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I C!1 Z ?YCIA BIBLIOTEK

Wakacje w Bibliotece Publicznej

Gminy Zamo?? z s. wSita?cu

W dniach od 28 czerwca do 19 sierpnia 2010 r. w Bibliotece odbywa?y si?
ró?norodne zaj?cia dla dzieci i m?odzie?y, upami?tniaj?ce 600-lecie bitwy pod
Grunwaldem. Przez pierwsze dwa tygodnie zaj?cia prowadzone by?y codziennie

- wspólnie z nauczycielami ZS w Sita?cu. Natomiast od 13 lipca Biblioteka

samodzielnie prowadzi?a zaj?cia dla dzieci w ka?dy wtorek i czwartek.

Wszyscy uczestnicy mieli okazj? wzi?? udzia? w zaj?ciach wprowadzaj?

cych dobry nastrój: malowaniu kred? na parkingu, w grach i zabawach rucho

wych. Dzieci uczestniczy?y równie? w zaj?ciach ruchowych w hali sportowej

przy Zespole Szkó? wSita?cu.

Podsumowaniem zaj?? mia?o by? przedstawienie, z akcj? rozgrywaj?c? si?
w 1410 roku -roku bitwy pod Grunwaldem.

Aby wprowadzi? dzieci w atmosfer? i tematyk? ?redniowiecza zosta?a zor

ganizowana wycieczka do Muzeum Barwy i Or??a "Arsena?" w Zamo?ciu.

W trakcie zaj?? odbywa?o si? g?o?ne czytanie legend i ba?ni o rycerzach. Wy
konano m.in. makiet? grodu Gniezno na podstawie legendy O Lechu, Czechu

i Rusie. Dzieci pozna?y ?ycie codzienne w grodzie, sposoby zdobywania pozy-
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wienia, np. ?owienie ryb. Kolejnym poznanym miastem by? Kraków - ?ladami

?redniowiecznych zamków polskich.

Odby?o si? równie? spotkanie z historykiem sztuki, a jednocze?nie animato

rem kultury i twórc? ludowym, Barbar? Typek z Wo?uczyna, która przeprowa

dzi?a zaj?cia z projektowania i przygotowania strojów ?redniowiecznych na

podstawie literatury fachowej. Przeprowadzonych by?o kilka prób wg scenariu

sza w stylowych kostiumach oraz przygotowano scenografi? do przedstawienia.
Scenariusz przedstawienia napisa?a, specjalnie na t? okoliczno??, zaprzyja?nio
na z gminn? bibliotek? poetka zamojska, pani Maria Du?awska.

19 sierpnia 2010 roku nast?pi?a kulminacja zaj?? wakacyjnych uwie?czona

przedstawieniem historycznym, którego akcja rozegra?a si? w 1410 roku na

dworze królewskim w Krakowie, gdy do króla W?adys?awa Jagie??y przybywaj?

pos?owie w sprawie przygotowa? do bitwy pod Grunwaldem.

Stylowe dekoracje wykona?a pani Zofia Przytu?a, a stroje m?odych aktorów

- pani Barbara Typek. Przedstawienie u?wietni? wyst?p rycerzy z Towarzystwa
Szabli i Miecza z Zamo?cia, którzy przedstawili scen? batalistyczn?. Za podk?ad

muzyczny s?u?y?a muzyka z filmu A. Forda Krzy?acy. Po wyst?pie m?odzi akto

rzy zaprosili licznie przyby?ych go?ci do suto zastawionych sto?ów jad?em
wszelakiem.

I ja tam by?am pieczyste i ko?acze spo?ywa?am.

OBSADA:

Król Jagie??o - Krzy? Kiecana, Królowa Jadwiga - Kamila Pieczykolan, Witold

- Asia Bartosiak, Herold - Dawid Za?ko, b?azen królewski - Sebastian Wróbel,
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Zawisza Czarny zGarbowa - Kuba Pieczykolan, Powa?a z Taczewa - Sebastian

Portka, Zbigniew z Ole?nicy - Monika Cbereta, Dabko - Natalia Chereta.

Dwórki: Zuzanna Gil, Aleksandra Hereta, Karolina P?atek, Wiktoria Portka,
Oliwia Za?ko oraz Magda Pa??ga. Paziowie: Paulina Hereta, Szymon P?atek,

Kacper Gil.

El?bieta Stankiewicz

---------+<>+ .. --------

o ksi??ce prawie wszystko

23 kwietnia 2010 r. Ksi??nica Zamojska im. Stanis?awa Kostki Zamoyskie

go w Zamo?ciu rozpocz??a realizacj? programu s?u??cego promowaniu ksi??ki
i czytelnictwa pt. O ksi??ce prawie wszystko.

Na jego inauguracj?, przypadaj?c? w ?Wiatowy Dzie? Ksi??ki i Praw Autor

skich, dla czytelników oraz wszystkich zainteresowanych przygotowali?my sze

reg wydarze? kulturalnych, tak by ka?dy móg? wybra? co? dla siebie. W Filii

Bibliotecznej nr 2 przy ul. Wiejskiej 17, a nast?pnie w Oddziale dla Dzieci

i M?odzie?y, z najm?odszymi czytelnikami spotka?a si? Ma?gorzata Flis - ilu

stratorka ksi??ki dzieci?cej, artystka malarka, projektant i grafik. Opowiada?a

najm?odszym o w?asnej fascynacji ksi??k?. Wyzna?a te?, ?e mi?o?? do niej zmo

tywowa?a j? na tyle, by zaj?? si? jej ilustrowaniem. Spotkania mia?y cbarakter

warsztatów plastycznycb. Icb uczestnicy pod kierunkiem pani Ma?gorzaty pod

j?li w?asn? prób? zilustrowania ulubionycb dzie? literackich, m.in. Wierszy Ju

liana Tuwima. Zaj?cia, jak ka?da dzia?alno?? plastyczna, dostarczy?y dzieciom

wiele rado?ci i pozytywnych emocji, a tak?e wzbogaci?y icb wiedz? nt. pracy

i warsztatu grafika i ilustratora ksi??ek.

Tego dnia w Bibliotece G?ównej otwarto wystaw? ?Wi?to ksi??ki w doku

mentach ?ycia spo?ecznego, która przypomina?a jak ?wi?towano z ksi??k?
w Polsce na przestrzeni ostatniego pi??dziesi?ciolecia, og?oszono tak?e Plebi

scyt na ksi??kowy przebój roku 2009 ph. Co jest czytane oraz odby?o si? spo

tkanie z Kazimierzem Malinowskim -

poet?, krytykiem literackim, redaktorem

czasopisma kulturalnego "Lampa".
W maju rozpocz??a si? realizacja kolejnego etapu przedsi?wzi?cia ph. Ksi??

ki z najwy?szej pó?ki. By?y to spotkania autorskie z udzia?em pisarzy, których
twórczo?? uhonorowana zosta?a przyznaniem lub nominacjami do Nagrody Li

terackiej NIKE. 12 maja go?cili?my Huberta Klimko-Dobrzanieckiego. Rozg?os

przynios?a mu wydana w 2006 r. nak?adem Wydawnictwa Czarne ksi??ka Dom

Ró?y. Krysuvik, sk?adaj?ca si? z dwu krótkich opowie?ci o islandzkiej codzien-
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no?ci. Jest on równie? autorem zbioru opowiada? Stacja Bielawa Zachodnia,

powie?ci Ko?ysanka dla wisielca oraz Raz. Dwa. Trzy i Rzeczy pierwsze.
W rozmowie z czytelnikami odkry? sw? niezwyk?? wra?liwo?? i zdradzi? w?asn?
ciekawo?? ?wiata, która to uczyni?a z niego cz?owieka ci?gle w?druj?cego. Mó

wi?, ?e pisanie jest dla niego intelektualn? zabaw?, ale te? sposobem zwrócenia

uwagi na Rzeczy pierwsze, czyli na to co w ?yciu wa?ne i istotne.

21 maja w Ksi??nicy Zamojskiej go?ci? Andrzej Bart, prozaik, scenarzysta,
autor filmów dokumentalnych. Podczas spotkania, oprócz rozmowy z czytelni
kami, autor prezentowa? fragmenty uhonorowanego g?ówn? nagrod? 34. Festi

walu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni filmu Rewers, zrealizowanego we

d?ug jego scenariusza. Na jego podstawie powsta?a ksi??ka o tym samym tytule.

Akcja powie?ci rozgrywa si? w dwóch przestrzeniach czasowych: na pocz?tku
lat pi??dziesi?tych XX wieku i wspó?cze?nie. Jest to opowie?? o ?yciu Sabiny,
bohaterki przeniesionej z pierwszej jego ksi??ki Rien ne va plus, ale tym razem

kobiety bardziej dojrza?ej i zdecydowanej. Rozmowa z autorem toczy?a si? rów

nie? wokó? innych jego ksi??ek, w tym Fabryki mucho?apek, dzi?ki której zosta?

w 2009 roku finalist? wspomnianej wcze?niej Nagrody Literackiej NIKE.

W rozdziale Ksi??ki z najwy?szej pó?ki go?cili?my równie? Krzysztofa Varg?
oraz Andrzeja Stasiuka. Pierwszy z nich w rozmowie z czytelnikami, oprócz

swej najnowszej ksi??ki Aleja Niepodleg?o?ci i okoliczno?ciach jej powstania,
mówi? równie? o pisaniu felietonów do Gazety Wyborczej. Ten w?tek rozmowy

spowodowany zosta? pytaniem publiczno?ci: czy uprawiana felietonistyka po

zwala na to, aby zbytnio nie ?pieszy? si? z pisaniem ksi??ek? Odpowied?
brzmia?a: cotygodniowe pisanie felietonów te? mnie dyscyplinuje, a przede

wszystkim dopinguje intelektualnie, zmusza do szukania tematów. Dzi?ki temu,

m.in. sam wi?cej czytam, chodz? do kina .... W kontek?cie spotkania, nawiasem

mówi?c promuj?cego ksi??k?, zach?ci? publiczno?? do przeczytania felietonu

Nie my?l, ?e ksi??ki znikn?. Jest to zapis rozmowy francuskiego krytyka Jean

Claude 'a Carriere'a i Umberto Eco na temat czytania ksi??ek. Zwróci? uwag?, i?

z dialogu bibliofilów p?ynie jak?e pozytywny przekaz, o tym, ?e ksi??ki nigdy
nie zgin?, a wr?cz przeciwnie - przetrwaj? przynajmniej tyle co dotychczas,

czyli ponad 550 lat. Zapomniane staj? si? wynalazki - wcale nie takie stare -

kaseta VHS, dyskietka, a papierowa, drukowana ksi??ka wci?? trwa. Dzieje si?

tak, poniewa? nie ma drugiego bardziej doskona?ego wynalazku do czytania jak
ksi??ka. Doskona?o?? ksi??ki porównuj? z doskona?o?ci? ko?a, a fenomen pole

ga na tym, ?e s? to doskona?o?ci absolutne, bez których ?y? nie potrafimy.
Rozmowa z Andrzejem Stasiukiem rozpocz??a si? od prezentacji jego naj

nowszej ksi??ki Dziennik pisany pó?niej. Jest ona zapisem kolejnej jego podró
?y po Ba?kanach -

podró?y stanowi?cej tym razem "po?udniowy punkt obser

wacyjny" w?asnego kraju - Polski. Zapytany o plany na przysz?o??, z sugesti?
by literacko przenie?? si? g??biej na wschód, odpowiada: tak powinienem by?
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robi?, ale wschód ze swoj? pograniczn? bandyterk? by? dla mnie dotychczas

»yZWaniem ponad si?y. Wci?? lubi? podró?owa?, bo podró?om towarzysz? ró?ne

uczucia. Próbuj? je opisywa? i tak powstaj? moje kolejne ksi??ki. By? mo?e t?

nast?pn? ?lYpraw? b?dzie Ukraina lub Rosja.

Trzeci? cz??? programu O ksi??ce prawie wszystko stanowi?y spotkania za

tytu?owane Mi?dzy dzieci?stwem a doros?o?ci?. Promowa?y one literatur? m?o

dzie?ow?, a uczestnicz?cych w spotkaniu zach?ca?y do niej Ma?gorzata Karolina

Piekarska, Agnieszka Tyszka i Arkadiusz Niemirski. M?odzi czytelnicy Filii

Bibliotecznych. nr 1 i 2 mieli okazj? rozmawia? 8 czerwca z pierwsz? z wymie

nionych autorek. Ma?gorzata Karolina Piekarska - dziennikarka i pisarka, zrze

szona w warszawskim oddziale Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, m?odym czy

telnikom znana jest g?ównie z jej najpoczytniejszej ksi??ki Klasa pani Czajki
oraz serii felietonów ukazuj?cych si? w czasopi?mie "Cogito". Szybko nawi?za
?a kontakt i zdoby?a sympati? m?odzie?y, g?ównie dzi?ki autentyczno?ci z jak?

opowiada?a o tym co robi, gdzie szuka ?róde? inspiracj i i sk?d czerpie pomys?y
na pisanie. Zach?ca?a m?odzie? do poznawania i penetrowania tematów najbli?

szych - historii w?asnej rodziny, miejscowo?ci, regionu - bo to pozwala okre?li?

w?asn? to?samo??. Mówi?a te? o swoich n?jbli?szych planach literackich i o tym,

?e niebawem uka?e si? kolejna jej ksi??ka opowiadaj?ca o dalszych losach bo

haterów Klasy pani Czajki.

Agnieszka Tyszka go?ci?a w?ród m?odych czytelników zamojskich bibliotek

17 i 18 czerwca br. Znana jest g?ównie z 3-cz??ciowej serii powie?ciowej o przy

godach Neli Soli?skiej, ksi??ek napisanych lekko i z humorem, ale o sprawach
i problemach m?odzie?y nieobcych. Zapytana

-

czym jest dla niej pisanie? -

odpowiedzia?a: ... to przyjemno??, podszyta samotno?ci?. Wi?c, ?eby si? od niej
czasami oderwa?, lubi? spotyka? si? z moimi czytelnikami. Te spotkania s? nie

zwykle inspiruj?ce i pouczaj?ce.

Naj s?ynniej szych twórców powie?ci kryminalnych oraz naj s?ynniejszych de

tektywów przypomnia? i zaprezentowa? podczas swoich spotka? z m?odzie??
w zamojskich bibliotekach Arkadiusz Niemirski, autor powie?ci detektywi

stycznych, w tym 16 tomów b?d?cych kontynuacj? kultowej niegdy? serii

o przygodach Pana Samochodzika. Poza pisaniem, uprawia publicystyk?, pisze

felietony, reporta?e do magazynów muzycznych, by? twórc? kabaretu. Opowia

daj?c, w sposób dygresyjny, o swoich zainteresowaniach, w tym muzyk? roc

kow?, uwielbianych zespo?ach Procol Harum i MarilIion, mówi? jak wiele w ?y
ciu m?odego cz?owieka znacz? marzenia. Musz? one by? na tyle silne by sta?y

si? pasj?. Do ich spe?nienia potrzebna jest jeszcze tylko mi?o?? w sercu i troch?

pracy.

W czerwcowe popo?udnie przysz?a równie? pora na poezj?, a to za spraw?

Zamojskiego Bryllowania - przedstawienia poetycko-muzycznego, podczas któ

rego s?uchali?my w autorskim wykonaniu wierszy znanego poety, twórcy sztuk
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scenicznych, oratoriów i musicali - Ernesta Brylla. Wokalnie i muzycznie utwo

ry interpretowa? pie?niarz i kompozytor Marcin Stycze?, autor m.in. p?yty opar

tej na jego poezji. W trakcie wyst?pu arty?ci opowiadali równie? o swoich in

dywidualnych do?wiadczeniach zawodowych oraz o wspólnej artystycznej dzia

?alno?ci.

Jak?e poetycko by?o równie? podczas pa?dziernikowego wieczoru podsu
mowuj?cego prowadzony w ramach programu Plebiscyt na ksi??kowy przebój
roku Co jest czytane. Wy?oniona zosta?a wówczas lista pi?ciu tytu?ów ksi??ek

najpoczytniejszych zdaniem czytelników zamojskich bibliotek w 2009 r. Na

pierwszym miejscu znalaz?a si? trylogia Ma?gorzaty Kalici?skiej Mi?o?? nad

rozlewiskiem, Dom nad rozlewiskiem, Powroty nad rozlewiskiem. Kolejnym

ksi??kowym przebojem okaza?a si? seria powie?ciowa Stephenie Meyer
Zmierzch, Ksi??yc w nowiu, Za?mienie, Przed ?witem. Trzecie miejsce zaj??y,

zjednakow? liczb? g?osów, powie?? indyjskiego pisarza Vikasa Swarupa Slu

mdog. Milioner z ulicy oraz trylogia ameryka?skiej pisarki rosyjskiego pocho
dzenia Pauliny Simons Je?dziec miedziany, Tatiana i Aleksander, Ogród letni.

Kolejne, czwarte miejsce przypad?o Andrzejowi Pilipiukowi za powie?? Rze?nik

drzew, a zwyci?sk? pi?tk? zamykaj?, z jednakow? liczb? g?osów, dwa cykle

powie?ciowe: Marii Nurowskiej Trylogia ukrai?ska (Imi? twoje ...
, Powrót do

Lwowa, Dwie mi?O?CI) oraz niemieckiej pary autorskiej lny Lorentz Nierz?dni
ca, Kasztelanka, Testament nierz?dnicy. Podczas podsumowania konkursu zo

sta?y równie? wr?czone nagrody dla osób wylosowanych spo?ród wszystkich
g?osuj?cych w Plebiscycie. U?wietnieniem spotkania by? wyst?p Ireny Jun, ak

torki warszawskiego Teatru Studio, za?o?ycielki Jednoosobowego Teatru Poezji,
która przyjecha?a do Ksi??nicy Zamojskiej ze spektaklem na podstawie wierszy
Wis?awy Szymborskiej Portret kobiecy. Dla uczestnicz?cych w spotkaniu by?o
to niecodzienne, fascynuj?ce spotkanie z poezj? doskona?? w doskona?ej inter

pretacji. Aktorka uczyni?a z utworów poetyckich sztuk? teatraln? na najwy?
szym poziomie, urzekaj?c s?uchaczy interpretacj? wierszy m.in. z tomów: Dla

czego ?yjemy, Sól, Wielka liczba, Ludzie na mo?cie, Koniec i pocz?tek.

Kolejn? ods?on? spotka? stanowi?y rozmowy z cyklu Zamo?? i historia. By?y
to spotkania z dr. Bogdanem Szyszk? i Andrzejem Urba?skim. 23 lipca w Bramie

Szczebrzeskiej odby?o si? pierwsze z nich, po?wi?cone dzia?alno?ci i wydawnic
twom Ko?a Mi?o?ników Ksi??ki w Zamo?ciu. Bogdan Szyszka przywo?a?, m.in.

znamienite nazwiska ludzi (Sochaniewicz, Lewicki, Klukowski, Rosi?ski, Le

?mian, M?odo?eniec, Szczerbowski, Socha?ski) zwi?zanych z kultur? i o?wiat?
Zamo?cia mi?dzywojennego. Zaprezentowa? wydawnictwa Zamojskiego Ko?a

Mi?o?ników Ksi??ki, w tym Tek? Zamojsk? uznawan? za najwi?ksze osi?gni?cie
Ko?a oraz najlepsze pismo regionalne o charakterze naukowym w II Rzeczypo

spolitej.
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20 sierpnia o godzinie 16.00, równie? w Bramie Szczebrzeskiej, rozpocz??o

si? spotkanie z Andrzejem Urba?skim - przewodnikiem turystycznym, arche

ologiem, autorem publikacji o Zamo?ciu i Zamojszczy?nie. W histori? miasta

i twierdzy wprowadzi? uczestników omawiaj?c publikacje wydawane nak?adem

Muzeum Zamojskiego. Dalsz? cz??? rozmowy uczestnicy spotkania odbyli spa

ceruj?c po Starówce, d?u?ej zatrzymuj?c si? przy miejscach i obiektach b?d?

cych niejednokrotnie inspiracj? dla twórczo?ci literackiej, w tym poetyckiej,

pami?tnikarskiej i wspomnieniowej.
Je?li o ksi??ce prawie wszystko, to niemo?liwe by zabrak?o spotka? z auto

rami literatury kobiecej. Rozdzia? zatytu?owany Ksi??ka jest rodzaju ?e?skiego
nale?a? m.in. do Izabeli Sowy oraz Hanny Kowalewskiej.

Izabela Sowa, autorka znana g?ównie z tzw. owocowej serii, spotka?a si?
z czytelnikami 28 wrze?nia. Pisarka rozpocz??a od autoprezentacji, mówi?a

o swoich inspiracjach literackich, a w zwi?zku z tym przedstawi?a okoliczno?ci

powstania niektórych jej powie?ci. Odpowiadaj?c na pytania czytelników
stwierdzi?a, ?e pisanie ksi??ek to pewnego rodzaju rzemios?o, ale najwa?niejsze

jest, by by? uczciwym wobec siebie i czytelnika, pisa? na miar? w?asnych mo?

liwo?ci i niekoniecznie musz? to by? wielkie dzie?a.

Rozmowa z Hann? Kowalewsk? toczy?a si? g?ównie wokó? jej bestsellero

wego cyklu ksi??ek o Zawrociu (Tego lata, w Zawrociu, Góra ?pi?cych w??y,
Maska arlekina, Inna wersja ?ycia). Na pytanie, czy nie boi si?, ?e jej rozpo

znawalno?? dokonywa? b?dzie si? g?ównie poprzez powo?an? przez ni? literac

k? posta? Matyldy Malinowskiej powiedzia?a: Rzeczywi?cie, kiedy przychodzi
moment by zako?czy? powie?? i jednocze?nie po?egna? si? definitywnie z posta
ciami literackimi, jest mi bardzo trudno to uczyni?. Wydaje si?, ?e jeszcze maj?

sporo do powiedziane, zrobienia, wyja?nienia, a w zwi?zku z tym do bycia ra

zem z czytelnikiem. Pojawiaj? si? zatem w nast?pnych ksi??kach; czasami bar

dziej dojrzalsi, czasami wci?? zmagaj?cy si? z przesz?o?ci? b?d? po prostu
w relacjach z nowymi bohaterami.

Spotkanie z Hann? Kowalewsk?, na pro?b? jednego z uczestników, zako?

czy?o si? autorsk? interpretacj? jej wiersza. Sprawi?o to autorce wyra?n? satys

fakcj?, ?e czytelnicy interesuj? si? równie? jej poezj?. Na zako?czenie zwycza

jowo nast?pi?o podpisywanie ksi??ek i rozmowy indywidualne.
Có? by?yby warte spotkania z pisarzami bez ich dzie?? Zaprosili?my wi?c do

wspó?pracy wydawców i ksi?garzy. Niektórzy, jak chocia?by Wydawnictwo
Literatura, obecni byli w programie poprzez ksi??ki wychodz?ce z ich oficyn.
Inni, jak Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej Gaudium czynnie w??czy?o si?
we wspó?organizowanie spotka? autorskich. Z zaproszenia korzystali równie?

zamojscy ksi?garze, g?ównie ksi?garnia Ejemeros, oferuj?ca swoim czytelnikom
m.in. ksi??ki z autografem autorów.
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Program O ksi??ce prawie wszystko odbywa? si? pod honorowym patrona
tem Prezydenta Zamo?cia Marcina Zamoyskiego. Medialn? opiek? zadanie ob

j??y: Zamojska Telewizja Internetowa, Radio ESKA, Katolickie Radio Zamo??,

Redakcje Kroniki Tygodnia i Gazety Miasta. Przedsi?wzi?cie pozyska?o wspar

cie finansowe ze ?rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ra

mach MECENATU 2010.

Halina Zieli?ska

--------- +<>+ ---------

Literatura w?oska

na tle literatury europejskiej i ?wiatowej
seminarium popularnonaukowe w Ksi??nicy Zamojskiej

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

jeden ze wspó?organizatorów Festiwalu Kultury W?oskiej przygotowa?a semina

rium popularnonaukowe Literatura w?oska na tle literatury europejskiej i ?wia

towej. Festiwal jest interdyscyplinarnym przedsi?wzi?ciem artystycznym, pre

zentuj?cym wielowiekowe zwi?zki kultury polskiej i w?oskiej, od kilku lat obec

nym w kalendarzu wydarze? kulturalnych Zamo?cia. W?ród wielu wydarze?

artystycznych promuj?cych kultur? w?osk? w Zamo?ciu, nie mo?na by?o pomi
n?? literatury.

Tegoroczne seminarium odbywa?o si? 11 czerwca i inaugurowa?o program

III Festiwalu. S?u?y?o popularyzacji pisarzy w?oskich i ich dzie? w?ród miesz

ka?ców Zamojszczyzny, a szczególnie w?ród u?ytkowników bibliotek. Prze

ci?tnemu czytelnikowi nie?atwo porusza? si? po?ród literatury obcoj?zycznej,
zw?aszcza wspó?czesnej. Dlatego te? do udzia?u w seminarium zaprosili?my
znawców literatury w?oskiej, na co dzie? zajmuj?cych si? t? tematyk?. Ciekawe

sylwetki i zjawiska w?oskiej literatury wspó?czesnej to temat referatu prof. dr

hab. Hanny Serkowskiej, kierownika Katedry Italianistyki Uniwersytetu War

szawskiego. Prof. Serkowska niezwykle barwnie prezentowa?a zarówno m?o

dych pisarzy pisz?cych we W?oszech i o W?oszech, poruszaj?cych problemy
m?odych ludzi, jak te? nazwiska znanych twórców, znajduj?cych si? w kanonie

w?oskich lektur szkolnych, nieznanych zupe?nie w Polsce. Prezentacj? rozpo

cz??a od przedstawienia nie jednego autora, lecz ca?ej grupy nale??cych do m?o

dego pokolenia pisarzy tzw. "pokolenia tysi?ca euro" zajmuj?cych si? pisaniem

powie?ci ??cz?cych w sobie elementy reporta?u, blogu, dziennika, pami?tnika,
po?wi?conych najbardziej alarmuj?cemu dla m?odego pokolenia W?ochów zja
wisku tymczasowo?ci zatrudnienia, braku perspektyw zawodowych. Problem
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ów po w?osku nosi nazw? "precariato" (pracy tymczasowej). W?ród autorów

krótkich powie?ci, których g?ównym bohaterem jest kurcz?cy si? rynek pracy

znale?li si? Fabrizio Buratto, Andrea Bajani, Beppe Grillo, Aldo Nove, Micha

ela Murgia, Frederico Mello. Na przeciwleg?ym biegunie tego pokolenia usytu
owana zosta?a biografia literacka Claudio Magrisa, w odró?nieniu od powy?

szych, u nas do?? dobrze znanego i cz?sto t?umaczonego. Pomi?dzy tymi biegu
nowo przeciwnymi zjawiskami literackimi znalaz?y si? sylwetki innych przed
stawicieli w?oskiej literatury niekoniecznie w Polsce znanych, g?ównie ze

wzgl?du na brak t?umacze? na j?zyk polski. Nie doczeka?y si? polskich t?uma

cze? ksi??ki klasyków XX wieku takich jak Elsa Morante, Pier Paolo Pasolini

czy te? ltalo Calvino. Nie znana jest te? u nas, popularna we W?oszech twór

czo?? pisarzy innych narodowo?ci pisanych w j?zyku w?oskim, m.in. Edith

Bruck czy Mariny Jarre.

Hanna Serkowska jest autork? przewodnika po twórczo?ci najpopularniej
szych i naj wybitniej szych w?oskich pisarzy drugiej po?owy XX w. Literatura

w?oska w toku. O wybranych wspó?czesnych pisarzach Italii. W ksi??ce ukazane

zosta?y znacz?ce dokonania pisarzy, takich jak: Oriana Fallaci, Antonio Tabuc

chi, Claudio Magris, Alessandro Baricco, Fleur Jaeggy, Andrea Camilleri czy

Niccolo Ammaniti, których dzie?a znamy m.in. z polskich przek?adów.
Z Bosk? Komedi?, jej przek?adami na j?zyk polski i autorem, Dantem Ali

ghieri, zmierzy?a si? dr Izabela Napiórkowska, italianistka z Uniwersytetu War

szawskiego. W nieszablonowy sposób zaprezentowa?a postacie Dantego i Be

atrice, podejmuj?c prób? osadzenia ich w ?redniowiecznej epoce. Prezentacj?
opar?a nie tylko na epokowym dziele Dantego, ale te? innych ?ród?ach histo

rycznych. Nie wszyscy wiedzieli?my, ?e dotychczas doczekali?my si? 9 prze

k?adów pe?nego tekstu Boskiej Komedii na j?zyk polski. Cho? ?aden z nich nie

jest doskona?y, to jednak t?umaczenie Edwarda Por?bowicza uznane zosta?o za

przek?ad kanoniczny. Wielu jednak?e podejmowa?o próby przek?adu pojedyn
czych pie?ni (m.in.: J. S?kowski, A. Mickiewicz, J. Krzeczkowski, J. L Kra

szewski, A. Asnyk, W. Gombrowicz, S. Bara?czak). Próby takie podejmowane
s? nadal, mimo ?e sztuka zmierzenia si? z dantejsk? tercyn? nie jest ?atwa.

Nast?pnego nieznanego w Polsce pisarza, cho? kandydowa? do literackiej
Nagrody Nobla, przedstawi?a Dagmara Kozik. Mowa tutaj o Mario Luzi niedo

st?pnym polskiemu czytelnikowi g?ównie ze wzgl?du na brak polskich przek?a
dów jego bogatej spu?cizny literackiej. W Polsce znanych jest kilka przek?adów

jego wczesnych utworów z debiutanckiego tomiku La barca i kilka pó?niej
szych utworów. Ponadto M. Luzi okre?lany jest mianem "poety hermetycznego"
odwo?uj?cego si? do j?zyka trudnego, odleg?ego od zwyk?ej konwersacji. Jego
utwory nie s?jednak mrocznym przedstawieniem samotno?ci cz?owieka wspó?

czesnego, oderwanego od korzeni. Twórczo?? tego niedost?pnego dla nas pisa
rza referentka przedstawi?a w sposób nietypowy -

poprzez pejza?e Mario Luzi,
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czyli poprzez odwo?anie si? do malarstwa. Prezentacj? opar?a na jednym z ostat

nich poematów Podr?? ziemska i niebia?ska Simone Martini. W utworze ukazu

je nam si? obraz rodzinnego kraju poety, widziany oczami jednego z najwybit

niejszych malarzy XIII-wiecznych, pochodz?cego ze Sieny Simone Martini.

Poprzez prezentacj? obrazów pokaza?a symboliczn? ziemsk? podró? malarza

Madonn z Avignonu do Sieny, a tak?e podró? Mario Luzi od toska?skiego dzie

ci?stwa do dojrza?o?ci, mo?na te? odwo?a? si? do podró?y Dantego z Florencji
do piekie? i niebios.

W kr?gu podró?y pozosta?a równie? Ma?gorzata Potrzyszcz, omawiaj?ca po

sta? miejskiego w?ócz?gi we wspó?czesnej literaturze w?oskiej. Ten nurt wspó?
czesnej literatury zaprezentowa?a na podstawie twórczo?ci Marca Lodolego -

znanego nie tylko we W?oszech - pisarza, poety i dziennikarza zwi?zanego
g?ównie z popularnym dziennikiem La Repubb/ica. Rozwa?ania na wsponmiany
wy?ej temat opar?a na wydanej w 2008 r. ksi??ce zatytu?owanej Isole (Wyspy).
W w?drówk? po ulicach Wiecznego Miasta poprowadzi?a nas ?ladami narratora

-

artysty, który w?óczy si? samotnie w poszukiwaniu tych miejsc, których nie

sposób znale?? na ?adnym z wyznaczonych na turystycznej mapie szlaków. Wy

spy M. Lodolego, opisuj?ce miejsca znane jedynie rdzennym mieszka?com,

przybieraj? form? subiektywnych obserwacji przepe?nionych elementami auto

biograficznymi, jak i odniesieniami do szeroko poj?tej kultury w?oskiej - mówi

?a Ma?gorzata Potrzyszcz. Nie tylko w literaturze w?oskiej mo?na zaobserwo

wa? rosn?c? popularno?? literatury podró?y. Przyk?adów tego typu literatury nie

brakuje te? w?ród polskich autorów. Najbli?szym nam przyk?adem mo?e by?
Piotr Szewc -

poeta i prozaik pochodz?cy z Zamo?cia, autor przet?umaczonej na

wiele j?zyków powie?ci Zag?ada. W wydanym w 2009 r. tomiku poezji zatytu

?owanym Moje zdanie równie? odnajdujemy motyw podró?y przez labirynt mia

sta, poprzez któr? poeta rejestruje najnmiejsze detale miejskiej rzeczywisto?ci
i stara si? w nich odkry? jak?? wi?ksz? warto?? - sens ludzkiej egzystencji.

W seminarium uczestniczy?a du?a grupa czytelników naszej biblioteki zain

teresowana literatur? oraz licznie reprezentowana m?odzie? szkó? ponadgimna

zjalnych, co rokuje nadziej? na wi?ksze zainteresowanie nie tylko literatur?
w?osk?, ale te? problemami wspó?czesnej literatury ?wiatowej.

Materia?y z seminarium wydane zosta?y drukiem jako wydawnictwo towa

rzysz?ce i przekazano je do wszystkich bibliotek szkolnych na terenie miasta

i bibliotek publicznych powiatu zamojskiego. Dost?pne s? te? w Ksi??nicy Za

mojskiej. Zainteresowanych zapraszamy do lektury.

Danuta Zwoli?ska

---------+0+---------
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Ksi??nica Zamojska
- Centrum Informacji Ekologicznej

Centrum Informacji Ekologicznej powsta?o l czerwca 2005 roku w wyniku

nawi?zanej w 2002 r. wspó?pracy mi?dzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony
?rodowiska i Gospodarki Wodnej a Powiatow? i Miejsk? Bibliotek? Publiczn?
w Zamo?ciu. Jego g?ównym celem jest upowszechnianie wiedzy na temat za

gro?e? i ochrony ?rodowiska naturalnego. Dzi?ki zgromadzonej literaturze (ok.
3000 wol.) pe?ni rol? "o?rodka wiedzy o ekologii, przyrodzie i regionie", za

pewniaj?c dost?p do informacji wszystkim zainteresowanym, zarówno dzie

ciom, m?odzie?y, jak i doros?ym.
Wobec rozszerzaj?cego si? we wspó?czesnym ?wiecie kryzysu ekologiczne

go i pog??biaj?cej si? degradacji ?rodowiska naturalnego konieczne jest podej
mowanie wszechstronnych i powszechnych dzia?a? wychowawczych, zmierza

j?cych do kszta?towania nowego sposobu pojmowania, prze?ywania, warto

?ciowania i u?ytkowania przyrody. Ekologia i ochrona ?rodowiska to ju? nie

tylko potrzeba, ale konieczno??. Szczególn? rol? przypisuje si? edukacji ?rodo

wiskowej. Problem zanieczyszczenia ?rodowiska naturalnego i jego ochrona

w ró?nym stopniu dotyka ka?dego cz?owieka, w zwi?zku z tym ka?dy z nas po

winien posiada? okre?lony zasób wiedzy ekologicznej oraz czu? si? odpowie

dzialnym za stan ?rodowiska, uczy? si? zasad ochrony przyrody oraz m?drego
i oszcz?dnego gospodarowania jej zasobami.

Centrum Informacji Ekologicznej odgrywa wa?n? rol? w upowszechnianiu

wiedzy i dokona? w dziedzinie ekologii i ochrony ?rodowiska oraz edukowaniu

spo?ecze?stwa. Czyni to poprzez organizacj? konkursów, wystaw, cykli odczy
tów i wycieczek, obrazuj?cych ró?norodno?? warunków ?rodowiskowych
w skali krajowej lub lokalnej.

W roku bie??cym zaobserwowali?my znaczny wzrost zainteresowania litera

tur? z dziedziny ekologii, istnieje wi?c potrzeba zakupu i uzupe?niania ksi?go
zbioru o najnowsze wydawnictwa z tego zakresu. Oprócz w?asnych funduszy,
?rodki na zakup literatury otrzymujemy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Niezwykle wa?nym aspektem dzia?alno?ci CIE jest wspó?praca ze szko?ami,
z którymi wspó?organizujemy cykliczny konkurs mi?dzyszkolny z okazji Dnia

Ziemi pt. Eko-Teatrzyk Gest to konkurs dla uczniów wszystkich szkó? zamoj
skich). Organizujemy równie? konkursy w bibliotece oraz wystawy prac pokon

kursowych. Do tej pory zorganizowano dziesi?? edycji ekologicznych konkur

sów ogólnopolskich i regionalnych. Dzia?ania te maj? na celu pog??bianie ?wia

domo?ci ekologicznej dzieci i m?odzie?y, rozwijanie aktywnych postaw wobec

przyrody i jej ochrony, uwra?liwianie na pi?kno przyrody i budzenie przywi?
zania do rodzinnego krajobrazu.
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W roku bie??cym Ksi??nica Zamojska - Centrum Informacji Ekologicznej

przeprowadzi?a dziesi?t? edycj? konkursu o tematyce ekologicznej pod has?em:

Roztocze - pi?kno wokó? nas. Na konkurs przeznaczono 6 265 z?, przy czym

3 100 z? pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospo
darki Wodnej. Celem przedsi?wzi?cia by?o rozwijanie i popularyzowanie w?ród

dzieci i m?odzie?y kultury proekologicznej poprzez prezentacj? obszarów

i miejsc o wysokich walorach przyrodniczych, krajoznawczych i turystycznych
oraz zach?cenie do dzia?alno?ci artystycznej, b?d?cej wyrazem fascynacji natu

r?. Konkurs realizowany by? na terenie naszego regionu. Og?oszenie wyników

nast?pi?o 16 czerwca 2010 r. W tym dniu odby?o si? uroczyste podsumowanie
konkursu, podczas którego p. Leszek Wygachiewicz zaprezentowa? pokaz mul

timedialny.

Ogó?em w konkursie wzi??o udzia? 31 osób i powsta?o 68 prac. Uhonorowa

no 17 osób, przyznano 10 nagród i 7 wyró?nie? (www.biblioteka.zamosc.pl).
Podczas podsumowania konkursu otwarta zosta?a wystawa pokonkursowa,

na której zaprezentowano wszystkie nagrodzone i wyró?nione prace, a tak?e

wydawnictwo pokonkursowe dokumentuj?ce zrealizowane przedsi?wzi?cie.
Dla wszystkich go?ci przygotowany zosta? pocz?stunek - s?odycze i napoje.

Bogumi?a Kasprzak

---------+<>+ .. --------

"Solidarno??" w Zamo?ciu i na Zamojszczy?nie
- w 30. rocznic? powstania NSZZ "Solidarno??"

Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Zamo?? 7 maja 2010 r.

Honorowy Patronat nad uroczystymi obchodami 30. rocznicy powstania NSZZ

"Solidarno??" organizowanymi w Zamo?ciu obj?? Prezydent RP Lech Kaczy?ski.

Sk?ad Komitetu Honorowego obchodów 30-lecia NSZZ "Solidarno??" w Zamo?ciu:

Jego Ekscelencja ks. dr Wac?aw Depo
Genowefa Tokarska - Wojewoda Lubelski

Krzysztof Grabczuk - Marsza?ek Województwa Lubelskiego
Marcin Zamoyski -

Prezydent Miasta Zamo?cia

Henryk Matej - Starosta Zamojski
Janusz ?niadek - Przewodnicz?cy Komisji Krajowej NSZZ "Solidarno??"
Marian Król- Przewodnicz?cy Zarz?du Regionu ?rodkowowschodniego NSZZ

"Solidarno??" w Lublinie

Spotkanie odby?o si? w Galerii EXLlBRlS Ksi??nicy Zamojskiej.
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Przebieg uroczysto?ci:
Danuta R. Kawa?ko -

dyrektor Ksi??nicy Zamojskiej:
- powitanie zaproszonych na konferencj? go?ci,
- zaproszenie na wernisa? wystawy 30 lat zamojskiej "Solidarno?ci",
- wprowadzenie w tematyk? konferencj i

Anna Rychter - kierownik Dzia?u Informacji, Bibliografii i Wiedzy o Regionie:
- omówienie tematyki wystawy i charakterystyka eksponowanych na niej zbiorów

Marek Walewander - przewodnicz?cy Zarz?du Oddzia?u NSZZ "Solidarno??"
w Zamo?ciu:

- powitanie zaproszonych go?ci
- przypomnienie historycznej roli struktur zwi?zkowych w kszta?towaniu si?

wolnej Polski

- omówienie celów i problematyki konferencji

dr Eugeniusz Wilkowski - nauczyciel I Liceum Ogólnokszta?c?cego lm. S.

Czarnieckiego w Chebnie:

- rozpocz?cie I cz??ci konferencji
- powitanie go?ci i referentów

Referaty wyg?osili:
-

mgr Jerzy Adamczuk: "Drogi do wolnej, niepodleg?ej i demokratycznej
Polski - rok 1918 a rok 1989-1990 (analiza porównawcza)";
- ks. prof. dr hab. Edward Walewander: "Ko?ció? a polskie ruchy spo?ecz

no-polityczne";
- dr Ma?gorzata Choma-Jusi?ska: "Próby zainicjowania dzia?alno?ci opozy

cyjnej i opór spo?eczny na Zamojszczy?nie w latach 1976-1980";
-

mgr Marcin D?browski: "Strajki lipcowe 1980 roku na Lubelszczy?nie";
-

mgr Magdalena Rutkowska: "Represje w?adz pa?stwowych wobec spo?e-
cze?stwa ziemi zamojskiej po wprowadzeniu stanu wojennego".

Przerwa kawowa

Ks. prof. dr hab. Edward Walewander - Katolicki Uniwersytet Lubelski Ja

na Paw?a II:

- rozpocz?cie II cz??ci konferencji
- przedstawienie referentów

Referaty wyg?osili:
-

mgr Maria Rze?niak: "Wydawnictwa drugiego obiegu w zbiorach biblio

tecznych Muzeum Zamojskiego";
- dr Eugeniusz Wilkowski: "M?odzie? zamojska wobec systemu komuni

stycznego w okresie "Solidarno?ci" podziemnej. Wybrane aspekty;
- dr Jacek Feduszka: "Zbiory wydawnictw bezdebitowych i prasy podziem
nej z lat 1979-1988 w zbiorach Muzeum Zamojskiego w Zamo?ciu".
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Po wyg?oszeniu referatów wywi?za?a si? dyskusja, a nast?pnie odby?o si?

podsumowanie i zako?czenie obrad konferencji.

Anna Rychter

---------+<>+ ---------

Promocja ksi??ki dr. Eugeniusza Wilkowskiego

"Solidarno??"w Zamojskich Fabrykach Mebli .

w latach 1980-1989"

W dniu 8 pa?dziernika 2010 roku odby?a si? promocja ksi??ki autorstwa Eu

geniusza Wilkowskiego pt. "Solidarno??" w Zamojskich Fabrykach Mebli w la

tach 1980-1989.

Spotkanie odby?o si? w Galerii Exlibris Ksi??nicy Zamojskiej.

W?ród zaproszonych go?ci byli m.in.: prezydent miasta Zamo?cia Marcin

Zamoyski, pose? na Sejm RP S?awomir Zawi?lak, senator RP Stanis?aw Gogacz,

sponsor promowanego wydawnictwa Marek Splewi?ski, cz?onkowie NSZZ

"Solidarno??" i w?adz samorz?dowych, byli pracownicy Zamojskich Fabryk
Mebli.

Program uroczysto?ci:

l. Otwarcia spotkania dokona?a Danuta R. Kawa?ko - dyrektor Ksi??nicy
Zamojskiej, która powita?a zgromadzonych go?ci i przedstawi?a dotych
czasowy dorobek autorski Eugeniusza Wilkowskiego.

2. Wprowadzenia w problematyk? publikacji podj?? si? Jerzy Adamczuk,
cz?onek Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny, który scharakte

ryzowa? osob? Autora i dokumentacyjn? stron? promowanej ksi??ki.
3. Szczegó?owego omówienia swojej pracy dokona? sam Autor, wprowadza

j?c zebranych go?ci w realia historyczne i atmosfer? walki ówczesnych

dzia?aczy opozycji z w?adzami PRL.

4. Efektem wielkiego zainteresowania problematyk? poruszanych w ksi??ce

zagadnie? by?a dyskusja, która wywi?za?a si? pomi?dzy Autorem a zapro

szonymi go??mi.
Anna Rychter
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IdRELACJE
V Forum M?odych Bibliotekarzy w Lublinie

9-10 wrze?nia 2010

W dniach 9-10 wrze?nia br. odby?o si? w Lublinie pi?te ju? Forum M?odych

Bibliotekarzy. Zorganizowano je przy wspó?pracy Wojewódzkiej Biblioteki

Publicznej im. Hieronima ?opaci?skiego w Lublinie, Stowarzyszenia Bibliote

karzy Polskich - Zarz?du Okr?gu w Lublinie oraz Zarz?du G?ównego Stowarzy
szenia Bibliotekarzy Polskich w Warszawie. Patronat honorowy pe?nili: Geno

wefa Tokarska -

Wojewoda Lubelski, Krzysztof Grabczuk - Marsza?ek Woje
wództwa Lubelskiego oraz Adam Wasilewski - Prezydent Miasta Lublin.

Forum odby?o si? w gmachu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hiero

nima ?opaci?skiego w Lublinie. Zaj?cia prowadzili bibliotekarze z ró?nych
o?rodków, m.in.: Uniwersytetu Warszawskiego, UMCS w Lublinie, Biblioteki

Wy?szej Szko?y Bankowej w Poznaniu, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.

Celem pi?tego ju? Forum, wzorem poprzednich, by?o zintegrowanie naj

m?odszych sta?em pracowników bibliotek. Pierwszego dnia warsztaty i wyk?ady

podzielone by?y na trzy bloki tematyczne: Komunikacja interpersonalna
w praktyce bibliotecznej; Rozwój zawodol'lY w bibliotece; Cyfrowy ?wiat. Od

bywa?y si? one w trzech salach jednocze?nie, tote? nie sposób by?o uczestniczy?
we wszystkich, jednak?e ka?dy móg? wybra? co? wed?ug w?asnych zaintereso

wa?. Organizatorzy przygotowali jeden warsztat zamkni?ty z ograniczona liczb?

miejsc dotycz?cy cyfrowego ?wiata - na uczestnictwo, w którym nale?a?o si?

zapisa?.

Drugiego dnia Forum warsztaty równie? by?y podzielone na trzy bloki, ró?

ni?y si? jedynie prezentowan? tematyk?, dotyczy?y one: Pozyskiwania funduszy

zewn?trznych; Budowaniu wizerunku biblioteki oraz Cyfrowy ?wiat, który by?
warsztatem zamkni?tym.

Na reszt? wyk?adów mo?na by?o przychodzi? zgodnie ze swoimi zaintere

sowaniami.

Zofia Ciuru?, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima

?opaci?skiego, w s?owie wst?pnym na otwarciu konferencji podkre?li?a poten

cja? i mo?liwo?ci tkwi?ce w m?odym nabytku naszej profesji.

Jednymi z pierwszych zaj?? by?y warsztaty otwarte, prowadzone przez dr

Ma?gorzat? Sitarczyk z UMCS w Lublinie. Da?y one uczestnikom praktyczn?

wiedz? o funkcjach i procesach komunikacji. Prowadz?ca zwróci?a uwag? na

zak?ócenia w komunikacji interpersonalnej, tj. szumy i bariery komunikacyjne.
Komunikacj? mo?e znacznie u?atwi? aktywne s?uchanie. Zaj?cia te by?y bardzo
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rozbudowane - zaj??y czas przed i po przerwie obiadowej, zyskuj?c opini? nie

zwykle interesuj?cych.
Podczas gdy cz??? z nas zdobywa?a wiedz? z zakresu komunikacji interper

sonainej w praktyce bibliotecznej, w innej sali odbywa?y si? warsztaty zamkni?
te dotycz?ce cyfrowego ?wiata. Prowadzone one by?y przez Dawida Cichockie

go z Uniwersytetu Jagiello?skiego. U?wiadamia? on s?uchaczom mo?liwo?ci,

jakie daje gromadzenie wiedzy w bibliotekach cyfrowych.
W drugim dniu konferencji odby?y si? równie? warsztaty zamkni?te pt.: Jak

odkry? w sobie pi?kno - elementy wiza?u, stylizacja, analiza kolorystyczna.
Prowadz?ca Patrycja Sprawka z Fabryki Metamorfozy z Lublina udziela?a rad

nawet d?u?sz? chwil? po zako?czeniu warsztatów -

warsztaty te cieszy?y si?

ogromnym zainteresowaniem, w szczególno?ci w?ród p?ci ?e?skiej.
Pierwszy dzie? konferencji wie?czy?o zwiedzanie gmachu biblioteki oraz

uroczysta kolacja.
Ca?o?? konferencji zamyka?a dyskusja, na któr? ju? niestety nie wszyscy do

tarli - g?ównie z konieczno?ci powrotu do swoich miast, pozostali mogli skorzy
sta? z wyjazdu do Koz?ówki b?d? wybra? zwiedzanie Lublina z przewodnikiem.

Program konferencji by? oczywi?cie du?o bogatszy ni? kilka wspomnianych
przeze mnie warsztatów i wyk?adów, w których uczestniczy?am. Ich tematyk?
mo?na przejrze? na stronie organizatora

- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Lublinie.

Angelika Sarzy?ska

--------- +<=>+ ?--------

Biblioterapia

Terapeutyczne znaczenie literatury doceniono ju? w czasach staro?ytnych,
gdzie bibliotek? traktowano jako "lecznic? dusz". W dzisiejszych czasach popu

larne sta?o si? powiedzenie "ksi??ka jest dobra na wszystko", dlatego coraz cz?

?ciej wykorzystuje si?j? do dzia?a? terapeutycznych.
W dniach 12-14.06.2010 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Bi?goraju

odby?o si? szkolenie daj?ce mo?liwo?? uko?czenia kursu pierwszego i drugiego
stopnia z biblioterapii. Zaj?cia prowadzi?a pani dr Wanda Matras-Mastalerz -

adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie, cz?onek i nauczyciel Polskiego Towarzystwa Bi

blioterapeutycznego we Wroc?awiu, trener stymulacji pami?ci i szybkiego czy
tania. Uczestniczkami kursu by?y panie pracuj?ce w Bibliotece Pedagogicznej,
w bibliotekach szkolnych, a z biblioteki publicznej uczestniczy?y tylko dwie

osoby (Dorota Usidus i Danuta Wójcik).
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W programie kursu znalaz?y si? tematy takie jak:
l. Wprowadzenie do zagadnie? biblioterapii.

2. Integracja grupy na zaj?ciach biblioterapeutycznych.
3. Elementy arteterapii i muzykoterapii w pracy bibliotekarza biblioterapeuty.
4. Biblioterapiajako forma rewalidacji osób niepe?nosprawnych.
5. Samoakceptacja (problem anoreksji, bulimii, nie?mia?o?ci itd.). Dobór litera

tury wspomagaj?cej.
6. Biblioterapia wobec agresji i przemocy w?ród dzieci i m?odzie?y.
7. Stymulacyjna i korekcyjna funkcja biblioterapii. Biblioterapia w pracy

z osobami dyslektycznymi, z zaburzeniami lateralizacji i ADHD.

8. Metoda Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona, stymulacja harmonijnej

wspó?pracy pó?kul mózgowych.
9. Przemoc w rodzinie.

10. Biblioterapeutyczne metody przeciwdzia?ania osamotnieniu i odrzuceniu.

11. Metody stymulacji pami?ci. Techniki szybkiego czytania.
12. Konstruowanie scenariuszy i programów zaj?? terapeutycznych.

Biblioterapia to zamierzone dzia?anie wykorzystuj?ce ksi??k? i inne teksty
czytelnicze wspieraj?ce procesy terapeutyczne. Jest form? psychicznego wspar

cia, pomocy w rozwi?zywaniu problemów, uczy umiej?tno?ci przetrwania
w trudnych okresach. Polega na dobrym doborze ksi??ki do celów terapeutycz

nych, umiej?tnym prowadzeniu zaj?? i dyskusji nad problemami w niej zawar

tymi. W zaj?ciach biblioterapeutycznych mo?na wykorzysta? literatur? pisan?

przez zawodowych terapeutów, tworzon? ?ci?le dla potrzeb biblioterapii np.

ksi??ki Marii Molickiej Bajki terapeutyczne i Bajkoterapia lub Doris Brett Baj
ki, które lecz? oraz literatur? tematycznie zwi?zan? z problemami poruszanymi
na zaj?ciach, mog? to by? np. ksi??ki z wyd. Ossolineum Frey J. Ch?ód od raju,
Oszale? ze strachu lub ksi??ki dla dzieci wydawane przez Gda?skie Wydawnic
two Psychologiczne (Slup soli, ?mierdz?cy ser, Powiedz komu?, Zbyt mila,
Smok Lubomi? i tajemnice z?o?ci i inne). Dla dzieci z upo?ledzeniem psychicz
nym nale?y wykorzystywa? ksi??ki ?atwe w czytaniu, napisane prostym j?zy
kiem bez s?ów abstrakcyjnych i zobrazowane ilustracjami. Odpowiednio dobra

na literatura wskazuje sposoby radzenia sobie z nurtuj?cymi problemami, uka

zuje pozytywne wzorce do na?ladowania. Terapeutyczne oddzia?ywanie tekstu

jest bardzo szerokie, fragmenty ksi??ek, bajki, opowiadania mog? wiele zmie

ni?, pobudzaj? do rozmowy, u?atwiaj? dyskutowanie o wielu problemach, daj?
wskazówki o koniecmych zmianach w zachowaniu, pomagaj? zrozumie? siebie

i innych. W biblioterapii wykorzystuje si? równie? filmy edukacyjne np. z serii

"Opowiastki familijne dla dzieci", "Nie zamykaj oczu" dla m?odzie?y, "Lekcje

przestrogi" lub fragmenty filmów b?d?cych w powszechnym obiegu. Do mate

ria?ów biblioterapeutycznych nale?y zaliczy? tak?e edukacyjne programy kom-
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puterowe oraz muzyk? relaksacyjn?, powa?n? lub muzyczne materia?y do zabaw

dzieci?cych.
Za?o?eniem biblioterapii jest nie szkodzi?, a dobre warsztaty biblioterapeu

tyc?ne to takie, które nie znudz?, nale?y je urozmaica? ruchem, ta?cem, zabaw?,

plastyk?, a tak?e dram?.
Jak przekaza?a nam prowadz?ca warsztaty p. W. Matras-Mastalerz model

post?powania biblioterapeutycznego zawiera pewne sta?e elementy:
l. Diagnoz? - ustalenie problemu uczestnika oraz planowanych rezultatów, któ

re chcemy osi?gn?? (grup? nale?y pozna? poprzez zabaw?, ustali?, jakie stosun

ki panuj? w danej grupie, kto jest nie?mia?y, kto jest liderem, kto rozrabia).
2. Dobór literatury - zale?y od prowadz?cego zaj?cia; powinna by? ?ci?le po

wi?zana z poruszanym tematem.

3. Zaj?cie integruj?ce grup?
- ka?de spotkanie powinno si? zaczyna? od pozna

nia i integracji grupy.

4. Rozmowy z uczestnikami warsztatów zmierzaj?ce do zwerbalizowania przez

nich problemu.
5. S?uchanie, czytanie, ogl?danie odpowiednio dobranych ?rodków terapeutycz

nych.
6. Identyfikacja z bohaterami literackimi lub sytuacjami i doznawanie podczas
kontaktu z ksi??k? prze?y? pozytywnych lub negatywnych maj?cych na celu

emocjonalne uaktywnienie lub wyciszenie uczestników terapii.
7. Zabawy psychologiczne w oparciu o przeczytane fragmenty literatury.
8. Wprowadzenie elementów muzykoterapii (zabawy przy muzyce).
9. Przepracowanie samodzielnie lub przy pomocy terapeuty w?asnych proble
mów.

10. Katharsis -

czyli stan psychiczny osi?gany podczas czytania lub po jego
zako?czeniu charakteryzuj?cy si? odczuciem ulgi, odreagowaniem psychicz

nych napi?? i blokad.

11. Wgl?d w siebie, zmiana w?asnej postawy wobec siebie i innych.
12. Ewaluacja - jest ostatnim etapem procesu biblioterapeutycznego, koniecz

nym dla biblioterapeuty do uzyskania informacji na temat skuteczno?ci dzia?a?

prowadzonych w trakcie trwania warsztatów. Ewaluacja ma te? istotne znacze

nie dla uczestnika, który u?wiadamia sobie co si? z nim dzieje, jakie w nim na

st?pi?y przemiany.

Aby warsztaty przynios?y oczekiwany efekt nale?y nie tylko trzyma? si?

tych etapów, ale wa?ne jest równie? to, w jakich warunkach s? prowadzone.
Wskazane jest, aby by?o to miejsce niezwykle przyjazne dla uczestników, do

brze o?wietlone, z wygodnymi miejscami do siedzenia, przytulne, wyciszone,
otoczone mi?? atmosfer?.

Biblioterapia staje si? coraz popularniejsz? form? pracy prowadzon? w bi

bliotekach, zarówno szkolnych, jak i publicznych. Warsztaty da?y mi, i mam
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nadziej?, ?e wszystkim uczestnikom, podstawy wiedzy na temat biblioterapii
i jej stosowania. P. W. Matras-Mastalerz przekaza?a uczestnikom szkolenia

ogrom wiedzy na temat przygotowania i prowadzenia zaj?? biblioterapeutycz
nych. Oprócz teorii przeprowadzi?a z nami ró?ne ?wiczenia, pokaza?a jak uroz

maici? zaj?cia, jakie materia?y pomocnicze mo?na wykorzysta?, nauczy?a nas

kilku zabaw z wykorzystaniem muzyki
W trakcie tego szkolenia przekaza?a równie? du?o wiedzy na temat pracy

z osobami dyslektycznymi i z zaburzon? lateralizacj?, zapozna?a nas z Metod?

Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona oraz do?? szczegó?owo omówi?a prac?

mózgu. Du?o czasu po?wi?ci?a pracy z dzieckiem dyslektycznym oraz maj?cym

problemy z ortografi?. Pokaza?a i nauczy?a jak ustali? lateralizacj? oka, jak ?wi

czy? pami?? i s?uch. Ju? od najm?odszych lat trzeba ?wiczy? pami?? dziecka,

np. przez uk?adanie puzzli czy szukanie ró?nic w obrazkach. Z dzieckiem nale?y

wykonywa? szereg zabaw muzycznych po??czonych z prostymi i rytmicznymi
ruchami. Nale?y ?wiczy? koordynacj? ruchów, wykonywa? ?wiczenia Denniso

na, gdzie wyst?puj? ruchy naprzemienne, wprowadza? zabawy, w których wa?

ne jest wyczucie równowagi.

Kinezjologia Edukacyjna P. Dennisona polega na stymulacji wspó?pracy
p6?kuJ mózgowych poprzez ruchy cia?a. Wiemy, ?e ka?da z pó?kul mózgowych
ma inne zadania, brak równowagi mi?dzy nimi prowadzi do ró?nych zaburze?.

Mo?e to by? brak koncentracji, problemy z nauk?, z czytaniem czy ortografi?.

Poprzez wykonywanie ruchów naprzemiennych (prawa r?ka-lewa noga, lewa

r?ka-prawa noga) ?wiczymy mózg. ?wiczenia proste naprzemienne s? szcze

gólnie zalecane dla dzieci z dysleksj?, z nadpobudliwo?ci? psychoruchow?,
z zaburzeniem lateralizacji czyli stronniczo?ci?. Warto jest wi?c podczas warsz

tatów biblioterapeutycznych korzysta? z metody P. Dennisona i pracowa? nad

integracj? mózgu naszych podopiecznych. Mózg nale?y ?wiczy? w ka?dym
wieku - nie nale?y robi? ci?gle tego samego, naj gorsza jest rutyna, trzeba robi?

wci?? nowe rzeczy, zrobi? co? niestandardowego, znale?? now? pasj?, nowe

zaj?cie - wszystko po to, aby wzmocni? aktywno?? naszego mózgu i efektyw
no?? jego pracy.

Dla pracy mózgu ogromne znaczenie ma równie? sen. Szczegó?owo omó

wione zosta?y fazy snu. Bardzo zasadne jest stwierdzenie przespa? si? z proble
mem. Nasz mózg w nocy intensywnie pracuje. Rozró?niamy 4 fazy snu, ale

naj wa?niej sza jest 3 faza, w której mocno rozlu?niamy organizm. W 3 fazie snu,

czyli w czasie snu wolnofalowego mózg decyduje, które informacje dop?ywaj?
ce do niego w ci?gu dnia nale?y przenie?? do pami?ci d?ugiego okresu, a które

odrzuci?. W czasie snu wolnofalowego nast?puje te? proces g??bokiego zapa

mi?tywania oraz próby rozwi?zywania problemów. Je?eli krótko ?pimy lub wy

budzamy si? to jeste?my w dzie? zm?czeni. Wa?na jest wi?c jako?? snu.
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Ostatnim tematem omawianym na szkoleniu by?y metody szybkiego czyta

nia. Oko ludzkie wykonuje 3 rodzaje ruchów:

l. sakkady czyli ruchy skokowe - oko zmienia po?o?enie od strony lewej do

prawej, zjednego wyrazu na drugi, wtedy nie czytamy.
2. fiksacja -

s? to momenty, w których oko pozostaje nieruchome - wtedy

czytamy.

3. regresja - oko cofa si?, gdy? tekst wyda? si? niezrozumia?y lub nie mo?e

my si? skupi? na tek?cie.

Oko ludzkie widzi szeroko, dlatego nale?y wykonywa? ?wiczenia np. czyta?
od krótkich s?ów do d?ugich u?o?onych w kolumnie, czyta? ze wska?nikiem tzn.

przesuwa? np. d?ugopisem pod linijk? tekstu. Nale?y pami?ta?, ?e g?o?no czy

tamy wolniej, tekst do czytania powinien le?e? pod skosem, szybciej czytamy
na siedz?co ni? na le??co, a to dlatego, ?e le??c wysy?amy do mózgu sygna?, ?e

cia?o chce spa?.

Trzy dni min??y bardzo szybko, a pani dr Wandzie Matras-Mastalerz, która

w tych dniach w profesjonalny sposób w mi?ej i pogodnej atmosferze szkoli?a

tak liczn? grup? i przygotowywa?a do roli bibliotekarzy - biblioterapeutów na

le?? si? szczególne podzi?kowania. Przekaza?a nam bardzo du?o wiadomo?ci,

podzieli?a si? swoimi do?wiadczeniami z pracy, udzieli?a wielu rad, wskaza?a

literatur? fachow?, z któr? nale?y si? zapozna?, omówi?a ksi??ki, które mo?na

wykorzysta? do pracy z dzie?mi. Aby rozszerzy? wiedz? o biblioterapii poleci?a
ksi??ki o biblioterapii Ireny Boreckiej, kwartalnik Biblioterapeuta, w którym
jest przegl?d literatury do biblioterapii oraz gotowe scenariusze, ksi??k? Kine

zjologia edukacyjna dla dzieci, ksi??ki T. Buza Metody szybkiego czytania, Rusz

g?ow?, Pot?ga umys?u.

Wiedza, któr? zdoby?y?my na szkoleniu to dopiero pierwszy stopie? wta

jemniczenia. Szkolenie zako?czy?o si? wydaniem certyfikatu o uko?czeniu kur

su I stopnia z zakresu biblioterapii wydanym przez Polskie Towarzystwo Bi

blioterapeutyczne we Wroc?awiu.

Dorota Usidus

---------.<>.?--------

Nowoczesne biblioteki w Bia?o??ce

W dniu 20.04.2010 r. mia?am przyjemno?? uczestniczy? w seminarium wy

jazdowym do Warszawy zorganizowanym przez Wojewódzk? Bibliotek? Pu

bliczn? im. Hieronima ?opaci?skiego w Lublinie. Seminarium przeznaczone

by?o dla bibliotekarzy pracuj?cych z dzie?mi, a jego celem by?o zapoznanie si?
z warunkami pracy i dzia?alno?ci? Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i M?o-
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dzie?y Nr L VI "Nautilius" oraz "MuItiCentrum" Biblioteki Publicznej w Dziel

nicy Bia?o??ka m.st. Warszawy.

Wizyt? w Warszawie rozpocz?li?my od zwiedzania Interaktywnego Cen

trum Nauczania "MultiCentrum" - nowoczesnej biblioteki, która s?u?y nauce

i wzbogacaniu wiedzy dzieci i m?odzie?y. Korzystaj?c z pomocy do?wiadczonej

kadry, maj?c do dyspozycji komputery, specjalistyczne oprogramowanie i odro

bin? ch?ci m?odzi u?ytkownicy biblioteki poprzez zabaw? i do?wiadczenia mo

g? poszerza? swoj? wiedz?, odkrywa? ?wiat techniki i nauki.

"MultiCentrum" - biblioteka, w której nie ma ksi??ek, a g?ówn? rol? pe?ni

komputer proponuje swoim u?ytkownikom zaj?cia indywidualne lub w grupach.
Do dyspozycji korzystaj?cych s? 24 stanowiska wyposa?one w komputery i in

ne narz?dzia interaktywne (elektroniczne panele, specjalistyczne klawiatury,

trójwymiarowe pomoce naukowe, oprogramowanie komputerowe).

U?ytkownicy "MuItiCentrum" maj? mo?liwo?? udzia?u w ró?nych rodzajach

zaj?? podzielonych na sze?? bloków tematycznych i mog? korzysta? z pomocy

programów takich jak:
MultiKid -

programu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym, którego bohaterami s? Budy? i Beza - dwa sympatyczne

dinozaury, z którymi dzieci poznaj? litery, cyfry, kolory, kszta?ty oraz ucz? si?

odpowiednich zachowa? w ?yciu codziennym.

MultiMuzyka - w oparciu o programy muzyczne u?ytkownicy poznaj? ?wiat

muzyki elektronicznej, ucz? si? podstaw komponowania.
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MultiSztuka -

poznaj?c programy graficzne u?ytkownicy zg??biaj? cudowny
?wiat grafiki komputerowej, animacji i filmu, ucz? si? korzysta? z komputera,

jako ?rodka wyrazu i narz?dzia twórczo?ci plastycznej.
MuJtiNauka - maj?c do dyspozycji komputer, laboratorium pomiarowe, ge

nerator pr?du i inne fachowe urz?dzenia u?ytkownicy ?atwiej poznaj? ?wiat ro

botyki i automatyki.
MultiTechnika -

wykorzystuj?c program komputerowy i dost?pne urz?dze
nia mo?na pozna? konstrukcje i dzia?anie przeró?nych maszyn przemys?owych.

MuJtiJ?zyk -

u?ytkownicy w ka?dym wieku maj? mo?liwo?? nauki j?zyka

angielskiego na ró?nych poziomach zaawansowania.

W "Mu Iti Centrum" ka?dy, niezale?nie od wieku, mo?e ciekawie sp?dzi?

wolny czas, zaj?cia daj? mo?liwo?? rozwijania zainteresowa?, pozwalaj? zg??
bi? tajniki wiedzy z wielu dziedzin nauki, a dla uczniów s? ?wietnym uzupe?
nieniem wiedzy zdobywanej w szkole.

Drug? placówk?, któr? zwiedzali?my by?a Multimedialna Biblioteka dla

Dzieci i M?odzie?y "Nautilius". W zaadoptowanym po sklepie spo?ywczym

lokalu, na niewielkiej przestrzeni powsta?a nowoczesna biblioteka stylizowana
na ?ód? podwodn?. Przytulne wn?trze, kolorowe mebelki, okr?towe okna i nowe

ksi??ki zach?caj? do sp?dzania wolnego czasu w bibliotece. Na wygodnych ka

napach czytelnicy mog? poczyta? ksi??ki, przejrze? pras?, pos?ucha? muzyki

czy te? przygotowa? si? do lekcji. Do dyspozycji czytelników pozostaj? nowo

czesne komputery, skanery, drukarki, rzutniki, odtwarzacze itp.

Pracuj?cy w "MuJtiCentrum" i "Nautiliusie" bibliotekarze prowadz? szeroko

rozwini?t? dzia?alno?? kulturalno-edukacyjn? dla dzieci i m?odzie?y, dok?adaj?
wszelkich stara?, aby ta placówka by?a miejscem, w którym ch?tnie spotykaj?
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si? m?odzi ludzie, dostarcza?a im rozrywki na wysokim poziomie. A z w?asnego
do?wiadczenia wiem, ?e jest to nie lada wyzwanie.

Organizatorzy seminarium przygotowali nam tak?e uczt? dla duszy -

spacer

do multimedialnych "?aweczek Chopina" i zwiedzanie najnowocze?niejszego
muzeum biograficznego w naszej cz??ci Europy, Muzeuin Fryderyka Chopina
w Zamku Ostrogskich. Korzystaj?c z pi?knej wiosennej pogody wyruszyli?my
na spacer w poszukiwaniu "?aweczek Chopina", które stan??y w miejscach

zwi?zanych z m?odo?ci? Chopina i przybli?aj? spaceruj?cym muzyk? kompozy
tora. ?aweczek jest w sumie 15. Rozmieszczono je w ró?nych miejscach War

szawy, niestety z braku czasu uda?o nam si? odpocz?? i zrelaksowa? s?uchaj?c

muzyki artysty tylko przy 4 ?aweczkach. Czuj?c niedosyt muzyki Chopina uda

li?my si? do Zamku Ostrogskich. Ju? przy wej?ciu muzeum zaskoczy?o nas no

woczesno?ci?. Zamiast zwyk?ego biletu ka?dy z nas otrzyma? bilet w formie

karty chipowej, który upowa?nia? do poruszania si? po wszystkich salach i umo?

liwia? korzystanie z dost?pnych multimedialnych i interaktywnych eksponatów.

Ka?dy sam i wed?ug w?asnego uznania móg? zwiedza? i poznawa? kolejne etapy

?ycia Fryderyka Chopina lub w ciszy i skupieniu wys?ucha? muzyki, a za po

moc? wy?wietlanych obrazów i d?wi?ku przenie?? si? do miejsc, w których ?y?
i tworzy? Chopin. Czas sp?dzony w muzeum wywar? na wszystkich ogromne

wra?enie, ale niestety jedna godzina to stanowczo za ma?o, aby wszystko do

k?adnie obejrze? i wys?ucha?.
Po tak intensywnie sp?dzonym dniu, zm?czeni udali?my si? w drog? po

wrotn? do domu. Dyskusje prowadzone podczas tego wyjazdu pozwoli?y
uczestnikom wymieni? si? wiedz? i spostrze?eniami odno?nie pracy z innymi
bibliotekarzami, pozna? problemy z jakimi borykaj? si? ich placówki, a tak?e

jak sobie radz? z ich rozwi?zywaniem.

Dorota Usidus

---------+<>+---------

Biblioteka: lubi? to!

Kongres bibliotek w Warszawie

W dn. 22 i 23 listopada uczestniczy?am w niecodziennym wydarzeniu, jakim
by? kongres Biblioteka: lubi? to! zorganizowany przez Fundacj? Rozwoju Spo
?ecze?stwa Informacyjnego, która od dwóch lat prowadzi ogólnopolski Program

Rozwoju Bibliotek. Organizatorom zale?a?o, aby kongres sta? si? miejscem spo

tkania bibliotekarzy z ma?ych miejscowo?ci. Zaprosili do warszawskiej Fabryki

Trzciny szerokie grono ludzi z ca?ego kraju, którym nieobce s? problemy biblio

tek, ksi??ki i czytelnictwa.
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Podczas kongresu odby?y si? 32 wyk?ady i warsztaty, prowadzone przez

23 prelegentów. Obradom towarzyszy? "namiot aktywno?ci", w którym swoj?
dzia?alno?? prezentowa?y m.in.: Biblioteka Narodowa, Polsko-Ameryka?ska
Fundacja Wolno?ci, Urz?d Komunikacji Elektronicznej, firma Microsoft, Sto

warzyszenie Architektów Polskich SARP i Instytut Ksi??ki. W namiocie po

wstawa?a makieta uniwersalnej, "idealnej" biblioteki, wspó?tworzona przez

ch?tnych uczestników kongresu.
W czasie dwudniowej debaty nakre?lony zosta? obraz biblioteki, która musi

zmierzy? si? ze spadkiem poziomu tradycyjnego czytelnictwa, w du?ym stopniu
zast?powanego przez zasoby w postaci cyfrowej. "Biblioteki, która musi poszu

kiwa? wci?? nowych obszarów swojej dzia?alno?ci" - powiedzia? inauguruj?c
obrady prezes Fundacji Rozwoju Spo?ecze?stwa Informacyjnego, Jacek Wojna
rowski.

Wizerunek przysz?ej biblioteki próbowa? nakre?li? w swoim wyst?pieniu
Alek Tarkowski, dr socjologii z Centrum Cyfrowego. Trudno przewidzie? jak
zmieni? si? biblioteki za 20 lat. Nale?y si? jednak spodziewa?, ?e XXI wiek

b?dzie wiekiem cyfrowym. Internet b?dzie g?ównym ?ród?em wiedzy - biblio

tek?. Ca?a kultura w wersji zdigitalizowanej dost?pna b?dzie w sieci. Nale?y
spodziewa? si? równie? komercjalizacji nie tylko kultury, ale te? ca?ej prze

strzeni publicznej. Widoczny jest coraz wi?kszy spadek zainteresowania tre

?ciami liniowymi (ksi??k?) przy równoczesnym rozpowszechnianiu si? tre?ci

nielinearnych (kultura elektroniczna). Nowe media ... mówi? w swoim wyst?pie
niu prof. T. Goban-Klas ... nie tylko zmieniaj? formy ?ycia, ale te? zmieniaj?
my?lenie (mózg). Nast?pi? upadek my?lenia linearnego, a w jego miejsce zago
?ci? chaos. Dzieci ju? dostosowa?y si? do elektronicznej kultury i ?wiat chaosu

jest dla nich naturalnym ?rodowiskiem. Nie pozostanie to bez wp?ywu na regres

ksi??ki, niemniej jednak upadku s?owa drukowanego w zupe?no?ci nie nale?y
si? obawia?.

Rozwa?ania prof T. Goban-Klasa po?wi?cone by?y g?ównie nowemu me

dium jakim jest iPad, kolejny popularny gad?et elektroniczny. Dok?d prowadzi
nas iPad? Do tabloidyzacji kultury, podanej w prostej formie, bogato ilustrowa

nej, w kolorowej, krzykliwej szacie .. .i jeszcze lepiej, je?li przy pomocy mod

nych gad?etów. Post?pu techniki nie da si? zatrzyma?. Zanikn? jedne no?niki,

powstan? nowe. Coraz nowsze no?niki s? tanie, u?atwiaj? dost?p do szybkiej
informacji i, co niemniej wa?ne, s? modne.

Nie mo?na jednak zapomnie? o bibliotece, która powinna by? miejscem
przyjaznym dla ró?nych odbiorców. Nowoczesna technika nie spowoduje zani

ku czytania ani us?ug bibliotecznych, ale zmieni formy interakcji. Wp?ynie te?

na stopniowy zanik tzw. mola ksi??kowego. Zaniku ksi??ki drukowanej prof.
T. Goban-Klas nie przewiduje, mimo ?e spo?ecze?stwo wspó?czesne coraz

mniej czyta.
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Z bloku zaj?? Ludzie w Bibliotece wybra?am warsztaty prowadzone przez

Mart? Henzler - animatork?, socjolo?k? i edukatork? zwi?zan? ze stowarzysze
niem CAL (Centrum Aktywno?ci Lokalnej). Wspólnie w grupie rozwa?ali?my
Kim s? nieu?ytkownicy bibliotek i jak ich przyci?gn??? Zastanawiali?my si? kim

s? nieu?ytkownicy, jak do ruch dotrze? i po co zabiega? o t? grup? spo?eczn? dla

biblioteki. Wa?ne te? dla nas by?o jakie korzy?ci b?dzie z tego mia?a biblioteka,

jakie nieu?ytkownicy i jakie spo?ecze?stwo lokalne. Ka?da z tych stron w wyni
ku wspó?pracy staje si? bogatsza o nowe do?wiadczenia i mo?liwo?ci rozwoju,
chocia? droga do takiej wspó?pracy nie jest ?atwa. Zastanawiaj?c si? nad tym jak

motywowa? do wysi?ków nad przyci?ganiem nieu?ytkowników do biblioteki,

ustalili?my kilka zasad, m.in.: uwspólnienie celu, obdarzenie zaufaniem, powie
rzenie odpowiedzialno?ci, budowanie identyfikacji z wykonywanym dzia?a

niem, dawanie swobody dzia?ania oraz mo?liwo?ci samokontroli i odpowie
dzialno?ci za efekt, no i przede wszystkim satysfakcjonowanie. W?ród narz?dzi
mobilizowania ludzi jako g?ówne wyznaczyli?my: edukacj? ?rodowiskow?, wo

lontariat, partnerstwo /instytucje lokalne/ oraz grupy obywatelskie samopomo

cowe /np. hobbystyczne, tematyczne/o
Z bloku wyk?adów Wys?uchaj eksperta dane mi by?o uczestniczy? w niesa

mowitym spektaklu, jakim by?y rozwa?ania prof. Jerzego Bralczyka nt. Mówie

nie jako dzia?anie - o nawi?zywaniu kontaktów, pobudzaniu uwagi i przekony
waniu. Profesor na pocz?tek przedstawi? si? nam przy pomocy autoironii twier

dz?c, ?e jest to dobry sposób na nawi?zanie kontaktu ze s?uchaczem, wywo?anie

relacyjno?ci, a tak?e wzbudzenie zaufania do swojej osoby. W kontakcie wer

balnym wa?ne jest te?, aby mówi? ludziom !by rozumieli/ a nie do ludzi /?eby
s?uchali/. Kontekst ten ?atwiej nam by?o zauwa?y? na prostym przyk?adzie:
zwierza? si? mo?na komu?, nie do kogo?. Pos?uguj?c si? szerok? gam? ?rodków

wyrazu zademonstrowa? ró?ne rodzaje mowy: autorytatywn? /opadaj?c?/, pate

tyczn? /wznosz?c?/, emocjonaln?, zdystansowan? z refleksj?, przesadnie wyra?

n?, kategoryczn? /na 2 takty/, lub te? mówienie z my?leniem /na 3 takty/o Spo
sób mówienia zale?y od sytuacji w jakiej znajduje si? mówca. Wa?ne jest, aby
w trakcie mówienia w?a?ciwie artyku?owa? poszczególne s?owa. W?a?ciwa arty

kulacja wielu s?ów w j?zyku polskim okre?la tre?? s?owa, np. wypuk?y, wkl?s?y,

d?ugi, krótki. W trakcie mowy dopuszczalne jest stosowanie niektórych gestów
i przedmiotów (mog? by? okulary, ale nie zegarek czy d?ugopis), lecz nadmier

na gestykulacja utrudnia s?uchanie. W j?zyku mówionym dopuszczalna jest
odrobina luzu, np. stosowanie s?ów równoznacznych /cofam si? do ty?u!, czy te?

zapo?ycze?, ktorych nie da si? ju? unikn??. Nie mo?emy jednak pozwoli? na to,

by j?zyk potoczny i nadmiar s?ów zapo?yczonych zmienia?y nasze my?lenie
i t?umi?y dba?o?? o kultur? s?owa.

Kolejne warsztaty, w których uczestniczy?am, prowadzi?y: Teresa Ogrodzi?
ska i Monika Ro?ciszewska-Wo?niak - ekspertki z Fundacji Rozwoju Dziecka
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im. J. A. Kome?skiego, organizacji po?ytku publicznego wspó?pracuj?cej z Pro

gramem Rozwoju Bibliotek w zakresie tworzenia mo?liwie najlepszych warun

ków rozwoju i równych szans wszystkim dzieciom do 10 roku ?ycia. Fundacja
oferuje ma?ym bibliotekom w prowincjonalnych miejscowo?ciach stworzenie

mo?liwo?ci podnoszenia jako?ci edukacji elementarnej. Jako organizacja poza

rz?dowa wspieraj?ca Program Rozwoju Bibliotek prowadzi edukacj? animato

rów do pracy z dzie?mi: bibliotekarzy, nauczycieli, rodziców, wolontariuszy do

prowadzenia zaj?? edukacyjnych dla dzieci w miejscowo?ciach, gdzie nie ma

przedszkoli. Udziela pomocy w tworzeniu Grup Zabawowych - zaj?? edukacyj
no-rozwojowych dla najm?odszych i ich rodziców. W gminach wiejskich tworzy

wypo?yczalnie ksi??ek i zabawek edukacyjnych dla najrn?odszych dzieci, tzw.

bibliotek w?druj?cych do domu. S? to zestawy zawieraj?ce ksi??ki, gry rozwija
j?ce my?lenie, zabawki do wspólnych zaj?? fizycznych oraz instrukcj? i propo

zycje zabaw z dzie?mi. Pomaga te? w pozyskiwaniu ?rodków finansowych na

dzia?ania w tym zakresie.

Podczas prezentacji pomocy oferowanej bibliotekom omówi?y argumenty

przemawiaj?ce za potrzeb? inwestowania w edukacj? ma?ych dzieci, dziel?c je
na kilka grup. G?ównym argumentem rozwojowym jest to, ?e mózg cz?owieka

najszybciej rozwija si? we wczesnym dzieci?stwie a do?wiadczenia dzieci maj?
d?ugofalowy i formuj?cy wp?yw na rozwój osobowo?ci cz?owieka. Wspieranie

edukacji ma?ych dzieci to najlepsza inwestycja - g?ówny argument ekonomicz

ny. W?ród argumentów pedagogicznych najwa?niejszym wydaje si? ten, ?e

wczesne do?wiadczenia edukacyjne najefektywniej pomagaj? wyrównywa?
szanse ?yciowe dzieci. Niezwykle wa?ne s? tu argumenty spo?eczne, a zw?asz

cza ten, ?e dobra wspó?praca ze ?rodowiskiem (zw?aszcza z rodzicami) tworzy

korzystne warunki rozwojowo-edukacyjne dla ma?ych dzieci Jest te? warunkiem

koniecznym do prze?amania schematu spo?ecznego dziedziczenia biedy i pro

blemów spo?ecznych. Badania dowodz?, ?e interwencja (pomoc, poradnictwo,

warsztaty, ró?ne formy wsparcia) jest najskuteczniejsza, gdy obejmuje si? ni?
dzieci do pi?tego roku ?ycia. Dlatego tak wa?ne jest, aby obj?? opiek? jak naj
m?odsze dzieci, zw?aszcza te, pochodz?ce z najubo?szych ?rodowisk i z utrud

nionym dost?pem do wczesnej edukacji przedszkolnej. Fundacja widzi du?e

mo?liwo?ci pomocy takim ?rodowiskom we wspó?pracy z bibliotekami i ?wie

tlicami ?rodowiskowymi. Jednak?e to biblioteki korzystaj?c ze swojej bazy lo

kalowej, zasobów bibliotecznych i kadrowych mog? sta? si? miejscem przyja
znym dla ma?ych dzieci i ich rodziców, centrum spotka? we wsi. Mog? pe?ni?
rol? aktywizuj?c? spo?eczno?? lokaln?. Mimo wielu obaw i przeciwno?ci biblio

tekarze maj? wiar? i widz? sens wprowadzania zmian w swoich bibliotekach,
o czym ?wiadczy szerokie zainteresowanie bibliotek we wszystkich programach

grantowych, no i przede wszystkim tak liczny udzia? bibliotekarzy w Kongresie.
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Nie sposób w krótkiej relacji przekaza? wszystkiego, co dzia?o si? w ci?gu

tych dwóch dni w Fabryce Trzciny, opanowanej przez bibliotekarzy. Jedno mu

sz? stwierdzi?, ?e by?o to niezwyk?e, inspiruj?ce miejsce spotka?, debaty i dys

kusji dla tak licznej grupy bibliotekarzy i osób zwi?zanych z bibliotekami. Mam

nadziej?, ?e organizatorzy tegorocznego Kongresu podejm? trud przygotowania

podobnego forum w przysz?ym roku oraz ?e udzia? bibliotekarzy naszego po

wiatu b?dzie liczniejszy.
Danuta Zwoli?ska

---------.0+---------

?wiat dziecka w grafikach Olgi Siemaszko

wystawa w Krasnobrodzkim Domu Kultury

W dniu 10 listopada o godz. 17.00 w Krasnobrodzkim Domu Kultury odby?o

si? otwarcie wystawy Olga Siemaszko. Ilustracje. Organizatorem przedsi?wzi?
cia by? Krasnobrodzki Dom Kultury we wspó?pracy z Polsk? Sekcj? IBBY, Biu

rem Wystaw Artystycznych Galeri? Zamojsk? i rodzin? Artystki. Inicjatyw?

wspiera?o Muzeum Literatury w Warszawie. Kuratorem wystawy jest Maria

Gra?yna Szpyra.

Wystaw? zorganizowano w ramach obchodów 10. rocznicy ?mierci Olgi
Siemaszko - jednej z najwybitniejszych polskich artystek, zaliczanej do twór

ców znanej w ?wiecie "polskiej szko?y ilustracji", laureatki wielu nagród i wy

ró?nie?, która sw? prac? przyczyni?a si? do sukcesów polskiej grafiki ksi??ko

wej w Europie.

Olga Siemaszko urodzi?a si? 11 kwietnia 1911 roku w Krakowie, zmar?a

6 pa?dziernika 2000 roku w Warszawie. Studiowa?a w Szkole Przemys?u Arty

stycznego w Krakowie i w Akademii Sztuk Pi?knych w Warszawie. Realizowa

?a si? artystycznie w dziedzinie ilustracji, rysunku, grafiki wydawniczej, sceno:

grafii oraz plakatu filmowego i teatralnego. Nad scenografi? pracowa?a g?ównie
dla teatrów warszawskich.

Twórczyni zajmowa?a wa?ne miejsce w polskiej sztuce, by?a wzorem dla

wielu m?odych, dzi? ju? uznanych artystów. Na jej ilustracjach wychowa?o si?
kilka pokole? Polaków. W 1945 roku zilustrowa?a swoj? pierwsz? ksi??k? dla

dzieci Kaczka, która kaszk? warzy?a Bogdana Brzezi?skiego. O wyj?tkowo?ci
artystki ?wiadczy fakt, ?e ju? w 1950 roku w magazynie szwajcarskim Graphis

zredagowany zosta? artyku?, rozpowszechniaj?cy jej talent.

Jej prace by?y realistyczne, rysunki po mistrzowsku wyra?a?y zamierzenia

autorów tekstu. Zilustrowa?a ponad 200 ksi??ek, kalendarzy i innych druków

akcydensowych. Stale wspó?pracowa?a z takimi wydawnictwami jak: Czytelnik,

Instytut Wydawniczy "Nasza Ksi?garnia", Biuro Wydawnicze "Ruch", Krajowa
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Agencja Wydawnicza, M?odzie?owa Agencja Wydawnicza, Ksi??ka i Wiedza,
Bohem Press, Arka, Ludowa Spó?dzielnia Wydawnicza, Wydawnictwa Akcy
densowe oraz ze wspomnianym wy?ej czasopismem Graphis.

'Wynikiem jej mistrzostwa by?o zdobycie wielu nagród i wyró?nie?, zarówno

polskich jak i zagranicznych, np. w Lipsku (Z?oty Medal na Mi?dzynarodowej

Wystawie Sztuki Edytorskiej 1959) czy Mediolanie (Dyplom na XII Triennale

Sztuki U?ytkowej 1960). Ju? w roku 1986 zosta?a wpisana na List? Honorow?
H. Ch. Andersena. Za ca?okszta?t twórczo?ci w 1996 r. otrzyma?a Nagrod? Pol

skiego Towarzystwa Wydawców Ksi??ek. Za osi?gni?cia artystyczne zosta?a

pierwsz? laureatk? Medalu Polskiej Sekcji IBBY w 2000 r. Nie wypada pomi
n?? pierwszych wyró?nie?: z 1951 - Nagrody Prezesa Rady Ministrów za twór

czo?? dla dzieci i m?odzie?y i Nagrody Honorowej na I Ogólnopolskiej Wysta
wie Ksi??ki i Ilustracji z 1953 roku. Potem nast?puj?: Nagroda II Stopnia Mini

stra Kultury i Sztuki na wystawie "Ksi??ka i Ilustracja w XV-leciu PRL"

w 1962 r., II Nagroda w Konkursie organizowanym przez RSW Prasa - Ksi??ka
- Ruch na opowie?? obrazkow? w 1972 r., Medal Komisji Edukacji Narodowej
w 1975 r., Wyró?nienie Polskiego Towarzystwa Wydawców Ksi??ek za opra

cowanie graficzne i ilustracje do ksi??ki Ksi??niczka na opak l1YWrócona P.

Calderona w 1979 r. i wreszcie w 1984 roku Nagroda PTWK za Kalifa Bociana

Wilhelma Hau:ffa, w 1986 - Nagroda PTWK za Bajeczki J. I Kraszewskiego.

Wystawa nie jest dla Krasnobrodu inicjatyw? pioniersk?, po raz pierwszy

ilustratorzy przyjechali tu 25 lat temu, w czerwcu 1984 r., wtedy Maria Gra?yna

Szpyra, ówczesna dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w Zamo?ciu, zorgani
zowa?a pierwszy Ogólnopolski Plener Ilustratorów. Wybitni twórcy, najwi?ksze

autorytety polskiej ilustracji od pocz?tku wspierali ide? plenerów i aktywnie
w nich uczestniczyli. Stworzono w ten sposób mo?liwo?? rozwoju talentu m?o

dym ilustratorom. Nestork? przedsi?wzi?cia by?a Olga Siemaszkowa. Wystawa

upami?tnia jej artystyczny dorobek, a zarazem zwi?zki z Krasnobrodem.

Ekspozycja gromadzi ponad 150 ilustracji z ró?nych okresów twórczo?ci

malarki, a w?ród nich tak znane grafiki jak: Alicja w krainie czarów Lewisa

Carrolla /Nasza Ksi?garnia 1960, 19691 czy nagrodzone - Kalif bocian Hauffa,
Ucze? czarnoksi??nika Goethego /Nasza Ksi?garnia 1984/, Bajeczki J. 1. Kra

szewskiego !Krajowa Agencja Wydawnicza 19851 i Kwiaty polskie J. Tuwima

ICzytelnik 1967/.

Dwadzie?cia pi?? prezentowanych plansz pochodzi od spadkobierców, ze

zbiorów prywatnych Anny i Andrzeja Majewskich, kolejnych 35 plansz stano

wi? rysunki z BW A - Galerii Zamojskiej, kolekcji autorskiej tworzonej w latach

1982-2000 przez ówczesne Biuro Wystaw Artystycznych w Zamo?ciu.

Koncepcja ekspozycji obejmuje rysunki powsta?e w wyniku skierowania za

interesowa? artystki ku ilustracji ksi??kowej. Tu zdecydowanie g?ównym tema

tem jest ilustracja bajek dla dzieci, w ba?niowej tematyce ujawnia si? niebywa?y
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kunszt, umi?owanie groteski, poczucie humoru. Zdecydowanie wy?ania si? gru

pa ba?niowa: Ba?nie spod Gorców A. Zachara- Wn?kowej /LSW 19801; Ga?aska

z Drzewa S?o?ca. Ba?nie cyga?skie 1. Ficowskiego /M?odzie?owa Agencja Wy
dawnicza 19891 (6 ilustracji). Warto zwróci? uwag? na trosk? z jak? artystka
stara si? zharmonizowa? warstw? tematyczn? z warstw? wyrazow? swoich prac.

Do wyobra?ni dzieci?cej zdecydowanie przemawia Genera? Bagniska J. Po

lakówny IArka 19861 oraz Najlepszy kucharz I. Sikiryckiego !Biuro Wydawni
cze "Ruch" 1969/. Prosi? w deszcz T. Kraszewskiego /Wydawnictwo Pozna?

skie 19641 i Ma?y, dobry je? O. P. Iasiego !Nasza Ksi?garnia 19651 to ilustracje

przedstawiaj?ce ba?niowy i fantastyczny ?wiat zwierz?t.

Kolejny nurt stanowi tematyka religijna, twórczyni rysowa?a pocztówki

?wi?teczne. Na wystawie wyeksponowano karty bo?onarodzeniowe z motywa
mi biblijnymi. Przyk?adem mo?e by? karta ?wi?teczna Trzej Królowie.

Na ekspozycji znalaz?y si? kolejno Zoologia fantastyczna J. L. Borgesa

ICzytelnik 1983/, Czirik ijego s?siedzi 1. Zbanackiego !Nasza Ksi?garnia 1967/,
Latarnia dziadka Utopka Z. ?akiewicza ICzytelnik 1987/.

Osobna grupa to ok?adki do ksi??ek, tu wymieni? nale?y Ucieczk? z pude
?eczka M. Kowalewskiej /Biuro Wydawnicze "Ruch" 196/, Kiedy tramwaje id?

spa? R. M. Gro?skiego IRSW "Prasa - Ksi??ka - Ruch" 1973/. Prosi? w deszcz

Tadeusza Kraszewskiego /Wydawnictwo Pozna?skie 1964/, W Wojtusiowej
izbie 1. Porazi?skiej ICzytelnik 1959/, Klaudyna w szkole, Klaudyna w Pary?u,
Ma??e?stwo Klaudyny, Klaudyna odchodzi Colette /Pa?stwowy Instytut Wy

dawniczy 1985/, O lwie, który lubi? tylko truskawki A. Claude.

Wa?nym elementem wystawy s? kalendarze: Dwa wiatry. Kalendarz 1. Tu

wima !Nasza Ksi?garnia 1989/ oraz Tuwim dzieciom. Kalendarz /Wydawnictwo

Akcydensowe 1990/.

Zwi?zki ze ?wierszczykiem (redakcja graficzna) podkre?li?y prezentowane
na wystawie rysunki publikowane na ?amach tego pisma.

Olga Siemaszkowa przyk?ada?a ogromn? wag? do koloru, pos?ugiwa?a si?

ró?norodnym warsztatem. Ilustracje w ksi??kach dla doros?ych wykonywa?a
piórkiem i tuszem. W ilustracjach dla dzieci dominowa?a gra kolorów: kolory

ciep?e obok zimnych, ?ó?cienie, ró?e, b??kity i fiolety. Wykorzystywa?a gwasze

lub p?ótno gruntowane.

Wystawa jest wydarzeniem artystycznym w naszym ?rodowisku. Cieszy

oczy dzieci, m?odzie?y i doros?ych. Towarzyszy jej album Olga Siemaszko. Ilu

stracje wydany przez Krasnobrodzki Dom Kultury, przygotowany we wspó?

pracy z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Prace repro

dukowane w albumie pochodz? ze zbiorów prywatnych Anny i Andrzeja Ma

jewskich oraz Biura Wystaw Artystycznych Galerii Zamojskiej. Na 48 stronach

formatu A4 zaprezentowano teksty Andrzeja Matyni, Józefa Wilkonia, Gra?yny

Szpyry oraz 40 reprodukcji najbardziej znanych i lubianych ilustracji Olgi Sie-
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maszko. Projekt graficzny albumu wykona? Wojciech Freudenreich.

Wystawa czynna b?dzie od 10 do 26 listopada. Ma charakter objazdowy.
W dniach od 10 grudnia do 9 stycznia zostanie pokazana w Biurze Wystaw Ar

ty?tycznych - Galerii Zamojskiej, a pó?niej w Mielcu, Kro?nie, Lesznie, Koni

nie, Cz?stochowie, W?oc?awku oraz w Warszawie.

Marzena Rosiak
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I ci) POMOCE METODYCZNE

Biblioteka - miejsce spotka? spo?eczno?ci lokalnej
regulamin konkursu powiatowego

W ca?ej Polsce powstaj? gminne koalicje na rzecz Rozwoju Bibliotek Ich celem jest

wspieranie bibliotek przez w?adze i spo?eczno?? lokaln? budowanie jej dobrego wize

runku i dobrego klimatu, a przede wszystkim wspó?praca w zakresie promocji kultury.
Wiele bibliotek, równie? w ma?ych miejscowosciach, pe?ni dzi? rol? centrów aktywno

?ci lokalnej integruj?cych mieszka?ców. Chcieliby?my, by tak?e nasze biblioteki pe?ni

?y tak? rol?, a ich dzia?ania wykracza?y poza tradycyjn?junkcj? wypo?yczania ksiq?ek:

Liczymy na aktywno?? mieszka?ców powiatu zamojskiego w unowocze?nianiu swoich

placówek bibliotecznych oraz przekszta?caniu ich w nowoczesne centra wiedzy, trifOr

macji i integracji spo?eczno?ci lokalnych.

Cele konkursu:

-

edukacja i aktywizacja spo?eczno?ci lokalnych wokó? bibliotek publicznych;
- w??czenie si? do ogólnopolskiej kampanii na rzecz wzmocnienia roli infonna-

cyjnej i spo?ecznej bibliotek publicznych;
- mobilizacja bibliotekarzy do zabiegania o wizerunek nowoczesnej biblioteki

w ?rodowisku lokalnym.

Uczestnicy:
M?odzie? starszych klas szko?y podstawowej i gimnazjum oraz doro?li miesz

ka?cy powiatu zamojskiego

Zadanie dla uczestników konkursu:

-

przygotowanie pracy pisemnej prezentuj?cej wizj? biblioteki, z us?ug której chcie

liby?my korzysta?, biblioteki - miejsca czytania, dzia?ania i spotka? mieszka?ców;

praca musi odnosi? si? do konkretnej biblioteki;

wypowied? powinna zawiera? informacj? dotycz?c? zarówno przestrzeni biblio

tecznej jak te? us?ug, jakie powinna pe?ni? aby mog?a sta? si? miejscem spotka?

indywidualnych i zespo?owych, miejscem edukacji oraz integracji spo?ecznej
i kulturalnej mieszka?ców miasta czy gminy;

praca nie powinna przekracza? 3 stron A4;

ocenie jury podlega? b?d? te? dzia?ania bibliotekarzy w zakresie aktywizacji

spo?eczno?ci lokalnej na rzecz biblioteki.

Terminy:
- do 15 pa?dziernika 2010 r. nale?y z?o?y? prace w Ksi??nicy Zamojskiej,

ul. Kamienna 20, 22-400 Zamo??
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-

prace mo?na sk?ada? osobi?cie w Dziale Promocji i Upowszechniania Czytelnic

twa, przesy?a? drog? e-meilow? /promocja@biblioteka.zamosc.pl/ lub poczto

w? na adres Ksi??nicy Zamojskiej
- o terminie imprezy fina?owej laureaci zostan? powiadomieni indywidualnie

Nagrody:
1. Najciekawsze prace konkursowe zostan? nagrodzone i wyró?nione.

2. Przewidujemy równie? wyró?nienie dla naj aktywniej szej biblioteki
.

w zabieganiu o aktywizacj? spo?eczno?ci lokalnej na rzecz biblioteki

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddzia? w Zamo?ciu

we wspó?pracy z Ksi??nic? Zamojsk? im. S. K. Zamoyskiego w Zamo?ciu.

Zadanie realizowane przy pomocy finansowej Starostwa Powiatowego w Zamo?ciu.

---------+<>+ ... --------

Przemys? Ordynacji Zamojskiej
- scenariusz wystawy realizowanej

w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa

Miejsce i czas wystawy:
Hol na parterze Ksi??nicy Zamojskiej w Zamo?ciu - l-3D wrze?nia 2010 r.

Cel wystawy:
- zaprezentowanie zbiorów regionalnych Ksi??nicy Zamojskiej,
- w??czenie si? w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, organizowanych
w Polsce od 1993 r. - w roku bie??cym pod has?em: Od pomys?u do przemys?u,
- wzbudzenie zainteresowania obiektami przemys?owymi, fabrykami, warszta

tami rzemie?lniczymi, zabytkami techniki, architektur? przemys?ow?, polsk?

my?l? techniczn? i gin?cymi zawodami.

Autorzy wystawy:

Ekspozycj? przygotowa? Dzia? Informacji, Bibliografii i Wiedzy o Regionie

Ksi??nicy Zamojskiej. Scenariusz i uk?ad wystawy autorstwa Renaty O?go, Da

nuty Kowal i Anny Rychter. Histori? przemys?u Ordynacji Zamojskiej opraco

wa?a Anna Rychter w oparciu o:

- Kozaczka M.: Ordynacja Zamojska 1919-1945. - Lublin, 2003

- Wp?yw dzia?alno?ci gospodarczej wielkich maj?tków ziemskich na stan

wspó?czesnego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego / pod red. E. Skow

ronek. - Lublin, 2005
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Materia?y zaprezentowane na wystawie pochodz? ze zbiorów:

- Archiwum Pa?stwowego w Zamo?ciu

- Delegatury Wojewódzkiego Urz?du Ochrony Zabytków w Zamo?ciu

- Ksi??nicy Zamojskiej
- Muzeum Zamojskiego
-

Roztocza?skiego Parku Narodowego w Zwierzy?cu
- Stanis?awa Or?owskiego
- Wy?szej Szko?y Zarz?dzania i Administracji w Zamo?ciu

Scenografia wystawy:
-

wystaw? otwiera plakat tytu?owy z wyszczególnieniem osób i instytucji, które

u?yczy?y swoich zbiorów na wystaw?
- eksponowany materia? zosta? podzielony na 15 gablot i 9 plansz tematycznych

SCENARIUSZ WYSTA WY:

PLANSZE:

l. Plansza tytu?owa z wyszczególnieniem osób i instytucji, które u?yczy?y eks-

ponatów na wystaw?.
2. Historia przemys?u Ordynacji Zamojskiej - II po?o XVIII i XIX wieku.

3. Historia przemys?u Ordynacji Zamojskiej -lata 20. i 30. XX wieku.

4. Historia przemys?u Ordynacji Zamojskiej
- XXI wiek.

5. Tableau pami?tkowe z okazji otwarcia Cukrowni Klemensów - 31 X 1895 r.;

zawiera m.in. zdj?cia dyrektora, plenipotenta, budowniczego cukrowni, me

chanika, chemika, buchaltera, magazynierów.
6. "Od pomys?u do przemys?u" - plakat EDD

7. Historia za?o?enia Ordynacji Zamojskiej,
8. Tableau Ordynacji Zamojskiej z 1909 r.: zdj?cia poszczególnych urz?dni-

ków wykonane na tle zak?adów przemys?owych.
9. Fabryka Fajansów w Tomaszowie:

Artyku?y prasowe:
- Tygodnik Zamojski, - 1981, nr 6, s. 8-9

- Rewizje Tomaszowskie. - 2009, nr 21, s.11

- Rewizje Tomaszowskie. - 2002, nr 10, s.6

- Tygodnik Zamojski. - 2003, nr 12, s. 5

- Tygodnik Zamojski. - 2009, nr 6, s. 10

GABLOTA I

Hamernia:

l. Hamernia - ruiny papierni - 2 fotografie
2. ?wik W.: Dzieje Józefowa, Rzeszów 1992

3. Spaczy?ski Z.: Kartki z dziejów drukarstwa na Zamojszczy?nie, Lublin 1980

4. Lubelszczyzna, Lublin 2001

5. Tygodnik Zamojski. - 1980, nr 22, s. 7
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GABLOTA II:

Fabryka Porcelany i Fajansów w Tomaszowie:

l. Peter J.: Szkice z przesz?o?ci miasta kresowego, Zamo?? 1947

2. Kasperek J.: Gospodarka folwarczna Ordynacji Zamojskiej w lIpo?.
XVIII w., Warszawa 1972

3. Tomaszów Lubelski, Zamo?? 2009

4. Katalog wystawy z okazji 200. rocznicy wyprodukowania porcelany przez

Franciszka Mezera w manufakturze w Tomaszowie, Tomaszów Lubelski 2006

5. Porcelanowa fili?anka z podstawk?

GABLOTA III:

l. Fotografie tartaku w Zwierzy?cu
- 6 sztuk

2. Ceg?y ze znakami Ordynacji Zamojskiej - 2 sztuki

3. Kasperek J.: Gospodarka folwarczna Ordynacji Zamojskiej w drugiej po?o-
wie XVIII wieku, Warszawa 1972

GABLOTA IV:

l. Fotografie tartaku w Zwierzy?cu
- 8 sztuk

2. Studia nad ziemia?stwem w XIX i XX wieku, Lublin 2008

GABLOTA V:

1. Fotografie (4 sztuki): Zwierzyniec
- wy?uszczarnia nasion, Zwierzyniec -

m?yn, Michalów - elektrownia wodna i m?yn, Krasnobród - m?yn
2. Przegl?d Historyczny, 1958, R. 49

3. Annales Universitatis Mariae Curie Sk?odowska, Lublin, 2003, T. 58

4. Plan m?yna w Zwierzy?cu z 1926 r.

5. Plan m?yna w Szczebrzeszynie z 1909 r.

GABLOTA VI:

Ksi??ki:
1. Czucbryta A: Przemys? rolno-spo?ywczy w woj. lubelskim w latach 1918-

1939, Lublin 2008

2. Studia z dziejów ziemian lubelskich w XIX i XX w., Lublin 2002

3. Rocznik Lubelski, Lublin, 1971, T. 14

GABLOTA VII:

Ksi??ki:
l. Or?owski R.: Mi?dzy obowi?zkiem obywatelskim a interesem w?asnym, Lu-

blin 1976

2. Gospodarka ordynacji rodowych w Polsce 1918-1939, Rzeszów 1996

3. Rocznik Zamojski, Zamo??, 1984, T. l

GABLOTA VIII:

Ksi??ki:
l. Or?owski R: Dzia?alno?? spo?eczno-gospodarcza Andrzeja Zamoyskiego,

Lublin 1965
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2. Ajewski K.: Stanis?aw kostka Zamoyski - ?ycie i dzia?alno?? 1775-1856,
Warszawa 2010

3. Res Historica, Lublin, 2006, T. 23

GABLOTA IX:

Ksi??ki i artyku?y:
1. Tygodnik Zamojski. - 1980, m 15, s. 9

2. Mat?awska H.: Zwierzyniec, Zwierzyniec 1991

3. Zamojskie Studia i Materia?y, R. 4, z. 3, 2002

GABLOTA X:

Fotografie (9 sztuk):
Cukrownia Klemensów - plan sytuacyjny z 1933 r., legenda, wygl?d hal pro

dukcyjnych

GABLOTA XI:

Fotografie (3 sztuki): Cukrownia Klemensów

Ksi??ki:
l. Jachymek J.: Cukrownia Klemensów 1894-1994

2. Janicka J.: Maurycy hrabia Zamoyski, Lublin 2000

3. Kozaczka M.: Poczet ordynatów Zamoyskich, Lublin 2004

4. Annales UMCS, Lublin, 1997-1998, T. 52-53

5. Uroczysto?? po?wi?cenia i otwarcia Cukrowni Klemensów z dn. 31 X 1895

- broszura okoliczno?ciowa

GABLOTA XII:

Fotografie (3 sztuki): Cukrownia Klemensów obecnie

Artyku?y prasowe o Cukrowni Klemensów:

1. Tygodnik Zamojski. - 2004, nr 26, s.17

2. Kronika Tygodnia. - 2009, m 12, s. 11

3. Gazeta Zamojska. - 2009, nr 23, s. 6

4. Dziennik Wschodni. - 2009, m 86, s. 7

5. Kronika Tygodnia. - 2004, m 16, s. 4

6. Tygodnik Zamojski. - 2008, nr 4, s.6

7. Tygodnik Zamojski. - 2010, m 5, s.6

8. Kronika Tygodnia. - 2003, m 9, s. 3

GABLOTA XIII:

Fabryka Mebli Gi?tych w Zwierzy?cu:

Fotografie (6 sztuk): stan fabryki z okresu mi?dzywojennego
1. Archiwariusz Zamojski, Zamo?? 2007

GABLOTA XIV:

Browar w Zwierzy?cu:

Fotografie (2 sztuki): stan browaru z okresu mi?dzywojennego
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Ksi??ki:
1. 160-lecie Browaru w Zwierzy?cu 1806-1966, Zwierzyniec 1966

2. Historia Browaru w Zwierzy?cu 1806-1966 - broszura okoliczno?ciowa

3. Szyszka A.: Stanis?aw Kostka Zamoyski (1775-1856), Zamo?? 2005

Artyku?y:
1. Tygodnik Zamojski. - 2007, nr 4, s. 13

2. Kronika Tygodnia. - 2008, nr 4, s. 10

3. Kronika Tygodnia. - 2008, nr 24, s. 9

4. Dziennik Wschodni. - 2010, nr 83, s. 8

5. Dziennik Wschodni. - 2009, nr 29, s. 11

6. Tygodnik Zamojski. - 2006, nr 15, s. 18

7. Dziennik Wschodni. - 2009, nr 68, s. 7

8. Tygodnik Zamojski. - 20 10, nr 6, s. 7

GABLOTA XV:

Browar w Zwierzy?cu:

Fotografie (6 sztuk): stan obecny browaru

Ksi??ki:
1. Zamojskie Studia i Materia?y, 2009, R. 11, z. 1

2. Burnett G.: Obraz obecnego stanu Polski, Warszawa 2008

Anna Rychter

---------+<>+---------

Czuwaj
scenariusz wystawy

Cele:

- zaakcentowanie obchodów 100-lecia harcerstwa polskiego oraz 70. rocznicy

powstania Zwi?zku Harcerstwa Polskiego,
- propagowanie idei harcerskich w?ród m?odego pokolenia czytelników biblioteki,
- zaprezentowanie zbiorów Ksi??nicy Zamojskiej.

Termin:

2-31 sierpnia 20 lOr.

Miejsce:
- hol Ksi??nicy Zamojskiej

Uk?ad wystawy:
Na wystawie zaprezentowano ksi??ki z ksi?gozbioru Ksi??nicy Zamojskiej

oraz eksponaty u?yczone przez czytelników i pracowników biblioteki. Zbiory
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wystawiennicze umieszczono w dziewi?ciu szklanych gablotach. Wystaw?
otwiera? plakat, zawieraj?cy has?o wystawy oraz znak graficzny - krzy? Zwi?z
ku Harcerstwa Polskiego. Zbiory wyeksponowano w trzech dzia?ach:

Dzia? I: Z dziejów harcerstwa polskiego:
Broniewski S.: Ca?ym ?yciem. Szare Szeregi w relacji naczelnika. Warszawa 1983.

Broniewski S.: Florian Marciniak naczelnik Szarych Szeregów. Warszawa 1988.

Daszkiewicz R. K: Harcerstwo Polskie poza granicami kraju. Od zarania do

1930 roku w relacjach i dokumentach. Lublin 1983.

Harcerki 1939-1945. Relacje - pami?tniki, wybór i oprac. K Wycza?skiej.
Warszawa 1985.

Kami?ski A.: "Zo?ka" i "Parasol". Opowie?? o niektórych ludziach i niektó

rych akcjach dwóch batalionów harcerskich. Warszawa 1957.

Kret J.: Harcerze wierni do ostatka. Wyd. 3 rozsz. Katowice 1983.

Pami?tniki ?o?nierzy baonu "Zo?ka". Powstanie Warszawskie, wybór, red.

S. Sumi?ski. Wyd. 5 poszerz. Warszawa 1986.

Pe?ni? s?u?b? ... Z pami?tników i wspomnie? harcerek Warszawy 1939-1945, pod
red. A. Zawadzkiej i Z. Zawadzkiej. Warszawa 1983.

St?pieni owa J.: My z Szarych Szeregów. Opowie?? z lat wojny. Warszawa 1985.

Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945, pod red. J. Jabrzemskiego. T. 1-3. Warsza

wa 1988.

Umi?ski J.: Stawiali?my opór ... Dwana?cie lat (1940-1951) zbrojnej harcerskiej

konspiracji niepodleg?o?ciowej Dru?yny Sz. Sz. im. Jeremiego Wi?niowieckiego.
Mielec 1997.

Wierzchowiak Z.: Bohaterka Zamojszczyzny. Wyd. 3 poszerz. i uzup. Zamo?? 1996.

Wi?niewska M.: Harcerz, ?o?nierz, obywatel... Szkice o prasie Szarych Szere

gów. Warszawa 1987.

Z dziejów harcerstwa ?l?skiego. Rozwój i dzia?alno?? na Górnym ?l?sku w la

tach 1920-1945. Katowice 1986.

Dzia? fi: Tematyka harcerska w powie?ci dzieci?cej i m?odzie?owej:

Bahdaj A.: Stawiam na Tolka Banana. Wyd. 4. Katowice 1987.

Bartnikowski 8.: Opowie?ci zast?powego. Warszawa 1983.

Buczkówna M.: Piotrus zuch. Wyd. 2. Warszawa 1985.

D?browski l, Kwiatkowski T.: Jeden trudny rok. Opowie?? o pracy harcerskiej.

Wyd.2. Warszawa 1985.

D?bnicki K: Szczep Ma?ych Braci. Wyd. 4. Warszawa 1986.

D?bnicki K, Salaburska K: Nieprzetarty szlak. Wyd. 2. Katowice 1985.

Go?ba K: Wie?a spadochronowa. Wyd. 6. Katowice 1987.

Kami?ski A.: Antek Cwaniak. Ksi??ka o zuchach. Wyd. 8. Warszawa 1984.

Kami?ski A.: Kamienie na szaniec. Warszawa 2005.

Kami?ski A.: Narodziny dzielno?ci. Wyd. 3. Katowice 1983.

Kann M.: Góra Czterech Wiatrów. Wyd. 10. Warszawa 1977.
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Le?e?ski c.: Jarek i Marek broni? Warszawy. Wyd. 2. Lublin 1986.

Le?e?ski C.: Jarek i Marek wyruszaj? na Zachód. Lublin 1987.

Makuszy?ski K.: Szatan z siódmej klasy. Wyd. 11. Katowice 1990.

Marjanska L.: Zakochany zuch. Warszawa 1989.

Mrówczy?ski B.: Le?na dru?yna. Wyd. 5. Warszawa 1975.

Niziurski W.: Siódme wtajemniczenie. Wyd. 3. Katowice 1980.

Paczy?ski L.: Gruby i inni. Lublin 1985.

Paczy?ski L.: Zaginiony sztandar. Lublin 1986.

Piekarska K.: Tropiciele. Wyd. 2. Warszawa 2009.

Rodziewiczówna M.: Lato le?nych ludzi. Wroc?aw 1995.

Szmaglewska S.: Czarne stopy. Wyd. 12. Katowice 1984.

Tomaszewska M.: Któr?dy do Eldorado? Wyd. 3. Katowice 1984.

Tomaszewska M.: Gdzie ten skarb?! Wyd. 3. Katowice 1984.

Wiele dróg. Wybór opowiada?. Wyd. 3. Warszawa 1975.

Zimecki T.: Virtuti dla Karaku?a. W: Wiele dróg. Wyd. 3. Warszawa 1975 s.

125-155.

Dzia? ID: Harcerskie abc:

Bartoszewski A., Majewski S.: Harcerskie abc. Wyd.2. Gdynia 1959.

Che?stowskaJ., Klima J. B.: Najtrudniejszy pierwszy krok. Wyd. 2. Warszawa 1984.

Fober R.: Poradnik dla dru?ynowego. Cieszyn 1998.

Kami?ski A.: Ksi??ka dru?ynowego zuchów. Wyd. 2. Katowice 1984.

Kowalska B.: Pierwsze zbiórki w nowo za?o?onej dru?ynie zuchowej. Warszawa

1988.

Leksykon harcerski, pod red. O. Pietkiewicza. Warszawa 1988.

Maszczak T.: Szaty?ski A.: Sport w szczepie, dru?ynie, zast?pie. Wyd. 2. War

szawa 1986.

Parzy?ski J.: Obóz harcerski. Metodyka pracy obozu wzorowego. Wyd. 2 popr. i

uzup. Warszawa 1983.

Sekrety dobrej dru?yny. Warszawa 1983.

Stykowski J.: Wyspa Robinsona. Warszawa 1985.

?liwierski W.: Harcerskie biegi. Warszawa 1987.

?piewnik harcerski, wybór i oprac. muzyczne K. Heering. Warszawa 1988.

Ward?cki M.: Zuchy. Wyd. 5. Warszawa 1983.

W tym dziale obok bibliotecznych ksi??ek zaprezentowano liczne ekspona
ty: wspó?czesny mundur harcerski ZHP, berety, chusty, sznury, pasy, krzy?e,

lilijki, pier?cienie, odznaki, proporce, plakietki, mena?ki oraz listy, fotografie,

?piewniki, ksi??eczki harcerskie i instruktorskie, statut ZHP.

Joanna Ko?tun
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I cilZESTA WIENIA BffiLIOGRAFICZNE

Micha? Bojarczuk (1900-1986)

Bibliografia podmiotu

1. Bojarczuk, Micha?. Academia Zamoscensis : materia?y do dziejów gimnazjów
i liceów im. Jana Zamoyskiego oraz im. Marii Konopnickiej w Zamo?ciu w

latach 19]6-1958 I Micha? Bojarczuk. - Lublin: Ludowa Spó?dzielnia Wy

dawnicza, 1959

2.20 lat Polski Ludowej we wspomnieniach nauczycieli I wyb. dokona? Tadeusz

Wójcik. - Warszawa: Nasza Ksi?garnia, 1968. - [Z tre?ci, Bojarczuk Micha?:

Moja kochana s?awna Akademia Zamojska]

3. Profesor Bojarczuk. Laureat medalu im. Bernarda Moranda I Micha? Bojarczuk ;

rozm. Waldemar Ka?mierczak II Tygodnik Zamojski. - 1985, m 26, s. 10, portr.

4. Rewolucyjne tradycje ruchu robotniczego w województwie zamojskim :

[(zbiór referatów) : sesja zorganizowana 31 I 1976 przez KW PZPR I red. Mi

cha? Bojarczuk]. - Zamo??: Zamojskie Towarzystwo Przyjació? Nauk, 1976

5. Stefan Antoni Miler 1888-1964 I Micha? Bojarczuk II Kurier Lubelski. - 1980

R. 23, s. 133-136, fot.

6. Ta poezja zrodzona jest z cierpienia ... [Wspomnienia Janiny i Micha?a Bojarezu
kówo Boles?awie Le?mianie w Zamo?ciu] II Kresy. - 1993, m 15, s. 183-187

7. Tajne nauczanie w Zamo?ciu podczas drugiej wojny ?wiatowej. Wykaz na

uczycieli i uczniów zamojskich zamordowanych przez hitlerowców za g?o
szenie polskiego s?owa i walk? o wolno?? ojczyzny I Micha? Bojarczuk. -

Rocznik Ogniska Nauczycielskiego w Lublinie, 1972 TA, s. 229-238

8. Trzyna?cie ci??kich dni I oprac. Robert Horbaczewski. - Wrzesie? 1939 r. w

Zamo?ciu II Kronika Tygodnia Zamo??. - 1998, m 35, s. 1,5, fot.

9. Witkowska Henryka. Dzieci Zamojszczyzny oskar?aj?. Oprac ... II G?os Na

uczycielski. -1968, m 19, s. l, 10-11. Wypow. Micha? Bojarczuk

10. Zamojskie Towarzystwo Przyjació? Nauk I Micha? Bojarczuk II W: S?ownik

polskich towarzystw naukowych T.I Towarzystwa naukowe dzia?aj?ce obec

nie w Polsce. - Wroc?aw: Zak?ad Narodowy im. Ossoli?skich, 1978. S. 115

Bibliografia przedmiotu

1. Fija?kowski Jerzy: Przyczynek do przysz?ej historii czyli obrazki zamojskie II

Za Wolno?? i Lud. - 1980, m 36, s. 8-9, 13, 18. - Fot.
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2. Jubileusz 80-lecia [I LO im. Jana Zamoyskiego w Zamo?ciu, 7-8 czerwca

1996 r. - [Zamo??: 1 LO im. Jana Zamoyskiego, 1996]

3. K?dziora Andrzej. Encyklopedia miasta Zamo?cia. - Chehn : Towarzystwo

Opieki nad Zabytkami, 2000. - S. 44

4. K?dziora Andrzej. Encyklopedia ludzi Zamo?cia. - Zamo??: Abacus, 2007.

S.32

5.Klaczy?ski Adam: Dla m?odzie?y i swego miasta. (Portrety zamojskie) I

Adam Klaczy?ski II Tygodnik Zamojski. - 1980, nr 32, s. 6-7. - Fot.

6. Szyszka Bogdan: Micha? Bojarczuk 1900-1986 I Bogdan Szyszka II Zamoj
ski Kwartalnik Kulturalny. -1986, nr l, s. 3

7. Szyszka Bogdan: ?ycie nie zmarnowane I Bogdan Szyszka II Tygodnik Za

mojski. - 1986, nr 5, s. 6. - Fot.

Kowal Danuta

--------.:+<>+ ---------

Micha? Marian Pieszko (1890-1969)
ze zbiorów Ksi??nicy Zamojskiej im. S. K. Zamoyskiego w Zamo?ciu

Bibliografia przedmiotu

Artyku?y:

1. Inwentarz po Michale Pieszce, zamojskim nauczycielu i regionali?cie I Bog
dan Szyszka II Archiwariusz Zamojski. - (2004), s. 83-88

2. Marsza?ek I Dorota Lukomska II Niedziela Zamojsko-Lubaczowska. - 2007,
nr 19, s. VII ; nr 20 s. VII. - Portr.

3. Marsza?ek I Marian Tadeusz Tracz II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. -

2000, nr 1/2, s. 57-59. - Fot.

4. Micha? Marian Pieszko (1890-1969) I Kazimierz Kowalczyk II Przegl?d Kre

sowy.
- 1990, nr 16, s. 1,8-9

5. Micha? Marian Pieszko (1890-1969) I Edward Zaj?c. - (Z sanockiej Ziemi).
Portr. II Tygodnik Sanocki. - 1998, nr 25, s. 9

6. Micha? Marian Pieszko : 1890-1969 I Kazimierz Kowalczyk II Kalendarz Lu

belski. - 1980, s. 136-138. - Portr.

7. Nauczyciel I Kazimierz Kowalczyk II Tygodnik Zamojski. - 1980, nr 33, s. 5. - Fot

8. Pami?ci regionalisty I Jacek Feduszka II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. -

1990, nr 3, s. 57
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9. .Pedagog - Piewca Zamo?cia" I Teresa Madej II Nasze Forum. - 1999, nr 5,
s. 18-19. - Fot., portr.

10. Pieszko Micha? Marian. Ludzie turystyki i Icrajoznawstwa I Adam Chowa?

ski, Adam Pieszko II Go?ciniec. - 1982, nr l, s. 23

l l. Tury?ci zamojskiemu Icrajoznawcy I Marian Siegie?czuk II Go?ciniec. -

1981, nr 6, s. 2 ok?, - Fot.

12. U zamojskich bibliofilów II Kurier Lubelski. - 1958, nr 47, s. 3

13. Wieczór z profesorem Pieszk? I Bohdan Królikowski II Kamena. - 1964, nr

4, s. 7. - Portr.

14. Wspomnienie o profesorze I Bohdan Królikowski II Kurier Lubelski. -

1970, nr 143, s. 3

15. Wybitni regionali?ci ... rzecz o Stefanie Milerze i Marianie Pieszce I Danuta R

Kawa?ko II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2005, nr 3/4, s. 153-161. - Fot.

16. Wzór pedagoga I Bogdan Szyszka II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. -

1990, nr l,s.lO-13.-Fot.

17. Zas?u?ony patron: Warszawskie Ko?o Zamo?cian uczci?o Micha?a Pieszk? I

Anna Jawor II Tygodnik Zamojski. - 2009, nr 47, s. II. - Portr.

Ksi??ki

l. Bojarczuk Micha?. Akademia Zamoscensis I Micha? Bojarczuk. - Lublin:

Lubelska Spó?dzielnia Wydawnicza, 1959

2. Czubara Krzysztof. Dawniej w Zamo?ciu : o skarbach, duchach i czartach,

s?awnych genera?ach, poetach, wizytach dostojnych go?ci, wielkich balach,

pojedynkach i kurtyzanach. - Zamo??: ATUT Biuro Promocji, 2005

3. Feduszka Jacek. Micha? Marian Pieszko (1890-1969) I oprac. tekstu Jacek

Feduszka. - Zamo??: Muzeum OIcr?gowe, 1990

4. Feduszka Jacek. Micha? Marian Pieszko (1890-1969) jako historyk i popula

ryzator wiedzy o przesz?o?ci I Jacek Feduszka II W: Sylwetki twórców Mu

zeum Zamojskiego. - Zamo??: Muzeum Zamojskie, Zamojskie Towarzystwo

Przyjació? Nauk, 200 l. - S. 42-49

5. K?dziora Andrzej. Encyklopedia ludzi Zamo?cia. - Zamo??: Abacus, 2007.

S.230-23l

6. K?dziora Andrzej. Encyklopedia miasta Zamo?cia. - Chebn : Towarzystwo

Opieki nad Zabytkami, 2000. - S. 286-287

7. Muzeum w Zamo?ciu 1926-1996 I red. Piotr Kondraciuk, Andrzej Urba?ski.
- Zamo??: Muzeum OIcr?gowe, 1996

8. Szyszka Bogdan. B?d? Ukochanej Ojczyzny Podpor?: Akademia Zamojska
-

Gimnazjum i Liceum im. Jana Zamoyskiego w Zamo?ciu. - Zamo??: Zamoj-
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skie Towarzystwo Przyjació? Nauk, O?rodek Doskonalenia Nauczycieli, 1998.

- S. 63-65

9. Szyszka Bogdan. Szkolnictwo Zamo?cia w dwudziestoleciu mi?dzywojen

nym. -Zamo??: Pa?stwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987

10. Twardowski Tadeusz. Z dziejów PTK - PTTK w Zamo?ciu (1930-1980). -

Zamo??: Oddzia? PTTK w Zamo?ciu, 1980

Bibliografia podmiotu

1. Grata memoria?: dwie rocznice I Micha? Pieszko II S?owo Zamojskie. - 1929,

nr 6, s. 2

2. Jan Kochanowski i Jan Zamoyski I Micha? M. Pieszko. - Zamo??: nak?, aut.,

1930

(równie?: Jan Kochanowski i Jan Zamoyski I Micha? Pieszko II S?owo Zamojskie. -

1930, nr 28, S. 4 ; nr 30, S. 4)

3. Lublin odwiedzi? Zamo?? I M.P. II S?owo Zamojskie.
- 1930, nr 20, S. 1

4. Muzeum Szkolne w Zamo?ciu I Micha? Pieszko II Dziennik Urz?dowy Kura

torium Okr?gu Szkolnego Lubelskiego. - 1934, nr 2, S. 89-91

5. Na progu do dziejów Zamo?cia i okolicy I Micha? Marjan Pieszko II Kronika

Powiatu Zamojskiego. - 1918, nr 3/4 S. 40-43

6. Na przedwio?niu nowego ?ycia I Micha? Marjan Pieszko II Ziemia Zamojska.
-1928, nr 13-14, dod. "?wi?to Wiosny", S. 1-2

7. O ca?o?? dziejow? Zamo?cia I M. Pieszko II Ziemia Zamojska. - 1924, nr 32,
S. 1-2

8. O szat? godow? Zamo?cia I Micha? Pieszko II S?owo Zamojskie. - 1930, nr

14,s.2

9. Przewodnik po Zamo?ciu i okolicy I Micha? Marjan Pieszko. - Zamo??: Pol

skie Towarzystwo Krajoznawcze. Oddzia? Zamojski, 1934

10. Przewodnik po Zamo?ciu i okolicy I Micha? Marjan Pieszko. - Lublin:

"Express Press", 1994

11. Rycerska my?l H. Sienkiewicza I Micha? Pieszko II Ziemia Zamojska. -

1924, nr 30-31, S. 3-4

12. Tradycje polskie w dziele Komisji Edukacji Narodowej I Micha? M. Pieszko

II Ziemia Zamojska. - 1923, nr 35-36, S. 6-9

13. 1791 -

Konstytucja 3-go Maja - 1923 I Micha? Pieszko I I Ziemia Zamojska.
- 1923, nr 13, S. 1-2

14. W pochodzie dziejowym I Micha? M. Pieszko II S?owo Zamojskie. - 1930,
nr 14, S. 5 ; nr 15, S. 3
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15. W ?wiat?ach Nocy Listopadowej 1830-31 r. I Micha? Pieszko II S?owo Za

mojskie. - 1929, nr 8, s. l

16. Z historyczno-architektonicznych w?drówek po Zamo?ciu (29 IX 1929 r.).

(postulaty prac konserwatorskich) I Micha? Pieszko II W: Pami?tnik Zjazdu

Naukowego imienia Szymona Szymonowicza w Zamo?ciu we wrze?niu

1929. - Zamo??: Ko?o Mi?o?ników Ksi??ki, 1930. - S. 59-67

17. Zamo?? w znaku rycerskim I Micha? Pieszko. - Zamo??, 1927

18. Zamo?? - Walerianowi ?ukasi?skiemu: (sprawozdania z czynno?ci Komi

tetu Obchodowego) I M. Pieszko II Ziemia Zamojska. - 1924, nr 28, s. 2-3

19. Zamo?? gród kanclerski - hetma?ski: szkic historyczny I napisa? Micha? M.

Pieszko. - Zamo??: Wydaw. Oddz. Powiatowego Zwi?zku Polskiego Na

uczycielstwa Szkó? Powszechnych, 1928

20. Zamo?? w opresji szwedzkiej 1656 roku I Micha? Pieszko. - Zamo??, 1938

[Odbitka z "Teki Zamojskiej" rok 1938, zeszyt 2]

21. Zamo?? w roku 1809 : szkic historyczny I Micha? Pieszko. - Zamo??: nak?,

aut., 1931

22. Ze wspomnie? Zjazdu Nauk[owego] Szymonowiczowskiego w Zamo?ciu I

Micha? Pieszko II S?owo Zamojskie. - 1929, nr 3, S. 2

23. Zjazd Naukowy imienia Szymonowicza w Zamo?ciu 28-29 IX 1929 r. I Mi

cha? Pieszko II W: Pami?tnik Zjazdu Naukowego imienia Szymona Szymo
nowicza w Zamo?ciu we wrze?niu 1929. - Zamo??: Ko?o Mi?o?ników Ksi??

ki, 1930. - S. 77-96

RenataO?go

---------.<>+ ---------

Wiktor Zin (1925-2007)

l. (AK). Pami?taj? o profesorze. - Fot. kolor. II Dziennik Wschodni (Zamojski).
- 2008, nr 100, S. 6

2. (BN). Zmar? prof. Wiktor Zin. - Portr. II Dziennik Wschodni. - 2007, nr 115,
s.2

3. Bia?kiewicz, Z. J. Nadanie doktoratu honoris causa Profesorowi Wiktorowi

Zinowi II Wiadomo?ci Konserwatorskie. - R. 34 (1998), nr 3-4, S. 54

4. Chomicz Stanis?aw. Pan Profesor dr Wiktor Zin - jakiego zna?em. - Fot. II

Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego. - R. 44 (2008), nr 1-

2, S. 38-40
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5. Czubara Krzysztof. Jubileusz profesora Wiktora Zina. - Fot. II Tygodnik Za

mojski. - 2005, nr 37, s. 13

6. Czubara Krzysztof, Urbanowicz Aneta. ?egnaj Profesorze!. - Fot., portr. II

Tygodnik Zamojski. - 2007, nr 21, s. 13

7. Dobosiewicz Maria. Pi?kno utrwalone w?glem. - Fot. II Dziennik Wschodni

(Zamojski). -2001, nr 185, s. 11

8. Gnot Ma?gorzata. Piórkiem i w?glem po ekranie: profesor Wiktor Zin wraca

do lubelskiej TV! 1/ Kurier Lubelski. - 2004, nr 55, dod. "Magazyn", s. 3

9. Dragan-Szkodzi?ska Bogumi?a. Rocznica ?mierci Profesora. - Fot., rys. /1 Biu

letyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego. -2008, nr 1-2, s. 30-34

10. Gar?cia Edward. Odszed? Wiktor z Hrubieszowa. - Portr. II Aura. - 2007, nr

7, s. 22-24

11. Gasid?o W?adys?aw. Profesor Wiktor Zin : (14 wrze?nia 1925 - 17 maja

2007) II A?ma Mater. - nr 94 (2007), s. 92-93

12. Grzyma?a Dorota. Krajobraz w twórczo?ci Wiktora Zina. - Fot. II Biuletyn To

warzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego. - R. 44 (2008), nr 1-2, s. 43-45

13. Gurba Jan. Profesor Wiktor Zin doktorem honoris causa Politechniki Kra

kowskiej II Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego. - R. 35

(1999), nr 1-4, s. 9

14. her. W ho?dzie profesorowi. - Fot. kolor. 1/ Tygodnik Zamojski. - 2008, nr

21, S. 12

15. (JA?). Pami?tamy prof Zina. - Fot. II Dziennik Wschodni. -2007, nr 121, S. 10

16. j.r.k. Odszed? autor "Piórkiem i w?glem".
- Portr. II Rzeczpospolita. -

2007, nr 115, S. AlO

17. Józefczuk Grzegorz. Od Lubelszczyzny dla Wiktora Zina II Gazeta Wybor
cza. - 2006, nr 22, dod. "Lublin", S. 5

18. KA. Wiktor Zin II Kurier Lubelski. - 2006, nr 21, S. 2

19. KAW. Ostatnie po?egnanie. - Fot., portr. II Kurier Lubelski (Zamojski). -

2007, nr 121, S. 4

20. KAW. Wiktor Zin. - Portr. II Kurier Lubelski (Zamojski). - 2004, nr 159, S.

2 ; nr 171, S. 2

21. KAW. Zmar? prof. Wiktor Zin. - Portr. /1 Kurier Lubelski (Zamojski). -

2007, nr 115, S. 2

22. Kawa?ko Bogdan. Profesor Wiktor Zin (1925-2007). - Fot. II Nasze Forum.

-2007, nr 35, S. 30

23. Kazimierczuk Zdzis?aw. Cmentarze polskie.
- Fot. II Tygodnik Zamojski. -

1989, nr 46, S. 11
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24. Kazimierczuk Zdzis?aw. Szkice konferencyjne. - Fot. II Przegl?d Kresowy.
- 1990, nr 10, s. 8-9

25. Kruczek Adam. Profesor Zin odznaczony II Nasz Dziennik, - 2006, nr 24, s. 11

26. Krzy?ewski Jerzy L. Wspomnienie o Profesorze Wiktorze Zinie. - Fot. II

Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego. - R. 44 (2008), nr

1-2, s. 34-36

27. Ku?nierz Kazimierz. Relacja z odnowienia doktoratu profesora Wiktora Zi

na II Czasopismo Techniczne. - [R. 100], z. 9 (2003), s. 12-17

28. Ku?nierz Kazimierz. Wiktor Zin 14 IX 1925 - 17 V 2007 II Rocznik Kra

kowski. - T. 73 (2007), s. 175-176

29. Mp. Wiktor Zin. - Fot. II Tygodnik Zamojski. - 2005, nr 26, s. 12

30. Niewiadomski Donat. Zapisywanie czasu. - Fot., rys. II Biuletyn Towarzy
stwa Regionalnego Hrubieszowskiego. - R. 35 (1999), nr 1-4, s. 68-71

31. Nowy Marian. Ten hrubieszowski za?piew ... : szkic do portretu Wiktora

Zina. - Fot. kolor. II Niedziela. - 2007, nr 36, s. 16-17

32. 80-lecie Profesora Wiktora Zina - wielkiego syna Ziemi Hrubieszowskiej II

Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego. - R. 41 (2005), nr

3-4, s. 32-33

33. par. Czar Polesia. - Fot. II Kronika Tygodnia. - 2004, nr 24, s. 18

[wystawa prac Wiktora Zina w hrubieszowskim muzeum]

34. par. Hrubieszów ?egna rodaka. - Portr. II Kronika Tygodnia - 2007, nr 21, s. 9

35. par. Medal dla profesora Zina II Kronika Tygodnia. - 2006, nr 5, s. 11

36. par. Ostatnia droga Profesora. - Fot. II Kronika Tygodnia. - 2007, nr 22, s. 13

37. par. Pami?ci profesora Zina. - Fot. kolor. II Kronika Tygodnia. - 2008, nr

21, s. 11

38. Pawlicki Bonawentura Maciej. Profesor Wiktor Zin (1925-2007) II Zamoj
skie Studia i Materia?y. - R. 9 (2007), z. 2, s. 511-515

39. Pawlicki Bonawentura Maciej. Profesor Wiktor Zin i jego ,,Autorska szko?a

nauczania" : symbolika przemijania
- symbolika trwania - symbolika two

rzenia II Czasopismo Techniczne. - [R. 100], z. 9 (2003), s. 18-24

40. PRo Zmar? prof. Wiktor Zin II Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 115, s. 1

41. Puzon Andrzej. Dzi?kujemy Panie Profesorze!. - Fot. kolor. II Niedziela. -

2007, nr 26, dod. Niedziela Zamojsko-Lubaczowska, s. IV -V

42. Rad?owska Renata. Nie umia?bym ?y? bez Krakowa II Gazeta Wyborcza
Kraków. -2007, nr 121, s.lO-11
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43. Rad?owska Renata. Wiktor Zin - profesor od podziwiania ?wiata II Gazeta

Wyborcza. - 2007, nr 115, s. 19

44. Radwan, ?ukasz. Architekt pi?kna. - Fot. II Wprost.
- 2007, nr 21, s. 121

45. (s-ów). Twórczo?? Zina w Hrubieszowie II Dziennik Wschodni (Zamojski).
-2001, nr 185, s. 9

46. Skrobot Jerzy. Zawsze jaka? Itaka: wspominanie Profesora Wiktora Zina. -

Fot. II Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego. - R. 44

(2008), nr 1-2, s. 36-38

47. Styrna-Bartkowicz Krystyna. Profesor Zin - szkic do laurki II Czasopismo
Techniczne. - [R. 100], z. 9 (2003), s. 25-27

48. ?wi?der J. "Hrubieszów jest miastem mojej m?odo?ci". Mówi prof. dr Wik

tor Zin. - Fot. II Sztandar Ludu. - 1970, nr 266, s. 4
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I C!JKSI??KI, KTÓRE WARTO KUPI?

Dzia? Gromadzenia Zbiorów Ksi??nicy Zamojskiej poleca

Cejrowski, Wojciech: Podr??nik Wc. - Pelplin: Bernardinum, 2010

.Podr??nik WC" - wydanie II poprawione - to opowie?? o przygodach, eg

zotycznym ?wiecie, odkrywanej przez podró?nika Ameryce. Pe?na entuzjazmu
i humoru, ciekawych zdj??, niewiarygodnych i komicznych historii, które prze

?y? sam autor podczas ekspedycji do krajów tropikalnych. Dramatyczne wyda
rzenia, wojna w Salwadorze, trz?sienie ziemi w Meksyku, nielegalne kopalnie
z?ota w Kostaryce i uprawy koki w Kolumbii, kontrrewolucja w Nikaragui, opi
sane z charakterystyczn? przenikliwo?ci? przez satyryka. Wydarzenia widziane

przez WC s? nasycone fantazj? i dowcipem. Ksi??ka polecana dla wielbicieli

programu telewizyjnego WC Kwadrans.

.Prawdziwa satysfakcj? prze?yj? wtedy, gdy spocony ze ?miechu Czytelnik
nie b?dzie w stanie uwierzy?, ?e to wszystko przytrafi?o mi si? naprawd?

Wojciech Cejrowski Podr??nik WC (wst?p)

Coelho, Paulo: Walkirie. - Warszawa: Drzewo Babel, 2010

Uwadze mi?o?ników pisarstwa Pablo Coelho nie mo?e umkn?? d?ugo ocze

kiwana w Polsce (napisana w ] 992 roku) ksi??ka Walkirie. Pisarz zabierze czy

telnika w podró? po pustyni Mojave. D??eniem bohatera tekstu jest odnalezienie

w?asnego anio?a, nie b?dzie to wcale proste.
Wiele przemy?le?, próby znalezienia odpowiedzi na trudne pytania, rozwa

?ania nad w?asnymi s?abo?ciami, zaletami, przesz?o?ci?, szcz??ciem sk?adaj? si?
na tre?? opowie?ci. Rzecz o potrzebie zaakceptowania samego siebie. Ksi??ka
o wyra?nie osobistym charakterze b?dzie mi?? lektur?.

?Wiat nale?y do ludzi, którzy maj? odwag? marzy? i ryzykowa?, aby spe?nia?
swoje marzenia. I staraj? si? robi? to jak najlepiej.

Paulo Coelho Walkirie

Darda, Stefan: Starzyzna. - Chorzów: VideografII, 2010

Nowa ksi??ka Stefana Dardy Starzyzna jest drug? cz??ci? cyklu Czarny Wy

gon (pierwsza cz??? S?oneczna Dolina). Pisarstwo Dardy porównywane jest do

twórczo?ci Stephena Kinga. Ta publikacja jest dowodem na to, ?e nie bez po

wodu. Dodatkowo pisarz akcj? swoich powie?ci umieszcza w polskich realiach.

Bohaterem ksi??ki jest Witold Uchman, dziennikarz interesuj?cy si? zjawi
skami paranormalnymi. Ma zamiar zrezygnowa? z pracy zawodowej, kiedy to

kontaktuje si? z nim jaki? tajemniczy cz?owiek. Akcja toczy si? na Roztoczu

w przekl?tej wiosce ko?o Zwierzy?ca. Reporter udaje si? na wypraw? do miejsc
opisanych w zagadkowym zeszycie informatora.

55



Witold na swej drodze napotka przera?aj?ce przeszkody, jemu i innym grozi
wiele niebezpiecze?stw. Czy wszystko oka?e si? wy??cznie wytworem wy

obra?ni w?a?ciciela brulionu, czy faktycznie miejsce objawi si? jako gro?ne
i przera?aj?ce?

W tek?cie zn?jdziemy odpowiedzi na nurtuj?ce zagadnienia.

Wyobcowana wie?, mroczna i tajemnicza historia z dramatycznymi zwrota

mi akcji. Strach, zjawy, demony, ?miertelna cisza przerywana d?wi?kiem

dzwonka, um?czone dusze. S?owem, opowie?? magiczna osnuta wokó? dnia

codziennego, po której trudno zasn??. Znakomita powie?? grozy.

G?owacki, Janusz: Good Night D?erzi: - Warszawa: ?wiat Ksi??ki, 2010

Powie?? osnuta wokó? losów s?awnego pisarza Jerzego Kosi?skiego -

pol

skiego ?yda, który zrobi? w USA wielk? karier?. Wokó? osoby Kosi?skiego
zawsze toczy?y si? polemiki. Kim by? ów cz?ek, czy zwyk?ym zjadaczem chleba

naznaczonym Holokaustem, czy bywalcem klubów dla sadomasochistów?

W czasie wojny prze?ladowany Józio Lewinkopf ukrywa? si? z rodzicami we

wsi D?browa, tu ojciec sfa?szowa? metryk? chrztu ch?opca ...
,

tak sta? si? kim?

innym. Z tekstu wy?ania si? brutalny opis rzeczywisto?ci. Narrator D?anus, któ

rym jest sam G?owacki, prowadzi czytelnika w zawi?y ?wiat Kosi?skiego. Autor

Malowanego ptaka b?yskotliw? karier? ko?czy samobójstwem. Opowie?? od

s?ania obraz literata jako kr?tacza, kradn?cego cudze pomys?y, który wykorzy

stuje i upokarza innych. Jednocze?nie sam jest zagubiony. Ostra, czasami wr?cz

drastyczna, bardzo poruszaj?ca ksi??ka.

Kaczy?ski, Bogus?aw: Fryderyk Chopin. - Bielsko-Bia?a: Wydawnictwo De

bit, 2010

Wielki kompozytor, ?wiatowej s?awy wirtuoz fortepianu, muzyczny geniusz

romantyzmu jest przedmiotem pracy Bogus?awa Kaczy?skiego, dziennikarza,

publicysty i krytyka muzycznego. Fenomen Chopina jest powszechnie znany,

niewiele wiemy o jego ?yciu prywatnym. Jaki naprawd? by? Chopin. Jakie by?y

jego upodobania, przyja?nie, gdzie bywa?, czym si? interesowa?. Autor tej nie

zwyk?ej ksi??ka stawia sobie za cel znalezienie odpowiedzi na te i wiele innych

pyta?. Tworzy przyjazny portret muzyka, przedstawia go w gronie rodziny,

przyjació?, nauczycieli, wiele miejsca po?wi?ca w?tkowi emigracji, egzystencji
w polskim i francuskim ?rodowisku artystycznym.

Obraz wype?niaj? szerokie wyj?tki z bogatej korespondencji Chopina. Znaj

dziemy tu opinie bliskich i wielkich artystów XIX wieku. Te zabiegi sprawiaj?,
?e wizerunek muzyka jest mniej oficjalny, wr?cz nabiera znamion prywatno?ci.

Walorem publikacji s? zamieszczone w niej faksymilia bezcennych doku

mentów historycznych, takich jak akt narodzin, paszport czy osobisty kalenda

rzyk kompozytora.
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z kart tej niezwyk?ej ksi??ki wy?ania si? wizerunek fascynuj?cej, pe?nej kon

trastówosobowo?ci Chopina. Muzyczny geniusz, wra?liwy i gryma?ny zara

zem, nierówny, cz?sto oddala si? od bliskich, nad wyraz podoba si? kobietom ...

Kolejnym, niepowtarzalnym dodatkiem do ksi??ki jest p?yta CD z dziewi?
cioma oryginalnymi archiwalnymi nagraniami utworów Fryderyka Chopina
w wykonaniu znamienitego pianisty Artura Rubinsteina.

Kalici?ska, Ma?gorzata: Zwyczajny facet. - Pozna?: Zysk i S-ka, 2010

" Napisa?am Zwyczajnego faceta, bo tacy istniej?. Nie rzucaj? si? w oczy, s? ci

si, nie narzekaj?, cierpliwie znosz?c swój los. Dyskretni, a mo?e wstydliwi? Temat

przemocy psychicznej dotyczy g?ównie kobiet, ale i one bywaj? niebezpieczne, g?o
?ne, trudne, "awanturne". G?upota, pod?o?? i inne cechy ludzkie nie posiadaj? okre

?lonej p?ci. Wed?ug mnie (jestem emancypantk?) s? dobrzy i ?li ludzie, a nie aniel

skie kobiety i wredni faceci. Chyba zauwa?y?am problem i opisa?am go
-

po prostu.

Tak powstaj? ksi??ki. ?ycz? dobrej lektury!"

Ma?gorzata Kalici?ska

Opowie?ci o ?yciu, mi?o?ci, k?opotach, codziennych relacjach z m??czy

znami; historia adresowana do kobiet. Facet prawie idealny, ?ona, która zwycza

jowo go nie rozumie i dodatkowo zn?ca si? nad nim psychicznie, opis rozpada

j?cego si? ma??e?stwa. Zasygnalizowany romans z Beat?, nieko?cz?ce si? k?ót

nie, ?yciowe pora?ki. Fabu?a do?? naiwna, ale czyta si? dobrze. Ksi??ka wci?ga,
wszak mówi o zwyczajnych partnerskich problemach, o potrzebie stabilizacji
i potrzebie bezpiecze?stwa. Do bohaterów szybko poczujemy sympati?, s? tacy

zwykli.
Cho? temat do?? popularny, styl pisania autorki gwarantuje dobr? rozrywk?.

Twórczyni kolejny raz odwo?uje si? do magicznej mocy mi?o?ci, która ??czy
uzdrawia i jest gwarancj? spe?nionego ?ycia.

Kisielewski, Tadeusz Andrzej: Katy?: zbrodnia i k?amstwo. - Pozna?: Rebis,

2010

"
... to najbardziej aktualna i wszechstronna praca na temat wymordowania

w 1940 r. przez NKWD tysi?cy polskich je?ców. Tadeusz Kisielewski z jednej

strony przedstawia najwy?szej wagi dokumenty archiwalne, z drugiej za? do

prowadza narracj? niemal do chwili obecnej, ukazuj?c bie??cy stan sprawy na

podstawie najnowszych odkry? i informacji prasowych. Prezentuje te? wyniki

w?asnych poszukiwa? i - z w?a?ciwym sobie politologicznym zaci?ciem - rzad

ko omawiane mi?dzynarodowe aspekty katy?skiego mordu."

Ta ksi??ka, o zbrodni na polskich oficerach pope?nionej przez sowietów

w Katyniu to dowód, ?e wci?? wiele nowego mo?na dowiedzie? si? na temat

jednego z najtragiczniejszych mordów we wspó?czesnej historii Polski.
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Z tej przyczyny publikacja powinna znale?? si? w ksi?gozbiorach bibliotek.

Uj?cie tematu jest rzetelne i jednocze?nie przejrzyste. Autor opiera si? na do

kumentach archiwalnych, praca ma charakter naukowy.

Katy?. Zbrodnia i k?amstwo podkre?la do niedawna przemilczany fakt.

Otó? mówi otwarcie o tym, ?e zbrodnia katy?ska z 1940 roku by?a prywatn?

zemst? Józefa Stalina na Polakach za kl?sk? wojsk bolszewickich nad Wis?? w

roku 1920. Ow? kl?sk? Stalin, jako komisarz polityczny przy armii Jegorowa,

prze?y? i nosi? w pami?ci. Zniewolenie psychiczne przedstawicieli inteligencji

polskiej, w rezultacie likwidacja, by?o konieczne dla zaprowadzenia w Polsce

komunizmu.

Zawarto??:

1. Akt pierwszy: Bitwa warszawska 1920 roku.

2. Akt drugi: Wrzesie? 1939 roku.

3. Zbrodnia: Kozielsk - Smole?sk - Katy?
Starobielsk - Charków - Piatichatki

Ostaszków - Twer - Miednoje
Ukrai?ska lista katy?ska
Bia?oruska lista katy?ska

4. Sowieckie mataczenia, polskie poszukiwania.
5. Prawda, k?amstwo, milczenie.

6. Od Stalina do Putina.

Lubelski, Tadeusz: Historia kina polskiego: twórcy, filmy, konteksty. - Cho

rzów: Videograf n, 2009.

Opracowanie Tadeusza Lubelskiego, jednego z szacownych znawców dzie

dziny, opisuje najnowsz? histori? polskiego kina. Wydawana przez Fundacj?

"Kino" ksi??ka jest zarysem ponad stuletniej historii, podkre?la warto?ci arty

styczne i kontekst historyczno-polityczny filmu. Prezentuje sylwetki twórców,

przedstawia dokonania: od pierwszych pokazów filmowych, kina niemego,

d?wi?kowego, poprzez kino zideologizowane, szko?? polsk?, do transfonnacji

ustrojowej 1989 roku. S?owem, historia kinematografii, ?ywa, barwna i zajmu

j?ca. ??czy w sobie cechy kompendium wiedzy i ksi??ki do czytania Znajdzie

my tu interesuj?ce opowie?ci o ludziach filmu.

Publikacja bogato ilustrowana, teksty wybitnych filmowców i krytyków

mi?dzy innymi: Jerzego Armaty, Jadwigi Boche?skiej, Ma?gorzaty Hendrykow

skiej, Marka Hendrykowskiego, Bo?eny Janickiej, Marioli Jankun-Dopartowej,
Tomasza Jopkiewicza, Andrzeja Ko?ody?skiego, Bartosza Kwieci?skiego, Ta

deusza Lubelskiego, Aliny Madej, Marii Palaty?skiej, Piotra Mareckiego.
Obok biogramów twórców przedstawione zosta?y g?ówne prace "szko?y pol

skiej", jak i kina moralnego niepokoju, najwa?niejsze filmy A. Wajdy, J. Kawa

lerowicza, W. 1. Hasa, K. Zanussiego i K. Kie?lowskiego.
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Odnajdziemy tu materia?y o filmie dokumentalnym, animacji i realizacjach

zagranicznych polskich filmowców. W publikacji zosta?o okre?lone miejsce
i znaczenie polskiego kina w kinematografii ?wiatowej, jest to syntetyczne uj?
cie ca?ych dziejów kina w Polce - od pierwszych seansów filmowych na ziemiach

polskich zorganizowanych w 1896 roku a? po filmy zrealizowane w 2007 roku.

Monumentalne opracowanie ponad stuletnich dziejów, najwa?niejsze zjawi
ska z zakresu polskiej sztuki i kultury filmowej oraz przemys?u kinematogra
ficznego.

Mann, Wojciech: RockMann: Czyli Jak nie Zosta?em Saksofonist?. - Kra

ków: Znak, 2010

O swoim rozmi?owaniu w muzyce, m?odo?ci, przygodach, pracy opowiada

popularny dziennikarz radiowy i telewizyjny Wojciech Mann. Publikacja w ?ar

tobliwym tonie, lekka i przyjemna, jednocze?nie nasycona ciekawostkami i war

to?ciowymi wiadomo?ciami o ?wiatku artystycznym. Lektura zalecana mi?o?ni

kom estrady i sympatykom Wojciecha Manna. Pogaw?dka o tym, co dzia?o si?
za kulisami festiwali i koncertów gwiazd rocka, o tym jak autor odm?adza? zaje
chane winyle, o kulisach przyjazdu do PRL-u samych Rolling Stonesów dzi?ki

grupie pasjonatów.

Publicysta wyjawia sekrety ?wiata muzyki, w latach pi??dziesi?tych poj?cia

swing czy jazz by?y wykl?te, po roku 1956 ca?y kraj o?y?, w 1962 r. zacz??a
nadawa? na UKF radiowa Trójka, zakr?ceni na punkcie rock and rolla ukrad

kiem s?uchali Radia Luxemburg, tworzyli fan kluby, organizowali koncerty.
Z wdzi?kiem odtworzona historia niezwyk?ych czasów dla polskiego rock

and rolla ukraszona anegdotami o najwi?kszych gwiazdach.

Micbniewicz, Tomasz: Samsara : na drogach, których nie ma. - Kraków:

Otwarte, 2010

Fascynuj?ca opowie?? o podró?y do Azji, zape?niona niebezpiecznymi zda

rzeniami, zaskakuj?cymi lud?mi, humorem. Dodatkowo znajdziemy tu porady

potrzebne ka?demu, kto wybiera si? na podobn? wypraw?.

Na uwag? zas?uguj? wspania?e zdj?cia i niezapomniane d?ugie opisy przy

gód, dok?adna i zwi?z?a charakterystyka obyczajów. To dobry kawa?ek prozy

podró?niczej, do?? popularnej w ostatnich latach. Autor perfekcyjnie oddaje
klimat odwiedzanych miejsc i zaznanych prze?y?. Ksi??ka jest godna zaintere

sowania, polecana mi?o?nikom Kreta i Cejrowskiego.

Rycbter, Anna: ?yj?ca w Polsce i inne stany niewa?ko?ci. - Gdynia: Novae

Res s. c., 2010.

tyj?ca w Polsce i inne stany niewa?ko?ci jest opowie?ci? niezwykle zabaw

n?, intryguj?c? i zaskakuj?c? jednocze?nie. W czytelniku budzi pe?en wachlarz

emocji. Autorka pozostawia mo?liwo?? interpretacji opisanych sytuacji odbior

cy. Tekst ma szczególne walory realistyczne, adresat poczuje zapach odwiedza-
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nych miejsc i klimat prze?ywanych sytuacji. Nale?y zwróci? uwag? na obecno??

w tek?cie elementów wr?cz irracjonalnych, by? mo?e kto? doszuka si? niedo

rzeczno?ci. "Konia z rz?dem" temu, kto pojmie, co autorka chcia?a nam powie
dzie?, dok?d pragn??a nas zaprowadzi?.

Tekst to zespolenie realizmu sytuacji, uroku poznawanych historii, dba?o?ci

o j?zyk, wewn?trznych wynurze? oraz wnikliwej analizy mentalno?ci, tempe

ramentu, charakteru i usposobienia bohaterów.

Szczególna wizja, autentyczna, pe?na sprzeczno?ci, drobiazgowo rejestruj?ca
prowincjonalny ?wiat. Zdarzenia opisane w ksi??ce, tak naprawd? s? na wyci?
gni?cie r?ki. Do z?udzenia przypominaj? padó?, w którym ?yjemy. Prawdziwa

jest Masochistka, Ta?cz?ca z Siatami, Modliszka i Muszkieterowie Pryty. Od

tworzona rzeczywisto?? ma dwojaki charakter, jest zawieszona mi?dzy codzien

no?ci? a psychologiczn? ocen? naszych zachowa?, uzale?nie?, zalet, s?abo?ci.

Czy ma naprawd? znaczenie kategoria miejsca, czasu czy to?samo?ci? Bohater

ki tekstu przyjmuj? postawy bierne, neutralne b?d? opozycyjne wobec istniej?
cego porz?dku.

Autorka obna?a sam? siebie, jednocze?nie rejestruje czytelne obrazy, dow

cipne sytuacje, opisuje wcale nie mi?e, zaciszne miasteczko i prymitywn? men

talno?? jego mieszka?ców.

Ta ksi??ka jest o kobietach z prowincji, jakie jeste?my, czy nasze ?ycie kr?ci

si? tylko wokó? naszych domów, dzieci i pieni?dzy? Czy znalaz?y?my si? tutaj
tylko aby jako? przetrwa??

Istnieje mo?liwo?? odnalezienia cz??ci siebie w bohaterkach tekstu, by? mo

?e jeste? Telefonicznie Op?tana, Rodz?ca Po Polsku, Notorycznie Zdradzana

i Obrzydliwie Luksusowa. Oryginalna, b?yskotliwa fabu?a groteskowo

obyczajowa z akcj? w jak najbardziej "dzisiejszej" Polsce.

Santambrogio, Giovanni: Ewangelia w obrazach. - Kielce: Wydawnictwo
Jedno??, 2010

Album tworzy opowie?? o narodzeniu, ?yciu, m?ce, ?mierci, zmartwych
wstaniu i niebieskiej chwale Chrystusa. Prawdziwa sztuka wzbudzaj?ca podziw,
uwa?nym oczom odbiorcy ukazuje uczucia niepokoju i rado?ci. W ksi??ce za

mieszczone s? wybitne, ponadczasowe dzie?a sztuki malarskiej o tematyce reli

gijnej. Wspania?e, oryginalne p?ótna, pe?ne emocji obrazy mistrzów z ró?nych

epok, ró?norodnych technik i stylów. Od fresków z wczesnego ?redniowiecza

przez bizantyjski styl Duccia di Buoninsegna, wytworno?? scen Giotta, imagi
nacj? El Greca, poprzez malarstwo w?oskiego renesansu czy widoki groteskowe

Hieronymusa Boscha i Matthiasa Grilnewalda.

Album rozpoczynaj? wizerunki Zwiastowania Maryi, dalej mamy wielorakie

sceny Bo?ego Narodzenia z Pok?onem pasterzy i Trzech M?drców, nast?pnie
obrazy ukazuj?ce ?ycie i nauczanie Jezusa, Jego M?k? i Zmartwychwstanie.

Wydawnictwo zamyka S?d Ostateczny i wizja Królestwa Niebieskiego.
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Wheeler, Sara: Za blisko s?o?c. - Warszawa: ?wiat Ksi??ki, 2010

Dennys Finch Hatton (1887-1931), po b?yskotliwej karierze naukowej,
w 1910 roku pop?yn?? do Afryki. Pionier, badacz, ?o?nierz, my?liwy, wymarzo

ny kochanek, czyli idealny, dla wielu niedo?cigniony wzór m??czyzny. Pozna

my kulisy g?o?nego romansu z Karen Blixen oraz za?y?ego zwi?zku z pilotk?
Beryl Markham. Ucieczka od cywilizacji w kierunku dzikiej ziemi jest podsta
w? pasjonuj?cej opowie?ci o charyzmatycznym konserwaty?cie i jednocze?nie
buntowniku. Przygody, mi?o??, swobodne Zycie przenosi czytelnika z angiel
skich salonów do buszu.

Fabu?a barwna, dynamiczna, zajmuj?ca oraz egzotyczne klimaty pionierskiego

Czarnego L?du pocz?tku XX wieku s? najlepsz? rekomendacj? dla tej pozycji.

Wnuk, Andrzej: Fun Club. - Zamo??: Wydawnictwo Andrzej Wnuk, 2010

Na przygn?biaj?c? jesienn? pluch? nie ma niczego lepszego ni? klasyczny

krymina?. Jak na ten gatunek przysta?o Andrzej Wnuk osnu? fabu?? wokó?

zbrodni, okoliczno?ci doj?cia do niej oraz ujawnienia osoby sprawcy. ?ledztwo

prowadzone jest przez m?od?, atrakcyjn? policjantk? pos?uguj?ca si? metod?

racjonalnego rozumowania, polegaj?c? na wyci?ganiu wniosków z obserwacji.
Mo?na by rzec, nic zaskakuj?cego, a jednak. Szczególnie nasz? uwag? zajmuje

miejsce akcji - ta rozgrywa si? w Zamo?ciu, Lublinie i na Roztoczu. Autor

sprytnie wplót? w tre?? opis idealnego miasta renesansowego, jego walorów

i niepowtarzalno?ci, nie omieszka? wspomnie? o warunkach klimatycznych i re

laksacyjnych Roztocza.

Micha? Zakrzewski, m?ody bankowiec z Zamo?cia przeje?d?aj?c przez Poje
zierze W?odawskie, trafi? na zw?oki m?odej kobiety. Wydaje si? by? przypad
kowym ?wiadkiem. Dochodzeniem kieruj? detektywi z wydzia?u Kryminalnego
KWP w Lublinie. Pojawiaj? si? kolejne po?wiartowane cia?a kobiet, morderca

jest bardzo zr?czny, nie pozostawia ?ladów, czy?by zbrodnie idealne?

Relacja mi?dzy sprawc? a detektywem przybiera form? intelektualnej roz

grywki, kr?g podejrzanych zwi?ksza si?, wydarzenia nieoczekiwanie zmieniaj?

bieg.
Ksi??ka jest dobrze napisana, czyta si? j? jednym tchem i co najwa?niejsze

w tym gatunku, ma zaskakuj?c? puent?. Je?li kto? lubi tajemnice trzymaj?ce
w napi?ciu, to gor?co polecam!

Marzena Rosiak

---------.<>.---------
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Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y Ksi??nicy Zamojskiej poleca

Suwalska, Dorota: Marionetki Baby-Jagi.
- Warszawa: Nasza Ksi?garnia,

2008

Baba Jaga bohaterka tak wielu ba?ni zza siedmiu gór i rzek za spraw? autor

ki zostaje przeniesiona do wspó?czesno?ci, do jednego z niewielkich miasteczek

jakich w Polsce wiele. Zamieszkuje w domu zwyczajnej, modelowej, a przede

wszystkim kochaj?cej si? rodziny. Dlaczego? Bo nie mo?e patrze? na szcz??cie

jego mieszka?ców, cisza i spokój wp?dzaj? j? w bezsenno??, a krzyki i k?ótnie

ko?ysz? do snu. Baba Jaga dzia?a podst?pnie niszcz?c stopniowo szcz??cie ro

dziny. Swój zmy?lny plan rozpoczyna od matki. W jej sercu robi niewidzialn?

dziurk?, w któr? wk?ada niewidzialny kamie?, podmienia równie? krople do

oczu, na takie, które odwracaj? kierunek ?ez "zamiast na zewn?trz sp?ywa?y one

do ?rodka, tote? w sercu gromadzi?o si? coraz wi?cej i wi?cej smutku". Mama

wcze?niej pi?kna, u?miechni?ta kobieta, skutkiem czarów z?ej Jagi "chodzi?a

potargana, w wymi?tym szlafroku i bez przerwy wrzeszcza?a, zrz?dzi?a lub na

rzeka?a". Zaniedba?a siebie, dom i rodzin?. Jednak dla czarownicy to za ma?o.

Zmy?lnie realizuj?c swój plan, w nocy, kiedy wszyscy ?pi? dotyka czarodziej
sk? ró?d?k? okularów i kapelusza taty. Skutkiem tego, za spraw? czarodziej

skiego kapelusza zaczyna on znika?, a zaczarowane okulary sprawiaj?, ?e prze

staje spostrzega? to, co si? wokó? niego dzieje. Po swoich wyczynach Baba-Jaga

poczu?a, "?e po raz pierwszy od d?u?szego czasu mo?e spokojnie zasn??", ale

có?, jej sny nawiedzaj? straszne koszmary o szcz??liwej rodzinie. Dlatego te?

pod??aj?c sukcesywnie drog? wiod?c? do zniszczenia szcz??cia rodzinnego,
Jaga zamienia zabawki dzieci w skacz?ce ?aby, Maciek -

syn, do tego stopnia

anga?uje si? w gry komputerowe, ?e sarn staje si? bohaterem jednej z nich. Zni

ka z domu, a jego nieobecno?? zauwa?a jedynie siostra Ania. I wreszcie ona

sama nie mog?c zrozumie? ca?ej sytuacji, nie mog?c poradzi? sobie z atmosfer?

panuj?c? w domu, ucieka na ca?e dnie do parku, by tam "zanurzy? si?" w ma

gicznej krainie marze?, w której królow? jest Baba Jaga. Czarownica jednak na

tym nie poprzestaje i swoj? magi? obejmuje równie? siostr? mamy. Ciocia Ma

rysia zamienia si? w ma?? niezno?n? dziewczynk?, która tak bardzo chcia?a od

m?odzi? si? kremami ...

Czarów pewnie by?oby bez ko?ca gdyby nie sny Ani, które pomog?y jej
wróci? do rzeczywisto?ci, no i oczywi?cie ukochana babcia, która na dobre po

zbywa si? z?ej wied?my, a w jaki sposób? Przeczytajcie sami.

Pi?kna ksi??ka zarówno dla doros?ych, jak i dla dzieci. Metaforycznie przed

stawiony obraz ?ycia rodzinnego sprawia, ?e zag??biaj?c si? w lektur?, znajdu

jemy odpowiedzi na nurtuj?ce pytania: dlaczego rodziny si? rozpadaj??, gdzie
tkwi ?ród?o problemów? oraz w jaki sposób mo?emy sobie z nimi poradzi?.
I cho? dzi? ju? nikt nie wierzy w czarownice, to z?ych czarów jest na ?wiecie

wiele. Dzi?ki tej terapeutycznej lekturze osoby samotne, depresyjne, uzale?nio-
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ne (od komputera, s?odyczy, kremów odm?adzaj?cych ... ) czy maj?ce k?opoty
rodzinne zastanowi? si?, czy te? znajd? lekarstwo na zakl?cia burz?ce szcz??li
we ?ycie rodzinne. Ksi??ka powinna by? równie? przestrog? dla kochaj?cych
si?, szcz??liwych rodzin, by nigdy nie stali si? "marionetkami Baby-Jagi".

Taback, Sim me: P?aszcz Józefa. - Wroc?aw: Wydawnictwo FORMAT, 2009

SztetI - ma?e miasteczko w Europie wschodniej zamieszka?e przez ?ydów.
Któ? z nas potrafi przenie?? si? w te odleg?e czasy, przedstawi? kultur?, panuj?
ce wówczas obyczaje czy te? opisa? ?ycie codzienne mieszka?ców?

Autor doskonale radzi sobie z tym zadaniem i mimo i? nie u?ywa zbyt wielu

s?ów, to prowadzi czytelnika do krainy niezapomnianych wra?e?. ?ycie miesz

ka?ców Sztetl, jak wspomina autor "bywa?o smutne i trudne, jednak potrafili oni

- dzi?ki wyobra?ni i poczuciu humoru - znale?? sposób by si? weseli?". Taki

w?a?nie jest Józef -

tytu?owy bohater opowie?ci. Jako cz?owiek zaradny i pomy

s?owy: przerabia swój stary i zniszczony p?aszcz na kurtk?, a gdy ta si? znisz

czy?a przerabia j? na kamizelk?, potem szalik, krawat, chustk?, a na koniec gu

zik. A gdy ten si? zgubi? Józef nie spochmurnia?, a udowodni?, "?e zawsze mo?

na zrobi? co? z niczego". Dzieje tytu?owego p?aszcza, doskonale ukazane dzi?ki

sprytnie wyci?tym otworom w stronicach ksi??ki, zmy?lnie ukazuj? kolejne
przeróbki, jednak nie jest to jedyna zaleta ksi??ki. Autor w swych bogatych ilu

stracjach ubra? mieszka?ców miasteczka w kolorowe stroje, przedstawi? panuj?
ce obyczaje i ?ycie codzienne (jarmark, wesele, ?piewy chóralne, wizyty ro

dzinne, gospodarstwo). Autentyczno?? opowie?ci dodatkowo podkre?laj? praw

dziwe zdj?cia, ksi??ki, listy, gazety czy te? portrety najbardziej znanych arty
stów i naukowców, które to przeplataj? si? na kolejnych stronicach ksi??ki.

Dzi?ki tym niezwyk?ym, dynamicznym a zarazem prostym ilustracjom dzieci

jak i doro?li maj? mo?liwo?? poznania skrawka, jak?e ciekawej kultury ?ydow

skiej.

Ksi??ka niezwykle ciekawa, a dodatkow? zach?t? do jej przeczytania mo?e

stanowi? d?uga lista nagród, które otrzyma?a.

Van Haele, Jeroen: Morze ciche. - Warszawa: Nasza Ksi?garnia, 2007

Ma?y Emilio - g?uchoniemy ch?opiec osadzony jest przez autora w ?wiecie

tak bardzo realnym i tym samym dalekim od wyrozumia?o?ci. Pe?no w nim

cierpienia, smutku i ?ez. Kaleki ch?opiec spotyka si? nie tylko z nietolerancj? ze

strony obcych ludzi, ale przede wszystkim cierpi z powodu braku akceptacji ze

strony ojca, który w ko?cu odchodzi topi? problemy w alkoholu. Ch?opiec nie

rozumie dlaczego, nie mo?e s?ysze?, cierpi nie mog?c pogodzi? si? z chorob?
i w bardzo drastyczny sposób próbuje dosta? si? do ?wiata d?wi?ku. Swoje ka

lectwo próbuje wyt?umaczy? na swój w?asny dzieci?cy sposób" Urodzi?em si?
za wcze?nie. Zbyt wcze?nie rano. Lepiej urodzi? si? wieczorem, wtedy si? i s?y

szy, i umie mówi?. Rano rodzi si? g?uchym i nie umie si? mówi?, w po?udnie
tylko si? s?yszy, a jak si? rodzi wieczorem, umie si? wszystko". Jedyn? rado?ci?
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i os?od? ?ycia dla Emilio s? Javier i seniora Anna. Przyjaciele ch?opca, którzy
ucz? go optymizmu, a przede wszystkim akceptacji siebie. Javier nie tylko za

st?puje ch?opcu ojca, opiekuna i towarzysza zabaw, ale próbuje mu wynagro

dzi? brak d?wi?ków rozwijaj?c pozosta?e zmys?y np. pokazuj?c, ?e morze jest
zimne, ma s?ony smak, przyjemnie g?adzi skór? i mo?na si? nim bawi? w "chlu

potanie". Owa przyja?? niestety ma tragiczny koniec - Javier umiera, jednak

ch?opiec nadal czuje w sercu obecno?? przyjaciela. Seniora Anna, terapeutka,
a nast?pnie (po ?mierci matki) opiekunka Emilia to równie? bardzo przyjazna

posta?. Daje ona kalekiemu ch?opcu poczucie bezpiecze?stwa, uczy mówi?,
a Emilio udowadnia jej, ?e naprawd? s?yszy szum morza... Morze ciche to

ksi??ka ani ?atwa, ani zabawna, jednak bardzo prawdziwa i m?dra. Pokazuje
dzieciom, ?e inno?ci nie nale?y si? ba?, ?e inno?? mo?na "oswoi?", zaakcepto
wa? jedynie tylko przy odrobinie ch?ci. Lektura pomaga w poruszaniu tematów:

kalectwa, z?a, samotno?ci, smutku, straty bliskich - ale jednocze?nie przynosi

wiar? w sens ?ycia, w lepsze jutro.

Joanna ?uk
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I cl TO WARTO WIEDZIE?

Jubileusz Biblioteki

W 2011 r. przypada jubileusz 90-lecia biblioteki publicznej w Zamo?ciu.

Zamys? utworzenia biblioteki miejskiej w Zamo?ciu si?ga 1918 r. Ostatecznie

Biblioteka Publiczna im. Jana Zamoyskiego powo?ana zosta?a w roku ] 92].

Mia?a charakter o?wiatowy i organizacyjnie podlega?a samorz?dowi miejskie
mu. Powo?anie biblioteki publicznej by?o zas?ug? radnych Rady Miejskiej
i dzia?aczy o?wiatowych, za? podwaliny ksi?gozbioru stanowi?y zbiory darowa

ne przez dzia?aczk? spo?eczn?, Regin? K?ossowsk?, w liczbie 3 tys. tomów oraz

Towarzystwo Akcyjne "Ziemianin" w Zamo?ciu.

Biblioteka publiczna w Zamo?ciu, w latach 1962-1975 by?a bibliotek? po

wiatow?, a w latach 1975-1999 miejsk? i wojewódzk? bibliotek?. W wyniku

reformy samorz?dowej i likwidacji województwa zamojskiego, w 1999 r. utraci

?a status biblioteki wojewódzkiej. Placówce nadano statut instytucji kultury pod

nazw? Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu dla miasta Za

mo?? i powiatu grodzkiego. Na mocy porozumienia zawartego pomi?dzy Pre

zydentem Miasta Zamo?cia i Zarz?dem Starostwa Powiatowego, biblioteka pe?
ni zadania powiatowej biblioteki publicznej. Porozumienie takie jest podpisy
wane ka?dego roku.

W roku 2005 biblioteka przenios?a si? z synagogi do obecnej siedziby, za?

w roku nast?pnym Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zamo?ciu

nadano imi? Stanis?awa Kostki Zamoyskiego. Uroczyste nadanie imienia po??
czone zosta?o z jubileuszem 85-lecia Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu. Wybór

patrona podyktowany by? jego szczególnymi zas?ugami, po?o?onymi na polu

polskiego bibliotekarstwa. Porz?dkuj?c i scalaj?c cenne zbiory rodowe po zli

kwidowanej Akademii Zamoyskiej, Stanis?aw Kostka Zamoyski za?o?y? na po

cz?tku XIX wieku Bibliotek? Ordynacji Zamoyskich. Pocz?tkowo biblioteka

mia?a funkcjonowa? w Zamo?ciu, jednak ówczesne po?o?enie miasta i sytuacja
nie sprzyja?y realizacji tej decyzji. W 1811 r. Stanis?aw Kostka Zamoyski naby?
Pa?ac B??kitny w Warszawie i stworzy? w nim siedzib? dla rodowej ksi??nicy.
Stale wzbogacana o nowe zbiory, Biblioteka Ordynacji Zamoyskich prowadzi?a

szerok? dzia?alno?? kulturaln? i o?wiatow?. Obecnie Ksi??nica Zamojska posia
da depozyt Ksi?gozbioru Klemensowskiego, który powstawa?, m.in. w drodze

selekcji zbiorów Biblioteki Ordynacji Zamojskiej.
Biblioteka zmieni?a nazw? na: Ksi??nica Zamojska im. Stanis?awa Kostki

Zamoyskiego w Zamo?ciu w roku 2008.

Przypadaj?cy w 201] r. jubileusz 90-lecia biblioteki nie powinien przej??
bez echa. Centralnym wydarzeniem obchodów b?dzie ogólnopolska konferencja
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Biblioteka skarbnic? wiedzy o regionie, z wydawnictwem zwieraj?cym referaty
wyg?oszone podczas konferencji. Z tej okazji planujemy równie? przygotowa?

wydawnictwo jubileuszowe, obrazuj?ce dzia?alno?? biblioteki. Wydawnictwo

b?dzie, w pewnym sensie, kontynuacj? opracowania Reginy Pa?czy?skiej Wo

jewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu 192-1996, które ukaza?o

si? w 1996 roku. Ponadto opracowane zostan? i wydane drukiem zestawienia

bibliograficzne dotycz?ce postaci zwi?zanych z regionem, m.in.: Henryk Rosi?

ski (1883-1941) -

najwi?kszy bibliofil zamojski, dzia?acz kultury, adwokat; Ka

zimierz Kowalczyk (1938-2001) historyk, regionalista; Urszula Kozio? <poetka,

pisarka
- w 80 rocznic? urodzin, Piotr Szewc -

pisarz, poeta, krytyk literacki -

w 50 rocznic? urodzin.

W roku jubileuszu b?d? eksponowane wystawy o tematyce regionalnej,
m.in.: Biblioteka - skarbnic? wiedzy o regionie

-

wystawa zbiorów regional

nych, Stanis?aw Kostka Zamoyski (1775-1856)
- 155 rocznica ?mierci patrona

Ksi??nicy Zamojskiej, Zygmunt Pomara?ski ( 1898-1941) - ksi?garz, nak?adca,

kompozytor, legionista -

w 70 rocznic? ?mierci oraz ukazuj?ce i promuj?ce
dzia?alno?? Ksi??nicy (m.in. Dzia?alno?? O?rodka Czytelnictwa Niepe?no

sprawnych; Dzia?alno?? Ksi??nicy Zamojskiej).

Uroczysty jubileusz poprzedzi program zaj?? edukacyjno-kulturalnych
w Oddziale dla Dzieci i M?odzie?y i bibliotekach filialnych na tematy regional

ne, zwi?zane z Zamo?ciem, Ordynacj? Zamojsk?, bibliotek? i jej patronem Sta

nis?awem Kostk? Zamoyskim oraz ukazuj?ce prac? i dzia?alno?? biblioteki

w ?rodowisku. Zadania te b?d? realizowane przez ró?norodne formy: pogadan
ki, zaj?ci plastyczne, konkursy i ekspozycje.

Danuta R. Kawa?ko
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IciJSBP
Ksi??ka dawna i wspó?czesna

seminarium wyjazdowe bibliotekarzy powiatu zamojskiego do Krakowa

4 listopada w godzinach nocnych 35 bibliotekarzy z Zamojszczyzny wyru

szy?o w drog? do Krakowa, gdzie podczas dwudniowego seminarium wyjazdo

wego mogli?my obcowa? z ksi??k? wspó?czesn?, ale te? t? naj starsz? z druko

wanych (XVI-XVII w.), pieczo?owicie piel?gnowan? i chronion? w Bibliotece

Jagiello?skiej. Program szkolenia przewidywa? wizyt? naszych bibliotekarzy
w 2. g?ównych Ksi??nicach królewskiego grodu: "Jagiellonce" i Bibliotece Wo

jewódzkiej na ul. Rajskiej. Najnowsze trendy literackie i zjawiska na rynku

ksi?garskim mieli?my spenetrowa? uczestnicz?c w XIV Targach Ksi??ki.
Trudno?ci z przebiciem si? przez zakorkowane uJice Krakowa spowodowa?y

kilkunastominutowe opó?nienie naszej wizyty w Jagiellonce.

Gospodarze bardzo starannie przygotowali si? do spotkania z nami. Podzie

lono nas na dwie grupy i tak rozpocz?li?my ponad trzygodzinn? w?drówk? po

Bibliotece. Zapoznali?my si? z histori? powstania i rozwoju Biblioteki oraz roz

budowy obecnego gmachu z?o?onego z cz??ci starej oddanej do u?ytku w

1939 r. i nowej, dobudowanej w latach 1995-2001. Pokazano nam ró?ne agendy
Biblioteki zwi?zane z magazynowaniem zbiorów, udost?pnianiem ich czytelni
kom - zarówno na zewn?trz, jak te? na miejscu. Interesowa?o nas wszystko co

zwi?zane z naszym zawodem: sposoby gromadzenia, opracowania, przechowy
wania i udost?pniania zbiorów. Katalogi tradycyjne i automatyczne. Nasz?

uwag? przyku? system ??czno?ci mi?dzy magazynami a dzia?ami udost?pniania

zbiorów, znacznie skracaj?cy czas oczekiwania czytelników na zamówione

ksi??ki. Najbardziej zainteresowa?y nas zbiory prezentowane w Czytelni Sta

rych Druków, które /z wielkim namaszczeniem, ale i ch?ci? zademonstrowania

tego co najcenniejsze w zbiorach Jagiellonki! pokazywa? nam pan Bogdan -

zamo?cianin z pochodzenia, pracuj?cy na co dzie? w Oddziale Starodruków.

Zachwycali?my si? urod? prezentowanych inkunabu?ów i starodruków, dosko

nale zachowan? typografi? i pi?knem zdobie? stosowanych w okresie pocz?t
ków drukarstwa, sposobem widzenia ?wiata, niezwyk?? dok?adno?ci? map kre

?lonych w owych czasach. Z przyjemno?ci? odnajdywali?my nazwy naszych

miejscowo?ci na XVI- czy XVIII-wiecznych mapach. Nasze oczy cieszy? nie

tylko doskonale zachowany tekst, ale te? kunsztownie inkrustowane oprawy

cennych folia?ów. Niech?tnie opuszczali?my czytelni? starodruków, nie wiedz?c

czym dalej zaskocz? nas gospodarze. I zaskoczyli. Zaprezentowali pierwsz?
w Polsce unikatow? Klinik? Papieru. Tutaj ratuje si? ksi??ki drukowane w dru

giej po?owie XIX w. i w XX w., których kartki, wskutek zakwaszenia papieru
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produkowanego z dodatkiem celulozy, z czasem niszczej? i rozpadaj? si?. Ste

rowane komputerowo maszyny nas?czaj? papier wodorow?glanem magnezu

w ?rodowisku wodnym. Substancje kwa?ne zawarte w papierze ulegaj? neutraliza

cji, ci wprowadzony nadmiar zwi?zków magnezu tworzy tzw. rezerw? zasadow?.

P?yn odkwaszaj?cy zawiera tak?e pewien dodatek pochodnej celulozy, która

powoduje wzmocnienie i zaklejenie odkwaszanych arkuszy. Roztwór odkwa

szaj?cy zawiera tak?e substancje utrwalaj?ce barwniki, których obecno?? umo?

liwia odkwaszanie dokumentów pisanych atramentem, d?ugopisem oraz zawie

raj?cych piecz?cie. Dzi?ki tej metodzie ratowania papieru mo?liwe sta?o si? oca

lenie wielu cennych ksi??ek i dokumentów archiwalnych. Urz?dzenia do od

kwaszania papieru w Klinice "pracuj? pe?n? par?" ratuj?c przed zniszczeniem

najcenniejsze dokumenty gromadzone w naszym kraju. Ciekawi byli?my ile

kosztuje odkwaszenie przeci?tnej ksi??ki. Dowiedzieli?my si?, ?e koszt ten za

le?y g?ównie od wagi - odkwaszenie 60-dekagramowej ksi??ki wyceniono na

ok. 20 z?.

Nast?pnego dnia zwiedzali?my równie wa?n?, cho? z mniejszymi tradycja
mi, krakowsk? Ksi??nic?. Na progu WBP niezwykle gor?co przywita?a nas pani
El?bieta pracuj?ca w Oddziale Szkole? i Promocji, pochodz?ca z naszego regio
nu. Najpierw omówi?a histori? Biblioteki Wojewódzkiej, która jest g?ówn? pu

bliczn? bibliotek? województwa ma?opolskiego, finansowan? przez samorz?d

województwa. Do podstawowych jej zada? nale?y: gromadzenie, opracowanie
i udost?pnianie zbiorów oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad sieci?

samorz?dowych bibliotek publicznych w Ma?opolsce. Jej zbiory licz? oko?o 500

tysi?cy jednostek inwentarzowych. Zakres tematyczny zbiorów jest uniwersal

ny, z przewag? pi?miennictwa humanistyczno-spo?ecznego. Biblioteka groma

dzi, oprócz ksi??ek i czasopism, równie? zbiory specjalne: p?yty, filmy, "ksi??

k? mówion?" i brajlowsk?, dokumenty ?ycia spo?ecznego. WBP mie?ci si?
w obszernym gmachu by?ych koszar i oferuje u?ytkownikom 400 miejsc w kil

ku czytelniach oraz 40 stanowisk komputerowych. Jest przestronna, gustownie

urz?dzona, oferuje szerok? gam? us?ug bibliotecznych dla mieszka?ców Kra

kowa i ca?ego województwa ma?opolskiego. Interesowa?y nas ró?ne aspekty
dzia?alno?ci WBP. Jedni zasypywali tysi?cem pyta? bibliotekarzy Oddzia?u dla

Dzieci, inni byli szczególnie zainteresowani dzia?alno?ci? Wypo?yczalni Ksi??
ki Mówionej i Brajlowskiej, jeszcze inni wspó?prac? WBP z bibliotekami i sa

morz?dami woj. ma?opolskiego. Niezwykle interesuj?co zaprezentowa?y swoje

us?ugi bibliotekarki z Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej, groma

dz?cego aktualne zbiory oraz informacje z zakresu biznesu, przedsi?biorczo?ci
i europeistyki. Na 3 komputerach udost?pniane s? czytelnikom bazy danych

informacji prawnej i gospodarczej zawieraj?ce m.in. aktualne akty prawne, orze

czenia, analizy, pisma urz?dowe, wzory dokumentów, praktyczne komentarze

oraz odpowiedzi na pytania u?ytkowników. Centrum jest te? organizatorem lub

68



w??cza si? w organizacj? du?ych imprez o tematyce biznesowej. W dn. 15-21 XI

20 lOr. po raz kolejny b?dzie wspó?organizatorem ?wiatowego Tygodnia Przed

si?biorczo?ci w Ma?opolsce. Na zako?czenie odwiedzili?my Czytelni? G?ówn?,

miejsce cichej pracy przede wszystkim krakowskich studentów i pracowników
nauki. Przestronna, ?wietnie zorganizowana, z bezpo?rednim dost?pem do bar

dzo dobrze ustawionego i oznakowanego ksi?gozbioru. Wydzielono te? miejsce
do pracy zespo?owej z dost?pem do zbiorów Czytelni.

Niektórych szczególnie zainteresowa?a Ma?opolska Biblioteka Cyfrowa, któ

ra gromadzi i udost?pnia w formie zdigitalizowanej dziedzictwo kulturowe Ma

?opolski (ksi??ki, czasopisma, dokumenty), zabytki kultury narodowej przecho

wywane w ma?opolskich bibliotekach oraz publikacje z kolekcji ma?opolskich
twórców i instytucji. Obecnie zako?czono prac? nad digitalizacj? dziennika

"Czas" oraz udost?pnione zosta?y w formie cyfrowej wszystkie woluminy pisma
z lat 1848-1939 ze zbiorów Biblioteki Ksi???t Czartoryskich w Krakowie.

Nadal prowadzone b?d? prace nad utrwaleniem w formie cyfrowej wa?nych dla

Krakowa i ca?ej Ma?opolski czasopism, zapobiegaj?c w ten sposób ca?kowitej
ich zag?adzie.

Bibliotekarzy aktywnie w??czaj?cych si? w promocj? czytelnictwa zaintere

sowa?a Strefa Wolnego Czytania - miejsce, gdzie ludzie lubi?cy ksi??k? i inte

resuj?cy si? literatur? mog? si? spotyka? lub indywidualnie w formie pisemnej

wyra?a? opinie na temat przeczytanych ksi??ek. W tym miejscu mo?na przeczy

tan?, niepotrzebn? ju? ksi??k? zostawi? /wskazane jest oznakowanie jej atrak

cyjno?ci wg ustalonego schematu!. Istnieje tu równie? mo?liwo?? wolnego sko

rzystania z ksi??ek pozostawionych w tym miejscu przez innych czytelników.
Na?adowani baga?em do?wiadcze? i dobrych praktyk zastanawiali?my si? co

i jak da?oby si? przenie?? do naszych bibliotek. Nie czuli?my si? jednak ?le w

towarzystwie bibliotekarzy instytucji kszta?tuj?cych polsk? polityk? biblio

teczn?, gdy? nasze biblioteki nie zawsze odstaj? od standardów przyj?tych w

polskim bibliotekarstwie, mogli?my si? te? dzieli? naszymi do?wiadczeniami

bibliotekarskimi.

Na zako?czenie naszej wizyty podzi?kowali?my za niezwykle ?yczliwe

przyj?cie i cierpliwo?? w odpowiadaniu nam na nieko?cz?ce si? pytania. Zosta

wili?my gar?? wydawnictw promuj?cych nasz region oraz zaproszenie do na

szych bibliotek.

Kolejnym punktem programu tego nie co dziennego seminarium by? udzia?

w XIV Targach Ksi??ki w Krakowie 2010. Targi Ksi??ki w Krakowie to czte

rodniowe ?wi?to literatury - spotkania z autorami, dyskusje, warsztaty i spotka
nia bran?owe. No i przede wszystkim najnowsze ksi??ki. Ju? na wst?pie przyj?
ci zostali?my jako grupa bran?owa, za? Teatr im. J. S?owackiego - jako jeden
z uczestników Targów udzieli? nam promocji targowej na spektakl Beatrix Cen

ci, w którym uczestniczyli?my w czwartkowy wieczór. Podczas kilkugodzinne-
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go pobytu w?ród ksi??ek, pisarzy, wydawców, znawców literatury brali?my
udzia? w licznych spotkaniach z autorami ksi??ek, m.in. Wojciechem Cejrow
skim, o. Leonem Knabitem, Robertem T. Preysem, Ma?gorzat? Flis, Izabell?

Kleba?sk?, Wiolett? Piaseck?, Joann? Olech, Micha?em Rusinkiem, Ew? No

wak, Dorot? Zawadzk?, prof. Gabrielem Turowskim - autorem albumu Karol

Wojty?a. Przyjaciel. Kardyna?. Papie?, wydanego przez Wydawnictwo Bia?y
Kruk. Mieli?my te? okazj? uczestniczy? w spotkaniu z Micha?em Zaj?cem (bi

bliotekoznawc? UW), zorganizowanym przez Polsk? Sekcj? IBBY. Dyskusja

dotyczy?a tematu: Pog?osld o ?mierci ksiq?ki s? mocno .. .przesadzone. Korzysta

j?c z ró?nego rodzaju promocji i "akcji" wiele bibliotek wzbogaci swoje zbiory
o zakupione na Targach nowo?ci.

W drodze powrotnej do Zamo?cia nie mogli?my omin?? Kopalni Soli "Wie
liczka" - jednego z najbardziej znanych obiektów turystycznych Polski, wpisa

nej na I ?wiatow? List? Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturalnego UNESCO

(1978 r.), a w 1994 r. uznanej za Pomnik Historii. Podczas ponad dwugodzinne

go spaceru po podziemnych wyrobiskach poznawali?my histori? górnictwa sol

nego w Polsce, mogli?my te? podziwia? prawdziwe dzie?a sztuki rze?bione

w skalach solnych. Nasze samopoczucie poprawi? specyficzny mikroklimat pa

nuj?cy w kopalni wykorzystywany w leczeniu chorób dróg oddechowych, ast

my i alergii.

Gdy wyjechali?my górnicz? wind? dzia?aj?c? w zabytkowym XVII

wiecznym szybie Dani?owicza by? ju? pó?ny pi?tkowy wieczór. Troch? zm?

czeni, ale pe?ni dobrych emocji i wra?e? zdobytych zarówno podczas realizacji

programu edukacyjnego, jak te? cz??ci kulturalno-rekreacyjnej, na któr? z?o?y?y
si?: udzia? w czwartkowym spektaklu Beatrix Cenci w Teatrze im. J. S?owac

kiego i zwiedzanie z przewodnikiem najbardziej znanych zabytków Krakowa.

Seminarium odby?o si? dzi?ki wsparciu finansowemu Starostwa Powiatowe

go w Zamo?ciu, w ramach realizacji zadania publicznego Szkolenie i doskonale

nie kadr dla kultury. Do otwartego konkursu ofert na dofmansowanie zada? pu

blicznych projekt Ksi??ka dawna i wspó?czesna - seminarium wyjazdowe bi

bliotekarzy zg?osi? zamojski Oddzia? Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Danuta Zwoli?ska
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I ciJ KRONIKA

Kronika bibliotek publicznych powiatu zamojskiego
I pó?rocze 20 10 roku

- wybór-

ZAMO??

stycze?
• Warsztat badawczy regionalisty oraz prezentacja autorskich publikacji -

spotkanie z Józefem Nied?wiedziem, archeologiem, regionalist? w ramach

Zamojskich Biesiad Literackich - Ksi??nica Zamojska
• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki po?wi?cone ksi??ce Kieszonkowy

atlas kobiet Sylwii Chutnik - Ksi??nica Zamojska
• Na ?wi?ta i Nowy Rok -

wystawa druczków PF i pocztówek ?wi?teczno

noworocznych ze zbiorów zamojskich kolekcjonerów - Ksi??nica Zamojska
• Fina?, sponsorowanego przez PGE Dystrybucja Zamo??, konkursu pla

stycznego adresowanego do dzieci z zamojskich przedszkoli Czytam i rysu

j? z energi?. W programie imprezy: wr?czenie nagród i wyró?nie? laure

atom konkursu, podzi?kowa? dla nauczycieli, pod których kierunkiem po

wsta?y nagrodzone i wyró?nione prace, pocz?stunek oraz zabawa choinko

wa - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ, Filie Biblioteczne

• Puchatkowe spotkania - cykliczne zaj?cia biblioteczne dla dzieci w wieku

od 3 do 5 lat; w programie m.in. g?o?ne czytanie, zaj?cia plastyczne, zaba

wy ruchowe - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Sobotnie spotkania z ksi??k? - cykliczne zaj?cia, podczas których m.in.

czytane s? ksi??ki pisarzy wspó?czesnych pisz?cych dla dzieci i m?odzie?y
- Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Zaczarowani czytaniem, Ba?nie m?dro?ci? narodów, Ba?nie naszych s?sia
dów - cykle g?o?nego czytania dzieciom z Przedszkola "S?oneczko" oraz

Miejskich Przedszkoli nr 8 i 9 - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Kol?dy moich dzieci?cych lat - konkurs twórczo?ci o tematyce ?wi?tecznej
- O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych KZ

• Parada ksi??ek - cykl g?o?nego czytania w Przedszkolach Miejskich nr 1,

2, 12, 15 - FB nr l

• Wielka sztuka ma?ych dzieci - cykl wystaw realizowany z przedszkolami nr

l i 15 - FB nr l

Ba?niowy ?wiat braci Grimm; Katalog stworze? fantastycznych; Portret

Anieli -

konkursy plastyczne; Wiersze, wierszyki, ?yczenia
- konkurs pla

styczno-literacki - FB nr l

•
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• Kraina wyobra?ni - cykl g?o?nego czytania w Przedszkolu m 13 - FB m 2

• Portret K?amczuchy; Moje drzewo genealogiczne - konkursy plastyczne;
. Zimowy krajobraz - konkurs literacko-plastyczny; W ptasiej sto?ówce -

po

gadanka - FB m 2

• Bajeczka dla przedszkolaka - cykl g?o?nego czytania w Przedszkolu m 14 -

FBm3

• Oczytane dzieciaki stycznia
- comiesi?czny konkurs czytelniczy - FB m 3

• ?Wiat ba?ni braci Grimm; Laurka dla Babci i Dziadka; Strofy o porach
roku; Gwiazdy, gwiazdki, gwiazdeczki - co maluje mróz na szybach -

coty

godniowe zaj?cia biblioteczne - FB m 3

• Godzina na historyjk? - cykl g?o?nego czytania w Przedszkolach nr l, 5, 12

-FBm4

• Cho? na mrozie stoj?, zimy si? nie boj? - konkurs plastyczny - FB m 4

• Id? ksi??eczko mi?dzy ludzi -

wystawa
- FB m 5

• Czas na czytanie
-

cykl g?o?nego czytania w Przedszkolu m 6 - FB m 6

• Biblioteczne przeboje (Olimpiada ksi??ki) - comiesi?czny konkurs czytel

niczy-FB m6

• Ba?niowy ?wiat braci Grimm; Ksi??kowe podró?e bez biletu; Ba?niowy An

dersen; Królestwo rega?ów; Ksi??kowe skarby - zaj?cia biblioteczne - FB

m6

luty
• Spotkanie z Angelik? Ku?niak, dziennikark?, autork? ksi??ek i reporta?y,

w ramach Zamojskich Biesiad Literackich - Ksi??nica Zamojska
• Kalendarze regionalne -

wystawa kalendarzy ze zbiorów w?asnych -

Ksi??nica Zamojska
• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki po?wi?cone twórczo?ci Huberta

Klimko-Dobrzanieckiego, autora m.in. ksi??ki Krysuvik; Dom Ró?y -

Ksi??nica Zamojska
• Ferie z Chopinem - cykl zaj?? przygotowanych dla dzieci na okres ferii

zimowych; w programie czytanie ksi??ek po?wi?conych F. Chopinowi, s?u

chanie muzyki tego kompozytora oraz konkursy - Oddzia? dla Dzieci

i M?odzie?y KZ

• Kot - bohater literacki -

wystawa ksi??ek i innych eksponatów oraz Rozmowy
o kotach - otwarcie wystawy i dyskusja - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Puchatkowe spotkania - cykliczne zaj?cia biblioteczne dla dzieci - Oddzia?

dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Sobotnie spotkania z ksi??k? - cykliczne zaj?cia biblioteczne - Oddzia? dla

Dzieci i M?odzie?y KZ
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Zaczarowani czytaniem; Ba?nie m?dro?ci? narodów; Ba?nie naszych s?

siadów - cykle g?o?nego czytania dzieciom z zamojskich przedszkoli - Od

dzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

•

Kwiaty jako symbol rado?ci - og?oszenie regionalnego konkursu plastycz

nego dla niepe?nosprawnych - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych KZ

Polska zima - bia?a pani
- zaj?cia terapeutyczne literacko-plastyczne dla

dzieci z O?rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego - O?rodek

Czytelnictwa Niepe?nosprawnych KZ

•

•

Wspomnienia z Ziemi ?Wi?tej - pokaz slajdów•

Zaczarowany ?wiat nici i szyde?ka
-

wystawa r?kodzie?a artystycznego

podopiecznych Domu Pomocy Spo?ecznej w Zamo?ciu - O?rodek Czytel
nictwa Niepe?nosprawnych KZ

•

Ferie w Bibliotece - realizowane 2 razy w tygodniu zaj?cia biblioteczne dla

dzieci pozostaj?cych w okresie zimowego wypoczynku w Zamo?ciu; w pro

gramie m.in. gry i zabawy, zaj?cia plastyczne, konkursy wg odr?bnych

harmonogramów - FB nr 1,2,3,4,6

•

Parada ksi??ek- g?o?ne czytanie w Przedszkolach nr 1,2, 12, 15 - FB nr l

Literackie portrety zwierz?t; Jaka to bajka jaka to legenda - konkursy czy

telnicze - FB nr l

•

•

?ycie d?wi?kiem zapisane
- cykl g?o?nego czytania oraz s?uchania muzyki

F. Chopina oraz konkurs plastyczny ?ycie w muzyce po?wi?cony kompozy
torowi - FB nr 1

•

Kraina wyobra?ni - g?o?ne czytania w Przedszkolu nr 13 - FB nr 2•

Zimowe rymy
- konkurs recytatorski; Serce dla Ciebie - konkurs plastyczny

-FBnr2

•

Bajeczka dla przedszkolaka - cykl g?o?nego czytania w Przedszkolu nr 14 -

FBnr3

•

Oczytane dzieciaki lutego - comiesi?czny konkurs czytelniczy - FB nr 3

Obchody Roku Chopina: Serce me w Polsce zosta?o - zaj?cia biblioteczne,

pogadanka i wystawa po?wi?cone F. Chopinowi - FB nr 3

•

•

Godzina na historyjk? - g?o?ne czytanie w Przedszkolach nr l, 5, 12 - FB nr 4

Przedszkolna Galeria: Jak z?apa? ksi??yc -

wystawa
- FB nr 4

•

•

Rok Chopinowski -

wystawa
- FB nr 5•

Biblioteczne przeboje - cykliczny konkurs czytelniczy - FB nr 6•

Czas na czytanie
- cykl g?o?nego czytania w Przedszkolu nr 6 - FB nr 6

Mrucz?, wi?c jestem
- konkurs plastyczny - FB nr 6

•

•

marzec

•

Wspó?udzia? w realizacji konferencji regionalnej Wydawnictwa lokalne a inte

gracja malej ojczyzny zorganizowanej przez Wojewódzk? Rad? Towa-
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rzystw Regionalnych w Lublinie, Wojewódzki O?rodek Kultury w Lublinie

oraz Zamojskie Towarzystwo Renesans - Ksi??nica Zamojska
• Uroczyste nadanie imienia Zygmunta Klukowskiego Dzia?owi Informacji,

Bibliografii i Wiedzy o Regionie podczas konferencji Wydawnictwa lokalne

a integracja malej ojczyzny
- Ksi??nica Zamojska

• Rodem warszawianin, sercem Polak; a talentem ?wiata obywatel- pami?tki

kolekcjonerskie -

wystawa przygotowana z okazji Roku Chopina - Ksi??
nica Zamojska

• Chopin -

kompozytor wszechczasów -

wystawa realizowana w ramach ob

chodów Roku Chopina - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Fryderyk Chopin - cz?owiek i twórca - seminarium zrealizowane we wspó?

pracy z Zamojskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku - Ksi??nica Zamojska
• Zaczarowani czytaniem, Ba?nie m?dro?ci? narodów, Ba?nie naszych s?sia

dów - g?o?ne czytanie dzieciom z zamojskich przedszkoli - Oddzia? dla

Dzieci i M?odzie?y KZ

• Sobotnie spotkania z ksi??k? - cykliczne zaj?cia biblioteczne - Oddzia? dla

Dzieci i M?odzie?y KZ

• Puchatkowe spotkania - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne dla najm?od

szych - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Kwiaty jako symbol rado?ci - regionalny konkurs plastyczny dla niepe?no

sprawnych - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych KZ

• Wystawa prac plastycznych Krystyny Stochel -

wystawa
- O?rodek Czy

telnictwa Niepe?nosprawnych KZ

• Kobieta w poezji
- monta? poetycki - O?rodek Czytelnictwa Niepe?no

sprawnych KZ

• Spotkanie literackie niepe?nosprawnych twórców z miasta Zamo?cia i po

wiatu zamojskiego - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych KZ

• Wielka sztuka ma?ych dzieci - cykl wystaw przedszkolaków - FB nr ]

• Parada ksi??ek -

cykl g?o?nego czytania w Przedszkolach Miejskich nr l,

2, 12, 15 - FB nr l

• ?ycie w muzyce- konkurs plastyczny po?wi?cony F. Chopinowi i wystawa

?ycie zapisane d?wi?kiem - FB nr 1

• Zwiastuny wiosny
- konkurs literacki; Podwodna kraina kapitana Nemo -

konkurs plastyczny; Moje wierszyki - konkurs recytatorski - FB nr ]

•. Kraina wyobra?ni - cykl g?o?nego czytania w Przedszkolu nr 13 - FB nr 2

• Obchody Roku Chopina: wystawa Ksi??kowe spotkania z Fryderykiem

Chopinem, konkurs plastyczny Z Fryderykiem podró? w krain? muzyki,
konkurs wiedzy Z Fryderykiem za pan brat po??czony z konkursem pla

stycznym Spotkania z Chopinem i wystaw? pokonkursow? - FB nr 2
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• Wiosna na ludowo: Wiosenny gaik i Wielkanocna palemka - konkursy pla-

styczne; Pu?? wodze wyobra?ni - konkurs literacki - FB nr 2

• Bajeczka dla przedszkolaka - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 14 - FB nr 3

• Oczytane dzieciaki - comiesi?czny konkurs czytelniczy - FB nr 3

• Obchody Roku Chopina: Frycek czy Fryderyk - konkurs czytelniczy, Pej
za? polski muzyk? malowany

- konkurs plastyczny i wystawa pokonkurso
wa-FBnr3

• Kwiaty dla Beaty; Strofy o porach roku - wiosna; Niezwykle podró?e pana

Verne 'a; Wielkanocny koszyk pe?en tradycji ?wi?tecznych -

zaj?cia biblio

teczne - FB nr 3

• Godzina na historyjk? cykl g?o?nego czytania w Przedszkolach nr l, 5, 12-

FBnr4

• Obchody Roku Chopina: wystawa Fryderyk Chopin, pogadanka ?ycie pry

watne Chopina, konkurs plastyczny Portret Fryderyka Chopina i wystawa

pokonkursowa - FB nr 4

• Rok Chopinowski -

wystawa
- FB nr 5

• Czas na czytanie
- cykl g?o?nego czytania w Przedszkolu nr 6 - FB nr 6

• Biblioteczne przeboje - comiesi?czny konkurs czytelniczy - FB nr 6

• Obchody Roku Chopina: zaj?cia biblioteczne Chopin oczami najm?odszych,
Geniusz muzyczny

- Fryderyk Chopin - konkurs plastyczny oraz wystawa

pokonkursowa - FB nr 6

• Za co lubimy pingwiny; Wielkanoc tu?, tu? - historia pewnego jajka; Wio

sna, wiosna - zaj?cia biblioteczne - FB nr 6

kwiecie?

• Stanis?awa Kostki Zamoyskiego ?ycie i dzia?alno?? 1775-1856 - promocja
ksi??ki i spotkanie zjej autorem, dr. hab. Konradem Ajewskim - Ksi??nica

Zamojska
•

Katy? przestrog? i sumieniem ?wiata -

wystawa rocznicowa - Ksi??nica

Zamojska
• Rodem warszawianin, sercem Polak; a talentem ?wiata obywatel- wystawa

pami?tek kolekcjonerskich - Ksi??nica Zamojska
•

Chopin - kompozytor wszechczasów -

wystawa
- Oddzia? dla Dzieci i M?o

dzie?yKZ
•

Obchody ?Wiatowego Dnia Ksi??ki i Praw Autorskich - na program obcho

dów z?o?y?y si? m.in.: spotkanie z Kazimierzem Malinowskim, poet? i kry

tykiem literackim, redaktorem czasopisma kulturalnego "Lampa", wystawa

?Wi?to ksi??ki w dokumentach ?ycia spo?ecznego, og?oszenie Plebiscytu na

ksi??kowy przebój roku 2009 Co jest czytane oraz 2 spotkania z ilustratork?

ksi??ek dla dzieci i m?odzie?y - Ma?gorzat? Flis /ODM i FB nr 2/. Obchody
zrealizowane zosta?y w ramach projektu O KSI??CE PRA WIE WSZYST-
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KO, którego celem jest promocja ksi??ki i upowszechnianie czytelnictwa
w?ród lokalnej spo?eczno?ci, ze szczególnym uwzgl?dnieniem m?odzie?y
i czytelników doros?ych. Zadanie dotowane przez MKiDN w ramach ME

CENA TU 20 l O - Ksi??nica Zamojska
2 wyjazdy bibliotekarzy miasta i powiatu zamojskiego do Muzeum w Hru

bieszowie na zwiedzanie wystawy Troja
- sen Schliemanna - Ksi??nica

Zamojska i zamojski Oddzia? SBP

•

Zaczarowani czytaniem, Ba?nie m?dro?ci? narodów, Ba?nie naszych s?sia
dów - g?o?ne czytanie dzieciom z zamojskich przedszkoli - Oddzia? dla

Dzieci i M?odzie?y KZ

•

Puchatkowe spotkania - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne dla przedszko
laków - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

•

Sobotnie spotkania z ksi??k? - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne dla dzieci

- Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

•

Zak?adka ksi??kowa -

wystawa
- Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ•

Moja ulubiona posta? z bajki - pokonkursowa wystawa prac
- Oddzia? dla

Dzieci i M?odzie?y KZ

•

Mazurki p?dzlem malowane - konkurs plastyczny dla sze?ciolatków

z Przedszkola nr 8 - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

•

Wystawa prac plastycznych Krystyny Stochel -

wystawa
- O?rodek Czy

telnictwa Niepe?nosprawnych KZ

•

Kwiaty jako symbol rado?ci - konkurs plastyczny o zasi?gu regionalnym
dla niepe?nosprawnych i wystawa pokonkursowa

- O?rodek Czytelnictwa

Niepe?nosprawnych KZ

•

Parada ksi??ek - g?o?ne czytanie w Przedszkolach nr l, 2, 12, 15 - FB nr 1

Wielka sztuka ma?ych dzieci - cykl wystaw
- FB nr 1

•

•

Zycie w muzyce
-

wystawa pokonkursowa
- FB nr l•

Dola ilustratora; Wietrzne obrazy
- konkursy plastyczne - FB nr l•

Kraina wyobra?ni - cykl g?o?nego czytania w Przedszkolu nr 13 - FB nr 2

Polskie tradycje wielkanocne - pogadanka; Wiosenne wró?ki; By ksi??ka
zawsze mog?a nam s?u?y? - konkursy plastyczne; Pot?ga natury; ?wi?ta na

rodowe w tradycji i kulturze - konkursy wiedzy; Przyjaciel ksi??ki - kon

kurs czytelniczy - FB nr 2

•

•

Bajeczka dla przedszkolaka - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 14 - FB nr 3

Oczytane dzieciaki - comiesi?czny konkurs czytelniczy - FB nr 3

•

•

Serce me w Polsce zosta?o -

wystawa pokonkursowa
- FB nr 3

Czarodziejski ?wiat Andersena; Po czym pozna? prawdziw? ksi??niczk?;

Ekoekspres - zaj?cia biblioteczne - FB nr 3

•

•

Godzina na historyjk? - g?o?ne czytanie w Przedszkolach nr 1, 5, 12 - FB nr 4

O czym ?ni Ziemia - konkurs ekologiczny - FB nr 4

•

•
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• Jestem z wami -

wystawa
- FB nr 5

• Czas na czytanie
-

cykl g?o?nego czytania w Przedszkolu nr 6 - FB nr 6

• Biblioteczne przeboje - comiesi?czny konkurs czytelniczy - FB nr 6

• Brzydkie kacz?tko czy pi?kny ?ab?d?; Dzielny o?owiany ?o?nierzyk; Nie sza

ta zdobi cz?owieka - zaj?cia biblioteczne - FB nr 6

maj

• Z cyklu Ksiq?ki z najwy?szej pó?ki odby?o si? spotkanie autorskie z Huber

tem Klimko-Dobrzanieckim. Spotkanie zrealizowano w ramach programu
O KSI??CE PRAWIE WSZYSTKO, dotowanego przez MKiDN /Mecenat

20 10/ - Ksi??nica Zamojska
• Obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, w programie m.in. spotkanie au

torskie z Andrzejem Bartem - Ksi??nica Zamojska
• "Solidarno??" w Zamo?ciu i na Zamojszczy?nie

- w 30. rocznic? powstania
NSZZ "Solidarno??" - wspó?udzia? w organizacji ogólnopolskiej konferen

cji naukowej przygotowanej przez NSZZ Solidarno?? - Oddzia? w Zamo

?ciu - Ksi??nica Zamojska
• 30 lat zamojskiej "Solidarno?ci" -

wystawa m.in. dokumentów, fotografii,
prasy z lat 1980-2010 - Ksi??nica Zamojska

• O poranku -

wystawa makrofotografii Leszka Wygachiewicza - Ksi??nica

Zamojska
• Kot - bohater literacki - konkurs literacki adresowany do dzieci ze szkó?

podstawowych pow. zamojskiego - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Grafika ksiq?kowa XXI wieku -

wystawa
- Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Zaczarowani czytaniem, Ba?nie m?dro?ci? narodów, Ba?nie naszych s?sia

dów - g?o?ne czytanie w Przedszkolach nr 8 i 9 oraz Przedszkolu "S?onecz
ko" - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Puchatkowe spotkania - cykliczne zaj?cia dla przedszkolaków - Oddzia?

dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Sobotnie spotkania z ksiq?k? - zaj?cia biblioteczne dla dzieci - Oddzia? dla

Dzieci i M?odzie?y KZ

•

Kwiaty jako symbol rado?ci -

wystawa pokonkursowa - O?rodek Czytel
nictwa Niepe?nosprawnych KZ

• Nowy Testament w twórczo?ci osób niewidomych i niedowidz?cych - og?o
szenie ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego dla niewidomych
i niedowidz?cych, realizowanego w ramach projektu Najpi?kniejsza histo

ria ?wiata. Biblia ?wiat?em ociemnia?ych, wspó?fmansowanego przez

MKiDN: Program Wydarzenia Artystyczne
- Literatura - O?rodek Czytel

nictwa Niepe?nosprawnych KZ

•

Ewangelia a ?ycie codzienne niepe?nosprawnych -

warsztaty dla osób nie

pe?nosprawnych, przeprowadzone przez prof. dr. hab. Wojciecha Otr?b-

77



skiego /KUL/, zrealizowane w ramach programu Najpi?kniejsza historia

?wiata. Biblia ?wiat?em ociemnia?ych - O?rodek Czytelnictwa Niepe?no
sprawnych KZ

• "Parada ksi??ek - g?o?ne czytanie w Przedszkolach Miejskich nr 1,2, 12, 15

-FB nr 1

• Ksi?stwo rega?ów; Z lotu ptaka - zaj?cia biblioteczne; W mamy ogrodzie

pi?knie jest co dzie? - konkurs literacko-plastyczny; Ksi??kowa rodzinka -

konkurs czytelniczy; Mi?dzynarodowy Dzie? Rodziny -

pogadanka; An

tyczny ?wiat - zabawa - FB nr l

• Kraina wyobra?ni - cykl g?o?nego czytania w Przedszkolu nr 13 - FB nr 2

• Jan Parandowski i jego twórczo?? - prezentacja multimedialna; Biblioteka

miejscem ka?dego cz?owieka; Majówka
- konkursy plastyczne; Kolorowa

??ka - collage - FB nr 2

• Bajeczka dla przedszkolaka - cykl g?o?nego czytania w Przedszkolu nr 14-

FBnr3

• Oczytane dzieciaki - comiesi?czny konkurs czytelniczy - FB nr 3

• Podró?e z piratem i pingwinem; Lubi? czyta?; Kwiaty, kwiatki, kwiatuszku,

Gospoda pod ?opianem - zaj?cia biblioteczne - FB nr 3

• Godzina na historyjk? - g?o?ne czytanie przedszkolakom - FB nr 4

• Dlaczego czytamy ksi??ki; Jak zosta? czytelnikiem - pogadanki; wycieczka

przedszkolaków do biblioteki - FB nr 4

• Twórzmy zdrowie - nasze zdrowie jest takie, jakie s? nasze my?li -

wystawa
-FB nr 5

• Czas na czytanie - cykl g?o?nego czytania w Przedszkolu nr 6 - FB nr 6

• Biblioteczne przeboje - miesi?czny konkurs czytelniczy - FB nr 6

• Ksi??ka oknem na ?wiat - konkurs czytelniczy; Moja mama czarodziejka -

konkurs plastyczny; Psoty i k?opoty wróbelka Elemelka; Podró? za jeden
u?miech; Mojej mamie ... ; Na zielonej ??ce - zaj?cia biblioteczne - FB nr 6

czerwiec

• Literatura w?oska na tle literatury europejskiej i ?wiatowej - seminarium

popularnonaukowe realizowane w ramach projektu ZAMO?? - LETNI

SALON SZTUKI LUBELSZCZYZNY, wspó?finansowane ze ?rodków Eu

ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Wojewódz
twa Lubelskiego na lata 2007-2013. Referaty wyg?osi?y: prof. dr hab. Han

na Serkowska Ciekawe sylwetki i zjawiska w?oskiej literatury wspó?czesnej;
mgr in?. Dagmara Kozik Pejza?e Mario Ludzi; dr Izabela Napiórkowska
Zawsze pod wiatr. Kilka s?ów o Dantem i przek?adach "Boskiej Komedii"

na j?zyk polski; mgr Ma?gorzata Potrzyszcz Posta? miejskiego w?ócz?gi we

wspó?czesnej literaturze polskiej i w?oskiej. Seminarium towarzyszy?o wy

dawnictwo pod tym samym tytu?em - Ksi??nica Zamojska
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Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki: go?ciem Klubu by?a pisarka Irena

Matuszkiewicz - Ksi??nica Zamojska

•

Spotkania z autorkami literatury m?odzie?owej: w FB nr l i 2 - z Ma?gorza

t? Karolin? Piekarsk? i w FB nr 3, 4, 6 - z Agnieszk? Tyszka, zrealizowane

w ramach projektu O KSI??CE PRAWIE WSZYSTKO, dotowanego
przez MKIDN /Mecenat 20 l Ol - Ksi??nica Zamojska

•

Zamojskie Bryllowanie - przedstawienie poetycko-muzyczne w wykonaniu

poety, twórcy sztuk scenicznych, oratoriów i musicali - Ernesta Brylla z to

warzyszeniem Marcina Stycznia Iw ramach projektu O KSI??CE PRA

WIE WSZYSTKO, dotowanego przez MKiDN/ - Ksi??nica Zamojska
Hetman Jan Zamoyski (1542-1605) - polityk Renesansu - w 405 rocznic?
?mierci -

wystawa
- Ksi??nica Zamojska

•

•

Spotkanie autorskie z Izabel? Winiewicz-Cybulsk? - Oddzia? dla Dzieci

i M?odzie?y KZ

•

W ?wiecie ba?ni - konkurs czytelniczy - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

Fundacja ABC XXI poleca -

wystawa
- Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

Biblia inspiracj? dla tw6rczo?ci artystycznej dawniej a dzi? - spotkanie
z biblist? i historykiem sztuki, dr Cyprianem Morycem /Instytut Kulturo

znawstwa KULI - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych KZ

•

•

•

Matka o wielu twarzach -

wystawa
- O?rodek Czytelnictwa Niepe?no

sprawnych KZ

•

Parada ksi??ek - g?o?ne czytanie w Przedszkolach Miejskich nr 1,2, 12, 15

-FBnrl

•

Malowane wiersze - konkurs plastyczny; Eko-zagadki - zabawa - FB nr 1

Kraina wyobra?ni - cykl g?o?nego czytania w Przedszkolu nr 13 - FB nr 2

W ba?niowym ?wiecie bibliotek - cykl wycieczek dzieci z Przedszkola nr 13

do biblioteki - FB nr 2

•

•

•

?Wiat widziany oczami dziecka; Powitanie lata - konkursy plastyczne;

Ksi??ka w bibliotece - lekcja biblioteczna; U?miech Pana Boga - konkurs

literacki - FB nr 2

•

Bajeczka dla przedszkolaka - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 14 - FB nr 3

Oczytane dzieciaki - comiesi?czny konkurs czytelniczy
- FB nr 3

•

•

Dzie? Dziecka w bibliotece; Gdzie jest Ma?y Ksi????; Gdzie na wakacje?;

Strofy o porach roku -lato - zaj?cia biblioteczne - FB nr 3

•

Godzina na historyjk? - g?o?ne czytanie w przedszkolach
- FB nr 4

Regulamin Biblioteki - lekcja biblioteczna; Pomniki Elizy Orzeszkowej
konkurs plastyczny - FB nr 4

•

•

Przeprowadzono okresow? kontrol? zbiorów Filii Bibliotecznej nr 4

Tw6rzmy zdrowie -

nasze zdrowie jest takie, jakie s? nasze my?li -

wystawa

-FB nr 5

•

•
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• Czas na czytanie
-

cykl g?o?nego czytania w Przedszkolu nr 6 - FB nr 6

• Biblioteczne przeboje - miesi?czny konkurs czytelniczy - FB nr 6

ADAMÓW

stycze?
• Dzie? Babci i Dziadka - konkurs plastyczny - GBP

• Dzie? Babci i Dziadka - gazetka
- FB Bondyrz

luty
• Najpi?kniejsza kartka - konkurs plastyczny

- GBP, FB Bondyrz
• Cudowna podró? po ?wiecie bajek - gazetka - FB Suchowola

marzec

• Rok Chopina -

pogadanka, s?uchanie muzyki, gazetka - GBP

• W 200. rocznic? urodzin Fryderyka Chopina - gazetka; Tradycja ?Wi?t
Wielkanocnych -

warsztaty plastyczne; Powitanie wiosny
- konkurs pla

styczny
- FB Bondyrz

• Bajki ma?o znane - g?o?ne czytanie
- FB Suchowola

kwiecie?

• Katy? - Smole?sk - pogadanka, wystawa
- GBP

• Cykl g?o?nego czytania bajek - GBP

• Moja ulubiona ksi??ka - konkurs plastyczny
- GBP

• Roztocze -

pi?kno wokó? nas
- realizacja fotograficznego konkursu og?o-

szonego przez Ksi??nic? Zamojsk? - FB Bondyrz
• Wiosna w mojej gminie

- konkurs fotograficzny - FB Bondyrz
• Katy? - gazetka - FB Suchowola

• Fryderyk Chopin - wielki muzyk - konkurs plastyczny, gazetka - FB Suchowola

maj
• Cykl g?o?nego czytania bajek - GBP

• Dzie? Matki - konkurs plastyczny -FB Bondyrz
czerwiec

• Wakacyjna przygoda - konkurs plastyczny
- GBP

• Fryderyk Chopin - pogadanka, s?uchanie muzyki - FB Suchowola

GRABOWIEC

stycze?
• Biblioteka przyst?pi?a do konkursu Spotkajmy si? w bibliotece, og?oszonego

przez Fundacj? Rozwoju Spo?ecze?stwa
• Zorganizowano wyjazd do kina na film Ksi??niczka i ?aba dzieci z kl. I-IV

Szko?y Podstawowej w Grabowcu
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luty
• Ksi??niczka i ?aba - zaj?cia plastyczne dla dzieci kl. I-III Szko?y Podsta

wowej
• Akcja Ferie; w programie m.in.: Zabawa Karnawa?owa dla dzieci, Dysko

teka Karnawa?owa dla m?odzie?y, kulig, wyjazd na lodowisko do Zamo

?cia, gry, konkursy, zabawy - GBP i GOK

marzec

• Spotkanie z Adamem Wies?awem Kulikiem, autorem filmu o Fryderyku

Chopinie
• Fryderyk Chopin -

wystawa rocznicowa

kwiecie?

• Spotkanie autorskie z dr. Jackiem Krzysztofem Danelem, autorem antologii
Jenera? W?adys?aw Sikorski

czerwiec

• Przygoda z ksi??k? - lekcja biblioteczna dla uczniów I kI. Szko?y Podsta

wowej
• Wyjazd do stadniny koni w D?browie Tomaszowskiej. W programie jazda

na kucykach dla dzieci, jazda konna dla doros?ych i grillowanie

KOMARÓW OSADA

stycze?
• Zorganizowano XVII Fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy

- SOK,

GBP, FB Zubowice

• XII Gminny Przegl?d Zespo?ów Kol?dniczych - GBP i SOK

• Zimowe bajanie - cykl zaj?? dla dzieci realizowanych w ramach akcji CA

?A POLSKA CZYTA DZIECIOM; w programie m.in. g?o?ne czytanie i zaj?
cia plastyczne - FB Zubowice

luty
Puchar Ziemi Zamojskiej i Memoria? Mariana Cecha w narciarstwie bie

gowym
- SOK i GBP

•

Wiersze o zimie - zaj?cia realizowane w ramach akcji CA?A POLSKA

CZYTA DZIECIOM - FB Zubowice

•

marzec

•

Gminny Przegl?d Teatrów Dzieci?cych i M?odzie?owych - GBP i SOK

• Gminne eliminacje do III Mi?dzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego dla

uczniów szkó? podstawowych - GBP i SOK

• III Wiosenne spotkania z ksi??k? - quiz czytelniczy z wiedzy o ksi??ce dla

uczniów gimnazjum - FB Zubowice
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• Wiosna z Martynk? - g?o?ne czytanie, zaj?cia plastyczne w ramach akcji
CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM - FB Zubowice

kwiecie?

• Wielkanocne warsztaty plastyczne zwi?zane z obrz?dowo?ci? ?wi?t - GBP

i SOK

• Pocztówka wielkanocna - konkurs plastyczny
- FB Zubowice

maj
• Gminne obchody rocznicy 3 Maja

- GBP i SOK

• Mistrz G?o?nego Czytania
- konkurs czytelniczy przeprowadzony w kI. I

m Szko?y Podstawowej - GBP

• VI Gminny Festiwal Ba?ni - GBP

• Quiz z wiedzy o ksi??ce i literaturze - konkurs czytelniczy przeprowadzony

podczas m Festiwalu Nauki - FB Zubowice, Publiczne Gimnazjum w Zu

bowicach

czerwiec

• Wybieramy bestseller biblioteki - konkurs dla gimnazjalistów na recenzj?

ksi??ki - FB Zubowice

• Najaktywniejszy czytelnik roku szkolnego 2009/2010 -

podsumowanie kon

kursu - GBP, FB Zubowice

KRASNO BRÓD

stycze?
• G?o?ne czytanie bajek w ZSP w Krasnobrodzie i w Przedszkolu - MGBP

• Ksi??? i ksi??niczka - konkurs plastyczny dla dzieci m?odszych - MGBP

luty
• Ksi??? i ksi??niczka - pokonkursowa wystawa prac

- MGBP

• Dzie? medialny - spotkanie z Mariol? Czapl?, redaktorem naczelnym Gaze

ty Krasnobrodzkiej - MGBP

• G?o?ne czytanie bajek - FB Rutki

marzec

• Zatrudniono pracownika w ramach prac interwencyjnych jod 3 m 2010 do

2 III 2011 r./- MGBP

• Spotkajmy si? w bibliotece - og?oszenie konkursu Fundacji Rozwoju Bi

bliotek - MGBP, FB Rutki

• Twórczo?? poetów naszego regionu
- wspó?udzia? w organizacji konkursu

recytatorskiego og?oszonego przez ZSP w Krasnobrodzie - MGBP

• Czy znasz swoje lektury - konkurs czytelniczy dla kl. IV-VI - FB Rutki

82



kwiecie?

• O Chopinie na weso?o - konkurs literacki dla szkó? podstawowych, gimna

zjalnych i ponadgimnazjalnych
- MGBP

• Roztocze - pi?kno wokó? nas - realizacja fotograficznego konkursu og?o

szonego przez Ksi??nic? Zamojsk? - MGBP, FB Hutki

• Zosta? czytelnikiem biblioteki publicznej -lekcja biblioteczna - MGBP

• Ma?y mistrz czytania
- miejsko-gminny konkurs czytelniczy - MGBP,

Szko?a Podstawowa w Krasnobrodzie

maj
• Organizacja wernisa?u malarskiego Mieczys?awa Kozdry - MGBP i KDK

• G?o?ne czytanie przedszkolakom - MGBP

• Muzyka Chopina w obrazie zamkni?ta - og?oszenie konkursu plastycznego
organizowanego przez BPG Zamo?? z s. wSita?cu - FB Hutki

czerwiec

• Wycieczka dzieci kl. O do biblioteki, g?o?ne czytanie, zaj?cia plastyczne -

MGBP

• Podsumowanie konkursu czytelniczego "Najwi?cej przeczytanych ksi??ek
w roku szkolnym 200912010" - MGBP, FB Hutki

• Podsumowanie konkursu literackiego O Chopinie na weso?o - MGBP

• Spotkanie z Fryderykiem Chopinem
-

wystawa
- MGBP, WBP im. H. Lo

paci?skiego w Lublinie

• Podsumowanie konkursu Muzyka Chopina w obrazie zamkni?ta - FB Hutki

LABUNIE

czerwiec

• Zako?czono remont lokalu Biblioteki w Labuniach

• Zwi?kszenie powierzchni FB Rusz6w z przeznaczeniem na czytelni? inter

netow?

MI?CZYN

stycze?
• Rok Chopinowski -

wystawa
• Wieczór bajek - cykl g?o?nego czytania realizowany w ramach akcji CA?A

POLSKA CZYTA DZIECIOM

luty
• Wieczór bajek - g?o?ne czytanie w ramach akcji CA?A POLSKA CZYTA

DZIECIOM

marzec

• III Gminny Konkurs Recytatorski Niektórzy lubi? poezj?
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kwiecie?

• Wieczór bajek -

g?o?ne czytanie ba?ni Andersena w ramach kampanii CA

?A POLSKA CZYTA DZIECIOM

maj
• 25 rocznica ?mierci Adama Bahdaja; 115 rocznica urodzin Jana Paran

dowskiego -

wystawy

czerwiec

• Wieczór bajek -

g?o?ne czytanie prowadzone w ramach kampanii CA?A

POLSKA CZYTA DZIECIOM

NIELISZ

stycze?
• Rozpocz?to realizacj? projektu Lista ?ycze?, polegaj?cego na zg?aszaniu na

stronie internetowej biblioteki konkretnych potrzeb czytelniczych i mo?li

wie szybkiej ich realizacji ze strony bibliotekarzy
• W krainie ?ycia i ba?ni Hansa Christiana Andersena -

wystawa
• Wycieczka do biblioteki dzieci z "zerówki"

luty
• W krainie ?ycia i ba?ni Hansa Christiana Andersena -

wystawa
• Przeprowadzono 2 lekcje biblioteczne po?wi?cone H.eh. Andersenowi dla

uczniów Szko?y Podstawowej w Krzaku

marzec

• Galeria przesz?o?ci Gminy Nielisz. Czar starych fotografii -

og?oszenie
akcji maj?cej na celu zebranie starych i zapomnianych zdj?? zrobionych na

terenie gminy Nielisz w celu udost?pnienia w Internecie

RADECZNICA

stycze?
• Podsumowanie "Konkursu na naj aktywniejszego czytelnika roku 2009" -

GBP

• 2 lekcje biblioteczne dla uczniów kl. I i II Szko?y Podstawowej - FB Gorajec

marzec

• Promocja tomiku Fragment biografii
- tryptyk czarnostocki Reginy Smo

ter-Grzeszkiewicz, po??czona z otwarciem wystawy prac malarskich My?li
nasze p?dzlem i piórem malowane Wandy Pomara?skiej-Banach - GBP

• G?o?ne czytanie dla kl. 0- FB Gorajec
• Lekcja biblioteczna w kl. I Szko?y Podstawowej - FB Gorajec
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kwiecie?

• Palmy, pisanki i stroiki wielkanocne - gminny konkurs i wystawa pokon-
kursowa - GBP

• Chopinowskie inspiracje
- konkurs prasowo-czytelniczy - GBP

• Rok 2010 Rokiem Fryderyka Chopina -

wystawa
- GBP

• Kiermasz ksi??ek - GBP

maj
• Roztocze - pi?kno wokó? nas

- realizacja fotograficznego konkursu og?o-

szonego przez Ksi??nic? Zamojsk? - GBP

• Wycieczka do biblioteki uczniów kI. III gimnazjum - GBP

• Wycieczka do biblioteki uczniów kI. III Szko?y Podstawowej - FB Gorajec

czerwiec

• Kiermasz ksi??ek - GBP

• Pasowanie na czytelnika uczniów kI. 1- GBP

• 3 wycieczki do biblioteki m?odzie?y gimnazjalnej z terenu gminy - GBP

• wycieczka do biblioteki uczniów kI. I Szko?y Podstawowej - FB Gorajec

SITNO

stycze? / czerwiec

• Wspó?redagowanie biuletynu informacyjnego Wie?ci gminne
- GBP

marzec

• M?odzi liderzy czytelnictwa - konkurs czytelniczy - FB Horyszów Polski

• Lekcja biblioteczna dla kI. II Szko?y Podstawowej - FB Horyszów Polski

kwiecie?

• Lekcja biblioteczna dla kI. 0- FB Horyszów Polski

maj
• Lekcja biblioteczna dla kI. I Szko?y Podstawowej - FB Horyszów Polski

czerwiec

• Przeprowadzka Biblioteki do Szko?y Podstawowej w Sitnie na czas rozbu

dowy dotychczasowej siedziby - GBP

• Uroczyste wr?czenie nagród i dyplomów najaktywniejszym czytelnikom -

uczniom Szko?y Podstawowej w Cze?nikach - FB Cze?niki

• Ulubiona ksi??ka, ulubiony bohater - konkurs - FB Horyszów Polski

SKlERBIESZÓW

stycze?
•

Spotkanie autorskie z Edyt? Zar?bsk?
• G?o?ne czytanie bajek dla najm?odszych
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luty
• Przeprowadzono bie??cy remont Biblioteki

• -G?o?ne czytanie bajek dla dzieci

marzec

• Konkurs plastyczny na obwolut? do ksi??ki
• Wiosenne witra?e - konkurs plastyczny
• Rozstrzygni?cie konkursu Znane postacie historyczne zwi?zane z gmin?

Skierbieszów

• G?o?ne czytanie bajek dla najm?odszych

kwiecie?

• Kartki, pisanki, stroiki wielkanocne - konkurs plastyczny
• G?o?ne czytanie bajek dla najm?odszych

maj
• Szanuj przyrod? - spotkanie czytelników z le?niczym, po?wi?cone tematy

ce ekologicznej

czerwiec

• Zorganizowano wyjazd m?odych czytelników do ZOO w Zamo?ciu

STARY ZAMO??

stycze?
• Wy??czenie ze struktur GOK biblioteki i utworzenie Gminnej Biblioteki

Publicznej
• Zmniejszenie zatrudnienia z 16 do 10 godzin tygodniowo w FB Udrycze
• Spotkanie op?atkowe dla mieszka?ców gminy - impreza ?rodowiskowa GBP

• Gminny Przegl?d Kol?d i Pastora?ek - GBP

• G?o?ne czytanie w ramach akcji Ca?a Polska czyta dzieciom - GBP

marzec

• G?o?ne czytanie w ramach akcji Ca?a Polska czyta dzieciom - GBP

• Dzie? Kobiet - impreza ?rodowiskowa o zasi?gu gminnym - GBP

• Gminny Turniej Wiedzy Po?arniczej
- GBP

• Gminny Turniej Halowej Pi?ki No?nej o Puchar Wójta Gminy - GBP

kwiecie?

• Czy znasz wiersze Jana Brzechwy - konkurs dla uczniów kl. II i III ze szkó?

z terenu gminy - GBP

• Poradz? sobie ze swoj? z?o?ci? - zaj?cia dla dzieci - GBP

• Czy znasz ba?nie? - konkurs literacki - GBP
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maj
• Obchody ?wi?ta Konstytucji 3 Maja - impreza zorganizowana z Parafi?

w Starym Zamo?ciu - GBP

czerwiec

•

Starozamojski Piknik Rodzinny - impreza ?rodowiskowa - GBP

SULÓW

stycze?
• Najpi?kniejsza laurka dla Babci i Dziadka - konkurs plastyczny - GBP

luty
• Ba?nie wielu pokole? - konkurs plastyczny - GBP

• Wycieczka do biblioteki uczniów ze Szko?y Podstawowej - GBP

marzec

• Niektórzy lubi? poezj?
- Gminne eliminacje do III Mi?dzyszkolnego Kon-

kursu Recytatorskiego dla uczniów szkó? podstawowych - GBP

• Pi?kno przyrody na tle wiosny
- konkurs plastyczny

- GBP

• W krainie ?ycia i ba?ni - Hans Christian Andersen -

wystawa
- GBP

• Podsumowanie konkursu na najlepszego czytelnika - FB Michalów

kwiecie?
• W krainie ?ycia i ba?ni - Hans Christian Andersen -

wystawa
- GBP

maj
• Laurka dla mojej mamy

- konkurs plastyczny - GBP

•

Czytanie wierszy M. Konopnickiej - FB Michalów

czerwiec

• Roztocze - pi?kno wokó? nas - og?oszenie konkursu fotograficznego - GBP

•

Rekwizyty do ulubionych ba?ni - konkurs plastyczny - GBP

SZCZEBRZESZYN

stycze?
•

Zimowy pejza?
- spotkanie Ko?a Czytelniczego - MGBP

luty

Ferie w bibliotece - zaj?cia biblioteczne dla dzieci; w programie m.in. g?o
?ne czytanie, gry i zabawy, zaj?cia plastyczne, konkursy - MG BP

•

marzec

• Gdzie jest wiosna - spotkanie Ko?a Czytelniczego - MGBP
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kwiecie?

• Moja najpi?kniejsza pisanka - zaj?cia biblioteczne dla dzieci po??czone
z malowaniem pisanek - MGBP

maj
• Kiermasze ksi??ek w Szkole Podstawowej oraz w Przedszkolu w Szcze-

brzeszynie - MGBP

• Pierwsze spotkanie Dyskusyjnego Ko?a Przyjació? Ksi??ki - MGBP

czerwiec

• W poszukiwaniu trzech kultur - wycieczka dzieci kl. l Szko?y Podstawowej

po Szczebrzeszynie z p. Zygmuntem Krasnym, regionalist?, redaktorem

miesi?cznika Chrz?szcz, autorem Legend o Szczebrzeszynie, jako przewod
nikiem

• Wiosna z ksi??k? - konkurs dla dzieci i m?odzie?y na recenzj? ksi??ki -

MGBP

• W krainie ?ycia i ba?ni - Hans Christian Andersen -

wystawa
- MGBP,

Szko?a Podstawowa nr l

• Spotkanie Dyskusyjnego Ko?a Przyjació? Ksi??ki i rozmowa nt. twórczo?ci

N. Sparksa

ZAMO?? /SITANIEC/

stycze?
• Na emerytur? odesz?a p. Irena Ku?akowska, wieloletni, zas?u?ony pracow-

nik Filii w Wysokiem, a zatrudniona zosta?a p. Dorota Mika.

• Wirtualna historia ksi??ki i bibliotek - 2 lekcje biblioteczne - GBP

• Fryderyk Chopin -

wystawa
- GBP

• G?o?ne czytanie w ramach akcji CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM -

GB P, FB Lipsko, FB P?oskie, FB Zawada

• Czytaj?ce Przedszkola - ca?oroczne cykliczne zaj?cia dla naj m?odszych
w ramach akcji CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM - FB Kalinowice

• Zima - konkurs plastyczny- FB Mokre

• Katalog alfabetyczny, encyklopedie i s?owniki - zasady korzystania - lekcja
biblioteczna - FB P?oskie

• Za co kochamy naszych dziadków - pogadanka - FB Wysokie

luty
• Cykliczne zaj?cia w ramach akcji CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM -

GBP,FB

• Czytaj?ce Przedszkola - cykliczne zaj?cia dla naj m?odszych - FB Kalino

wice

• Ferie w bibliotece - zaj?cia biblioteczne dla dzieci; w programie m.in.: g?o
?ne czytanie, gry i zabawy, zaj?cia plastyczne, konkursy literackie, czytel-
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nicze, plastyczne, wiedzy - FB Lipsko, FB Mokre, FB P?oskie, FB Wyso

kie, FB Zawada; przygotowywanie karmników, poide?ek ph. Dokarmiamy

zwierz?ta - GBP

• Wycieczka do lasu w celu dokarmiania zwierz?t - GBP

marzec

• Spotkajmy si? w bibliotece - og?oszenie konkursu Fundacji Rozwoju Bi

bliotek - GBP

Spotkanie autorskie z Kalin? Jerzykowsk?, autork? ksi??ek dla dzieci -

GBP

•

Kontynuacja akcji CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM i programu Czyta

j?ce przedszkola - GB P, FB Kalinowice, FB Lipsko, FB P?oskie, FB Wy
sokie

•

Pierwszaki w bibliotece - pasowanie na czytelnika - FB Kalinowice

Fryderyk Chopin - pogadanka - FB Kalinowice

•

•

Symbole wiosny
- konkurs plastyczny

- FB Lipsko
•

Przyroda w marcu; Wielkanoc - konkursy plastyczne - FB Mokre•

Karta katalogowa - dowód osobisty ksi??ki - lekcja biblioteczna - FB P?o-•

skie

Symbole Wielkanocy - pogadanka i wykonywanie z papieru koszyczków i

innych wielkanocnych ozdób - FB Wysokie

•

Symbole wielkanocne - konkurs plastyczny i wystawa pokonkursowa - FB

Zawada

•

kwiecie?
• IV edycja Konkursu Recytatorskiego o Laur Najlepszego Recytatora Gminy

Zamo??-GBP

Symbole wiosny - konkurs plastyczny
- GBP•

Realizacja akcji CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM i programu Czytaj?ce

przedszkola - GBP, FB Kalinowice, FB Lipsko, FB P?oskie, FB Wysokie

Obchody ?wiatowego Dnia Ksi??ki i Praw Autorskich - gazetki, wizualne

formy promocji ksi??ki - GBP, FB Kalinowice, FB Mokre, FB Wysokie,
FB Zawada. W FB P?oskie: trzy przedstawienia Dalsze losy dziewczynki
z zapa?kami, rozstrzygni?cie konkursu literackiego Mój utwór literacki oraz

plastycznego - Muzyka Chopina

•

•

Moja ulubiona ksi??ka - konkurs rysunkowy - FB Kalinowice

Wiosna - konkurs rysunkowy - FB Lipsko

•

•

Konkurs na projekt zak?adki do ksi??ki - FB Mokre•

maj
•

tycie i twórczo?? Fryderyka Chopina
- rozstrzygni?cie gminnego konkursu

prasowo-czytelniczego
- OBP i FB
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• Realizacja akcji CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM i programu Czytaj?ce
przedszkola - GBP, FB Kalinowice, FB Lipsko, FB P?oskie, FB Wysokie

• 4 spotkania autorskie z zamojsk? poetk? Mari? Du?awsk? w Szko?ach Pod

stawowych w Kalinowicach, Mokrem oraz w FB Wysokie - GBP

• Rozstrzygni?cie III Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego Poezj? malo

wane w Aleksandrowie; uczestnicy z gminy Zamo?? zdobyli 3 nagrody
g?ówne i l wyró?nienie - GBP

• Obchody Tygodnia Bibliotek BIBLIOTEKA - S?OWA - D?WI?KI - OB

RAZY - GBP i FB. W FB Kalinowice w programie m.in.: teatrzyk dzieci?cy
?pi?ca królewna; 2 wycieczki przedszkolaków do biblioteki ph. Kolorowa

biblioteka; inscenizacja ?Wi?to polskiej niezapominajki w wykonaniu
uczniów kl. V i VI; podsumowanie konkursu Ilustracja do ulubionej ksiq?
ki. W FB P?oskie m.in.: zaj?cia biblioteczne Ksi??ka moim przyjacielem;

pogadanka Droga ksiq?ki od autora do czytelnika; rozwi?zywanie ?amig?ó
wek literacko-matematycznych

• Co to jest i do czego s?u?y? Karta katalogowa i karta ksiq?ki - lekcja bi

blioteczna - GBP

• Katalogi - ?ród?o informacji o zbiorach - lekcja biblioteczna - FB Kalino

wice

• W krainie ksiq?ki - konkurs rysunkowy; Mistrz pi?knego czytania; Odgadu
jemy zagadki -

konkursy b?yskawiczne
- FB Lipsko

• Bohaterowie ksi??ek - konkurs czytelniczy; Laurka na Dzie? Matki - kon-

kurs rysunkowy - FB Mokre

• Katalogi i uk?ad ksi??ek na pólkach
- lekcja biblioteczna - FB P?oskie

• Droga ksiq?ki od pisarza do czytelnika
- lekcja biblioteczna - FB Wysokie

• Wycieczka do biblioteki i pasowanie na czytelników uczniów kI. I - FB

Wysokie
• Bukiety na Dzie? Matki - zaj?cia plastyczne

- FB Wysokie
• W ba?niowym ?wiecie Andersena - konkurs czytelniczy - FB Zawada

• Zapoznanie z bibliotek? oraz pasowanie na czytelników uczniów kl. I - FB

Zawada

czerwiec

• G?o?ne czytanie w ramach akcji CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM

GBPiFB

• Obchody IX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom; w programie
m.in. g?o?ne czytanie dla m?odszych dzieci, zaj?cia plastyczne, gry i zaba

wy, konkursy - GBP i FB

• Spotkanie z Fryderykiem Chopinem
-

wystawa
- GBP, WBP im. H. ?o

paci?skiego w Lublinie
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Muzyka Chopina w obrazie zakl?ta oraz Poezja s?owem i p?dzlem malowa

na -

rozstrzygni?cie gminnych konkursów plastycznych - GBP

•

600-lecie bitwy pod Grunwaldem - udzia? w wojewódzkim konkursie pra

sowo-czytelniczym og?oszonym przez WBP w Lublinie - GBP i FB

Aktywny czytelnik 2010 - konkurs czytelniczy - GBP

•

•

Moje pierwsze lektury - turniej czytelniczy dla dzieci kl. I-m - FB Kalino

wice

•

2 wycieczki przedszkolaków do biblioteki - FB Kalinowice•

Czytaj?ce przedszkola -

uroczyste podsumowanie programu
- FB Kalino

wice

•

Mój przyjaciel mi? - konkurs rysunkowy - FB Lipsko
•

?eby zdrowym by? trzeba zdrowo ?y?
- pogadanka - FB Lipsko

Remont pod?ogi w FB w Lipsku

•

•

Czytanie tekstów literackich i ich ilustrowanie w kl. O-IV - FB Mokre

Od s?owa do wiersza - zagadki literackie - FB Mokre

•

•

Obrazki z bibu?y - zaj?cia plastyczne i wystawa
- FB P?oskie•

Katalogi biblioteczne - ?ród?o informacji o zbiorach -lekcja biblioteczna -

FB Wysokie

•

Franklin -

mój przyjaciel - konkurs plastyczny i wystawa pokonkursowa-
FB Zawada

•

ZWIERZYNIEC

luty
Ferie w bibliotece - zaj?cia biblioteczne dla dzieci; w programie m.in. ka

lambury, obchody Dnia Kota, projekcje bajek - MGBP

•

marzec

•

Spotkanie autorskie z pisarzem - Stefanem Dard?

kwiecie?
• Konkurs wiedzy o Zwierzy?cu z okazji XX-lecia nadania praw miejsckich

maj
•

Spotkanie z zamojsk? poetk?, Mari? Du?awsk?
•

Cykl lekcji bibliotecznych dla m?odszych klas Szko?y Podstawowej

czerwiec

•

Spotkanie z Fryderykiem Chopinem
-

wystawa
- MGBP, WBP im. H. Lo

paci?skiego w Lublinie
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