pol.

15 rocz. ?mo - CZES?AW CENTKIEWICZ (1904-1996), pol. pisarz, podró?nik
140 rocz. ur. - MARCEL PROUST (1871-1922), powie?ciopisarz fr.

20 rocz. ?mo - W?ODZIMIERZ S?OBODNIK (1900-1991), pol. poeta, t?u

macz, satyryk, autor ksi??ek dla m?odzie?y
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15.07 135 rocz. ?mo - ALEKSANDER FREDRO (1793-1876), pol. komediopisarz,
pami?tnikarz i poeta

110 rocz. ur.
- BRUNO JASIE?SKI (1901-1938), pol. pisarz i poeta17.07

18.07

24.07

200 rocz. ur.
- WILLIAM MAKEPEACE THACKERA y (1811-1863), pisarz ang.

20 rocz. ?mo - ISAAC BASHEVIS SINGER (1902-1991), ur. w Polsce prozaik

?yd. tworz?cy w jidysz, publicysta, krytyk; 1978 -

Nagroda Nobla

26.07 155 rocz. ur.
- GEORGE BERNARD SHAW (1856-1950), dramaturg i eseista

pochodzenia irl.; 1925 - Nagroda Nobla

27.07 170 rocz. ?mo - MICHA? J. LERMONTOW (1814-1841), poeta ros.

SIERPIE?
1.08 85 rocz. ur. - JAN KASPROWICZ (1860-1926), poeta pol.

6.08 10 rocz. ?mo - JORGE AMADO (1912-200 l), braz. pisarz i publicysta
7.08 90 rocz. ?mo - ALEKSANDR BLOK (1880-1921), ros. poeta i dramaturg
7.08 70 rocz. ?mo - RABINDRANATH TAGORE (1861-1941), ind. poeta, prozaik;

1913 - Nagroda Nobla; 7.05 - 150 rocz. ur.

10.08 20 rocz. ?mo - TADEUSZ NOWAK (1930-1991), pol. poeta i prozaik
10.08 115 rocz. ur.

- STEFAN WIECHECKI (pseud. Wiech) (1896-1979), pol. pisarz
i dziennikarz

14.08 55 rocz. ?mo - BERTOLT BRECHT (1898-1956), niem. pisarz, dramaturg
15.08 75 rocz. ?mo - GRAZIA DELEDDA (1871-1936), powie?ciopisarka i nowe

listka w?.; 1926 - Nagroda Nobla

115 rocz. ur.
- JÓZEF WITTLIN (1896-1976), pol. pisarz17.08

.18.08-.

19.08

20.08

240 rocz. ur.
- WALTER SCOTT (1771-1832), szkocki pisarz i poeta

75 rocz. ?mo - FEDERICO GARCiA LORCA (1898-1936), poeta hiszp.
110 rocz. ur.

- SALVATORE QUASIMODO (1901-1968), w?. poeta, krytyk

teatralny; 1959 - Nagroda Nobla

35 rocz. ?mo - EYVIND JOHNSON (1900-1976), szwedz. pisarz; 1974 - Na

grodaNobla

25.08

25.08 120 rocz. ur.
- GUSTAW MORCINEK (1891-1963), pol. pisarz

29.08 5 rocz. ?mo - N?D?rn MAHFUZ (1911-2006), egipski prozaik; 1988 -

Nagroda Nobla; 11.12 - 105 rocz. ur.

WRZESIE?
2.09 35 rocz. ?mo - ST ANISLA W GROCHOWIAK (1934-1976), pol. poeta

2.09 10 rocz. ur. - CZESLAW JANCZARSKI (w?. Jan Antkiewicz) (1911-1971),

pol. pisarz i poeta; 19.05 40 rocz. ?mo

4.09 95 rocz. ?mo - JOSE ECHEGARAY y EIZAGUIRRE (1832-1921), hiszp,

dramatopisarz i polityk; 1904 -

Nagroda Nobla

12.09 30 rocz. ?mo -: EUGENIO MONTALE (1896-1981), poeta w?.; 1975 - Nagroda
Nobla; 12.10- 110 rocz. ur.

13.09 95 rocz. ur.
- ROALD DAHL (1921-1990), brytyjski pisarz, scenarzysta i pu

blicysta poch. norw.

19.09 100 rocz. ur.
- WILLIAM GOLDING (1911-1993), pisarz ang., 1983 - Nagro

da Nobla

20.09 40 rocz. ?m.-JORGOS SEFERIS (1900-1971), poeta gr.; 1963 - Nagroda Nobla
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23.09 110 rocz. ur.
- JAROSLAV SEIFERT (1901-1986), poeta czeski; 1984 - Na-

grodaNobla
24.09 190 rocz. ur.

- CYPRIAN KAMIL NORWID (1821-1883), poeta pol.
24.09 115 rocz. ur. - FRANCIS SCOTT FITZGERALD (1896-1940), pisarz arner.

26.09 20 rocz. ?mo -JERZY AFANASJEW (1932-1991), poL pisarz, poeta i re?yser
27.09 20 rocz. ?mo - STEFAN KISIELEWSKI (pseud. Kisiel, Teodor Klon, Tomasz

Stali?ski, Julia Holy?ska) (1911-1991), poL prozaik, publicysta, kompozytor;
7.03 - 100 rocz. ur.

28.09 25 rocz. ?mo - EWA SZELBURG-ZAREMBINA (1899-1986), poL pisarka,
autorka utworów dla dzieci

PA?DZIERNIK
.

4.10 270 rocz. ?mo - FRANCISZEK KARPI?SKI (1741-1825), poeta poL
9.10 5 rocz. ?mo - MAREK GRECHUTA(1945-2006), poL kompozytor i piosenkarz
9.10 75 rocz. ur. - AGNIESZKA OSIECKA (1936-1997), poL poetka, autorka pio

senek

17.10 110 rocz. ?mo - MICHA? BA?UCKI (1837-1901), pol. powie?ciopisarz i ko

mediopisarz
18.10 125 rocz. ur.

- HELENA BOGUSZEWSKA (1886-1978), pol. pisarka
20.10 65 rocz. UL

- ELFRIEDE JELINEK (1946), pisarka austr.; 2004 - Nagroda
Nobla

20.10 85 rocz. ur.
- ANDRZEJ WALIGÓRSKI (1926-1992), poeta, twórca kabaretu

radiowego Studio 202

21.10 165 rocz. ur. - EDMONDO DE AMICIS, pisarz w?. (1846-1908)
27.10 95 rocz. ur. - KAZIMIERZ BRANDYS (1921-2000), poL pisarz

LISTOPAD

1.11 5 rocz. ?mo - WILLIAM STYRON (1925-2006), arner. pisarz
2.11 175 rocz. ur. - MICHA? ANDRIOLLI (1836-1893), pol. rysownik, ilustrator

ksi??ek, malarz

2.11 15 rocz. ?mo -ARTUR MI?DZYRZECKI (1922-1996), pol. poeta, prozaik
3.11 110 rocz. ur.

- ANDRE MALRAUX, (1901-1976) pisarz franc.; 23.11 - 110

rocz. ur.

3.11 40 rocz. ?mo -JANINA PORAZI?SKA (1888-1971), pol. pisarka
4.11 80 rocz. ?mo - ARTUR OPPMAN (pseud. Or-Ot) (1867-1931), pol. poeta i

publicysta, autor utworów dla dzieci i m?odzie?y
6.11 90 rocz. ur.

- JAMES JONES (1921-1977), pisarz arner.

11.11 190 rocz. ur. - FIODOR DOSTOJEWSKI (1·&21-1881), pisarz ros.; 9.02 - 130

rocz. ?mo

12.11 75 rocz. ?mo - STEFAN GRABI?SKI (1887-1936), pol. pisarz grozy

15.11 95 rocz. ?mo - HENRYK SIENKIEWICZ (1846-1916), pol. pisarz; 1905 -

Nagroda Nobla; 5.05 - 165 rocz. ur.

22.11 95 rocz. ?mo - JACK LONDON (w?a?c. John Griffith London) (1876-1921),

pisarz amer.; 12.01 - 135 rocz. ur.

24.11 185 rocz. ur.
- CARLO COLLODI (w/ak C.Lorenzini) (1826-1890), pisarz w?.

24.11 120 rocz. ur.
- MARlA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA (1891-1945),

poL pisarka
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140 rocz. ur. - ANDRZEJ STRUG (w?a?c. Tadeusz Ga?ecki) (1871-1937),
pisarz pol.

28.11

130 rocz. ur.
- STEFAN ZWEIG (1881-1942), pisarz austr.28.11

29.11 25 rocz. ?mo - ZOFIA WO?NICKA (1924-1986), pisarka pol., autorka utwo

rów dla dzieci i m?odzie?y
30.11 80 rocz. ur. - JAN HIMILSBACH (1931-1988), pol. aktor, pisarz, scenarzysta

GRUDZIE?

5.12 5 rocz. ?mo - CEZARY LE?E?SKI (1930-2006), pol. pisarz, dziennikarz,
kanclerz Mi?dzynarodowej Kapitu?y Orderu U?miechu

10.12 75 rocz. ?mo - LUIGI PIRANDELLO (1867- 1 936), pisarz w?.; 1934 - Nagroda
Nobla

10.12 120 rocz. ur. - NELLY SACHS (1891-1970), poetka niemiecka, 1966 - Na

grodaNobla
11.12 105 rocz. UT. - NAD?IB MAHFUZ (1911-2006), egipski prozaik; 1988 - Na

groda Nobla; 29.08 - 5 rocz. ?mo

12.12 190 rocz. ur. - GUSTAW FLAUBERT (1821-1880), pisarz fr.

16.12 5 rocz. ?rn, - RYSZARD LISKOWACKI (1932-2006), pol. prozaik, poeta,

publicysta, autor ksi??ek dla m?odzie?y
17.12 90 rocz. ?mo - GABRIELA ZAPOLSKA (1857-1921), pol. dramatopisarka
18.12 115 rocz. ur. - STANIS?AW MACKIEWICZ (pseud. Cat) (1896-1966), pol.

pol. pisarz, publicysta; 18.02 - 45 rocz. ?mo

20.12 15 rocz. ?mo - CARL SAGAN (1934-1996), amer. astronom i pisarz
.21.12 90 rocz. ?mo - GABRIELA ZAPOLSKA (1857-1921), pol. pisarka, komedio-

pisarka
22.12 150 rocz. ur.

- ZENON PRZESMYCKI (1861-1944), krytyk literacki i arty

styczny, t?umacz, poeta wydawca
130 rocz. ur. - JUAN RAM6N JIMENEZ (1881-1958), poeta hiszp.; 1956-

Nagroda Nobla

24.12

26.12

29.12

31.12

31.12

120 rocz. Uf.
- HENRY MILLER (1891-1980), prozaik amer.

85 rocz. ?mo - RAINER MARIA RILKE (1875-1926), poeta austr.

25 rocz. ?mo - OLGIERD TERLECKI (1922-1986), pisarz pol.
75 rocz. ?mo -MIGUEL DE UNAMUNO Y YUGO (1864-1936), hiszp. pisarz
i filozof pochodzenia baskijskiego

Anna Kalniuk
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ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Icchak Lejb Perec (1852-1915)
bibliografia

Polski i ?ydowski pisarz, jeden z g?ównych twórców literatury

jidysz. Zajmowa? si? równie? krytyk? literack? i teatraln?.

Urodzony w Zamo?ciu i d?ugo zwi?zany z tym miastem.

?wiatowej s?awy pisarz by? tak?e adwokatem i dzia?aczem

spo?ecznym. Bogata twórczo?? literacka Pereca obejmuje

poezj?, proz? (g?ównie nowele), dramaturgi? i publicystyk?.
Pisa? w j?zyku jidysz, hebrajskim i polskim. Ju? za ?ycia
uznano go za klasyka literatury ?ydowskiej, przede wszystkim z

powodu ?wietnych nowel.

BmLIOGRAFIA PODMIOTOWA

1894

Felyeton : fun 1.ts fun redaktsye (Der Yudishe Bibliyotek). - Varshe : L. Perets,

1894

1903

Bekante bilder / firn Y. L. Perets. - Vilne : Y. Funk, 1903

1907

Bay nakht oyfn alten mark / Y. L. Perets. - Varshe : [s.n.], 1907

1909

In polish oyf der keyt / Y. L. Perets. - [S. 1. : s.n., ca 1909]
1910

Shriften, ertsehlungen un bilder / Y. L. Perets. - [S. 1. : s.n., ca 1910]
1911

Polemik mit der varshaver asimilatsye / Y. L. Perets. - Warszawa: [s.n.], 1911

1912

Der arendar / Y. L. Perets. - Varshe : "Mayselekh", 1912

1913

Alt un nay / Y. L. Perets. - Varshe: Internatsyonale Bibliyotek-Komp., 1913

1914

Nisim oyfn yam ; Y. L. Perets. - Varshe : "Mayselekh", 1914

1915

Sore bas toyvim / Y. L. Perets. - Varshe : "Mayselekh", [ca 1915]
Z nieznanego ?wiata : opowie?ci chasydzkie i ludowe / Icchok Lejb Perec ;

przek?ad z ?ydowskiego Samuela Wo?kowicza; przed. J. Schipera. - Warszawa

- Wroc?aw; nak?, Wydaw. "Safrus", [ok. 1915]

74



1918

Veber-liebe / Y. L. Perets. - Varshe : "Lebens-fragen", [ca 1918]
1920

Di tsayt. / Y. L. Perets. - Vilne : B. A. Kletskin, 1920

Dramen / Y. L. Perets. - Vilne : B. Kletskin, [ca 1920].
Literatur un leben / Y. L. Perets. - Wilno: B. Kleckin, [post 1920]

1921

Alt un nay / Y. L. Perets. - Vilne : B.A. Kletskin, 1921

Folkstimlikhe geshikhten / Y. L. Perets. - Vilne : B. A. Kletskin, 1921

Folkstimlikhe geshikhtn. / Y. L. Perets. - Varshe : .Dinezon-shul-farlag'', [1921]
Kinder-lider / Y. L. Perets. - Varshe : .Kultur-Lige", 1921

1922

Bay nakht oyfn alten mark / Y. L. Perets. - Vilne : B. A. Kletskin, 1922

Bilder UD skitsen / Y. L. Perets. - Vilne : B. A. Kletskin, 1922

Der arend ar / Y. L. Perets. - Varshe : .Kulrur-Lige", 1922

Dramen / Y. L. Perets. - Vilne : B. A. Kletskin, 1922

Folkstimlikhe geshikhtn / Y.L. Perets. - Varshe : .Dinezon-shul-farlag", 1922

Fun shtub un gas / Y. L. Perets. - Vilne: B. A. Kletskin, 1922

Monish / Y. L. Perets. - Vilne : B. A. Kletskin, 1922.

Oyb nisht nokh hekher / Y. L. Perets. - Vilne : B. A. Kletskin, [1922]

Oyfzatsn un felyetonen / Y. L. Perets. - Vilne : B. A. Kletskin, 1922

1923

Far klayn UD groys / Y. L. Perets. - Vilne : B. Kletskin, 1923

Gedan.ken UD ideen / Y. L. Perets. - Vilne : B. A. Kletskin, 1923

1924

Sore bas toyvim / Y. L. Perets. - Varshe : .Kultur-Lige", 1924

1925

Adam ve-Haveh / Y. L. Perets. - Vilne : B. Kletskin, [ca 1925]
Alt un nay / Y. L. Perets. - Vilne : B. Kletskin, [ca 1925]
Bilder UD skitsn / Y. L. Perets. - Vilne : B. Kletskin, [ca 1925]
Di tsayt / Y. L. Perets. - Vilne : B. Kletskin, [ca 1925]
Dramen / Y. L. Perets. - Vilne : B. Kletskin, 1925

Far klayn UD groys / Y. L. Perets. - Vilne : B. Kletskin, 1925

Finfmegiles : faryidisht fun / J. L. Perets - Vilne : Viiner Farlag fun B. A. Klet

skin, 1925

Folkstimlikhe geshikhten / Y. L. Perets. - Vilne : B. A. Kletskin, [ca 1925]
Fun shtub un gas / Y. L. Perets. - Vilne : B. A. Kletskin, [ca 1925]
Gedanken un ideen / Y. L. Perets. - Vilne : B. Kletskin, [ca 1925]
Hsidish / Y. L. Perets. - Vilne : B. Kletskin, 1925

Lider un baladn / Y. L. Perets. - Vilne : B. A. Kletskin, 1925

Mayne zikhroynes / Y. L. Perets. - Vilne : B. Kletskin, [ca 1925]

75



Oyfzatsn un felyetonen I Y. L. Perets. - Vilne : B. A. Kletskin, 1925

1926

Far klayn un groys I Y. L. Perets. - Vilne : B. Kletskin, [ca 1926]

Finfmegiles: fareydisht firn I Y. L. Perets. - Vilne : 1926

In mayn vinkele I Y. L. Perets. - Wilno: B. Kleckin, 1926

Oyfzatsn un felyetonen I Y. L. Perets. - Vilne : B. A. Kletskin, 1925

Shtet un shtetIekh I Y. L. Perets. - Vilne : B. Kletskin, 1926

1927

Lider un baladn/ J. L. Perets. - Wilno: B. KIeckin, 1927

1937

Nisht farmishpet I J. L. Perets. - Vilne : "N aye yidishe shul", 1937

1938

Far yugnt I J. L. Perets. - Varshe : .Kinderfraynd", 1938

1939

Adam ve-Haveh I Y. L. Perets. - Vilne : B. A. Kletskin, 1939

Bilder un skitsn I Y. L. Perets. - Vilne : B. A. Kletskin, 1939

Di tsayt I Y. L. Perets. - Vilne : B. A. Kletskin, 1939

Dramen I Y. L. Perets. - Vilne : B. A. Kletskin, 1939

FoIkstimlikhe geshikhten I Y. L. Perets. - Vilne : B. A. Kletskin, 1939

1947

Cuda na morzu I Icchok Lejb Perec; t?um. Horacy Sarin II Mosty. -1947, nr 60, s. 7

Harmonia I Icchok Lejb Perec ; t?um. Cwi. - I I Mosty. - 1947, nr 24, s. 3

Skarb I Icchok Lejb Perec ; t?um. Horacy Sarin II Mosty. - 1947, nr 36/37

Stories from Peretz I transl. and ed. by Sol Liptzin. - New York: Hebrew Pub

lishing Company, cop. 1947

1948

Nie my?L .. I Icchok Lejb Perec ; t?um. Horacy Sarin I I Mosty. - 1948, nr 60, s. 6

Rado?? nad rado?ciami I Icchok Lejb Perec ; t?um. Horacy Sarin II Mosty. -

1948, nr 117, s. 5,7

1951

Dzie?a wybrana I Icchok Lejb Perec. - Warszawa: [s.n.], [1951] (Nowe ?ycie)
1. L. Perec : zbiór utworów ku czci 100-ej rocznicy urodzin I red. D. Sfard. -

Warszawa: Idisz-Buch, 1951. - [Tekst ?yd.]
Ludzie pracy I Icchok Lejb Perec. - Warszawa: Pa?stwowe Zak?ady Wydaw
nictw Szkolnych, 1951

Oysgeveylte verk. I Y. L. Perets. - Varshe : .Yidish-Bukh'', 1951

1955

Dom nad Odr?. Almanach literacki I red. zespó? R. Liskowacki, J. Bursewicz,
T. Wojciechowski. - Szczecin, 1955

Nie my?l... I Icchok Lejb Perec ; t?um. Horacy Sarin. - Fot. II Kronika. - 1955,
nr 6, s. 5

76



1956

Oysgeveylte verk. I Y. L. Perets. - Varshe : "Yidish-Bukh", 1956

1957

Boncie milczek I Icchok Lejb Perec ; t?um. M. Drzewickill Fa?ks-sztyme (dod.

tyg. w j?z. pol.). - 1957, nr 23, s. 3

1958

Bo?cz "Milczek" I Icchok Lejb Perec ; t?um. S. Dauksza II Nowa Wie? (dod.). -

1958,nr33,s.I-2
In this world and the next : by 1. L. Peretz. - New York; Thomas Yoseloff, cop.

1958

Oysgeveylte verk. Y. L. Perets. - Varshe : .Yidlsh-Bukh", 1958

Wybór opowiada? I Icchok Lejb Perec ; prze?. i przypisy oprac. Anna Dresnero

wa. - Wroc?aw - Kraków: Zak?ad Narodowy im. Ossoli?skich, 1958. - S. III-XC

Wybór opowiada? I Icchok Lejb Perec ; prze?. S. Wygodzi II Nowe Ksi??ki. -

1958, nr 16, s. 975-8

Wybór opowiada? I Icchok Lejb Perec; prze?. M. K. II Odra. - 1958, nr 35, s. 9

Wybór opowiada? I Icchok Lejb Perec ; prze?. 1. Zamek II Nowa Kultura. -

1958, nr 43, s.2

1959

Wybór opowiada? I Icchok Lejb Perec ; prze?. [M. Krynica] M. K. II ?ycie i

.My?l. - 1959, nr 8, s. 121-2" "

Wybór opowiada? I Icchok Lejb Perec ; prze?. [1. Lovell] Ul) II ?ycie Literackie.

- 1959, nr l, s. 11

1963

Kain i Hawel. - ?ód?, 1963. - Biblioteka Poetów, 1963 [6]
1965

Harmonia ma??e?ska I Icchok Lejb Perec ; t?um. Horacy Sarin II Odg?osy. -

1965,nrI7,s.6
"

Mayne zikhroynes I Y. L. Peretc. - Varshe : .Yidish Bukh", 1965

Nie my?l II Icchok Lejb Perec ; t?um. Arnold S?ucki II Tygodnik Kulturalny. -

1965, nr 46, sA

1983

Antologia poezji ?ydowskiej I wybór Salomon ?astik. - Warszawa: Pa?stwowy

Instytut Wydawniczy, 1983. - S. 21-49 : Icchok Lejb Perec

1984

Kabali?ci; Gabe Reb Jochanan ; Cudzoziemski ptak I Icchok Lejb Perec ; t?um.

Micha? Friedrnan II Literatura na ?wiecie. - 1985, nr 12, s. 153-172

1985/1986

Co to znaczy dusza? I Icchok Lejb Perec ; t?um. Micha? Fridman II W: Kalen

darz ?ydowski 1985-1986 I red. Ewa ?widerska. - [Warszawa: Zwi?zek Reli

gijny Wyznania Moj?eszowego, 1986]. - S. 139-146

77



1988

Rodzynki z migda?ami: antologia poezji ludowej ?ydów polskich I w przek?a
dach Jerzego Ficowskiego. - Wroc?aw [etc.] : Zak?ad Narodowy im. Ossoli?

skich, 1988. - S. 109-110: Icchok Lejb Perec

1994

Narodni opovidannja I I. L. Perec. - Kirv : Media-Ukraina, 1994. - ISBN 5-

87276-029-8

1996

Dusza I Icchok Lejb Perec II Sycyna .

- 1996, nr 18, s. 8-9

Lisiura I Icchok Lejb Perec ; t?um. Jan Guntner II Zdanie. - 1996 [nr] 4/5, s. 88-90

1997

Opowiadania chasydzkie i ludowe I Icchok Lejb Perec ; prze?. Micha? Friedman ;

wst?p Salomon Belis-Legis. - Wroc?aw: Wydawnictwo Dolno?l?skie, 1997. -

ISBN 83-7023-490-9

Woda I Icchok Lejb Perec ; t?um. M[osze] Ch[aim] Porajer II Odra. - 1997, nr

10, s. 80-86

2006

Haskala, oszczerstwo, Abraham Monisz, haskala raz jeszcze I Icchak Lejb Pe

rec, t?. Ma?gorzata Krych-Goldberg. - Judaika II Zamojski Kwartalnik Kultural

ny.
- 2006, nr 3/4, s. 96-102

2007

Les oublies du shtetl I par Y. L. Peretz. - Paris : Plon, 2007. - ISBN 2-259-

20477-5, ISBN 978-2-259-20477-4

BffiLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

1921

Szacki, J. Znakomici ?ydzi rodem z Zamo?cia I J. Szacki II Teka Zamojska. -

1921, nr 1-2

1930

Rejzen Z. Icchak Lejbus Perec I Z. Grejzen II W: Leksykon ?ydowskiej literatu

ry, prasy i filozofii. - Wilno, 1930

1945

30-1ecie ?mierci Pereca II Gazeta Lubelska. - 1945·; nr 51, s. 4

1947

Jaszunski, Misza. J. L. Perec I Misza Jaszunski. - Fot. II G?os Bundu. - 1947, nr

5/6, s. 6-7

1948

Bosak, Meir. Piewca mijaj?cych ?wiatów I Meir Bosak. - Fot. II Opinia. - 1948,
nr 34, s. 8, 11

Majzel, Nachman. J. L. Perec I Nachman Majzel II Mosty.
- 1948, nr 60, s.6

78



1951

Mark, B. W stuleciu urodzin 1. L. Pereca I B. Mark II Nowa Kultura - 1951, 25, s. 8-9

Safrin, H. J.L.P. -

poeta ludu ?ydowskiego II H. Safrin II G?os Robotniczy. -

1951, nr 323, s. 4

Zonszajn, J. [art. ogólny, z fot. 1. L. P.] I J. Zonszajn II Sprawy i Ludzie. -1951,
nr 43, s. 2. - [Rec.]

?ytowski, Ch. Icchak Lejbus Perec I Ch. ?ytkowski. -

Nowy Jork, 1951

1955

Goldkom, J. U.P. - wielki klasyk literatury ?ydowskiej 11. Goldkom II Na Nie

dziel?. - 1955, nr 59, s.l

1964

Ko?mi?ski, Zbigniew. Icchak Lejb Perec I Zbigniew Ko?mi?ski II Kamena. -

1964, nr 19, s. 8,11

S?ucki, Arnold. Judaica spolszczona I Arnold S?ucki II Fakty i My?li. - [R.7]

(1964), nr 8

1965

Gosty?ska, Eugenia. Pisarz porozumienia i przyja?ni I Eugenia Gosty?ska, Se

weryn Gosty?ski. - Portr. II ?ycie Literackie. - 1965, nr 17, s. 5

1968

Ma?y s?ownik pisarzy ?wiata. - Warszawa, 1968. - S. 289

1980.

Kaptur-Kocha?czyk, Alina. O· twórczo?ci I. i. Pereca I Alina Kaptur

Kocha?czyk II Tygodnik Zamojski. - 1980, nr 16, s. 7

Kocha?czyk, Alina. Icchok Lejba Perec 1852-1915 I Alina Kocha?czyk II Ka

lendarz Lubelski. - 1980, s. 119-120

1982

Myk, S?awomir. Literacka kariera ubogiego ?yda I S?awomir Myk II Tygodnik

Zamojski. - 1982, nr41, s. 12

1986

Belis, Salomon. I. L. Perec - niespokojny duch ?ydowskiej literatury: (W sie

demdziesi?t? rocznic? ?mierci) II W : Kalendarz ?ydowski 1985-1986 I red. Ewa

?widerska. - [Warszawa: Zwi?zek Religijny Wyznania Moj?eszowego, 1986].
S.127-138

1987

Du?awska, Maria. Icchak Lejbusz Perec I Maria Du?awska. - Fot. II Zamojski
Kwartalnik Kulturalny. - 1987, nr 4, s. 40-45

K?dziora, Andrzej. ?ycie i dzie?o Icchaka Lejba Pereca I Andrzej K?dziora II

Tygodnik Zamojski. - 1987, nr 31, s. 7-9

1990

Ulice i place Zamo?cia I oprac. Lucjan Ksykiewicz. - [Zamo??] : .Artmark",

[1990]. - Ulica 1. L. Pereca

79



1992

Ko?mi?ski, Zbigniew. Pisarze zwi?zani z Zamojszczyzn? (1563-1991) : mate

ria? przedstawiony na sesji naukowej "VIII Ogólnopolskie Spotkania Sienkiewi

czowskie" w Zamo?ciu 15 pa?dziernika 1992 r. I Zbigniew Ko?mi?ski. - Lublin:

[nak?. autora], 1992. - S. 28

1993

?ebrowski, Rafa?. Kultura ?ydów polskich w :xx wieku I Rafa? ?ebrowski, Zo

fia Borzymi?ska. - Warszawa: Wydawnictwo "Amarant", 1993

1994

Haponiuk, Miros?aw. Poeci trzej I Miros?aw Haponiuk. - Fot. II Gazeta Wybor
cza A. - 1994, nr 214

,
dod. Gazeta w Zamo?ciu, nr 214, s. IX.

1996

Gosty?ska, Eugenia. Pisarz porozumienia i przyja?ni I Eugenia Gosty?ska, Se

weryn Gosty?ski. - Portr. II ?ycie Literackie. - 1965, nr 17, s. 5

Giinter, Jun. Juicchak Lejbu? Perec (1852-1915) I Jun Giintner II Zdanie. -

1996, [nr] 4/5, s. 91

1997

Leszczy?ska-Pieniak, Eliza. W jidysz i po polsku I Eliza Leszczy?ska-Pieniak. -

Fot. II Kronika Tygodnia. - 1997, nr 46, s. 15

1999

Passent, Agata. Bu?ka z mas?em I Agata Passent II Twój Styl. - 1999, nr 12, s. 80

2000

Ca?a, Alina. Historia i kultura ?ydów polskich : s?ownik I Alina Ca?a, Hanna

W?grzynek, Gabriela Zalewska. - Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Peda

gogiczne Spó?ka Akcyjna, 2000. - S. 250-251. - ISBN 83-02-07813-1

K?dziora, Andrzej. Encyklopedia miasta Zamo?cia I Andrzej K?dziora. - Che?m :

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 2000. - S. 282-283. - ISBN 83-87441-06-9

2001

?ydzi w Polsce: dzieje i kultura: leksykon I red. Jerzy Tomaszewski, Andrzej
?bikowski. - Warszawa: Wydaw. Cyklady, 2001. - S. 377-378. - ISBN 83-

86859-58-X

2002

Muszy?ski R., Zbigniew. Icchok Lejb Perec : wspomnienie: (1852-1915) I Zbi

gniew R. Muszy?ski II Gazeta Wyborcza (7). - 2002, nr 115, dod. Gazeta Wy
borcza Lublin, s. 5

2003

Polski s?ownik judaistyczny: dzieje, kultura, religia, ludzie. T. 2 I oprac. Zofia

Borzy?ska, Rafa? ?ebrowski. - Warszawa: Prószy?ski i Spó?ka, 2003. S. 298-

299.-ISBN 83-7255-175-8

80



2004

K?dziora, Andrzej. Perecjana w zamojskim archiwum I Andrzej K?dziora II Ar

chiwariusz Zamojski. - [R. 3] (2004), s. 57-59

?bikowski, Andrzej. ?ydzi I Andrzej ?bikowski. - Warszawa: Wydawnictwo
Dolno?l?skie, 2004. - ISBN 83-7023-594-8

2005

Muszy?ski R., Zbigniew. Izaak Perec : wspomnienie: (1852-1915) I Zbigniew
R. Muszy?ski II Gazeta Wyborcza (LUL).- 2005, nr 262, dod. Gazeta Wyborcza

Lublin, s. 8

2007

K?dziora, Andrzej. Encyklopedia ludzi Zamo?cia I Andrzej K?dziora. - Zamo??:

ABACUS, 2007. - S. 226-227. - ISBN 978-83-925945-4-3

2008

Ulicznicy: ulic? by pozna? cz?owieka: klasycy zamojskich ulic I [oprac. Bo?e

na Fomek et aL]. - Zamo??: Zamojski Dom Kultury, 2008. - S. 44-45

Danuta Kowal

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

(pa?dziernik 2009 - kwiecie? 2010)

I. A duch wieje k?dy chce: almanach poezji religijnej I [teksty wybra? i wst?

pem opatrzy? Marian Stanis?aw Hermaszewski] ; Magdalena Baszak [et al.]. -

Lublin: [s. n.], 2009
.

2. Ajewski, Konrad: StaUis?awa Kostki Zamoyskiego ?ycie i dzia?alno?? 1775-

1856 I Konrad Ajewski ; Towarzystwo Naukowe Warszawskie; Stefan Za

moyski Trust. - Warszawa: Retro-Art, 2010

3. Archiwariusz Zamojski 2009 I [zespó? red. Czes?aw Galek, Andrzej K?dziora

(przewodnicz?cy), Bogdan Szyszka] ; Archiwum Pa?stwowe w Zamo?ciu. -

Zamo??: Archiwum Pa?stwowe: Wydawnictwo Abacus, 2009

4. Bajek, Ewa: Dzie?o serca i r?k : Sanktuarium ?w. Wojciecha w Momotach I

Ewa Bajek. - Momoty : Parafia Rzymskokatolicka pw. ?w. Wojciecha, 2009

5. Bednarski, Mariusz Dariusz: Przemiany spo?eczno-gospodarcze i polityczne w

powiecie pu?awskim w latach 1944-1949 I Mariusz Dariusz Bednarski; Towa

rzystwo Przyjació? Pu?aw. - Pu?awy: Towarzystwo Przyjació? Pu?aw, 2004

6. Bialowitz, Philip: Bunt w Sobiborze: Opowie?? o przetrwaniu w Polsce oku

powanej przez Niemców I PhiIip Bialowitz opowiada swojemu synowi Jose-

81



phowi Bialowitzowi; prze?. Piotr Kowalik. - Warszawa: "Nasza Ksi?garnia",

cop.2008
7. Bitwa Lwowska i Zamojska. Dokumenty operacyjne, cz. III (21.VIII-4.IX

1920) / oprac. i przygot. do druku zespó? pod red. Marka Tarczy?skiego ; Ja

nusz Cisek [et al.]. - Warszawa: Fundacja Rodziny Józefa Pi?sudskiego:

"Rytm", 2009

8. Brytan, Tomasz: ?cie?ka historyczno-przyrodnicza na Wzgórzu Polak :

przewodnik / Tomasz Brytan, Tadeusz Grabowski, Bogdan Lorens ; Rozto

cza?ski Park Narodowy. - Zwierzyniec: Roztocza?ski Park Narodowy, 2007

9. Buczek, Ludwik Mieczys?aw: Osuchy : 1939-1945/ Mieczys?aw Ludwik Bu

i
czek. - Osuchy : [nak?, aut.], 2009

10. Czarnota, Krzysztof: Czartoria kraina Kuhailana / Krzysztof Czamota. - Po

zna?: Zysk i S-ka, cop. 2004

11. Czechowicz: W poszukiwaniu ukrytego miasta: T. l, Przedwojenny Lublin /

[red. Marcin Skrzypek et al.]. - Lublin: O?rodek "Brama Grodzka - Teatr

NN",2006

12. Czechowicz: W poszukiwaniu ukrytego miasta: T. 2, Mapa miejsc - biogra
fia. Leksykon przedwojennego Lublina. Panoramy i mapy. Miejsca zwi?za
ne z ksi??k? i cyganeri? / red. Marcin Skrzypek, Anna Kiszka, Aleksandra

Zi?czuk]. - Lublin: O?rodek "Brama Grodzka - Teatr NN", 2007

13. Dmitroca, Zbigniew: Kolorowy zawrót g?owy / Zbigniew Dmitroca; il. Ha

lina i Bart?omiej Ku?niccy. - Warszawa: ?wiat Ksi??ki, 2009

14. Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Puszczy Solskiej i Roztocza: wybrane

materia?y z konferencji w latach 2006-2008 w ramach projektu edukacji

ekologicznej pn. "Bogactwo przyrody w bi?gorajskim krajobrazie" / Beata

Sielewicz et al. - Bydgoszcz: Meritum Bo?ena Zimmermann, [2009]
15. Emtefest: zapomniany epizod zag?ady: 3-4 listopada 1943/ red. Wojciech Le

narczyk Dariusz Libionka - Lublin: Pa?stwowe Muzeum na Majdanku, 2009

16. Facta Simonidis: [zeszyty naukowe Pa?stwowej Wy?szej Szko?y Zawodowej
w Zamo?ciu. T. 1 / red. nacz. Henryk Cha?upczak]. - Zamo??: PWSZ, 2008

17. Feduszka, Jacek: Micha? Marian Pieszko : 1890-1969/ [oprac. tekstu Jacek

Feduszka]. - Zamo??: Muzeum Okr?gowe, 1990

18. Fundacja Kultury i Przyja?ni im. Stefana i Krystyny du Chateau: Uskrzydli?

t? ziemi?: 15 lat Fundacji Kultury i Przyja?ni Polsko-Francuskiej im. Ste

fana i Krystyny Ma??onków Du Chateau / [mat. zebra? i oprac. Jan Kalisz]. -

[Hrubieszów: Fundacja Kultury i Przyja?ni Polsko-Francuskiej im. Stefana

i Krystyny Ma??onków Du Chateau, 2009]
19. Gajewski, Tomasz: Aleksandra Wachniewska. Malarka Roztocza / Tomasz

Gajewski; red. Tadeusz Grabowski, Lechos?aw Lame?ski. - Zwierzyniec :

Roztocza?ski Park Narodowy [Stare Babice] : Agencja Reklamowo

Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk, cop. 2009

82



20. Grechuta, Marek: Na serca dnie / Marek Grechuta. - Kraków: Miniatura, [2008]
21. Guzowski, Krzysztof: Figury / Krzysztof Guzowski. - Lublin: Wydaw. Lu

belskie : z inic. Lubelskiego Oddzia?u Zwi?zku Literatów Polskich, 1987

22. Hanejko, Eugeniusz: Tomaszów Lubelski / [oprac. Eugeniusz Hanejko ; t?. z

ang. Ma?gorzata Linek]. - Tomaszów Lubelski: Miejska Biblioteka Pu

bliczna ; Zamo??: Fotpress, 2009

23. Harcerze Lubelszczyzny w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920: Mate

ria?y do dziejów / pod red. Stanis?awa Jana D?browskiego. - Lublin: Wy
dawnictwo Tylda, 2009

24. Informator agroturystyczny : wsparcie nadburza?skiej turystyki ekologicz

nej elementem zrównowa?onego rozwoju Wschodniej Lubelszczyzny / Eu

roregion Bug. [B.m.] : Stowarzyszenie Samorz?dów Euroregionu Bug, 2009

25. Jak uczyni? regiony motorami rozwoju i modernizacji Polski / [red. nauk.

Jan Szomburg] ; Polskie Forum Obywatelskie. - Gda?sk: Instytut Bada?

nad Gospodark? Rynkow?, 2009

26. Jawor, Anna: Kultura w mie?cie idealnym: kultura - Zamo?? - uczestnictwo

w kulturze / Anna Jawor. - Warszawa: Korporacja Polonia, 2009

27. Jerozolima Królestwa Polskiego: opowie?? o ?ydowskim Lublinie = The

Jerusalem ofthe Kingdom of Poland: the story ofthe Jewish Lublin / [red.
Leszek Dulik, Waldemar Golec; aut. tekstu Konrad Zieli?ski; t?. na j?z .

. ang. Wies?aw Horabik ; t?. tekstów z jid. Adam Kopciowski]. - Lublin: Ad

Rem, [2007]
• ,

28. Karta: kwartalnik historyczny: 43 (2004) / [Zbigniew Gluza red. nacz.] ;

Fundacja O?rodka Karta. - Warszawa: Fundacja O?rodka Karta, 2004

29. Karta: kwartalnik historyczny: 49 (2006) / [Zbigniew Gluza red. nacz.] ;

Fundacja O?rodka Karta. - Warszawa: Fundacja O?rodka Karta, 2006

30. Karta : kwartalnik historyczny: 54 (2008) / [Zbigniew Gluza red. nacz.] ;

Fundacja O?rodka Karta. - Warszawa: Fundacja O?rodka Karta: Dom Spo
tka? z Histori?, 2008

31. Karta: kwartalnik historyczny: 33 (2001) / [Zbigniew Gluza red. nacz.] ;

Fundacja O?rodka Karta. - Warszawa: Fundacja O?rodka Karta, 2001

32. Kawala, Tadeusz: Sanktuarium Maryjne w Krasnobrodzie : informator / Ta

deusz Kawala. - Lublin: Wydaw. Kurii Biskupiej, 1984

33. Kawa?ko, Marian Janusz: Rejowiec: jego okolice i w?a?ciciele w latach

1531-1869/ Marian Janusz Kawa?ko. - Lublin: Polihymnia, 2009

34. Klukowski, Bogdan: Ksi?garstwo i zawód ksi?garza w Polsce / Bogdan
Klukowski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa: Wydaw
nictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008

35. Ko?tun, Krzysztof: Misterium z Wo?ynia / Krzysztof Ko?tun. - Kraków:

"Fall", 1997

83



36. Ko?tun, Krzysztof: Kresowy wi?niowiersz / Krzysztof Ko?tun. - Lublin :

Towarzystwo Przyjació? Krzemie?ca i Ziemi Wo?y?sko-Podlaskiej : przy

wspó?udz. Czytelników i Urz?du Miejskiego w Chehnie, 1995

37. Korman, Aleksander: Ludobójstwo UPA na ludno?ci polskiej: dokumenta

cja fotograficzna
= Genocide of UIA on the Polish people : photographic

documentation / Aleksander Korman. - Wroc?aw: "Nortom", cop. 2003

38. K.ranz, Tomasz: Zag?ada ?ydów w obozie koncentracyjnym na Majdanku /

Tomasz Kranz. - Wyd. 2: Lublin: Pa?stwowe Muzeum na Majdanku, 2010

39. Krasnystaw: krótki przewodnik po mie?cie i okolicy / [oprac. tekstu Wydaw
nictwo Fotpress; zdj. i oprac. graf. Jerzy Cabaj]. - Zamo??: Fotpress, 2008

. 40. Królikowski, Bohdan: Bez amarantów: u?a?ska ballada / Bohdan Królikow

ski. - Wyd. 2. - Lublin: Norbertinum Wydawnictwo - Drukarnia - Ksi?gar
nia, 2009

41. Królikowski, Bohdan: Gaw?dy o zmierzchu / Bohdan Królikowski. - Kra

ków : "A valon", 2009

42. Królikowski, Bohdan: Grzechy pami?ci / Bohdan Królikowski. - Warszawa

: ,'pax", 2002

43. Kulik, Marian: Zamojszczyzna pami?ta i oskar?a / Marian Kulik. - Lublin :

Wydawnictwo Drukarnia Bestprint, 2009

44. Kulik, Marian: Z prze?y? partyzanta / Marian Kulik. - Tomaszów Lubelski:

Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 2004

45. Kurz?pa, Ignacy: Lata wojny i okupacji: wspomnienia / Ignacy Kurz?pa;

[grafika Wojciech Kurz?pa]. - Zwierzyniec : Towarzystwo Mi?o?ników

Zwierzy?ca, 1997

46. KU?Ina, Ewa: Polityka kulturalna PPR - PZPR na Lubelszczy?nie w latach

1944-1956 / Ewa Ku?ma. - Zamo?? : Wy?sza Szko?a Humanistyczno
Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego, 2009

47. Ludno??, ruch naturalny i migracje w województwie lubelskim w 2008 r. /

zesp. red. Kazimierz Tucki et al.] ; Urz?d Statystyczny w Lublinie. - Lublin

: Urz?d Statystyczny, 2009

48. ?ukasiewicz, Józef: Drogowskazy wiary: kapliczki i krzy?e Ziemi Janow

skiej / Józef ?ukaszewicz. - Sandomierz: Wydaw. Diecezjalne, 2003.

49. Madej, Teresa: 90 [dziewi??dziesi?t] lat energetyki zamojskiej / [tekst: Te

resa Madej]. - Zamo??: PGE Zamojska Korporacja Energetyczna, 2009.

50. Majdanek / [wst?p i wybór zdj?? dokumentalnych Edward Dziadosz]. -

[Wyd. 2]. - Lublin: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985.

51. Marsza?ek, Józef: Majdanek: Konzentrationslager Lublin / Józef Marsza?ek

; [Ubers. aus dem Pol. Rita Malcher]. - Warszawa: .Jnterpress", 1984.

52. Monastyrska, Marzanna: S?ownik nazw geograficznych gminy Be??ec / Ma

rzanna Monastyrska. - Be??ec: Gmina Be??ec, 2009

84



53. Nied?wied?, Ewa: Dzieje miejscowo?ci gminy Werbkowice powiat hrubie

szowski / Ewa Nied?wied?, Józef Nied?wied?, Józef Siudak ; Urz?d Gminy
w Werbkowicach. - Werbkowice ; Zamo??: Witryna Kresowa Zdzis?aw

Ka?mierczuk, 2009

54. Nied?wied?, Józef: Genealogia rodziny Nied?wiedziów i innych rodów ze

wsi Honiatycze. - Zamo??: [nak?. aut.], 2006

55. Niemieckie miejsca zag?ady w Polsce: Auschwitz, Belzec, Sobibor, Tre

blinka, Majdanek, Kulmhof am Ner / [tekst Jacek Lachendro et al.]. - Marki

: "Parma Press", cop. 2007

56. Oblicze ideologiczne szko?y polskiej 1944-1956/ pod red. Edwarda Wale

wandra ; [aut. Stanis?aw Bartmi?ski et al.]. - Lublin: "Bamk:a", 2002

57. Palikot, Janusz: Poletko Pana P. / Janusz Palikot. - Gda?sk: s?owo/obraz

terytoria, cop. 2008

58. Palikot, Janusz: P?on? koty w Bi?goraju / Janusz Palikot ; rozmow? przepro

wadzili Artur Spomiak i Jan Strza?ka. - Gda?sk: s?owo/obraz terytoria, 2007

59. Paul, Alina Dorota: Krople nadziei / Alina Dorota Paul. - Lublin: Bestprint, 2009

60. Piechotka, Maria: Krajobraz z menor?: ?ydzi w miastach i miasteczkach

dawnej Rzeczpospolitej / Maria i Kazimierz Piechotkowie. - Wroc?aw [etc.]
: Zak?ad Narodowy im. Ossoli?skich, cop. 2008

61. Pokrzycka, Lidia: Prasa ogólnoinformacyjna w regionie lubelskim po 1989

roku / Lidia Pokrzycka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie

Sk?odowskiej, 2009

62. Pokrzycka, Lidia: Prasa w Lublinie (1989-2003) : realia wolnego rynku /

Lidia Pokrzycka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie

Sk?odowskiej, 2006

63. Polkowska, Irena: Kubek pe?en mi?o?ci / Irena Polkowska. - Szczecin: Ak

cydens Drukarnia, 2009

64. Polska i Ukraina w walce o niepodleg?o?? 1918-1920/ pod red. Tadeusza

Krz?stka; [t?. zj?z. ukr. Aleksy Romaniuk]. - Warszawa: Vipart, 2009

65. Poradnik agroturystyczny : wsparcie nadbu?a?skiej turystyki ekologicznej
elementem zrównowa?onego rozwoju Wschodniej Lubelszczyzny / Henryk
Darnia [i in.] ; t?. Monika Zieli?ska-Choina. - Che?m: Stowarzyszenie Sa

morz?dów Euroregionu Bug, 2009.

66. Prace studenckich kó? naukowych: Dwadzie?cia lat przemian demokratycz

nych w Europie ?rodkowej i Wschodniej / red. Mieczys?aw Kowerski, Jo

anna Skrzy?ska ; Wy?sza Szko?a Zarz?dzania i Administracji (Zamo??). -

Zamo??: Centrum Badawczo-Szkoleniowe WSZiA, 2009.

67. Prace studenckich kó? naukowych: Wspó?czesne problemy spo?eczne: wy

chowanie, edukacja, zdrowie / red. Janusz Skwarek; Wy?sza Szko?a Zarz?

dzania i Administracji (Zamo??). - Zamo??: WSZiA, 2009

85



68. Res Historica. T. 28, Problemy nauczania archiwistyki i jego dziejów w Pol

sce : z okazji trzydziestolecia specjalno?ci archiwistycznej w UMCS / [red.
Barbara Paprocka ; aut. Irena Mamczak -Gadkowska ] / pod red. Henryka
Gmiterka ; Uniwersytet Marii Curie-Sk?odowskiej. - Lublin : Wydaw.
UMCS, 2009

69. Res Historica. T. 27 / pod red. Henryka Gmiterka ; Uniwersytet Marii Curie

Sk?odowskiej. - Lublin: Wydaw. UMCS, 2009

70. Res Historica. T. 22 / pod red. Henryka Gmiterka ; Uniwersytet Marii Curie

Sk?odowskiej; red. tomu Jan Lewandowski. - Lublin: Wydaw. UMCS, 2006

71. Res Historica. T. 26 / pod red. Henryka Gmiterka ;Uniwersytet Marii Curie

Sk?odowskiej. - Lublin: Wydaw. UMCS, 2008

72. Res Historica. T. 25 / pod red. Henryka Gmiterka ;Uniwersytet Marii Curie

Sk?odowskiej. - Lublin: Wydaw. UMCS, 2007

73. Res Historica. T. 24 / pod red. Henryka Gmiterka ; Uniwersytet Marii Curie

Sk?odowskiej. - Lublin: Wydaw. UMCS, 2007

74. Rocznik statystyczny województwa lubelskiego 2009 : Statistical yearbook
of the lubelskie voivodship / red. Kazimierz Tucki ; Urz?d Statystyczny w

Lublinie. - Lublin: Urz?d Statystyczny, 2009

75. Rolnictwo w województwie lubelskim w 2008 r. / Urz?d Statystyczny w Lu

blinie; [kom. red. Kazimierz Tucki et aL]. - Lublin: Urz?d Statystyczny, 2009

76. Rydzewski, Pawe?: Roztocze Po?udniowe / Pawe? Rydzewski. - Krosno ;

Miejsce Piastowe: Arete II, 2009

77. Rynek pracy w województwie lubelskim w 2008 r. / Urz?d Statystyczny w

Lublinie: red. Kazimierz Tucki i in. - Lublin: Urz?d Statystyczny, 2009

78. S?oniewski, Edward: Praktyczny przewodnik po Roztoczu / Edward S?o

niewski. - Lublin: Wydawnictwo Werset, 2006

79. S?oniewski, Edward: A practical guide to Roztocze / Edward S?oniewski. -

Lublin: Wydawnictwo Werset, 2006

80. S?ota, Alina: Historia wci?? ?ywa : wiersze o 25 Pu?ku U?anów Wielkopol
skich / Alina S?ota. - Zamo??: Alina S?ota, 2009

81. Smoter-Grzeszkiewicz, Regina: S?owniczek terminów i poj?? judaistycz

nych / Regina Smoter-Grzeszkiewicz ; red. Zygmunt Krasny. - Szczebrze

szyn : Stowarzyszenie Przyjació? Szczebrzeszyna, 2009

82. Smoter-Grzeszkiewicz, Regina: Poza miastem, poza histori? : Rzecz o

szczebrzeszy?skich ?ydach ... / Regina Smoter-Grzeszkiewicz. - Szczebrze

szyn : Stowarzyszenie Przyjació? Szczebrzeszyna, 2009

83. Smoter-Grzeszkiewicz, Regina: Czamystok, moja mi?o?? i t?sknota ... / Re

gina Smoter-Grzeszkiewicz ; red. Zygmunt Krasny. - Szczebrzeszyn: Sto

warzyszenie Przyjació? Szczebrzeszyna, 2009

84. Sypek, Agnieszka: Zamki i warownie ziemi lubelskiej i Podlasia / Agniesz
ka i Robert Sypkowie. - Warszawa: Agencja Wydawnicza Egros, 2009

86



85. Szewc, Piotr: Moje zdanie / Piotr Szewc. - Kraków: Wydawnictwo Literac-

kie,2009 .

86. Szyszka, Bogdan: Mi?dzy Lublinem a Lwowem : z przesz?o?ci kulturalnej
Zamo?cia / Bogdan Szyszka. - Zamo??: Polskie Towarzystwo Historyczne.
Oddzia?, 2009

87. ?cie?ka krajobrazowa we Floriance : przewodnik / Tadeusz Grabowski [et

al.] Roztocza?ski Park Narodowy. - Zwierzyniec: Roztocza?ski Park Naro

do wy, 2007

88. ?cie?ka dendrologiczna we Floriance : przewodnik / Tadeusz Grabowski,

Bogdan Lorens; Roztocza?ski Park Narodowy. - Zwierzyniec: Roztocza?

ski Park Narodowy, 2007.

89. Tchórzewski, Miros?aw: Sowy Roztocza?skiego Parku Narodowego: wyst?

powanie i ochrona / Miros?aw Tchórzewski, Przemys?aw Stachyra, Magdale
na Tchórzewska. - ?wiebodzin : Wydawnictwo Klubu Przyrodników, 2006

90. Tomaszów Lubelski - plan miasta: mapa dwustronna: Gmina Tomaszów

Lubelski - plan gminy / Urz?d Gminy w Tomaszowie Lubelskim; Urz?d
Miasta w Tomaszowie Lubelskim. - Kraków : Promocja i Wydawnictwo

Ostoja, 2009

91. Turski, Stanis?aw: Lublin, Na??czów, Pu?awy, Kazimierz Dolny, W?wolni

ca, Wojciechów, Janowiec, Koz?ówka : [fotograficzna podró? po magicz

nych miejscach ziemi lubelskiej] / oprac. Stanis?aw Turski; oprac. i redak

cja Anna Winiarczyk; fot. Tomasz Bakalarczyk. - Lublin: Pro-Info, 2009

92. Turski, Stanis?aw: W krainie lubelskich produktów tradycyjnych / Stanis?aw

Turski; fot. Krzysztof Wasilczyk, Marcin Ku?. - Lublin: Urz?d Marsza?

kowski Województwa Lubelskiego, 2009

93. Ulicznicy: ulic? by pozna? cz?owieka: klasycy zamojskich ulic / [oprac.
Bo?ena Fomek et al.]. - Zamo??: Zamojski Dom Kultury, 2008

94. Wilkowski, Eugeniusz: Solidarno?? na ziemi zamojskiej w latach 1980-1989

/ Eugeniusz Wilkowski. - Che?m: Arte, 2009

95. Wk?ad 00. Franciszkanów w dziedzictwo ziemi che?mskiej / pod red. Euge
niusza Wilkowskiego ; [Klasztor 00. Franciszkanów, Szko?a G?ówna im.

Bogdana Ja?skiego]. - Che?m : Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi

Che?mskiej, 2009

96. W?ad, Pawe?: Roztocze, Puszcza Solska. T. 2, Roztocze Zachodnie / Pawe?

W?ad. - Rzeszów: Wydawnictwo Turystyczne Pawe? W?ad, 2009

97. Województwo lubelskie 2009 = Lubelskie voivodship 2009 : podregiony,

powiaty, gminy
=

subregions, powiats, gminas / Red. Kazimierz Tucki [et

al.]. - Lublin: Urz?d Statystyczny, 2009

98. Woliny, Mariusz: Kacper Ryx i król przekl?ty / Mariusz Woliny. - Kraków:

"Otwarte", 2008

87



99. Zag?ada Bi?goraja : ksi?ga pami?ci / materia?y zebrane przez Abrahama

Kronenberga ; prze?. zjidysz i hebrajskiego Monika Adamczyk-Grabowska,

Andrzej Trzci?ski i Marzena Zawadowska. - Gda?sk : Wydawnictwo S?o

wo/Obraz Terytoria, cop. 2009

100. Zamojskie Studia i Materia?y / red. Ryszard Or?owski, Andrzej Kwolek;

Wy?sza Szko?a Zarz?dzania i Administracji w Zamo?ciu. - Zamo??: Wy?
sza Szko?a Zarz?dzania i Administracji, 2009

101. Zamojskie Studia i Materia?y / red. wydania Janusz Skwarek; Wy?sza
Szko?a Zarz?dzania i Administracji w Zamo?ciu. - Zamo??: Wy?sza Szko?a

Zarz?dzania i Administracji, 2008

.102. Zamojskie Studia i Materia?y / Wy?sza Szko?a Zarz?dzania i Administracji

; red. Ryszard Or?owski; red. serii Andrzej Kwolek. - Zamo??: Wy?sza
Szko?a Zarz?dzania i Administracji, 2007

103. Zamojszczyzna w s?u?bie Polsce: ludzie - my?li -

czyny / red. Marcin

Wichmanowski, Rados?aw D?browski, ?ukasz Kot; Ludowe Towarzystwo
Naukowo-Kulturalne. - Zamo??; Lublin: Green ART, 2009

104. Zamoyski, Adam: Warszawa 1920 : nieudany podbój Europy, kl?ska Leni

na / Adam Zamoyski; prze?. Micha? Ronikier. - Kraków: Wydaw. Literac

kie, 2009

Anna Rychter

88



KSIA?KI, KTÓRE WARTO KUPI?

Ksi??ki, które warto kupi?

Dzia? Gromadzenia Zbiorów Ksi??nicy Zamojskiej poleca

Ajewski, Konrad: Stanis?awa Kostki Zamoyskiego ?ycie i dzia?alno?? 1775-

1856. - Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie; Stefan Zamoyski
Educational Trust, 2010

Ksi??ka jest biografi? XII ordynata Stanis?awa Kostki Zamoyskiego, prezesa

Rz?du Centralnego Wojskowego Tymczasowego Obojga Galicji w 1809, sena

tora-wojewody Ksi?stwa Warszawskiego (1810), prezesa Senatu Królestwa Pol

skiego, a przede wszystkim mi?o?nika sztuki, organizatora szkó? i twórcy Bi

blioteki Ordynacji Zamojskiej w Pa?acu B??kitnym w Warszawie.

Konrad Ajewski przedstawia barwny portret Stanis?awa Kostki Zamoyskie

go, postaci dynamicznej i ?ywio?owej, niejednoznacznie ocenianej przez histo

ri?. Jego poczynania, ?yciowe postawy, d??enia, przedsi?wzi?cia s? nad podziw

gruntownie nakre?lone. To pierwsza tak obszerna praca na ten temat. Ordyna
towi przysz?o ?y? i dzia?a? w epoce fundamentalnych przemian zachodz?cych

';

w Europie. Rozwija?a si? europejska arystokracja. Zmiany te dotyczy?y w rów

nej mierze Stanis?awa Kostki oraz jego ma??onki. Poznajemy go jako cz?owieka

o zdecydowanym charakterze, gruntownie wychowanego, konserwatyst? z prze

konania i jednocze?nie modernizatora w?asnych dóbr.

W sprawach zarz?dzania maj?tkiem stara si? i?? z duchem czasu. By? zaan

ga?owany w organizacj? szkolnictwa, kultury, gospodarki.

Publikacja niezwykle. intryguj?ca, pe?na zajmuj?cych ciekawostek i faktów,

wyborny j?zyk i bogaty materia? ilustracyjny, rzetelny warsztat historyczny to

g?ówne walory prezentacji postaci i dorobku Stanis?awa Kostki Zamoyskiego
oraz jego ?ony Zofii z Czartoryskich.

Cain, James M. Listonosz zawsze dzwoni dwa razy.
- Warszawa: Prószy?

ski Media, 2010

To dwie krótkie powie?ci Listonosz zawsze dzwoni dwa razy i Podwójne od

szkodowanie. S? to ró?ne historie o nami?tno?ci m??czyzny do kobiety i o mor

derstwie na tym tle ..

Bohaterem pierwszej jest Frank, w?ócz?ga pracuj?cy dorywczo, a Cora to

s?odziutka, prosta g?ska. Oboje s? bardzo m?odzi i zakochani.

W drugim opowiadaniu Walter i Phyllis s? zdecydowane bardziej dojrzali,

maj? po trzydzie?ci par? lat i okre?lon? pozycj?. On jest agentem ubezpiecze

niowym, ona ?on? maj?tnego biznesmena i... niebezpieczn? psychopatk?.
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Autor operuje stylem prostym i zwi?z?ym, szybko przechodzi do analizy sy

tuacji. Od pocz?tku chodzi o to, czy mordercom uda si? wyj?? z sytuacji bez

karnie, czy jednak zostan? zdemaskowani. To klasyka czarnego krymina?u
z charakterystyczn? dynamik?, nieoczekiwanymi zwrotami akcji, klimatem gro

zy, przemoc? i erotyzmem.

Listonosz zawsze dzwoni dwa razy by? wielokrotnie ekranizowany.

Giffin, Emily: Co? po?yczonego. - Kraków: Wydaw. Otwarte, 2009

Akcja ksi??ki toczy si? w Nowym Yorku. Opowiada ona histori? zap?dzonej

prawniczki Rachel, która ?yje w cieniu swojej idealnej przyjació?ki Darcy. Ta

dojrza?a kobieta wkracza w trzeci? dekad? ?ycia samotnie, jej marzeniem jest
'znale?? mi?o?? swojego ?ycia. Czy to jest mo?liwe w zgie?ku wielkiego miasta?

Sprawy nieoczekiwanie uk?adaj? si? zupe?nie inaczej ni? mo?na by sobie

wyobrazi?. Po imprezie urodzinowej z okazji swoich trzydziestych urodzin bu

dzi si? w ?ó?ku obok Dex'a -

narzeczonego Darcy, co w jej oczach jeszcze bar

dziej oddala j? od mo?liwo?ci stworzenia sta?ego zwi?zku. Obydwoje chc?jak

najszybciej o tym zapomnie?, ale co? im w tym przeszkadza, okazuje si?, ?e nie

jest to jednorazowy incydent, cho? oboje by sobie tego ?yczyli. W wyniku nie

planowanego przez nikogo zdarzenia zakochuj? si? w sobie. Zaczyna si? po

dwójna gra. Mieszkaj?c po dwóch stronach Central Park'u zakochani intryguj?,

by jak najcz??ciej si? ze sob? widywa?. Rachel staje przed najtrudniejszym wy

borem miedzy wieloletni? przyja?ni?, a prawdziw? mi?o?ci?. Bohaterami miota

j? ró?norakie uczucia, mi?o?? przeplata si? ze zdrad?, przyja?? z matactwem.

Rachel dot?d zawsze post?powa?a w?a?ciwie. Uwa?a?a si? za racjonalistk?,
ale w obliczu uczucia racjonalizm zawiód?. Dot?d to Darcy by?a przebojowa,

niekonwencjonalna, cz?sto manipulowa?a innymi. W przeciwie?stwie do niej
Rachel by?a ostoj? zdrowego rozs?dku i rozwagi.

Tymczasem data ?lubu Darcy i Deksa jest coraz bli?sza ... Problemy rozwi

k?aj? si? na kartach ksi??ki.

Doskona?? rekomendacj? dla powie?ci jest fakt, ?e ksi??ka rozesz?a si? w

Polsce w ponad 100000 egzemplarzach, obecnie znajduje si? na li?cie toplO
dziesi?ciu naj ch?tniej kupowanych ksi??ek w empiku.

Kasza, Janusz: Duchy D?ungli, opowie?? o Yanomami, ostatnich wolnych
Indianach Amazonii. - Kraków Wydawnictwó'Otwarte, 2010

Janusz Kasza, podró?nik oraz fotograf amator na kartach ksi??ki zdaje rela

cje ze swojej podró?y do Ameryki Po?udniowej. Opisuje fascynuj?c? przyrod?
dorzecza Amazonii, spotkanych ludziach i tajemnicze zak?tki krainy, w której

egzystuj?.
W 1998 roku podczas wyprawy do Wenezueli autor mieszka? w wiosce

Yanomami, wokó? niego toczy?o si? codzienne ?ycie plemienia. Nieliczni mieli

okazj? obserwowa? zwyczaje, zapozna? si? z wierzeniami, uczestniczy? w ob-
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rz?dach. Na podstawie w?asnych prze?y? Janusz Kasza opisuje tak odleg?y od

nas ?wiat, pe?en niesamowitych rytua?ów i odmiennych tradycji.

"Duchy d?ungli mieszkaj? z dala od wielkich rzek, w g??bi deszczowego la

su. Duchy d?ungli zobaczysz tylko wtedy, gdy same b?d? tego chcia?y. Duchy

d?ungli unikaj? obcych: je?li przyjdziesz do nich bez zaproszenia
-

zginiesz".

Kordel, Magdalena: Uroczysko. - Warszawa: Prószy?ski i S-ka, 2010

Uroczysko jest pe?n? humoru, ciep?? opowie?ci? o tym, jak malownicze mia

steczko w Sudetach odmieni?o ?ycie pewnej warszawianki. Porzucona przez

m??a Maja, mama pi?tnastoletniej Marysi, w?a?cicielka dwóch psów i kota, my

?li, ?e limit przypisanych jej nieszcz??? zosta? ju? wyczerpany. Wkrótce przeko

nuje si?, ?e to zaledwie pocz?tek. Nieszcz??cia, jak to maj? w zwyczaju, chodz?
nie tylko parami, ale wr?cz stadami. Paradoksalnie jednak, to co z?e prowadzi
do zmian na lepsze. I tak Majka - pomimo zmaga? z samotnym rodzicielstwem

i m??em, który niczego nie u?atwia - znajduje w sobie si??, o której istnieniu

wcze?niej nie mia?a poj?cia. Pobyt w Sudetach, w domku nale??cym kiedy? do

jej ciotki, daje pocz?tek zmianom, które odmieni? egzystencj? ca?ej jej rodziny.
A wszystko to w malowniczej scenerii gór i lasów, przesycone ciep?em nowych
i starych przyja?ni oraz okraszone humorem, którego nigdy nie powinno za

brakn?? ani w ksi??ce, ani w ?yciu.

Magdalena Kordei zadebiutowa?a powie?ci? 48 tygodni. Ksi??ka ta to z jed

nej strony rejestr codziennego .?ycia m??atej i dzieciatej dwudziestokilkulatki,
z drugiej weso?a i ironiczna opowie?? o tym, jak by? kobiet? i wytrzyma? ze

sob?. Tym cenniejsza, ?e napisana przez m?od? kobiet?.

Landrus, Matthew Hayden: Arcydzie?a Leonarda da Vinci. - Bielsko-Bia?a:

Debit, 2009

Ksi??ka opisuje dzia?o ?yciowe wszechstronnie uzdolnionego artysty w?o

skiego, mi?dzy innymi malarza, rze?biarza, architekta, konstruktora maszyn,

filozofa, anatoma, muzyka, poety ... Zawiera faksymilia licznych dokumentów

oraz mapy, wykresy, bogaty materia? ilustracyjny. Ponadto pozwala na zapo

znanie si? z tematami wiod?cymi w twórczo?ci tego renesansowego mistrza.

Na szczególn? uwag? zas?uguj?: zapis narodzin Leonarda dokonany w 1452

roku przez jego dziadka, list Leonarda z 1483 r. do ksi?cia Mediolanu Lodovica

Sforzy, paszport Leonarda wydany przez Cezare Borgi?, mapa miasta i mola

wykonana przez Leonarda, fragment notatek Leonarda o maszynach do polero
wania luster, strony z dziennika Antonia de Beatisa ze wzmiank? o Monie Lisie.

Majewska-Opie?ka, Iwona: Jak mówi?, by nas s?uchano. - Gda?sk: Gda?

skie Wydawnictwo' Psychologiczne, 2009.

Znana i ceniona autorka oraz jedna z naj ciekawszych postaci rynku szkole

niowego p. Iwona Majewska-Opie?ka dzieli si? z nami wiedz? na temat pozy

tywnej komunikacji. W tej ksi??ce znajdziemy rzeteln? wiedz?, która sprawi, ?e

nasze relacje z drugim cz?owiekiem b?d? pe?niejsze.
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Przekonywanie rozmówców do w?asnych racji i oddzia?ywanie za pomoc?

przekazywanych tre?ci jest sztuk?. W tej ksi??ce wyja?niono m.in. jak mo?na

skutecznie wzmacnia? argumentacj?, wykorzystuj?c odpowiednie konstrukcje
zdaniowe, si?? g?osu czy mow? cia?a. Analizuj?c zjawiska sk?adaj?ce si? na pro

ces komunikacji - refleksj?, koncentrowanie uwagi, przekazywanie informacji,

przekonywanie, sterowanie i namawianie - dowiadujemy si?, jak mo?na si? po

rozumiewa? w najtrudniejszych sprawach w sposób elegancki i zgodny z kryte
riami sztuki retorycznej. Ponadto znajdujemy w niej przyk?ady wykorzystania

wiedzy z zakresu retoryki jako narz?dzia analizy rozmowy.

Ksi??ka zawiera: podstawy pozytywnej komunikacji, wiedz? na temat kon

struowania czytelnego przekazu, podstawowe informacje o cechach dobrego
s?uchacza.

Autorka wyja?nia, do?? prosto zg??bia tajniki mówienia i wyja?nia, jak

sprawi?, by nasz przekaz nie nu?y? odbiorcy. Zwraca te? uwag? czytelnika na

to, ?e wa?ne jest nie tylko to, jak si? mówi, ale równie? to, jak si? s?ucha innych
osób. Ksi??ka ta to nieoceniona pomoc dla wszystkich, którzy pragn? opanowa?

b?d? udoskonali? swoje zdolno?ci oratorskie, na przyk?ad szkoleniowców czy

wyk?adowców.

Miller, Katarzyna ; Pawluczuk, Monika: By? kobiet? i nie zwariowa?:

opowie?ci psychoterapeutyczne.
- Warszawa: WAB,2010

"Jak by? kobiet? szcz??liw?? Jak by? pewn? siebie? Jak nie by? ofiar?? Ta

kie pytania zadaje sobie wiele wspó?czesnych kobiet. Bo nie jest ?atwo by? ko

biet? w ?wiecie, w którym ci?gle jeszcze m??czy?ni maj? przewag?".
To ksi??ka dla kobiet i o problemach dotykaj?cych wspó?czesn? kobiet?,

czyli dylematy z realizacj?, z to?samo?ci?, z samoocen?, ze spe?nieniem ocze

kiwa? innych ...

Wiele udr?k spotyka p?e? pi?kn?, cz?sto zawodowo zrealizowan?, ale czy

jednocze?nie spe?nion? w ?yciu prywatnym? Tu dalej wyra?nie dominuje po-

dzia? na spravvy m?skie i kobiece.
.

Publikacja jest zapisem warsztatów psychoterapeutycznych, w których bra?o

udzia? 12 kobiet. To analiza najcz?stszych trosk kobiet i jednocze?nie recepta na

ich rozwi?zanie. Poradnik pomorze potraktowa? wiele zagadnie? ze ?wie?ego,

niekonwencjonalnego punktu widzenia. Ksi??k?-warto zaproponowa? ka?dej
kobiecie.

Os?ka, Piotr: Mydlenie Oczu: przypadki propagandy w Polsce. - Kraków:

Znak, 2010

Piotr Os?ka to jeden z najlepszych historyków m?odego pokolenia, interesuje

go historia PRL-u. We wnikliwy sposób stara si? dokona? analizy realiów poli

tycznych w Polce przed 1989 rokiem. Polsce dominacji propagandy. Autor ze

bra? najciekawsze historie opisuj?ce sposoby manipulacji spo?ecze?stwem,
?mieszne a zarazem zatrwa?aj?ce.
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Warto przeczyta?, by dowiedzie? si?: co to takiego "czeski imperializm" ijak
go zwalczy?? Co wywo?a?o "problem deficytu czerwonego p?ótna "? Jak zorgani
zowa? sesje popularno-naukowe pt.: "S?owia?skie kulty poga?skie"? Dlaczego
dekolt jest "samicz? spekulacj? na zwierz?cych zmys?ach m??czyzny"? Czy da

si? prze?ama?" opór analfabetów, ich obrzydliwe i k?amliwe wykr?canie si? od

nauki"? Sk?d wiadomo, ?e "kupiec niemiecki wys?any na przeszpiegi do osady

s?owia?skiej" wygl?da niemile, rozgl?da si? spode ?ba i ma rud? brod? "?

Plechowiak, And?elika: Koty i ich s?awni ludzie. - Warszawa: Wydawnic
two Nowy ?wiat, 2010

Wzruszaj?ca a zarazem ?mieszna historia o trudnych relacjach mi?dzy w?a

?cicielami a ich pupilami. Swoje perypetie opowiadaj? m.in.: Joanna Chmielew

ska, Artur Barci?, Ewa Bem, Barbara Wrzesi?ska, Tomasz Raczek, Grzegorz
Miecugow, Krystyna Sienkiewicz, Anna Chodakowska, Wojciech Mann, Doro

ta Sumi?ska, Grzegorz Tumau, Zofia Czerwi?ska i Zbigniew Wodecki.

Kocie ?ycie u boku s?ynnych ludzi jest do?? ciekawe. Aczkolwiek koty s? tu

g?ównymi bohaterami, a przy okazji poznajemy nieco ich w?a?cicieli.

W ?wiecie arabskim koty s? czczone, dlatego ?e ich przyjacielem by? prorok
Mahomet. Koty lubi? tak?e Dante Alighieri. Mia? on par? kotów perskich, któr?

nauczy? przynoszenia ma?ych przedmiotów i przewracania stron w ksi??kach.
Nie potrafi? pisa?, nie maj?c w pobli?u swoich ulubie?ców.

Ksi??ka And?eliki Piechowiak bawi, wzrusza i uprzyjemnia czas.

Sanghera, Jasvinder: Zha?biona. - Warszawa: Prószy?ski i S-ka, 2010

Autorka ksi??ki pochodzi z Pakistanu. Jest wspó?za?o?ycielk? organizacji
Karma Nirvana - spo?ecznego projektu, którego zadaniem jest wspieranie ko

biet pochodz?cych z Po?udniowej Azji, dotkni?tych przemoc? domow? i zagro

?onych zbrodniami wynikaj?cymi z przestrzegania norm tradycyjnych kodek

sów honorowych. Sama' .zmuszona do ma??e?stwa z obcym m??czyzn?, opo

wiadaj?c w?asn? histori?, sk?ada ho?d kobietom, które znalaz?y si? w podobnej

sytuacji i daje ?wiadectwo ich cierpieniom.

Kiedy Jasvinder Sanghera sko?czy?a czterna?cie lat, pokazano jej fotografi?

cz?owieka, którego niebawem mia?a po?lubi?. Perspektywa rych?ego ma??e?

stwa wzbudzi?a w niej przera?enie. Wielokrotnie by?a ?wiadkiem upokorze?,

jakie jej starsze siostry znosi?y w wymuszonych przez rodziców zwi?zkach.

Zdecydowa?a si? na ucieczk? z domu, za co zosta?a wykl?ta przez rodzin?.
Jasvinder opowiada o potwornym uciemi??eniu, pe?nej udr?k walce z re

strykcyjnym kodeksem honorowym i niez?omnym charakterze, który pozwoli?
t? walk? podj??

Halina Biniek

Marzena Rosiak
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Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y Ksi??nicy Zamojskiej poleca

Erlbruch, Wolf: G??, ?mier? i tulipan. Warszawa: Hokus-Pokus, 2008

?mier? -

przera?aj?ca kostucha z czaszk? zamiast twarzy i z kos? u boku -

budzi l?k, strach, smutek, jak i ?al po stracie ukochanej, bliskiej osoby. Cz?sto
nie chcemy o niej mówi?, chcemy zapomnie?, nie my?le? o chwili, gdy mo?e

przyj??, ale czy tak nale?y? Czy zdo?amy przed ni? uciec, uchroni? si??
Wolf Erlbruch przedstawia nam niesamowit?, wzruszaj?c? do ?ez opowie??

o swego rodzaju przyja?ni pomi?dzy g?si? a ?mierci?, a przy okazji porusza

wa?ny temat przemijania i ?miertelno?ci. Spokojnie krok po kroku stara si?
oswoi? czytelnika, zarówno naj m?odszego jak i doros?ego, ze ?mierci?. Autor

nie pociesza, nie stara si? uwolni? od l?ku, nie udaje, ?e wszystko b?dzie dobrze

- bo tak naprawd? nikt nie wie jak to b?dzie: g?? musi umrze?, a jej pytania o to

co b?dzie potem pozostan? bez odpowiedzi. Zamiast pocieszenia znajdujemy
w tek?cie wskazówk?: b?d?my gotowi, na co? CÓ?, w my?lach pojawia si? je

dynie przeb?ysk o "towarzysz?cej nam od urodzenia ?mierci

?mier? ukazana w ksi??ce jest bardzo przyja?nie, co prawda ma czaszk?, ale

te? zwyczajny, d?ugi p?aszcz w kratk?, rozcz?apane pantofle, a za plecami trzy

ma tulipan. Zaprzyja?nia si? z g?si?, prowadz? wspólne filozoficzne rozmowy,

razem chodz? nad staw, siedz?, g?? uczy ?mier? nurkowa? i proponuje ogrzanie,

gdy ta marznie: ,jest ci zimno? - zapyta?a g??.
- Mam ci? rozgrza?? ?mierci

nikt jeszcze czego? takiego nie zaproponowa?." Kiedy g?? umiera, ?mier? z tuli

panem w z?bach niesie zw?oki g?si nad staw, gdzie urz?dza jej symboliczny

pogrzeb - k?ad?c j? na wodzie, patrzy jak cia?o odp?ywa w dó? rzeki i wówczas

jest jej "prawie smutno".

Ksi??ka stanowi m?dr? nauk? o odwiecznej i naturalnej kolei rzeczy. Jest

prób? oswojenia dziecka z tematem ?mierci i zarazem pretekstem do podj?cia
rozmów na tak trudny temat. Zachwycaj?cy tekst, ale i wymowne ilustracje,
które same w sobie, ogl?dane nawet w ciszy, maj? moc terapeutyczn?. Ksi??ka
roztacza wi?j? przyjaznej ?mierci, do której wszyscy musimy przywykn??, bo

przecie? takie jest ?ycie.

Feleszko, Wojciech: L?dowanie rinowirus?w. Przezi?bienie. Warszawa: Ho

kus-Pokus, 2009

,,Hop! Hop! Hop! Szybciej, szybciej! - gromada wirusów sunie w stron?

Kajtkowego nosa .... Hop! Hop! Hop! Rusza? si?! Pr?dzej, pr?dzej!
- pogania?

wirusy ich dowódca Rinowirus, kiedy armia dotar?a ju? do nosa Kajtka. - Jak

b?dziecie si? tak grzeba?, to nie dotrzemy do gard?a przed kolacj? ...

"

Katar, kaszel, gor?czka to dolegliwo?ci, które uprzykrzaj? ?ycie dzieciom

jak i rodzicom. Doro?li doskonale wiedz? ile wysi?ku wymaga niejednokrotnie

przekonanie chorego dziecka, ?e osoba w bia?ym fartuchu ze s?uchawkami na

szyi ,,nie gryzie", nie robi krzywdy, a niesie fachow? pomoc, ?e pokazanie gar-
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d?a nic nie boli, syrop ?agodzi kaszel, a dzi?ki kroplom ?atwiej si? oddycha. Au

tor z zawodu lekarz - pediatra, na co dzie?. pracuj?cy z dzie?mi -

dowcipnie,
obrazowo, przyjainie i zarazem fachowo opisuje przebieg przezi?bienia. Dzi?ki
lekturze dowiadujemy si? co to s? wirusy, w jaki sposób wywo?uj? choroby, jak
organizm broni si? przed ich atakiem, co to s? limfocyty, jak dzia?a termometr

i dlaczego trzeba mierzy? temperatur?, dlaczego nale?y przyjmowa? syrop
i krople do nosa, i co si? dzieje w nosach, z których kapie. Wszystkie te infor

macje pozwalaj? oswoi? ma?ego pacjenta z katarem i jego konsekwencjami,
a du?ym u?atwieniem jest tutaj swego rodzaju personifikacja wirusów, jak i me

chanizmówobronnych organizmu, które pomagaj? dziecku zwizualizowa? cho

rob?. Na kartach ksi??ki spotykamy Rinowirusa - herszta bandy wirusów, ?pi?

cego, zagapionego Limfocyta - dowódc? oddzia?ów obronnych, czujnego Gra

nulocyta - jednego z najwa?niejszych obro?ców organizmu. Taki sposób przed
stawienia infekcji dzieciom jest ogromn? pomoc? w leczeniu.

Doskona?ym uzupe?nieniem tre?ci ksi??ki s? ilustracje Ignacego Czwartosa,
docenione równie? w kategorii graficznej w konkursie IBBY Ksi??ka Roku.

Ilustracje s? dynamiczne, dowcipne, pomys?owe, mo?na by powiedzie? ko

smiczno-fantastyczne, a czasami wr?cz drapie?ne - gdy trzeba stawi? czo?a

i rozpocz?? walk? z gro?nymi wirusami.

Znakomita lektura dla dzieci jak i rodziców, napisana w sposób przyst?pny,
. o du?ych walorach dydaktycznych zapewne "u09porni" dzieci przed strachem

na widok lekarskiego fartucha i stetoskopu, jak równie? uwra?liwi na przestrze

ganie tak wa?nych zasad higieny.

Pokorska, Marta: Arcytrudny alfabet. Warszawa: Dwie Siostry, 2007

A jak Abstynencja - "Rzek?a sobie ryba pi?a: w abstynencji b?d? ?y?a ";

F jak Fobia - "?y? le?niczy w Bia?owie?y, który strasznie ba? si? je?y ";

H jak Hipochondryk - "Hipochondryk to osoba, co wci?? my?li o choro-

bach ...

"

itd.
.' ,

Galeria trudnych, cz?sto niezrozumia?ych dla dzieci, ale równie? i niejedno
krotnie doros?ych, s?ów wy?ania si? z czarnych stron ksi??ki. Jednak mimo to

lektura nie odstrasza swoj? ciemna opraw?, a wr?cz przyci?ga pysznymi ilustra

cjami, soczystymi kolorami tekstu i grafiki oraz bij?cym z niej humorem. Te

dziwne, cz?sto arcytrudne s?owa, spotykane w radio, telewizji, prasie czy roz

mowach doros?ych, znajduj? tu proste wyt?umaczenie, zarówno w rymowanej
fraszce jak i encyklopedycznej definicji. Czytaj?c wymowne rymowanki u?mie

chamy si? sami do siebie, brn?c dalej i dalej z ciekawo?ci? co przynios? kolejne

litery alfabetu. Ko?cz?c lektur? na "zabobonie" odczuwamy pewien niedosyt
i niemal z ?alem pytamy "czemu w polskim alfabecie tak ma?o liter?". Doskona

?a lektura dla dzieci jak i dla doros?ych, zaciekawia, rozwija wyobraini?, bawi,
a przede wszystkim uczy

- dzieci zrozumienia arcytrudnych s?ów i doros?ych

w?a?ciwego ich wykorzystywania.
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Ruszewska, Gra?yna: Wielkie zmiany w du?ym lesie. ?ód?: Wydawnictwo

FR09,2005

Trzy krótkie opowiadania, trzej bohaterowie: Horacy Biedronka, Zaj?c Am

bro?y i Je? Boles?aw oraz "wielkie zmiany w du?ym lesie", a mo?e przemiany?
Pan Biedronka - dla przyjació? Horacy, bohater pierwszej opowie?ci ?aknie

sukcesu. Pragnie odmieni? swoje dotychczasowe ?ycie stwierdzaj?c: "od dzi?

b?d? pi?kny, m?dry i bogaty. I wszyscy b?d? mnie podziwiali." Przybiera wi?c

nowy image, ale czy on da mu upragnion? s?aw? i uznanie? Przecie? rodzina

wróbli ucieka na jego widok parskaj?c ?miechem, sroka nie poznaje i odlatuje

stwierdzaj?c, ?e z obcymi si? nie zadaje, a ogonek zrobiony z sier?ci wiewiórki

I
tak bardzo ci??y. Po có? te zabiegi? Czy? nie lepiej by? po prostu sob?? "Zat?
skni? do swoich czerwonych, nie pokrytych sier?ci? skrzyde?ek ( ... ) czy? jego

kropki nie by?y najpi?kniejsze na ?wiecie?". Zapragn?? wi?c Horacy wróci? do

Pani Biedronkowej "spojrza? jej w oczy ( ... ) zobaczy?, ?e jest pi?kny. M?dry. I

bogaty", a w oczach kochaj?cej ?ony na zawsze pozostanie prawdziwym herosem.

Zaj?c Ambro?y to tchórzliwy marzyciel, który tylko p?dzi zupe?nie nie

zwracaj?c uwagi na to co dzieje si? wokó? "tak bardzo chcia?by zobaczy? cho?

raz zachód s?o?ca bez strachu. Westchn?? ( ... )". Przemiana w jego zaj?czym
sercu dokonuje si? w dniu, kiedy na swej drodze spotyka "chudzielca z du?ym
dziobem". "Mo?e udam, ?e nie widz??, nie, jednak czu?e serce bohatera nie po

zwala mu pozosta? oboj?tnym wobec bezbronnego, potrzebuj?cego pomocy

pisklaka. Zabiera go do siebie, w desperackim wyczynie zdobywa dla go?cia

pokarm, by chwil? pó?niej dowiedzie? si?, ?e przychodzi z pomoc? dziecku

jednego ze swych najwi?kszych wrogów
- or?a. "Ambro?emu wyda?o si? przez

chwil?, ?e jego szare futerko posiwia?o. Ze strachu. To by? koniec." A mo?e

tylko strach mia? wielkie oczy? Ch?? niesienia pomocy pokona?a strachy,
a zaj?czka spotka?a zas?u?ona wdzi?czno?? ze strony or?a, "pierwszy raz w ?y

ciu odwa?nie rozgl?da? si? dooko?a. Zobaczy? kawa?ek ?wiata. Pomy?la?, ?e do

brze b?dzie kiedy? wybra? si? w drog?. Pobiec bez strachu. Teraz nie ba? si? nic

a nic ... ".
'.

Je? Boles?aw, bohater trzeciej opowie?ci jest typowym nudziarzem. Ma za

z?e s?siadom nieprzystojne ?arty i ha?a?liwe zabawy "przypomnia? sobie, co

znaczy to s?owo. Marnowanie czasu. O nie. Je?es? powa?ne. ( ... ) Fukn??". Nie

ma on ochoty ?egna? jesieni wraz z innymi mieszka?cami wielkiego lasu "strata

czasu i energii. S?owiki b?d? ?piewa? stanowczo zbyt g?o?no. Lisy zaczn? ta?

czy?. A po wiewiórkach wszystkiego mo?na si? spodziewa? ( ... ) i po co to

wszystko?". Ale pewnego dnia i on zmienia swe nawyki. Zat?skni? do swych

s?siadów, chcia? poczu? ciep?o p?on?cego ogniska, nauczy? si? ?piewa?, ta?

czy? ... Nie dra?ni? go ju? ?piew s?owika ani fa?szuj?cy pan Biedronka, ta?czy?,
szala? i ... "by?o mu dobrze ( ... ) mia? u?miechni?ty pyszczek. By? zm?czony
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i szcz??liwy". Teraz ju? móg? zapa?? w sen zimowy i ?ni? po raz pierwszy swo

je kolorowe sny.

Te trzy, wdzi?czne, krótkie opowiadania pod mask? przygód zwierz?t uka

zuj? nam szereg ludzkich, nie zawsze po??danych cech. Ale równie? wskazuj?
z?ote zasady do pokonania swych negatywnych uprzedze?, upodoba?, l?ków:
- b?d? zawsze sob?, bo dla bliskich jeste? zawsze najm?drzejsz? i najpi?kniej

sz? osob?,
-

patrz odwa?nie w przysz?o?? i osi?gaj swe cele pokonuj?c uprzedzenia i l?ki,
- nie b?d? nudziarzem i samolubem, otwórz si? na innych a poczujesz si?

szcz??liwy ...

Doskona?a lektura, urzekaj?ca obrazem (g?ówna nagroda w konkursie gra

ficznym Ksi??ka Roku 2006 organizowanym przez polsk? sekcj? IBBY) i za

wart? w niej m?dro?ci?, polecana zarówno dla dzieci jak i doros?ych - bo któ?

z nas nie ma wad?

Strza?kowska, Ma?gorzata: Zielony i Nikt. Warszawa: Wydawnictwo Bajka,
2009

"Ka?da droga ma swój pocz?tek ...

"

zarówno moja jak i twoja, i to od nas

w du?ej mierze zale?y jaki przyjmiemy kierunek w swojej w?drówce. S?owa

i obrazy zawarte w ksi??ce od pierwszych stronic przenosz? nas daleko, daleko

st?d, za siódm? gór?, dziesi?t? rzek? do wielkiego, g?stego lasu, gdzie "na poro-
. ?ni?tej mchem polanie, znajdowa?a si? stara studnia". A w studni tej mieszka?

Nikt, który nigdy "nie opuszcza? swej kryjówki i chyba nawet nie wiedzia?, ?e

istnieje co? poza ni?". A mo?e jednak wiedzia?? Dni mija?y, zmienia?y si? pory

dnia, roku, a on tkwi? niezmiennie w swym malutkim ?wiecie, tak od trzech ty

si?cy sze?ciuset pi??dziesi?ciu dni. Obserwowa? przez okr?g?y otwór namiastk?

wielkiego, zewn?trznego ?wiata. Trwa?o to do momentu, a? pojawi? si? Zielony.

Niezra?ony pocz?tkowym oporem i niech?ci? nowego znajomego, przedstawia
mu tak kusz?c? wizj? ?wiata zewn?trznego, ?e ten postanawia opu?ci? sw? sa

motni?. "Wspinaczka nie by?a ?atwa, bo kamienie, z których zbudowano stud

ni?, porasta? wilgotny, ?liski mech", ale uda?o si?! Nikt zobaczy? jak pi?kny jest
?wiat "ksi??yc ?wieci?, szumia?y drzewa, pachnia?y akacje. Nie mia?em poj?cia,
( ... ) ?e ?wiat jest taki ... taki ... Cudowny!".

Pi?kna, ba?niowa ksi??ka z niezwyk?ymi, ciep?ymi, pobudzaj?cymi wy

obra?ni? ilustracjami ukazuje uniwersalne warto?ci i prawdy - aktualne nieza

le?nie od wieku. Ka?dy odnajdzie w niej wiele znacze? i podtekstów, które mo

?e odnie?? bezpo?rednio do swojego ?ycia. Jednym z nich jest optymistyczne
przes?anie by nigdy nie poddawa? si? losowi i rutynie - wyj?? ze swej studni, bo

Warto by? dzielnym, odwa?nym i ?mia?o w?drowa? przez ?ycie bo przecie? ono

jest tak ... cudowne ...

Joanna ?uk
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TO WARTO WIEDZIE?

Rok 2011 b?dzie Rokiem Czes?awa Mi?osza.

30 czerwca 2011 roku mija setna rocznica urodzin Czes?awa Mi?osza -

poety,

prozaika, t?umacza. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego og?osi?o

program "Czes?aw Mi?osz 2011 - Promesa", w ramach którego finansowane

b?d? przygotowanie i realizacja obchodów Roku Mi?osza w 2011 roku.

Program adresowany jest do wszystkich polskich instytucji kultury, organizacji

pozarz?dowych i stowarzysze?, szkó? i uczelni artystycznych zainteresowanych

realizacj? projektów popularyzuj?cych wiedz? o nobli?cie zarówno w kraju, jak
i za granic?. Na program przeznaczono 7 mln z?.

Termin naboru wniosków up?ywa 30 wrze?nia 2010 roku.

Czes?aw Mi?osz

urodzi? si? 30 czerwca 1911 r. w Szetejniach na Litwie. Poeta, prozaik, eseista,

t?umacz. Laureat nagrody Nobla w roku 1980 i wielu innych presti?owych na

gród literackich, t?umaczony na czterdzie?ci dwa j?zyki. Doktor honoris causa

wielu uniwersytetów w USA i w Polsce, honorowy obywatel Litwy i miasta

Krakowa.

Szkoln? i uniwersyteck? m?odo?? sp?dzi? w Wilnie, tam równie? debiutowa?

jako poeta, okupacj? niemieck? przetrwa? w Warszawie. Po wojnie pracowa?
w s?u?bie dyplomatycznej PRL - w USA, i we Francji do roku 1951, kiedy to

zwróci? si? w Pary?u o azyl polityczny.

W roku 1960 wyjecha? do Kalifornii, gdzie przez dwadzie?cia lat jako profesor

j?zyków i literatur s?owia?skich wyk?ada? na uniwersytecie w Berkeley. Do ro

ku 1989 publikowa? g?ównie w emigracyjnym wydawnictwie paryskiej ,,Kultu

ry" i w Polsce poza cenzur?. Od roku 1989 mieszka? w Berkeley i w Krakowie.

Zmar? 14 sierpnia 2004 roku w Krakowie.
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Starostwo Powiatowe w Zamo?ciu

wspar?o nasze zadania

Uchwa?? Zarz?du Powiatu w Zamo?ciu z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie
ustalenia wysoko?ci dotacji z bud?etu powiatu zamojskiego na realizacj? zada?

po?ytku publicznego w zakresie kultury i sztuki Zarz?d Powiatu przyzna? dota

cj? na realizacj? zada? publicznych zg?oszonych przez organizacje pozarz?dowe
do Otwartego Konkursu Ofert.

Zamojski Oddzia? Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich do Konkursu z?o

?y? oferty na cztery zadania. Wszystkie zosta?y zaakceptowane do realizacji
i uzyska?y dotacj? w wysoko?ci 4 400 z?, w tym:
- Druk i wydanie czasopisma pt. "Bibliotekarz Zamojski" - 1.000,00 z?,
-

Zamojskie Biesiady Literackie - 1.100,00 z?,
- "Biblioteka miejscem spotka? spo?eczno?ci lokalnej" - konkurs - 300,00 z?,
- "Ksi??ka dawna i wspó?czesna" - seminarium wyjazdowe dla bibliotekarzy

na Krakowskie Targi Ksi??ki oraz do Biblioteki Jagiello?skiej - 2.000,00 z?.

Dzi?ki przyznanej dotacji b?dzie mo?liwa realizacja zaplanowanych dzia?a?

na rzecz ?rodowiska bibliotekarskiego powiatu zamojskiego.

Danuta Zwoli?ska
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KRONIKA

Kronika bibliotek publicznych powiatu zamojskiego
II PÓ?ROCZE 2009 ROKU - wybór -

ZAMO??

lipiec / sierpie?
• W krasnobrodzkim lesie -

wystawa fotografii Ryszarda ?y?y - Ksi??nica

Zamojska
• Studium psychologiczne postaci w powie?ci Bernharda Schlinka "Lektor"

spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki - Ksi??nica Zamojska
• Przewodniki turystyczne po Zamo?ciu i Roztoczu -

wystawa
- Ksi??nica

Zamojska
• Podr??e marzen w starych przewodnikach -

wystawa
- Ksi??nica Zamojska

• Wakacje w bibliotece - Literacka podró? do Szwecji - realizowane 2 razy

w tygodniu zaj?cia dla dzieci sp?dzaj?cych wakacje w miejscu zamieszka

nia; w programie m.in.: g?o?ne czytanie, gry i zabawy edukacyjne i rucho

we, konkursy - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Puchatkowe spotkania - ca?oroczny cykl cotygodniowych zaj?? dla naj

m?odszych (w wieku 3-5 lat) i ich opiekunów; w programie m.in.: g?o?ne

czytanie ksi??ek, zaj?cia plastyczne, zabawy ruchowe - Oddzia? dla Dzieci

i M?odzie?y KZ

• Zakamarki dzieciom -

wystawa
- Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Ulubione bajki - ca?oroczny cykl g?o?nego czytania w Przedszkolu "S?o
neczko" - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Wakacje marze? w twórczo?ci osób niepelnosprawnych -

wystawa
- O?ro

dek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych KZ

• Wakacyjne podró?e -

wystawa
- Centrum Informacji Ekologicznej KZ

• Wakacje w bibliotece - wakacyjne zaj?cia dla dzieci sp?dzaj?cych lato

w mie?cie wg odr?bnych harmonogramów w filiach na terenie miasta - Fi

lia nr 1,2, 3, 4, 6

• Chwila z Mari? Kuncewiczow?; Jak ?y? z cukrzyc? -

wystawy
- FB nr 5

wrzesie?

• Zamojska Biesiada Literacka z udzia?em dr. Jacka Krzysztofa Danela, auto

ra antologii Jenera? W?adys?aw Sikorski - Ksi??nica Zamojska
• Otwieramy bramy zamojskich fortyfikacji -

wystawa realizowana w ramach

obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2009 - Ksi??nica Zamojska
• W krasnobrodzkim lesie -

wystawa fotografii Ryszarda ?y?y - Ksi??nica

Zamojska
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Spotkanie z Jaros?awem Siekiem, autorem ksi??ki dla dzieci Go?? z Zamo

?cia - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y ..

•

Puchatkowe spotkania
- ca?oroczny cykl cotygodniowych zaj?? dla dzieci

najm?odszych - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

•

Autorzy od A do Z czyli przewodnik po polskiej literaturze wspó?czesnej - cykl
•

cotygodniowych imprez czytelniczych prezentuj?cych twórczo?? wspó?cze

snych autorów dla dzieci i m?odzie?y - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

Dzieci Zamojszczyzny w literaturze; II wojna ?wiatowa w powie?ci m?odzie

?owej
-

wystawy rocznicowe - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

•

Ludzie ludziom zgotowali ten los -

wystawa rocznicowa - Czytelnia G?ów

naKZ

•

Strofy o Ojczy?nie - 2 spotkania z uczestnikami Warsztatów Terapii Zaj?

ciowej z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny ?wiatowej; w programie
m.in. monta? poezji, zwiedzanie wystaw

- O?rodek Czytelnictwa Niepe?no

sprawnych KZ

•

Bajki-Poczytajki - cykl g?o?nego czytania w Przedszkolach Miejskich nr l i•

12 - FB nr l

Zagadki bibliotecznej gromadki - lekcja biblioteczna dla przedszkolaków;
Warsztat informacyjny biblioteki- lekcja biblioteczna dla uczniów ZSZ - FB nr 2

Planety i podró?e kosmiczne - konkurs wiedzy - FB nr 2

•

•

Pora na bajeczk?
-

ca?oroczny cykl g?o?nego czytania w Przedszkolu nr 14

-FB nr 3

•

Oczytane Dzieciaki wrze?nia 2009 - comiesi?czny konkurs czytelniczy
-•

FB nr3

Biblioteczny alfabet: O jak Or?o? - zaj?cia biblioteczne - FB nr 3

Wakacyjny poci?g wspomnie? - konkurs plastyczny
- FB nr 3

•

•

G?o?ne czytanie ba?ni, bajek i wierszyków w Przedszkolach nr l, 5, 12 -•

FBnr4

Wygraj z menopauz?
-

wystawa
- FB nr 5•

Wycieczka kI. II Szko?y Podstawowej do biblioteki - FB nr 6•

Ksi??kowe prymusy, Ksi??kowe czytusy
- comiesi?czne konkursy czytelni

cze-FB nr6

•

Misiowy portrecik
- konkurs plastyczny; Pogoda na ksi??k? - konkurs lite

racki - FB nr 6·

•

pa?dziernik
• Przestrze? sakralna w historii i obecnie w projektach architektów Diecezji

Zamojsko-Lubaczowskiej
-

wystawa realizowana w ramach XV Dni Kultu

ry Chrze?cija?skiej w Zamo?ciu - Ksi??nica Zamojska
•

Miejsca przepe?nione Jego obecno?ci? i pokojem. Pomniki Ojca Swi?tego w

Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
-

wystawa fotografii - Ksi??nica Zamojska
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• Wrzesie? J 939 roku na Zamojszczy?nie we wspomnieniach
- Zamojska

Biesiada Literacka z udzia?em dr. Bohdana Królikowskiego
- Ksi??nica

Zamojska
• O ?yciu, rodzinie, t?sknocie i ... staro?ci w powie?ci Jacka Dehnela "Lala"

- spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki - Ksi??nica Zamojska
• Autorzy od A do Z, czyli przewodnik po polskiej literaturze wspó?czesnej -

cykl imprez czytelniczych - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Puchatkowe spotkania -

cotygodniowe (?roda) zaj?cia dla naj m?odszych -

Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Spotkanie z Izabel? Winiewicz-Cybulsk?, autork? ksi??ek o Zamo?ciu -

Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• ?ladami Du?ka i Bajdka - konkurs plastyczny - Oddzia? dla Dzieci i M?o

dzie?y KZ

• Ja i moje miasto -

wystawa
- Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Ba?nie m?dro?ci? narodów - cykl g?o?nego czytania dzieciom w Przed

szkolu nr 8 - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• ?wi?to drzewa -

wystawa
- Centrum Informacji Ekologicznej KZ

• ?wiat osób niewidomych i niedowidz?cych -

wystawa
- O?rodek Czytelnic

twa Niepe?nosprawnych KZ

• Pokój dobrem najwy?szym narodów - konkurs twórczo?ci o tematyce wo

jennej adresowany do niewidomych i niedowidz?cych - O?rodek Czytelnic
twa Niepe?nosprawnych KZ

• 3 spotkania z m?odzie?? ponadgimnazjaln? z cyklu ?wiat osób niewidomych
i niedowidz?cych - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych KZ

• Odtwarzanie "ksi??ek mówionych" w zapisie cyfrowym -

spotkanie osób z

dysfunkcj? wzroku, na którym zaprezentowano nowe urz?dzenia do odtwa

rzania "ksi??ek mówionych" - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych KZ

• Bajki-Poczytajki - g?o?ne czytanie w Przedszkolach nr l i 12 - FB nr 1

• Co nam' 'niesie pani jesie?, Zakwit?y jesieni?, Jesie? jest pi?kna, bajkowa i

olorowa - konkursy plastyczne; Czytelnicze fanaberie
- konkurs czytelni

czy-FB nr 1

• Jesienne niespodzianki
-

cykl zabaw ekologicznych - FB nr 2

• Uprzejmo?? i niezale?no?? na co dzie? - impreza czytelnicza - FB nr 2

• Tajemnice j?zyka w wierszach i wierszykach - konkurs ortograficzny - FB nr 2

• Zakl?te w wierszu - poezja J. Tuwima; Wywo?ywacze marze? - zaj?cia czy

telnicze na podstawie ksi??ki B. Ostrowickiej Bobek; Duchy, duszki i inne

cuda - zaj?cia oparte na ksi??ce F. Arnsztajnowej Duszki - FB nr 3

• Gimnazjali?ci w bibliotece - lekcja biblioteczna - FB nr 3

• Wojenne losy dzieci Zamojszczyzny - spotkanie autorskie z Juli? Rodzik dla

uczniów Gimnazjum nr 1 - FB nr 4
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• Cykliczne g?o?ne czytanie w Przedszkolach nr 1,5, 12 - FB nr 4

•

Post?py nauk medycznych -

wystawa s- FB nr 5

• Antyczny ?wiat; Skrzydlaci go?cie -

konkursy plastyczne - FB nr 6

• Ksi??kowe prymusy, Ksi??kowe czytusy
- konkursy czytelnicze - FB nr 6

• G?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 6 - FB nr 6

listopad
• Zygmunt Klukowski - lekarz, historyk, bibliofil - seminarium - Ksi??nica

Zamojska
• Zygmunt Klukowski - lekarz, historyk, bibliofil -

wystawa
- Ksi??nica Za

mojska
• Dokumenty ?ycia spo?ecznego w zbiorach biblioteki -

wystawa
- Ksi??nica

Zamojska
• Spotkanie autorskie z Jackiem Dehnelem w ramach Dyskusyjnego Klubu

Ksi??ki - Ksi??nica Zamojska
• Vikas Swaru "Slumdog, milioner z ulicy" -

spotkanie Dyskusyjnego Klubu

Ksi??ki - Ksi??nica Zamojska
• 2 spotkania z poetk? Mari? Du?awsk? dla wychowanków Specjalnego

O?rodka Szkolno-Wychowawczego - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Puchatkowe spotkania - cotygodniowe zaj?cia dla najm?odszych - Oddzia?

dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Autorzy od A do Z, czyli przewodnik po pó!skiej literaturze wspó?czesnej
-

cykl imprez czytelniczych - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Prosz? pa?stwa oto mi? -

wystawa
- Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Ba?nie m?dro?ci? narodów - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 8 - Oddzia?

dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Komunikacja dzieci niemówi?cych za pomoc? urz?dze? wspomagaj?cych

mow?
- spotkanie integracyjne dzieci i m?odzie?y; w programie m.in. po

gadanka nt. umiej?tno?ci czytania i pisania osób niemówi?cych, insceniza

cja Kot w butach w wykonaniu podopiecznych O?rodka "Krok za Krokiem"

- O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych KZ

• Spotkanie andrzejkowe m?odzie?y niepe?nosprawnej - O?rodek Czytelnic
twa Niepe?nosprawnych KZ

• Bajki-Poczytajki - cykl g?o?ne czytanie w Przedszkolach nr l i 12 - FB nr 1

• Strachy na wróble; Misiowy portrecik; Skrzydlate bractwo - konkursy pla-
styczne

- FB nr l

• Pomó? ptakom przetrwa? zim? - pogadanka - FB nr l

• B?d?my solidarni - zabawy edukacyjne - FB nr 2

• Pani Twardowska - konkurs plastyczny; Przygody z rymami
- konkurs re

cytatorski dla przedszkolaków - FB nr 2

• Andrzejkowe gry i zabawy - zaj?cia dla dzieci - FB nr 2
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• Pora na bajeczk? - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 14 - FB nr 3

• Biblioteczny alfabet: P jak Przewo?nik; Jesienne podró?e po stronicach;

Wyworywacze marze?; Andrzejki w bibliotece - zaj?cia biblioteczne - FB nr 3

• Oczytane dzieciaki listopada -

comiesi?czny konkurs czytelniczy - FB nr 3

• Cykliczne g?o?ne czytanie w Przedszkolach nr 1, 5, 12 - FB nr 4

• W Szczebrzeszynie chrz?szcz brzmi w trzcinie - konkurs plastyczny - FB nr 4

• Zofia Na?kowska -

wystawa rocznicowa - FB nr 5

• Portret Ani Shirley; Zima Muminków - konkursy plastyczne
- FB nr 6

• Ksi??kowe prymusy, Ksi??kowe czytusy
- konkursy czytelnicze - FB nr 6

• Cykl g?o?nego czytania utworów literackich dla przedszkolaków - FB nr 6

'grudzie?
• Podczas uroczysto?ci Podsumowania Roku Kulturalnego Zamo?cia 2009

(12 grudnia) prezydent m. Zamo?cia wr?czy? Odznaki Ministra Kultury i

Dziedzictwa Narodowego Zas?u?ony dla Kultury Polskiej pracownicom

Ksi??nicy Zamojskiej: Bogumile Kasprzak, Joannie Ko?tun, Ma?gorzacie

Ma?yszy, Alicji Nizio? i El?biecie Szczurek.

• Prapremiera filmu Adama Kulika Na kraw?dzi ?ycia, po?wi?conego dr.

Zygmuntowi Klukowskiemu; spotkanie z autorem filmu A. Kulikiem oraz

Stanis?awem Doroszukiem, dyrektorem kana?u TVP Historia - Ksi??nica

Zamojska
• We wspó?pracy z Klubem My?li Spo?ecznej WSZiA oraz Wydawnictwem

GAUDIUM zorganizowano spotkanie autorskie z dziennikarzem Maciejem
I?owieckim i promocj? jego ksi??ki Krzywe zwierciad?o. O manipulacji w

mediach; spotkanie prowadzi? dr Dariusz Tworzyd?o - Ksi??nica Zamojska
• Na ?wi?ta i Nowy Rok -

wystawa druczków PF i pocztówek ?wi?teczno

noworocznych ze zbiorów zamojskich kolekcjonerów - Ksi??nica Zamojska
• Czytam i rysuj? z energi?

- realizacja przedsi?wzi?cia sponsorowanego

przez PGE Dystrybucja Zamo??; w programie m.in.: g?o?ne czytanie, poga

danki dla przedszkolaków, konkurs plastyczny - Oddzia? dla Dzieci i M?o

dzie?y KZ przy udziale FB nr 1,2,3,4,6
• Czytam i rysuj? z energi?

-

wystawa pokonkursowa - Oddzia? dla Dzieci i

M?odzie?y KZ

• Autorzy od A do Z, czyli przewodnik po polskiej literaturze wspó?czesnej -

cykl imprez czytelniczych - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Puchatkowe spotkania - cotygodniowe zaj?cia dla najm?odszych - Oddzia?

dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Ba?nie m?dro?ci? narodów - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 8 - Oddzia?

dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Anio?y w sztuce i literaturze -

wystawa
- Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ
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• ?wi?ta Bo?ego Narodzenia czasem rado?ci i pokoju - zaj?cia terapeutycz

no-literacko-plastyczne z dzie?mi z O?rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno
Wychowawczego

- O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych KZ

• Bóg stal si? Dzieckiem -

wystawa
- O?rodek Czytelnictwa Niepe?nospraw

nychKZ
• Bajki-Poczytajki - cykl g?o?ne czytanie w Przedszkolach nr l i 12 - FB nr l

• Przylecieli anieli; ?wi?teczne ?yczenia; ?wi?teczne ozdoby -,konkursy pla-
styczne

- FB nr l

• ?wi?teczne wie?ce, Ksi??ka pod choink? - konkursy plastyczne - FB nr 2

• Hej kol?da, kol?da - wspólne ?piewanie kol?d - FB nr 2

• Miko?ajowe opowie?ci; ? jak ?wi?ta; Spotkanie przy choince - zaj?cia biblio

teczne - FB nr 3

• ?wi?teczna kartka z ?yczeniami
- konkurs plastyczny; Oczytane dzieciaki

grudnia - konkurs czytelniczy - FB nr 3

• Cykliczne g?o?ne czytanie utworów literackich w Przedszkolach nr 1,5, 12

-FB nr4

• W Szczebrzeszynie chrz?szcz brzmi w trzcinie -

wystawa pokonkursowa -

FB nr4

• Szykuj ?wi?ta -

wystawa
- FB nr 5

• Miko?ajki w bibliotece; Ozdoby choinkowe - konkursy plastyczne
- FB nr 6

• 'Ksi??kowe prymusy, Ksi??kowe czytusy- k;?sy czytelnicze - FB nr 6

• G?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 6- FB nr 6

ADAMÓW

lipiec
• Wakacje z bibliotek?, Moje wakacje - gazetki - GBP, FB Suchowola

• G?o?ne czytanie bajek ? G?P
sierpie?
• Powstanie Warszawskie - pogadanka - GBP

• G?o?ne czytanie bajek - GBP

• Powstanie Warszawskie - gazetka rocznicowa - FB Bondyrz

wrzesie?

• II wojna ?wiatowa -

agresja sowiecka na Polsk? -

wystawa
- GBP

• II wojna ?wiatowa - gazetka - FB Bondyrz
• Barwy jesieni

-

warsztaty plastyczne - FB Suchowola

pa?dziernik
• G?o?ne czytanie bajek - GBP

listopad
• ?wi?to Niepodleg?osci"

- pogadanka - GBP

• ?wi?to Niepodleg?osci"
- gazetka - FB Bondyrz, FB Suchowola
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grudzie?
• Miko?ajki - zaj?cia biblioteczne - GBP, FB Bondyrz
• 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
- GB P, FB Bondyrz, FB Suchowola

GRABO WIE C

lipiec
• Przeprowadzono kontrol? ksi?gozbioru Biblioteki

sierpie?
• Spotkanie integracyjne dla uczestników Warsztatów Terapii Zaj?ciowej

z Hrubieszowa po??czone ze zwiedzaniem Grabowca - GBP i GOK

• Wspó?udzia? w organizacji do?ynek gminno-parafialnych

pa?dziernik
• GBP w Grabowcu zakwalifikowa?a si?, jako biblioteka partnerska GBP w

Hrubieszowie, do udzia?u w PROGRAMIE ROZWOJU BIBLIOTEK

• Spotkanie z Kalin? Lapi?sk?, reprezentuj?c? Lubelskie Towarzystwo Orni

tologiczne - GBP i GOK

listopad
• Spotkanie uczniów klas pierwszych Szko?y Podstawowej w Grabowcu.

Tematem by?o m.in. zapoznanie si? z lokaln? legend? ?za ksi??niczki oraz z

prac? w bibliotece - GBP i GOK

• Wycieczka uczniów kl. I-III do Biblioteki

grudzie?
• Miko?ajkowe spotkanie dzieci kl. I-III - GBP i GOK

• Udzia? bibliotekarki w 2-dniowym szkoleniu w ramach PROGRAMU

ROZWOJU BIBLIOTEK

KOMARÓW-OSADA

lipiec
• Gminne ?wi?to Sportu - festyn sportowy

- SOK, GBP

sierpie?
• Dni Komarowa - piknik rodzinny - SOK, GB"?

?

• Obchody 89. rocznicy bitwy pod Komarowem - uroczysto?? patriotyczna w

Wolicy ?niatyckiej po??czona z inscenizacj? bitwy pod Komarowem i I Ogól

nopolskimi Manewrami Kawaleryjskimi - UG, SOK, Stowarzyszenie ,,Bitwa

Pod Komarowem", GBP

wrzesie?

• Do?ynki gminno-parafialne - SOK, GBP

• Cala Polska czyta dzieciom - cykliczne spotkania dla dzieci z kl. O - FB

Zubowice
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pa?dziernik
• Jesienna Biesiada Seniorów - spotkanie twórców ludowych i zespo?ów

?piewaczych - SOK, GBP

• Cala Polska czyta dzieciom - cykliczne g?o?ne czytanie dla dzieci z kl. O -

FB Zubowice

• Urodziny Kubusia Puchatka - g?o?ne czytanie, zaj?cia plastyczne, wystawa

prac
- FB Zubowice

• Biblioteka w Komarowie zakwalifikowa?a si?, jako biblioteka partnerska
GBP w Labuniach, do udzia?u w PROGRAMIE ROZWOJU BIBLIOTEK

listopad
• Gminne obchody ?wi?ta Niepodleg?o?ci - SOK, GBP

• VII Przegl?d Pie?ni Religijnej Osób Niepe?nosprawnych - prezentacja do

robku artystycznego osób niepe?nosprawnych z terenu dawnego woj. za

mojskiego - SOK, GBP

• Cala Polska czyta dzieciom - cykliczne g?o?ne czytanie - FB Zubowice

grudzie?
• Zabawy z Miko?ajem -

gry, zabawy, konkursy dla najm?odszych - GBP

• Tradycje bo?onarodzeniowe - g?o?ne czytanie, zaj?cia plastyczne - FB Zubowice

• Pocztówka bo?onarodzeniowa - konkurs plastyczny - FB Zubowice

• Przegl?d Kol?d Ró?nych N?odów
- GBP

'&

• Co si? kryje za drzwiami Biblioteki - lekcja biblioteczna dla kl. 0- GBP

• Cala Polska czyta dzieciom - cykliczne g?o?ne czytanie - FB Zubowice

• Dzie? G?o?nego Czytania - g?o?ne czytanie opowiada? i wierszy, zaj?cia

plastyczne dla kl. O-VI - FB Zubowice

KRASNOBRÓD

lipiec "

• Wspó?udzia? w organizacji X Jubileuszowych Igrzysk LZS Mieszka?ców

Zamojskiej Wsi - MGBP

• Dni Krasnobrodu - organizacja stoiska Mennicy Polskiej - sprzeda? DU-

KATÓW KRASNOBRODZKICH - MGBP

• Wakacje w bibliotece - zaj?cia biblioteczne dla dzieci - FB Hutki

sierpie?
• W eterze i w plenerze - organizacja stoiska Mennicy Polskiej i sprzeda?

DUKATÓW KRASNOBRODZKICH podczas letniego festynu Radia Lu

blin-MGBP

• Nowo?ci ksi??kowe -

wystawa
- FB Hutki

wrzesie?

• Utworzenie punktu bibliotecznego w miejscowo?ci Hutków - MGBP
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• Najwi?cej przeczytanych ksi??ek w roku szkolnym 2009/2010 - og?oszenie
konkursu czytelniczego - MGBP, FB Rutki

• Zaj?cia biblioteczne i g?o?ne czytanie Przygód Kubusia Puchatka - FB

pa?dziernik
• Dzie? Ksi??kowego Misia -

wycieczka dzieci kI. O do biblioteki - MGBP

• Urodziny Misia - g?o?ne czytanie, zaj?cia plastyczne, gry i zabawy dla

dzieci w Szkole Podstawowej w Kaczórkach - FB Hutki

listopad
• Dzie? postaci bajkowej - wizyta bibliotekarki w przedszkolu w Krasnobro

dzie z cyklu Spotkanie z przedszkolakami - MGBP

!. Dzie? Pluszowego Misia -

g?o?ne czytanie, gry i zabawy oparte na

czytanych tekstach dla naj m?odszych w ZSP w Krasnobrodzie - MGBP

grudzie?
• Zamojska Biesiada Literacka z udzia?em poety Piotra Linka - MGBP, SBP

Oddzia? Zamo?? przy wspó?udziale finansowym Starostwa Powiatowego
w Zamo?ciu

• Urodziny Misia -

wystawa prac plastycznych dzieci - FB Hutki

LABUNIE

wrzesie?

• Wojna obronna 1939 - bój pod ?abuniami, ?abu?kami, Barchaczowem

i Bródkiem - 2 wyk?ady dr. Jacka Feduszki - GBP

• Bój pod ?abuniami, ?abu?kami, Barchaczowem i Bródkiem -

wystawa
- GBP

grudzie?
• Zamojska Biesiada Literacka z udzia?em Izabeli Winiewicz-Cybulskiej, autor

ski ksi??ek o Zamo?ciu - GBP, SBP Oddzia? Zamo?? przy wspó?udziale fi

nansowym Starostwa Powiatowego w Zamo?ciu

MI?CZYN

lipiec
• 105 rocznica urodzin Haliny Auderskiej; 20 rocznica ?mierci Marii Kuncewiczo

wej; 105 rocznica urodzin Hanny O?ogowskiej -

wystawy ksi??ek
• Wieczór bajek - cykl g?o?nego czytania realizowany w ramach akcji CA?A

POLSKA CZYTA DZIECIOM

sierpie?
• Wieczór bajek - g?o?ne czytanie dla najm?odszych
• 55 rocznica ?mierci KK Baczy?skiego; 100 rocznica urodzin J. Andrzejewskie

go; 425 rocznica ?mierci J. Kochanowskeigo -

wystawy ksi??ek

wrzesie?

• Wieczór bajek - cykl g?o?nego czytania realizowany w ramach akcji CA?A

POLSKA CZYTA DZIECIOM
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• 70 rocznica wybuchu II wojny ?wiatowej -

wystawa

pa?dziernik
• Wieczór bajek

- cykliczne g?o?ne czytanie najm?odszym
• Dary jesieni

- konkurs plastyczny dla dzieci

listopad
• Wieczór bajek - zaj?cia w ramach akcji CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM

• JOO rocznica urodzin P. Jasienicy; 125 rocznica urodzin Z. Na?kowskiej-
wystawy ksi??ek ze zbiorów biblioteki

grudzie?
• 150 rocznica ?mierci Wilhelma Grimma -

wystawa
• Wieczór bajek - g?o?ne czytanie ba?ni braci Grimm z okazji rocznicy uro-

dzin W. Grimma

• Kolorowe ?wi?ta - konkurs plastyczny
• Spotkanie op?atkowe z dzie?mi i m?odzie?? szkó? w Mi?czynie

RADECZNICA

lipiec
• Wakacyjne zaj?cia dla dzieci, podczas których odbywa?y si? m.in. zabawy

edukacyjne i czytelnicze dla dzieci, konkursy wiedzy i plastyczne - GBP

wrzesie?

• Wycieczka do biblioteki dla 'uczniów kl. 0- 6BP

• 70. rocznica napa?ci Niemiec na Polsk?; Jan Pawe? II - rocznica pontyfika-
tu -

wystawy
- GBP, FB Gorajec

pa?dziernik
• 31. rocznica wyboru kardyna?a Karola Wojty?y na papie?a

-

wystawa
- GBP

• Lekcja biblioteczna dla uczniów kl. 1- FB Gorajec

grudzie? .

• Juliusz S?owacki - konkurs czytelniczy - GBP

• G?o?ne czytanie bajek w kI. 0- FB Gorajec

SITNO

lipiec I sierpie?
• Zmiana zatrudnienia w FB Horyszów Polski: 13.07.2009 r. rozpocz??a pra

c? p. Kamila Szmidt-Ryczko, a z dniem 1 sierpnia odesz?a na wcze?niejsz?

emerytur? p. Zofia Szmidt, d?ugoletni pracownik Biblioteki.

• Zdawczo-odbiorcza kontrola ksi?gozbioru FB w Horyszowie Polskim

• Udzia? w organizacji Do?ynek Powiatowych - GBP

wrzesie?

• M?odzi liderzy czytelnictwa - konkurs czytelniczy - FB Horyszów Polski

listopad
• ?Wi?to Niepodleg?o?ci - udzia? w obchodach rocznicowych - GBP
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• Tworzymy jesienne kompozycje -

zaj?cia biblioteczne dla dzieci - GBP

SKIERBIESZÓW

wrzesie?

• Wycieczka do biblioteki uczniów szko?y podstawowej

pa?dziernik
• Bajkowy ?wiat dzieci -

wystawa

listopad
• Franklin i jego liczne przygody - konkurs plastyczny dla uczniów kI. V

grudzie?
. .• ?wi?ty Miko?aj i choinka - konkurs plastyczny dla naj m?odszych - GBP

• Bezpiecze?stwo dzieci na drodze - spotkanie dzieci m?odszych, z policjantk?

STARY ZAMO??

lipiec / sierpie?
• Festyn rodzinny - impreza ?rodowiskowa - GBP

• Do?ynki Gminno-Parafialne - udzia? w przygotowaniu - GBP

• Wakacje z bibliotek? - zaj?cia dla dzieci i m?odzie?y (zaj?cia plastyczne,
zabawy i gry sportowo-rekreacyjne, ognisko, dyskoteka) - FB Udrycze

pa?dziernik
• Wzmacnianie poczucia w?asnej warto?ci - zaj?cia dla dzieci ze ?wietlicy

?rodowiskowej; Konkurs wiadomo?ci o bibliotece - GBP

• Jesienne rysunki - zaj?cia plastyczne dla dzieci - FB Udrycze

listopad
• Obchody ?wi?ta Niepodleg?o?ci

- uroczysto?? zorganizowana wspólnie
z Parafi? w Starym Zamo?ciu - GBP

• Cmentarze z I wojny ?wiatowej na naszym terenie - przygotowanie wysta

wy ijej prezentacja na Sesji Rady Gminy - GBP

• Cmentarze z I wojny ?wiatowej na naszym terenie - 2 lekcje biblioteczne

dla m?odzie?y z kó?ek historycznych dzia?aj?cych w Szkole Podstawowej
w Wierzbie po??czone ze zwiedzaniem wystawy

- GBP

• Wzmacnianie poczucia w?asnej warto?ci - 3 lekcje biblioteczne dla dzieci

kl. 2 i 3 Szko?y Podstawowej - GBP

• Przegl?d Teatrzyków Szkolnych - GBP we wspó?pracy z GOK

• Ilustracja do ulubionej ba?ni H. Ch. Andersena - zaj?cia plastyczne dla

dzieci - FB Udrycze

grudzie?
• Wzmacnianie poczucia w?asnej warto?ci - lekcja biblioteczna dla dzieci z

kl. 3 Szko?y Podstawowej po??czona z g?o?nym czytaniem- GBP

• Weseli anieli - konkurs plastyczny - GBP

• ?ycie i twórczo?? Jana Brzechwy - zaj?cia literackie w ?wietlicy - GBP
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• Kim by? ?wi?ty Miko?aj- zaj?cia plastyczne dla dzieci - FB Udrycze

SU?ÓW

lipiec / sierpie?
• G?o?ne czytanie poezji przez m?odych czytelników - GBP

• Ilustracje do ksi??ek na wakacje - konkurs plastyczny - GBP

• Od l sierpnia w Filii Bibliotecznej w S?siadce pracuje p. Maria Godzisz

wrzesie?

• Pi?kne barwy jesieni
- konkurs plastyczny - FB Michalów

• Wycieczka do biblioteki dzieci z klasy I - GBP

grudzie?
• Zabawy na ?niegu - konkurs plastyczny - FB Michalów

• Konkurs na najpi?kniejsz? kartk? ?wi?teczn? - GBP

SZCZEBRZESZYN

lipiec / sierpie?
• Cykliczne g?o?ne czytanie w Przedszkolu w ramach akcji Ca?a Polska czyta

dzieciom - MGBP

wrzesie?

• Legenda o Szczebrzeszynie - spotkanie dla m?odzie?y kI. 6 z Zygmuntem

Krasnym, mi?o?nikiem historii Szczebrzeszyna, autorem zbioru legend o

tym mie?cie - MGBP
'" ';'-

• Lekcja biblioteczna dla cz?onków Ko?a Czytelniczego - MGBP

• G?o?ne czytanie w Przedszkolu - MGBP

listopad
• Legenda o Szczebrzeszynie - II spotkanie dla m?odzie?y z Zygmuntem Kra

snym i wycieczka po mie?cie - MGBP

• Jesienne spotkania zliteratur? - impreza czytelnicza dla dzieci z Ko?a Czy

telniczego Szko?y Podst. - MGBP

• G?o?ne czytanie przedszkolakom w ramach akcji Cala Polska czyta dzie-

ciom-MGBP

grudzie?
• Spotkanie z Miko?ajem -

tematyczne zaj?cia biblioteczne - MGBP

• Nadchodz? najpi?kniejsze ?wi?ta w roku - zaj?cia biblioteczne po?wi?cone

tradycjom ?wi?t Bo?ego Narodzenia - MGBP

• G?o?ne czytanie w Przedszkolu - MGBP

ZAMO?? /SITANIEC/

lipiec / sierpie?
• Wakacje w bibliotece - zaj?cia biblioteczne dla dzieci: gry, zabawy, zaj?cia

czytelnicze i konkursy, wycieczki krajoznawcze - GBP i filie
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• W krainie ?ycia i ba?ni Hansa Christiana Andersena -

wystawa przygoto-

wana przez WBP w Lublinie - GBP

• Organizacja wycieczek do Muzeum Zamojskiego i Ksi??nicy Zamojskiej - GBP

wrzesie?

• G?o?ne czytanie w ramach akcji Cala Polska czyta dzieciom - GBP i filie

• Rozpocz?cie programu Czytaj?ce przedszkola w ramach akcji Cala Polska

czyta dzieciom - GBP i filie

pa?dziernik
• Uroki jesieni, Jesienne pejza?e, ?wiat zwierz?t, Jesie?, Jesienny las - kon

kursy plastyczne i wiedzy - GBP i filie

;. CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM - kontynuacja ogólnopolskiej akcji -

GBP i filie

• Realizacja programu Czytaj?ce przedszkola - GBP i filie

listopad
• CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM - realizacja ogólnopolskiej akcji -

GBP i filie

• Realizacja programu Czytaj?ce przedszkola - GBP i filie

• Konkursy plastyczne, wiedzy, m.in.: Jesienne kompozycje, W krainie ba?ni

i wró?b, Tradycje i zwyczaje polskie, Tradycje andrzejkowe - GBP i filie

grudzie?
• Miko?aj, choinka i stroiki, Plastyczny Konkurs Miko?ajkowy, Konkurs na

naj?adniejsz? kartk? ?wi?teczn?, Choinki i anio?ki, Czy wiesz wszystko
o Bo?ym Narodzeniu - konkursy plastyczne, konkurs wiedzy - GBP i filie

• Anio?y 2009 -konkurs plastyczny - GBP

• Realizacja akcji CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM - GBP i filie

• Realizacja programu Czytaj?ce przedszkola - GBP i filie

ZWIERZYNIEC

lipiec / sierpie?
• Wakacyjny plebiscyt na Ulubionego Bohatera Bajek dla Dzieci

• Klasyka wierszyka, czyli wiersze nie tylko do czytania
- zaj?cia muzyczno

plastyczne dla dzieci w wieku 5-10 lat

• Cykl projekcji filmów dokumentalnych
' ..

pod patronatem Festiwalu

DOCBOAT

Anna Kalniuk
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