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I [iJ Z ?YCIA BIBLIOTEK

Ksi??nica Zamojska wyró?niona w konkursie

Mistrz Promocji Czytelnictwa 2010

27 kwietnia 2011 r. w Warszawie, w Bibliotece Uniwersyteckiej mia?a miej
sce konferencja prasowa z okazji ?wiatowego Dnia Ksiq?ki i Praw Autorskich.

W spotkaniu, prowadzonym przez Tadeusza Górnego z Porozumienia Bibliote

karzy, Ksi?garzy i Wydawców uczestniczyli oprócz przedstawicieli tego zrze

szenia równie? Grzegorz Gauden, dyrektor Instytutu Ksi??ki, El?bieta Stefa?

czyk, przewodnicz?ca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przedstawiciele

ogólnopolskich ruchów i akcji na rzecz promowania ksi??ki i lansowania mody
na czytanie oraz bibliotekarze z ró?nych bibliotek w Polsce.

Podczas tej uroczysto?ci, m.in. podsumowano ogólnopolski konkurs Mistrz

Promocji Czytelnictwa 2010, którego celem jest popularyzacja dzia?a? biblio

tek na rzecz upowszechniania czytelnictwa i rozwoju spo?ecze?stwa informa

cyjnego oraz tworzenie warunków do rozwoju bibliotek i umacniania ich roli

w edukacji kulturalnej. Konkurs na najaktywniejsz? bibliotek? promuj?c? czy

telnictwo po raz pierwszy zorganizowano w 2007 roku. Obecnie jego realizacj?

zajmuje si? Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Wyró?nienie
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Po raz pierwszy w przedsi?wzi?ciu uczestniczy?a Ksi??nica Zamojska im.

Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu. W?ród zg?oszonych inicjatyw

znalaz?y si? m.in. cykliczne akcje prowadzone przez zamojskich bibliotekarzy
od wielu lat, tj. Ferie i Wakacje w bibliotece, Puchatkowe spotkania, Spotkania
czwartkowe, Zamojskie Biesiady Literackie, jak równie? nowe programy zreali

zowane w 2010 r. Najpi?kniejsza historia ?wiata. Biblia ?wiat?em ociemnia?ych
oraz O ksi??ce prawie wszystko. Jury wysoko oceni?o poziom dzia?a? s?u??cych

promocji ksi??ki i czytelnictwa zrealizowanych przez Bibliotek? .. .jej kreatyw
no?? w pozyskiwaniu u?ytkowników i ich edukacji kulturalnej. Podczas uroczy

sto?ci, z r?k przewodnicz?cej SBP odebrano wyró?nienie przyznane w tym kon

kursie Ksi??nicy Zamojskiej.

Halina Zieli?ska

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

Dzia?alno?? Ksi??nicy Zamojskiej
im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu w 2010 roku

Stan organizacyjny, sie? biblioteczna, lokale

Ksi??nica Zamojska im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w 2010 r. pe?ni?a
zadania miejskiej i powiatowej biblioteki publicznej. Zasi?giem jej oddzia?ywa
nia jest powiat grodzki (licz?cy 66,4 tys. mieszka?ców) i ziemski zamojski

(109,0 tys. mieszka?ców; 15 gmin, w tym 3 miasta-gminy).
Dzia?alno?? na rzecz rozwoju czytelnictwa i bibliotek w powiecie ziemskim

zamojskim wype?nia?a na podstawie porozumienia zawartego pomi?dzy Zarz?
dami obydwu powiatów oraz umowy okre?laj?cej zakres zada? powiatowych.

Sie? biblioteczn? Ksi??nicy Zamojskiej tworzy?y biblioteka g?ówna z siedzi

b? przy ul. Kamiennej 20, 6 bibliotek filialnych oraz 2 punkty biblioteczne.

Analiza sieci bibliotecznej Ksi??nicy Zamojskiej wyra?nie wskazuje na obszary
miasta pozbawione dla mieszka?ców dogodnego dost?pu do ksi??ki. Jest to

przede wszystkim po?udniowo-wschodnia cz??? miasta, g?ównie osiedla Lege

Artis, Nowe Miasto, ?wi?tego Pi?tka.

Ksi??nica Zamojska dysponuje w?asnym lokalem (budynek przy ul. Ka

miennej 20 o pow. wynosz?cej 2 926 rrr'), Biblioteka zajmuje 2/3 obiektu, tj.
2000 m2. Lokal biblioteki g?ównej jest w pe?ni przystosowany do obs?ugi osób

niepe?nosprawnych, w tym poruszaj?cych si? na wózkach inwalidzkich. Biblio

teki filialne zajmuj? lokale b?d?ce w posiadaniu innych podmiotów. Ksi??nica

u?ytkuje je na podstawie umów wynajmu. Powierzchnia biblioteczna filii miej
skich wynosz?ca ogó?em dla wszystkich placówek 511 m2 jest niezadowalaj?ca.

Ograniczenia lokalowe sta?y si? bardziej dokuczliwe, zw?aszcza po 2009 r., tj.
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z chwil? utworzenia stanowisk do korzystania przez u?ytkowników z INTER

NETU i udost?pniania tych us?ug.

Zbiory biblioteczne

Sie? bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej na koniec 20 lOr. dysponowa?a zbiora

mi licz?cymi 246 027 jedn., w tym:
- 233244 wol. ksi??ek i czasopism oprawnych,
- 12783 jedno zbiorów specjalnych, tj. dokumentów audiowizualnych, elektro-

nicznych, dokumentów ?ycia spo?ecznego, w tym l 949 tytu?ów ksi??ki mó

wionej, gromadzonej z my?l? o potrzebach czytelniczych osób niewidomych
i niedowidz?cych.

W?ród zasobów bibliotecznych 9409 jedno inwentarzowych to zbiory o cha

rakterze regionalnym. W zasobach Biblioteki G?ównej znajduje si? kolekcja

pochodz?ca ze zbiorów Micha?a Bojarczuka. Liczy ona 351 wol. o warto?ci

10801 PLN. S? to ksi??ki i wydawnictwa ci?g?e wydane w Polsce, Niemczech

i Rosji pod koniec XIX i na pocz?tku XX w. Zbiór zawiera publikacje z ró?nych
dziedzin wiedzy, w tym dotycz?ce Zamo?cia i Lubelszczyzny. Zbiory zosta?y

przekazane Bibliotece w formie darów.

W 2010 r. zbiory w ca?ej sieci wzbogaci?y si? o 8658 jedno W drodze zaku

pu przyby?o 6150 jedno inwentarzowych. Wska?nik zakupu zbiorów ksi??ko

wych w mie?cie wynosi? 9,1 wol. na 100 mieszka?ców i by? znacznie wy?szy od

wska?nika osi?gni?tego w roku 2009 (5,8 wol. na 100 mieszka?ców). Poza za

kupem, form? uzupe?niania zbiorów by?y dary, których pozyskano 1 711 jedno
oraz inny sposób nabycia -

t? drog? zasoby biblioteczne w ca?ej sieci powi?k

szy?y si? o 797 jedno inwentarzowych. Zakupy zbiorów finansowane by?y ze

?rodków bud?etowych Ksi??nicy Zamojskiej (4846 jedno inwentarzowych na

kwot? z? 115227,93), z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

(l 093 jedno inwentarzowe na kwot? z? 23 953,00), z dotacji Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki w Lublinie (49 jedno inwentarzo

wych na kwot? z? 2200,00), z dotacji Fundacji ORANGE (30 jedno inwenta

rzowych na kwot? z? l 383,71) oraz ze ?rodków pozyskanych od sponsora PGE

Dystrybucja O/Zamo?? (132 jedno inwentarzowe na kwot? z? 2000 z?).

Wa?nym elementem aktualizacji zasobów bibliotecznych jest systematyczna

selekcja. W 2010 r. ze zbiorów bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej wycofano ogó
?em 2 325 jedno Wska?nik liczby ksi??ek na 100 mieszka?ców wynosi 351 wol.

i jest zdecydowanie wy?szy od ?redniego wojewódzkiego (297 wol. na 100

mieszka?ców), co ?wiadczy o konieczno?ci zintensyfikowania prac nad dosko

naleniem ksi?gozbiorów m.in. poprzez ubytkowanie ksi??ek zniszczonych oraz

zdezaktualizowanych.

Uzupe?nieniem zbiorów by?y prenumerowane czasopisma i prasa bie??ca.
Stan prenumeraty wynosi? ogó?em 101 egz. czasopism, w tym 13 egz. stanowi?y

czasopisma dla dzieci i m?odzie?y. W postaci daru i innego sposobu nabycia
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biblioteka pozyska?a 21 tytu?ów czasopism (18 regionalnych, 3 dla O?rodka

Czytelnictwa Niepe?nosprawnych).

Zakup zbiorów i prenumerata czasopism w placówkach bibliotecznych na dzie?

31 grudnia 2010 r.

?
zbiory specjalne ilo?? prenumerowa-

ksi??ki (w woJ.) (w jedno inwenta- nych czasopism bie??-

rzowych) cych (w egz.)
Biblioteka G?ówna 3032 109 80

Filia nr l 522 - 3

Filia nr 2 468 - 4

Filia nr 3 614 - 4

Filia nr 4 600 - 3

Filia nr 5 270 - 3

Filia nr 6 535 - 4

razem 6041 109 101

Stan zbiorów w placówkach bibliotecznych na dzie? 31 grudnia 2010 r.

? ksi??ki i czasopisma zbiory specjalne

a oprawne (w woJ.) (w jedno inwentarzowych)

Biblioteka G?ówna 156457 12755

Filia nr l 12380 -

Filia nr 2 14578 28

Filia nr 3 14326 -

Filia nr 4 15210 -

Filia nr 5 8531 -

Filia nr 6 11762 -

razem 233244 12783

Komputeryzacja bibliotek i automatyzacja procesów bibliotecznych
Sprawne funkcjonowanie biblioteki uzale?nione jest równie? od poziomu

technizacji, a przede wszystkim zaawansowania komputeryzacji i automatyzacji
procesów bibliotecznych. Sie? bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej w 20 lOr. wypo

sa?ona by?a w 114 zestawów komputerowych, w tym 2 serwery oraz 10 kompu
terów przeno?nych, a tak?e w sprz?t peryferyjny (drukarki, urz?dzenia wielo

funkcyjne, skanery, czytniki kodów kreskowych, sprz?t audiowizualny, kamery
i aparaty cyfrowe).

W Bibliotece G?ównej zautomatyzowane s? nast?puj?ce czynno?ci biblio

teczne: ewidencja i opracowanie zbiorów, udost?pnianie i prowadzenie statysty

ki, kontrole zbiorów.

W 2010 r. dokonano konwersji baz prowadzonych dotychczas w kompute
rowym systemie bibliotecznym MAK (tj. Region, Dokumenty ?ycia Spo?eczne-
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go, Kartoteka Zagadnieniowa, Ksi?gozbiór Klemensowskiy, do komputerowego
systemu bibliotecznego PATRON 3 oraz wprowadzono now? wersj? systemu.
Od kwietnia 2010 r. Biblioteka pracuje w jednym systemie bibliotecznym.
Dwóch pracowników pe?ni zadania bibliotekarza systemowego.

Ksi??nica Zamojska posiada Elektroniczny Katalog Biblioteki. Jest on pro

wadzony od 2005 r. i obejmuje wszystkie zbiory Biblioteki G?ównej oraz biblio

tek filialnych od 2005 r. W roku sprawozdawczym zintensyfikowano prace nad

retrospektywnym opracowaniem zbiorów bibliotek filialnych sprzed 2005 r. Na

dzie? 31 grudnia do Elektronicznego Katalogu Biblioteki wprowadzono opisy
64557 ksi??ek, tj. 84,1 % ksi?gozbiorów filii.

Zasoby Biblioteki G?ównej i bibliotek filialnych - zainwentaryzowanych od

2005 r. czytelnicy mog? przegl?da? tak?e za pomoc? katalogu on-line. Równie?

w systemie on-line odbywa si? tak?e korzystanie z Bibliografii Zamojszczyzny.
Od czerwca 2010 r. - dzi?ki udzia?owi w programie Akademia Orange dla

Bibliotek Fundacji Orange
- Biblioteka G?ówna i biblioteki filialne Ksi??nicy

umo?liwiaj? wszystkim u?ytkownikom bezp?atne korzystanie z Internetu w czy

telniach internetowych. W komórkach Biblioteki G?ównej korzystanie z Interne

tu dla u?ytkowników odbywa si? ogó?em na 19 stanowiskach, w Filiach nr 1, 2,

4, 6 na trzech, w Filii nr 3 na dwu stanowiskach, w Filii nr 5 (ze wzgl?du na

ograniczone mo?liwo?ci lokalowe) na 1 stanowisku.

W Bibliotece G?ównej oraz Filiach nr l i 6 udost?pniany by? u?ytkownikom bi

blioteki Program Informacji Prawnej 3P. Biblioteka G?ówna oraz biblioteki filialne

wyposa?one s? w Pakiety biurowe MS Office oraz programy antywirusowe ESET

NOD 32. W 2010 r. zakupiono i zainstalowano 10 licencji stanowiskowych i l li

cencj? na serwer programu do obs?ugi czytelni internetowych Cafe Suite.

W 2010 r. Ksi??nica Zamojska kontynuowa?a digitalizacj? zbiorów. Proce

sowi temu poddawane by?y zbiory regionalne (Kronika Powiatu Zamojskiego i

Teka Zamojska z lat 1918-1921, materia?y biblioteczne wydawnictwa Pomara?

ski i Spó?ka). Na dzie? 31 grudnia 2010 r. wykonano 3019 skanów, w tym 139

skanów z konwersj?, obróbk? i zapisem do postaci pliku PDF (forma ksi??ki

elektronicznej). Proces tworzenia zasobów cyfrowych hamowany jest brakiem

odpowiedniego programu do obróbki skanowanych materia?ów.

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

blioteki

W 2010 r. w ca?ej sieci zarejestrowano ogó?em 16 766 czytelników, tj. o 551

(3,2%) mniej ni? w 2009 r. Czytelnicy stanowili 25,5 % ogó?u mieszka?ców

miasta. W ogólnej liczbie czytelników, 2 870 stanowi? dzieci i m?odzie? do lat

15. Jest to o 72 osoby mniej ni? w porównywalnym okresie roku ubieg?ego.

Spadek udzia?u dzieci i m?odzie?y w grupie czytelników bibliotek Ksi??nicy

Zamojskiej nie jest zjawiskiem odosobnionym. Potwierdza opini? o wci?? ist-
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niej?cym, równie? w skali ogólnopolskiej, kryzysie czytelnictwa dzieci i m?o

dzie?y do 15 lat.

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

skiej w20l0 r.

Liczba wypo?ycze? Liczba wypo?ycze?
na zewn?trz wszyst- na miejscu wszystkich

Liczba czytelników kich zbiorów zbiorów

Bibliote- (ksi??ki, czasopisma, (ksi??ki, czasopisma,
ka

zbiory. specj alne) zbiory specjalne)

stan w dniu
w poró- stan w dniu

w poró- stan w poró-

31.12.2010 r.
WDaniu

31.12.2010 r.
wnaniu w dniu wnaniu

z 2009 r. z2009 r. 31.12.2010 r. z 2009 r.

Bibliote-

kag?ów- 11774 -626 182049 -20354 49784 -31 702

na

Filia nr l 733 -3 18865 +1 162 208 +155

Filia nr 2 557 +19 14572 +2393 408 -226

Filia nr 3 l l36 -2 16758 -2085 128 -568

Fi1ianr 4 858 -l3 20332 -t 108 675 -i 007

Filia nr 5 913 +74 14600 +1020 322 -283

Filia nr 6 795 0,0 15374 +574 441 -116

razem 16766 -551 282550 -18398 51966 -33747

Czytelnicy wg struktury wiekowej

l 2 3 4 5 6

do lat 15 16-19 lat 20-24 25-44 45-60 lat pow.
a lata lata 60 lat?

Biblioteka
l 668 1998 2961 3209 1376 562

g?ówna
Filia nr l 172 117 68 172 138 66

Filia nr 2 124 61 56 158 103 55

Filia nr 3 401 187 125 224 127 72

Filia nr 4 167 95 66 250 176 104

Filia nr 5 38 22 69 438 274 72

Filia nr 6 300 115 69 175 97 39

razem 2870 2595 3414 4626 2291 970

10



Czytelnicy w struktury zawodowej
M S U P R I Nz

m?odzie? stu- pracowni- robot- rol- inni nieza-

ucz?ca denci cy urny- nicy nicy zatrud trudnie-

J( si? s?owi nieni ni?
Biblioteka

4074 2491 2067 594 166 540 1842
g?ówna

Filia nr l 293 55 108 48 7 13 209

Filia nr 2 186 42 127 32 4 5 161

Filia nr 3 590 102 154 3 29 30 228

Filia nr 4 271 66 139 78 5 16 283

Filia nr 5 60 104 464 64 7 19 195

Filia nr 6 373 35 114 19 13 34 207

Odnotowano 334516 wypo?ycze? ogó?em wszystkich zbiorów, ?. o 52 145

(13,5%) mniej ni? w analogicznym okresie roku poprzedniego. W drodze wypo

?ycze? na zewn?trz placówki udost?pni?y ogó?em 282 550 jedno zbiorów

(o 18398 mniej ni? w 2009 r.). Korzystaj?cy ze zbiorów na miejscu wypo?yczyli

ogó?em 51 966 jedno zbiorów, tj. o 33 747 jedno mniej ni? w roku ubieg?ym.
W?ród ogólnej liczby wypo?ycze? zanotowano 325 394 wypo?yczenia zbio

rów zwartych (318 423 ksi??ek i 6 971 czasopism oprawnych).

Najwi?kszy spadek liczby udost?pnionych zbiorów na zewn?trz (o 20354

mniej ni? w 2009 r., tj. 09,9 %) zanotowano w Bibliotece G?ównej oraz w Filii

nr 3 (o 2 085 mniej ni? w 2009 r., ?. o 11,1 %) i Filii nr 4 (o l 108 mniej ni?

w 2009 r., tj. o 5,2 %). Liczba udost?pnionych zbiorów w systemie prezencyj

nym w roku 2010 równie? zmniejszy?a si? w stosunku do roku 2009 ogó?em
w ca?ej sieci bibliotek publicznych miasta o 33 747 wypo?ycze?, tj. o 39,4%.

Spadek zanotowano w Bibliotece G?ównej (o -31 702 wypo?yczenia) oraz

w pi?ciu bibliotekach filialnych (ogó?em o -2045 wypo?ycze?). Wska?nik wy

po?ycze? na 100 mieszka?ców w analizowanym okresie wynosi 503,5 wol., za?

aktywno?? czytelnicza (liczba wypo?ycze? przypadaj?ca na l czytelnika) 15,8
woJ. i jest o 0,5 mniejsza w porównaniu z 2009 r.

Biblioteki Ksi??nicy Zamojskiej udzieli?y ogó?em 22 022 informacje. W porów
naniu z rokiem poprzednim nast?pi? spadek liczby udzielonych informacji o 4 781.

Liczba odwiedzin czytelniczych wynios?a 142473 i by?a nieznacznie ni?sza

(o 143 odwiedziny) ni? w 2009 r. Zdecydowanie wzros?a (o 6435 odwiedzin)
liczba odwiedzaj?cych biblioteki, którzy poszukiwali informacji korzystaj?c
z Internetu (12 470).

Podsumowuj?c, zaobserwowany spadek czytelnictwa jest konsekwencj? ni

?u demograficznego, zmniejszaniem si? liczby mieszka?ców oraz widocznym
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w rejonie dzia?ania bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej (miasto i powiat zamojski)

wysokim poziomem migracji.

Struktura wypo?ycze?

Ksi??nica
wypo?yczenia wypo?yczeniaZamojska wypo?yczenia ogó?em

iblioteka na zewn?trz na miejscu
?ówna

filie) w porów- w po- w porów-

rodzaj
w2010 r. naniu w2010 r. równaniu w 201Or. naniu

zbiorów
z 2009 r. z 2009 r. z2009 r.

Ksi??ki 265540 -17026 25962 -9895 291502 -26921

Czasopi-
sma - - 2937 -4034 2937 -4034

oprawne

Czasopi-
sma nie- 720 +663 22164 -19061 22884 -18398

oprawne

Zbiory
16290 -2035 903 -757 17 193 -2792

specjalne
razem 282550 -18398 51966 -33747 334516 -52145

Biblioteka systematycznie podejmuje dzia?ania na rzecz osób niepe?no

sprawnych. W ogólnej liczbie wszystkich czytelników zarejestrowanych w ca?ej
sieci bibliotek publicznych Ksi??nicy Zamojskiej 622 osoby to czytelnicy spe

cjalnej troski. Obs?uga biblioteczna tych?e osób skoncentrowana jest przede

wszystkim w Bibliotece G?ównej oraz w Filii nr 5. Pozosta?e filie, ze wzgl?du
na ograniczenia architektoniczne lokali bibliotecznych prowadz? dzia?alno??

w niewielkim wymiarze, ograniczaj?c j? g?ównie do zaopatrywania tych?e czy

telników w ksi??ki. Odbywa si? to poprzez osoby trzecie: rodziny, s?siadów,

opiekunki ?rodowiskowe oraz samych bibliotekarzy. Chorzy i niepe?nosprawni
na terenie miasta zaopatrywani s? równie? w ksi??ki poprzez tzw. "wypo?ycze
nia na telefon". Systematycznie, w miar? mo?liwo?ci fmansowych powi?kszany

jest specjalistyczny ksi?gozbiór g?ównie o "ksi??k? mówion?". W dalszym ci?

gu problemem jest (ze wzgl?du na wysok? cen?) brak ksi??ek tradycyjnych pi

sanych du?? czcionk? (g?ównie dla czytelników niedowidz?cych).
W roku sprawozdawczym OCN zarejestrowa? ogó?em 286 czytelników,

w tym 18 czytelników w wieku do 15 lat oraz 16 190 wypo?ycze?. Prowadzi?

wiele dzia?a? o charakterze edukacyjno-kulturalnym adresowanych do osób

niepe?nosprawnych. Ich celem by?o u?atwienie tym osobom dost?pu do ksi??ki
i zaktywizowanie lokalnego ?rodowiska niepe?nosprawnych. Pe?ni? one równie?

funkcje biblioterapeutyczne. Ksi??nica wspó?pracuje tak?e z innymi organiza

cjami dzia?aj?cymi na rzecz osób niepe?nosprawnych. S? to: Oddzia? Terenowy
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Polskiego Zwi?zku Niewidomych w Zamo?ciu, Specjalny O?rodek Szkolno

Wychowawczy w Zamo?ciu, Warsztaty Terapii Zaj?ciowej, Ko?a Polskiego
Stowarzyszenia Diabetyków w Zamo?ciu i Bi?goraju, o?rodki rehabilitacyjno

terapeutyczne, domy pomocy spo?ecznej.
Do przedsi?wzi?? o szerokim odbiorze, skierowanych do osób niepe?no

sprawnych zrealizowanych w 2010 r. nale?a?y:
1. Spotkania czwartkowe ?rodowiska osób niewidomych i niedowidz?cych; pro

gram spotka? obejmowa? prezentacj? fragmentów tekstów literackich, dyskusje,

popularyzacj? w?asnej twórczo?ci literackiej,
2. Konkursy: Kol?dy moich dzieci?cych lat, Kwiaty jako symbol rado?ci, Ponty
fikat pokory i mi?o?ci, konkurs ludowych obrz?dów i przy?piewek Matu?, moja

matu?, wydaj mnie za ch?opa; dawa?y one mo?liwo?? twórczej realizacji oso

bom z ró?nymi dysfunkcjami zdrowotnymi,
3. Spotkania o charakterze terapeutycznym promuj?ce twórczo?? niepe?no

sprawnych: Polska zima - bia?a pani, Twórczo?? poetycka i plastyczna Krysty

ny Stochel,
4. Wystawy, w tym prezentuj?ce twórczo?? plastyczn? osób niepe?nospraw

nych: Zaczarowany ?wiat nici i szyde?ka, Kwiaty jako symbol rado?ci, Wystawa

prac plastycznych Krystyny Stochel, Matka o wielu twarzach, List Boga do cz?o

wieka -

wystawa ró?nych wyda? Biblii.

5. W okresie od marca do listopada 20 10 roku Ksi??nica Zamojska - OCN reali

zowa?a projekt Najpi?kniejsza historia ?wiata. Biblia ?wiat?em ociemnia?ych,

wspó?finansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem

by?o rozwijanie i umacnianie zainteresowa? ksi??k? w?ród niepe?nosprawnych
oraz stworzenie im mo?liwo?ci do rozwoju w?asnych zainteresowa? i zdolno?ci

twórczych, a tym samym do wzmo?onego rozwoju intelektualnego.
W ramach projektu zorganizowane zosta?y:

- Ewangelia a ?ycie codzienne niepe?nosprawnych
-

warsztaty dla osób niepe?

nosprawnych, przeprowadzone przez prof. dr. hab. Wojciecha Otr?bskiego z Ka

tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uczestniczy?o w nich ogó?em 55 osób,
w tym 20 osób niepe?nosprawnych.
- Biblia inspiracj? d/a twórczo?ci artystycznej dawniej a dzi? - spotkanie z bi

blist? dr. Cyprianem Morycem, historykiem sztuki wyk?adowc? w Instytucie
Kulturoznawstwa KUL. Wyk?ad o sztuce sakralnej od pocz?tków chrze?cija?
stwa do czasów obecnych, zobrazowany by? i urozmaicony pokazem slajdów

najcenniejszych zabytków. W spotkaniu wzi??o udzia? 136 osób.

- Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny Nowy Testament w twórczo?ci

osób niewidomych i s?abowidz?cych, na który nades?ano 144 prace od III

uczestników z 17 instytucji i o?rodków z ca?ego kraju. Nagrodzono i wyró?nio
no 51 prac plastycznych i literackich 45 autorów.

- Wystawa pokonkursowa Najpi?kniejsza historia ?wiata.
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- Spotkanie podsumowuj?ce ogólnopolski konkurs oraz dzia?ania obj?te realiza

cj? zadania, podczas którego wr?czono nagrody i wyró?nienia laureatom kon

kursu oraz zaprezentowano, w wykonaniu m?odzie?y z Medycznego Studium

Zawodowego, monta? literacki przygotowany na podstawie nagrodzonych i wy

ró?nionych prac w kategorii literackiej.
- Wydano publikacje: folder do wystawy Najpi?kniejsza historia ?wiata oraz

wydawnictwo pokonkursowe Najpi?kniejsza historia ?wiata. Nowy Testament

w twórczo?ci osób niewidomych i s?abowidz?cych.
Filia nr 5 Ksi??nicy Zamojskiej prowadzi obs?ug? czytelników w dwojaki

sposób: na miejscu w bibliotece oraz poprzez wizyty bibliotekarza na oddzia

?ach i dostarczanie ksi??ek chorym tam przebywaj?cym. Ze zbiorów tej?e pla
cówki korzystaj? tak?e pracownicy Szpitala oraz osoby mieszkaj?ce w rejonie
dzia?ania tej biblioteki, m.in. mieszka?cy Osiedla S?oneczny Stok. W roku 2010

placówka zarejestrowa?a 913 czytelników, w tym 160 czytelników b?d?cych
wy??cznie pacjentami Szpitala. W odniesieniu do ogólnej liczby czytelników,
w której pacjenci stanowi? tylko 17,5% mo?na stwierdzi?, ?e jest to wynikiem
braku w tej cz??ci miasta innej biblioteki filialnej z ksi?gozbiorem uniwersal

nym. Biblioteka w roku sprawozdawczym zarejestrowa?a 13 880 wypo?ycze?.

Obs?uga czytelnicza osób specjalnej troski, cho? systematycznie doskonalo

na niesie równie? wiele problemów. W dogodnym dost?pie do ksi??ki prze

szkadzaj? g?ównie bariery natury architektonicznej. Biblioteki Ksi??nicy Za

mojskiej, za wyj?tkiem Biblioteki G?ównej oraz Filii nr 1 mieszcz? si? w loka

lach usytuowanych na pi?trach, bez mo?liwo?ci skorzystania z wind. Ponadto

filie nie dysponuj? tak?e odpowiednimi dla niepe?nosprawnych pomieszczenia
mi sanitarnymi i ci?gami komunikacyjnymi, a tak?e dostatecznym stanem zbio

rów specjalistycznych.

Zbiory regionalne, dzia?alno?? informacyjno-bibliograficzna
Ksi??nica Zamojska gromadzi i udost?pnia zbiory o charakterze regionalnym.

S? to wydawnictwa zwarte, wydawnictwa ci?g?e (periodyki o ró?nej cz?stotliwo
?ci ukazywania si?), zbiory specjalne, w tym dokumenty ?ycia spo?ecznego, do

kumenty kartograficzne i ikonograficzne, dokumenty na no?nikach elektronicz

nych i mikrofilmy. Zbiory regionalne zgromadzone w zasobach bibliotek Ksi??ni

cy Zamojskiej liczy?y na koniec 2010 r. 9409 jedno inwentarzowych. Wi?kszo??
z nich (8721 jedno inwentarzowych) zgromadzonych jest w Dziale Informacji

Bibliografii i Wiedzy o Regionie im. Zygmunta Klukowskiego. Biblioteki filialne

posiadaj? ogó?em 688 jedno inwentarzowych zbiorów o profilu regionalnym. S? to

wydawnictwa zwarte, gromadzone w ksi?gozbiorach podr?cznych.

Realizuj?c potrzeby informacyjne u?ytkowników Ksi??nica Zamojska
oprócz udzielania informacji bezpo?rednich lub z wykorzystaniem ?róde? w tra

dycyjnej formie, umo?liwia korzystanie z informacji w bazach elektronicznych
(Elektroniczny Katalog Biblioteki licz?cy 214 991 rekordów oraz Bibliografia
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Zamojszczyzny - 76 021 rekordów). W 2010 r. przygotowano (dost?pnych rów

nie? w formie on-line) 13 zestawie? bibliograficznych, w tym m.in. Fryderyk
Chopin, Ba?nie, legendy i podania polskie, Tematyka harcerska w powie?ci

m?odzie?owej, Icchak Perec (1852-1915) w 95 rocznic? ?mierci, Nabytki regio
nalne Ksi??nicy Zamojskiej - kolekcja pa?dziernik 2009 - kwiecie? 2010, Jan

Pawe? II papie?, pielgrzym w Zamo?ciu, Micha? Pieszko (1890-1969), 120 rocz

nica urodzin, Micha? Bojarczuk (1900-1986), 110 rocznica urodzin.

Korzystanie ze zbiorów regionalnych odbywa si? poprzez udost?pnianie pre

zencyjne w czytelni regionalnej i w k?cikach czytelniczych bibliotek filialnych.
W 2010 r. dokonano 9017 wypo?ycze? zbiorów o profilu regionalnym, w tym
220 wypo?ycze? zbiorów specjalnych.

Upowszechnianiu wiedzy o regionie s?u?y?y równie? wystawy o profilu re

gionalnym. W 2010 r. przygotowano ogó?em 5 ekspozycji: 30 lat Zamojskiej
"Solidarno?ci", Hetman Jan Zamoyski (1542-1605) - polityk Renesansu w 405

rocznic? ?mierci, Przemys? Ordynacji Zamojskiej Kalendarze regionalne, Za

mo?? na starej pocztówce.
Ksi??nica Zamojska by?a wspó?organizatorem i gospodarzem jednego z pa

neli dyskusyjnych konferencji regionalnej Wydawnictwa lokalne a integracja

ma?ej ojczyzny, odbywaj?cej si? w dniach 6-7 marca 2010 r. W program konfe

rencji w??czono nadanie imienia Zygmunta Klukowskiego Dzia?owi Informacji

Bibliografii i Wiedzy o Regionie Ksi??nicy Zamojskiej. Uczestnicy konferencji
zwiedzili Bibliotek? G?ówn?, zapoznali si? z jej dzia?alno?ci? oraz profilem

gromadzonych zbiorów.

W zasobach Ksi??nicy Zamojskiej od 2008 r., w formie depozytu, znajduje

si? Ksi?gozbiór Klemensowski, b?d?cy w?asno?ci? spadkobierców Jana Zamoy

skiego. Zbiory te licz? 12017 woluminów, w tym 6570 starodruków (ksi??ki

wydane do 1800' r.). Kolekcja zawiera, m.in. dzie?a zwi?zane z Zamo?ciem, Lu

blinem i Lubelszczyzn?. W 2010 r. wyodr?bnione zosta?y z ca?o?ci kolekcji
i uporz?dkowane chronologicznie (wg roku wydania) starodruki. Ksi??nica Za

mojska nie posiada pe?nego katalogu Ksi?gozbioru Klemensowskiego. W dal

szym ci?gu kontynuowane s? prace nad porz?dkowaniem kolekcji i uzupe?nia
niem elektronicznego spisu Ksi?gozbioru Klemensowskiego. Na koniec 2010 r.

Baza Ksi?gozbiór Klemensowski liczy?a 8 532 rekordy (tj. opisy rejestracyjne

zawieraj?ce informacje dotycz?ce autora, tytu?u, miejsca i roku wydania). Elek

troniczny spis kolekcji prowadzony jest w systemie bibliotecznym PATRON

i udost?pniany czytelnikom równie? poprzez katalog on-line. Spis pozosta?ych
dokumentów istnieje w postaci wykazów i dost?pny jest jedynie w tradycyjnej,
drukowanej wersji.

Wykorzystanie przez czytelników Ksi?gozbioru Klemensowskiego odbywa

si? sporadycznie, m.in. z uwagi na brak kompletnego katalogu, niezwyk?? war

to?? ksi?gozbioru oraz jego stan techniczny. W roku 2010 udost?pniono 34 vol.
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(g?ównie starodruków). Powszechne korzystanie przez czytelników ze zbiorów

znajduj?cych si? w kolekcji mo?liwe b?dzie dopiero po zdigitalizowaniu zaso

bu. Ze wzgl?du na wysokie koszty tego procesu Biblioteka zg?osi?a w 2009 roku

zadanie Ksi??nica Zamojska
- digitalizacja Ksi?gozbioru Klemensowskiego,

l etap jako element sk?adowy projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna, który
w roku 2010 wpisany zosta? na list? projektów kluczowych Regionalnego Pro

gramu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Praktyczna

realizacja zada? uj?tych w projekcie winna rozpocz?? si? w 201 1 r.

Promocja czytelnictwa, dzia?alno?? edukacyjno-kulturalna i wystawiennicza

Podejmowane zadania w zakresie dzia?alno?ci edukacyjno-kulturalnej, któ

rych celem by?a promocja biblioteki, ksi??ki i czytelnictwa, realizowane przez

sie? bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej w 2010 r. kierowane by?y do wszystkich

grup u?ytkowników biblioteki.

Edukacji czytelniczej dzieci i m?odzie?y s?u?y?y g?ównie przedsi?wzi?cia

organizowane przez biblioteki filialne oraz Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y.
W roku bie??cym wiele uwagi po?wi?cono obchodom Roku Fryderyka Chopi
na. Biblioteki organizowa?y (g?ównie w okresie zimowych ferii) szereg przed
si?wzi?? popularyzuj?cych zarówno posta? jak i muzyk? wielkiego Polaka. By

?y to m.in.: zaj?cia biblioteczne: Ferie z Chopinem, ?ycie d?wi?kiem zapisane,

Chopin oczami najm?odszych; konkursy i ekspozycje pokonkursowe: ?ycie
w muzyce, Z Fryderykiem podró? w krain? muzyki, Pejza? polski muzyk? malo

wany, Frycek czy Fryderyk, Geniusz muzyczny Fryderyk Chopin; ekspozycje
i pogadanki po?wi?cone wybitnemu kompozytorowi.

Wakacje w bibliotece w 2010 r. obj??y cykl zaj?? popularyzuj?cy ba?nie i le

gendy: Ba?niowym szlakiem po Polsce, Z ksi??k? dooko?a ?wiata, Lektury -

paszport do ?wiata i kultury; zaj?cia propaguj?ce czytanie lektur szkolnych:
Wakacje z ksi??k?? Czemu nie!; popularyzuj?ce twórczo?? Jana Grabowskiego

i Jana Brzechwy: Wakacje w bibliotece, Przystanek biblioteka.

Powa?n? cz??? przedsi?wzi?? stanowi?y cykliczne zaj?cia z dzie?mi naj
m?odszymi propaguj?ce g?o?ne czytanie. By?y to, m.in.: Puchatkowe spotkania,
Sobotnie spotkania z ksi??k?, Zaczarowani czytaniem, Ba?nie m?dro?ci? naro

dów, Ba?nie naszych s?siadów, Parada ksi??ek, Kraina wyobra?ni, Bajeczka dla

przedszkolaka, Godzina na historyjk?, Czas na czytanie. Zaj?cia te organizowa
ne s? w bibliotekach oraz w przedszkolach na terenie miasta Zamo??.

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

by?y równie? konkursy wiedzy, konkursy czytelniczo-literackie, m.in.: Kot bo

hater literacki, W ?wiecie ba?ni, Ksi??kowa rodzinka, Oczytane dzieciaki, ?Wi?
ta narodowe w tradycji i kulturze, Milionerzy, Ksi??ka oknem na ?wiat, Na ka?

de pytanie odpowie czytanie, Gin?ce zawody, Biblioteczne przeboje, ABC -

czy

taj mnie, konkursy plastyczne, m.in.: Malowane wiersze, By ksi??ka zawsze mo

g?a nam s?u?y?, Czarodziejski ?wiat Andersena, Malujemy nastroje, Ksi??ka
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z fantazj?, ?wiat widziany oczami dziecka, W?ród jesiennych li?ci, Znamy ró?ne

misie, Bajkowe inspiracje, Biblioteka miejscem ka?dego cz?owieka, konkursy
o tematyce regionalnej i ekologicznej: Roztocze pi?kno wokó? nas, O czym ?ni

Ziemia, Eko-zagadki, Moja piramida zdrowia, Tajemnice ulic naszego miasta,

zgaduj-zgadule, lekcje biblioteczne, pogadanki.
W roku sprawozdawczym, w filiach miejskich oraz w Oddziale dla Dzieci

i M?odzie?y zako?czona zosta?a I i rozpocz??a si? realizacja II edycji akcji Czy
tam i rysuj? z energi?, wspieranej finansowo przez PGE Dystrybucja SA Od

dzia? Zamo??. Jej celem jest promocja czytelnictwa oraz edukacja z zakresu

bezpiecznego u?ytkowania energii elektrycznej w?ród dzieci 5- i 6-letnich. Bi

bliotekarze odwiedzali zamojskie przedszkola, czytali dzieciom wiersze, bajki,

opowiadania zwi?zane z elektryczno?ci? oraz propagowali wiedz? o energii

elektrycznej, jej znaczeniu w ?yciu codziennym, a przede wszystkim o jej bez

piecznym u?ytkowaniu. Podsumowaniem akcji by? konkurs plastyczny oraz

impreza fina?owa po??czona z zabaw? dla dzieci, rozdaniem nagród laureatom

i uczestnikom konkursu w dniu 15 stycznia 20 lOr. Przedsi?wzi?cie ma bardzo

pozytywny odbiór spo?eczny. Integruje dzia?ania wszystkich przedszkoli na te

renie miasta Zamo?? oraz bibliotek sieci miejskiej.

Animacji kulturalnej czytelników Biblioteki, mieszka?ców miasta i regionu

s?u?y?y Zamojskie Biesiady Literackie. W 2010 r. po?wi?cone by?y m.in. spo

tkaniu z Angelik? Ku?niak - dziennikark?, autork? ksi??ek i reporta?y oraz

promocjom ksi??ek: Konrada Ajewskiego Stanis?awa Kostki Zamoyskiego ?ycie
i dzia?alno?? 1775-1856, Solidarno?? w Zamojskich Fabrykach Mebli w latach

1980-1989 Eugeniusza Wilkowskiego, bp. Wac?awem Depo, Dotkn?? Chrystu
sa, Raduj si? twoj? wiarCi- Chrystus kerygmatyczny, Zbigniewa Kruka Z Armii

Krajowej na Sybir.

Promocji ksi??ki i upowszechnianiu czytelnictwa w?ród lokalnej spo?eczno?ci,
ze szczególnym uwzgl?dnieniem m?odzie?y i czytelników doros?ych, po?wi?cony

by? program edukacyjno-kulturalny O ksi??ce prawie wszystko. W ramach zada

nia, dotowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Mecenat

2010), zorganizowano Obchody ?wiatowego Dnia Ksi??ki i Praw Autorskich

z udzia?em ilustratorki Ma?gorzaty Flis i Kazimierza Malinowskiego, poety i kry

tyka literackiego, redaktora czasopisma kulturalnego "Lampa", wystaw? ?Wi?to
ksi??ki w dokumentach ?ycia spo?ecznego, Plebiscyt na najpoczytniejsz? ksi??k?
roku 2009 Co jest czytane. Program obejmowa? równie? cykle spotka?: Ksi??ki
z najwy?szej pó?ki z udzia?em: Huberta Klimko-Dobrzanieckiego, Andrzeja Barta,

Krzysztofa Vargi i Andrzeja Stasiuka, autorów nominowanych do Nagrody Lite

rackiej Nike, Mi?dzy dzieci?stwem a doros?o?ci? z autorami literatury m?odzie?o

wej: Ma?gorzat? K. Piekarsk?, Agnieszk? Tyszk?, Arkadiuszem Niemirski i Gra

?yn? B?kiewicz, Zamo?? i historia - spotkania z Bogdanem Szyszk? i Andrzejem
Urba?skim, autorami publikacji o Zamo?ciu i Zamojszczyinie i Ksi??ka jest ro-

17



dzaju ?e?skiego -

cykl spotka? z Wanda Pó?tawsk? oraz autorkami tzw. literatury

kobiecej: Izabel? Sow? i Hann? Kowalewsk?. W ramach programu odby?y si?
dwa przedstawienia: poetyckie - Portret kobiecy (przygotowane na podstawie

wierszy Wis?awy Szymborskiej) z udzia?em Ireny Jun oraz poetycko-muzyczne

Zamojskie Brylowanie, z udzia?em Ernesta Brylla i Marcina Stycznia.

Popularyzacji literatury w?oskiej, jej twórcom i ich dzie?om oraz zwi?zkom

tej literatury z literatur? polsk? s?u?y?o seminarium popularnonaukowe Literatu

ra w?oska na tle literatury europejskiej i ?wiatowej. Na jego program z?o?y?y si?

wyst?pienia prof. dr hab. Hanny Serkowskiej (Uniwersytet Warszawski) Cieka

we sylwetki i zjawiska w?oskiej literatury wspó?czesnej, dr Izabely Napiórkow

skiej (Uniwersytet Warszawski), Zawsze pod wiatr. Kilka s?ów o Dantem i prze

k?adach "Boskiej Komedii" na j?zyk polski, mgr in?. Dagmary Kozik Pejza?e
Mario Luzi oraz mgr Ma?gorzaty Potrzyszcz Posta? miejskiego w?ócz?gi we

wspó?czesnej literaturze polskiej i w?oskiej.

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

Ksi??ki. W 2010 r. zorganizowano ogó?em 8 spotka?, w tym jedno z udzia?em

Ireny Matuszkiewicz (finansowane z funduszy DKK) oraz jedno spotkanie po

??czone z wizyt? Krzysztofa Vargi w Ksi??nicy Zamojskiej (finansowane przez

Ksi??nic? Zamojsk?). Ogó?em w spotkaniach udzia? wzi??y 74 osoby (w tym 30

osób w spotkaniach z udzia?em zaproszonych go?ci). Przedmiotem klubowych

dyskusji by?a najnowsza literatura beletrystyczna polska i obca, m.in. ksi??ka

Sylwii Chutnik Kieszonkowy atlas kobiet, Andrzeja Barta Rewers, Andrzeja
Stasiuka - Dziennik pisany pó?niej.
Sprawdzon? form? promowania ksi??ki i czytelnictwa by?a dzia?alno?? wysta
wiennicza. W 2010 r. w bibliotekach Ksi??nicy Zamojskiej mia?y miejsce na

st?puj?ce wystawy:
- Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem ?wiata obywatel - pami?tki

kolekcjonerskie; wystawa z okazji obchodów Roku Fryderyka Chopina, popula

ryzuj?ca posta? i dzia?alno?? wielkiego kompozytora w ró?norodnych dokumen

tach: kartach pocztowych, PF-kach, ekslibrisach, znaczkach pocztowych, meda

lach, monetach, banknotach, pochodz?cych ze zbiorów kolekcjonerów z Zamo

?cia oraz ca?ej Polski.

- Fryderyk Chopin -

kompozytor wszechczasów; wystawa obrazuj?ca Zycie
i twórczo?? kompozytora na podstawie zbiorów Ksi??nicy Zamojskiej.
- Katy? przestrog? i sumieniem ?wiata; wystawa rocznicowa, zorganizowana
w zwi?zku z 70. rocznic? zbrodni katy?skiej. Ekspozycja prezentowa?a pami?tki
cz?onków Zamojskiej Rodziny Katy?skiej (fotografie, przedmioty b?d?ce w?a

sno?ci? ofiar, zapiski z ostatnich dni ?ycia), dokumentacj? fotograficzn?
z miejsc masowych mordów i pochówku (Katynia, Miednoje i Charkowa) oraz

literatur? dotycz?c? tematu.
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- Ksi??ka w dokumentach ?ycia spo?ecznego; wystawa prezentuj?ca eksponaty
pochodz?ce ze zbiorów w?asnych, tj. plakaty, zaproszenia, harmonogramy, pro

gramy, karty okoliczno?ciowe i inne dokumenty obrazuj?ce jak ?wi?towano
z ksi??k? na przestrzeni ostatniego pi??dziesi?ciolecia.
- ?wiatowy Dzie? Wody i 22 kwietnia Dzie? Ziemi; ekspozycje przyrodniczo

ekologiczne.
- O poranku; wystawa autorska makrofotografii Leszka Wygachiewicza, pre

zentuj?ca 50 zdj?? z otaczaj?cego nas ?wiata owadów w ich kontakcie z ro?lin

no?ci? roztocza?skiej przyrody.
- Roztocze - pi?kno wokó? nas; wystawa pokonkursowa.
- Na polach Grunwaldu; wystawa przygotowana w ramach obchodów 600. rocz-

nicy bitwy, prezentuj?ca materia?y zgromadzone w zbiorach Ksi??nicy Zamoj

skiej oraz plansze informacyjne dotycz?ce: przyczyn, przygotowa? militarnych,

przebiegu i uczestników bitwy oraz obchodów rocznicowych tego wydarzenia.
- Czuwaj!; wystawa zorganizowana okazji l OO-lecia harcerstwa polskiego.
- Dolno?l?ski Szlak UNESCO; wystawa prezentuj?ca obiekty Wroc?awia, Jawo-

ra i ?widnicy wpisane na List? ?wiatowego Dziedzictwa Kultury.
- Nauczanie Jana Paw?a 11; ekspozycja ze zbiorów Ksi??nicy Zamojskiej.
- Uwolni? ukryte talenty; wystawa r?kodzie?a artystycznego (serwet, makatek,

patchworków, ozdób okoliczno?ciowych, obrazów i kompozycji przestrzennych)
osób zrzeszonych w Stowarzyszeniu Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

- Sielsko-Anielsko. Pejza?e Anna Wo?, Anio?y Krystyna Kopciowska; autorska

wystawa motywów ro?linnych i krajobrazów Roztocza wykonanych technik?
batiku oraz zró?nicowanych form? i kolorystyk? dekoracji w postaci anio?ów.

Dzia?alno?? wydawnicza i publicystyczna
W 2010 r. kontynuowana by?a dzia?alno?? wydawnicza, która g?ównie do

kumentowa?a przedsi?wzi?cia edukacyjno-kulturalne. Wydano m.in. foldery do

wystaw: Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem ?wiata obywatel, Roz

tocze - pi?kno wokó? nas, Najpi?kniejsza historia ?wiata, wydawnictwo pokon
kursowe Najpi?kniejsza historia ?wiata. Nowy Testament w twórczo?ci osób

niewidomych i s?abowidz?cych, publikacj? poseminaryjn? Literatura w?oska na

tle literatury europejskiej i ?wiatowej oraz O ksi??ce prawie wszystko dokumen

tuj?c? realizacj? programu.

Ukaza?y si? dwa kolejne numery "Bibliotekarza Zamojskiego", tj. nr

1/2010 (31) i nr 2/2010 (32); czasopisma dokumentuj?cego dzia?alno?? sieci

bibliotek miasta Zamo?cia i powiatu ziemskiego zamojskiego.

Dzia?alno?? na rzecz rozwoju czytelnictwa i bibliotek w powiecie zamojskim
Ksi??nica Zamojska w roku sprawozdawczym pe?ni?a zadania biblioteki po

wiatowej. Dotacja na zadania powiatowe wynosi?a ogó?em 63 000, z której 55 000

PLN przeznaczono na pokrycie kosztów realizacji zada? w zakresie: udost?pnia-
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nia zbiorów, dzia?alno?ci informacyjno-bibliograficznej oraz instrukcyjno

metodycznej na rzecz samorz?dowych bibliotek powiatu ziemskiego i obs?ugi

czytelniczej jego mieszka?ców oraz 8 000 PLN na zakup zbiorów bibliotecznych.

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

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

ki filialne. Z ogólnej liczby 16 766 zarejestrowanych czytelników 4 952 (29,5%)

stanowi? czytelnicy spoza miasta Zamo?cia. Równie? w?ród ogólnej liczby za

rejestrowanych wypo?ycze? 334516 blisko 30% stanowi? udost?pnienia doko

nane dla czytelników spoza miasta Zamo?cia.

Czytelnicy wywodz?cy si? z powiatu ziemskiego, poza podstawow? obs?ug?

czytelnicz? korzystali równie? z pozosta?ych us?ug bibliotecznych, w tym
z oferty edukacyjno-kulturalnej oraz mo?liwo?ci poszukiwania informacji z wy

korzystaniem ?róde? tradycyjnych i elektronicznych. Na rzecz czytelników spo

za miasta udzielono roku sprawozdawczym 3 753 informacje (tj. 17,0% wszyst
kich informacji),

Dzia?alno?? instrukcyjno-metodyczna na rzecz 33 publicznych placówek

bibliotecznych w powiecie ziemskim (12 bibliotek gminnych, 3 bibliotek miej

sko-gminnych, 18 filii bibliotecznych) prowadzona przez instruktora ds. sieci

bibliotek w powiecie (1 osoba w pe?nym wymiarze czasu pracy) obj??a:
- 21 wyjazdów do 26 bibliotek w powiecie ziemskim oraz 7 wyjazdów do in

nych bibliotek i instytucji (Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie,
Centruin Kultury w Warszawie - udzia? u kongresie Biblioteka. Lubi? to! orga

nizowanym przez Fundacj? Rozwoju Spo?ecze?stwa Informacyjnego). Wyjazdy
do innych bibliotek i o?rodków w Polsce s?u?? utrzymaniu ??czno?ci bibliotek

samorz?dowych najni?szego stopnia (bibliotek gminnych) z bibliotekami ogól

nokrajowej sieci bibliotecznej, a tak?e u?atwiaj? ma?ym bibliotekom udzia?

w ogólnopolskich akcjach na rzecz unowocze?nienia placówek bibliotecznych.
Celem wyjazdów instruktorskich do bibliotek w powiecie zamojskim by?a na

tomiast, poza udzielaniem instrukta?u przywarsztatowego, pomoc w korzystaniu
z programów wspieraj?cych rozwój i unowocze?nienie bibliotek polskich, m.in.

z Programu Rozwoju Bibliotek, Biblioteka+, Mak+, Infrastruktura Bibliotek,

których celem jest przekszta?cenie bibliotek gminnych w nowoczesne centra

dost?pu do wiedzy i kultury, wprowadzenie ogólnopolskiego systemu kompute

rowego umo?liwiaj?cego zarz?dzanie zbiorami, wymian? informacji o ksi?go
zbiorach oraz zdalny dost?p do nich przez Internet dla czytelników.
- 149 porad (udzielanych telefonicznie oraz bezpo?rednio w Dziale Promocji
i Upowszechniania Czytelnictwa). Porady dotyczy?y ró?nych problemów dzia

?alno?ci bibliotecznej, m.in.: udzia?u bibliotek w programach dotuj?cych dzia

?alno?? biblioteczn?, planowania i sprawozdawczo?ci, udzia?u w ró?nych szko

leniach, uruchamiania i obs?ugi programu bibliotecznego MAK i instalacji wer

sji testowej MAK+, dzia?alno?ci kulturalno-o?wiatowej poszczególnych placó-
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wek bibliotecznych, dzia?alno?ci promocyjnej bibliotek, poprawy bazy lokalo

wej i sprz?towej bibliotek, a tak?e instrukta?u w zakresie prac wewn?trzbiblio

tecznych (ewidencja ró?nych materia?ów bibliotecznych, selekcja zbiorów, two

rzenie automatycznej bazy katalogowej, denominacja, katalogowanie), piloto
wania objazdowych wystaw organizowanych przez WBP w Lublinie.

Efektem poradnictwa i instrukta?u prowadzonego przez instruktora jest
uczestnictwo 6 bibliotek powiatu zamojskiego (?abunie, Komarów, Grabowiec,

Sitaniec, Su?ów, Radecznica) w wojewódzkich i ogólnopolskich programach,

dzi?ki którym biblioteki te modernizuj? lokale biblioteczne, pozyskuj? nowy

sprz?t biblioteczny, komputerowy oraz oprogramowanie, maj? bezp?atny dost?p
do szerokopasmowego Internetu. S?u?y to wszystko podniesieniu poziomu us?ug

?wiadczonych przez biblioteki na rzecz czytelników, a tak?e kszta?towania wi

zerunku biblioteki jako instytucji nowoczesnej, spe?niaj?cej oczekiwania ?ro

dowiska w którym dzia?a.

3. W ramach doskonalenia zawodowego bibliotekarze powiatu ziemskiego

uczestniczyli w 7 spotkaniach o charakterze szkoleniowo-integracyjnym zorga

nizowanych przez Ksi??nic? Zamojsk?, tj.:
- Obs?uga programu Word 2003 -

warsztaty organizowane dla 2. grup (26 i 29

IV 2010),
- wyjazd integracyjno-szkoleniowy do Muzeum w Hrubieszowie; zwiedzanie

wystawy Troja -

sen H Schliemanna, (16 i 22 IV 2010),
- Obs?uga programu Word 2007 -

warsztaty organizowane dla 2. grup (20-21 V

2010),
- spotkanie integracyjne z okazji Dnia Bibliotek i Bibliotekarza,
- Prezentacja systemu bibliotecznego MAK+,
- Biblioteka -

miejsce spotka? spo?eczno?ci lokalnej.
W 2010 r. na wniosek dyrektora Ksi??nicy Zamojskiej skierowany do Mini

stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2 bibliotekarki, tj. Henryka Adamowicz

z Biblioteki Publicznej Gminy Mi?czyn i Bo?ena Ligaj z Biblioteki Publicznej

Gminy Radecznica, uhonorowane zosta?y odznakami Zas?u?ony dla Kultury

Polskiej. Wr?czenie odznacze? odby?o si? podczas uroczysto?ci z okazji Powia

towego Dnia Animatora Kultury.

Kadra i sytuacja zawodowa bibliotekarzy
W 20 lOr. w sieci bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej zatrudnione by?y ogó?em

52 osoby, w tym 40 pracowników dzia?alno?ci podstawowej oraz 12 osób admi

nistracji i obs?ugi.

Wykszta?cenie bibliotekarskie posiadaj? 34 osoby, w tym wy?sze magister
skie 17 osób, 16 - studium bibliotekarskie i 1 osoba - ?rednie bibliotekarskie.

Trzy osoby w?ród pracowników merytorycznych posiadaj? wykszta?cenie wy?
sze inne ni? bibliotekarskie oraz 3 osoby wykszta?cenie ?rednie równie? nie bi

bliotekarskie.
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W 20 lOr. 5 osób uzupe?nia?o wykszta?cenie: 4 pracowników merytorycznych

(na kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa: 2 na studiach licencjackich,
2 na podyplomowych) oraz l osoba z administracji (uko?czy?a dokszta?canie).

We wrze?niu 2010 r. przeprowadzona zosta?a 5% regulacja p?ac dla wszyst
kich pracowników Ksi??nicy Zamojskiej. Regulacja nast?pi?a z wyrównaniem
od stycznia. W grudniu zosta?a wyp?acona nagroda roczna (3%). Na wniosek

Dyrektora Ksi??nicy Zamojskiej 3 pracowników merytorycznych Biblioteki

uhonorowanych zosta?o Odznak? Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zas?u?ony dla Kultury Polskiej.

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

W 2010 r. Ksi??nica Zamojska pozyska?a ogó?em 106704,07 PLN dotacji
od innych podmiotów, w tym:
- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogó?em 87687,04 PLN

(23 953 na zakup nowo?ci wydawniczych, 51 481 na realizacj? programu

O ksi??ce prawie wszystko oraz 12253,04 na realizacj? projektu Najpi?kniejsza
historia ?wiata. Biblia ?wiat?em ociemnia?ych),
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Lu

blinie ogó?em 5 300 PLN (2 200 na zakup ksi??ek oraz 3 100 na realizacj? za

dania Roztocze - pi?kno wokó? nas, w zakresie edukacji ekologicznej),
- z Fundacji ORANGE 13 716,03 PLN na realizacj? programu Akademia Oran

ge dla Bibliotek,
- z PGE Dystrybucja SA Oddzia? Zamo?? ogó?em 4000 PLN (2000 na zakup
ksi??ek dla dzieci, 2 000 na realizacj? programu Czytam i rysuj? z energi?),
- od zarz?dów spó?dzielni mieszkaniowych oraz zarz?dów osiedla ogó?em l 000

z? na dzia?alno?? na dzia?alno?? edukacyjno-kulturaln? z dzie?mi i m?odzie??
Ponadto Filia nr 5 Ksi??nicy Zamojskiej otrzyma?a w u?ytkowanie ksi?go

zbiór zakupiony na kwot? 3000 z? przez Zarz?d Fundacji Samodzielnego Pu

blicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Paw?a II w Zamo?ciu.

Wspó?praca ze ?rodowiskiem

W 2010 r. biblioteki Ksi??nicy Zamojskiej utrzymywa?y wspó?prac? z ró?ny
mi instytucjami i podmiotami dzia?aj?cymi na terenie miasta, powiatu i regionu.

By?y to g?ównie dzia?ania inicjowane przez biblioteki w zakresie aktywizacji

czytelniczej spo?ecze?stwa, zw?aszcza dzieci i m?odzie?y. W?ród instytucji

wspó?pracuj?cych znajduj? si? przedszkola, szko?y podstawowe, gimnazja mia

sta oraz powiatu zamojskiego, szko?y ponadgimnazjalne. Uaktualnione zosta?y

porozumienia i umowy o wspó?pracy z wy?szymi uczelniami dzia?aj?cymi na

terenie miasta (Wy?sza Szko?a Zarz?dzania i Administracji w Zamo?ciu, Pa?

stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Zamo?ciu, Wy?sza Szko?a Humanistycz
no-Ekonomiczna w Zamo?ciu).
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?cis?? wspó?prac? Ksi??nica utrzymywa?a z Bibliotek? Pedagogiczn? w Za

mo?ciu, instytucjami kultury dzia?aj?cymi na terenie miasta oraz ze Stowarzy
szeniem Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Wa?n? p?aszczyzn? wspó?pracy by?y kontakty z instytucjami dzia?aj?cymi na

rzecz osób chorych i niepe?nospraw.nych, m.in. z Oddzia?em Terenowym Polskie

go Zwi?zku Niewidomych w Zamo?ciu, Stowarzyszeniem Diabetyków - Ko?a

Terenowe w Zamo?ciu i w Bi?goraju, O?rodkiem Szkolno-Wychowawczym
w Zamo?ciu, O?rodkiem Rehabilitacyjno-Terapeutycznym "Krok za Krokiem"

w Zamo?ciu, O?rodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczym w Zamo

?ciu, Domem Pomocy Spo?ecznej w Krasnobrodzie, Szko?? Podstawow? nr 10

z Oddzia?ami Integracyjnymi w Zamo?ciu, warsztatami terapii zaj?ciowej dzia?a

j?cymi miasta i powiatu.

Halina Zieli?ska

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

Dzia?alno?? bibliotek publicznych

powiatu zamojskiego ziemskiego w 2010 roku

Sie? bibliotek

W 2010 roku sie? bibliotek publicznych powiatu ziemskiego zamojskiego

zmniejszy?a si? o 3 punkty biblioteczne. Tworzy?y j? 33 placówki biblioteczne

(3 biblioteki miejsko-gminne, 12 bibliotek gminnych, 18 filii bibliotecznych),
a tak?e 7 punktów bibliotecznych. Zlikwidowany zosta? punkt biblioteczny
w Hutkowie gm. Krasnobród i 2 punkty w gm. ?abunie (z powodu likwidacji
szkó? filialnych). Na terenie powiatu w 2010 r. funkcjonowa?y 2 placówki bi

blioteczne po??czone z o?rodkiem kultury: Biblioteka Publiczna w Kornarowie

Osadzie i jej filia w Zubowicach. Ponadto Biblioteka w Komarowie po??czona

jest z bibliotek? gimnazjaln? na podstawie Porozumienia z dnia 10 maja 2006 r.

w sprawie prowadzenia biblioteki gimnazjalnej zawartego pomi?dzy Samorz?

dowym O?rodkiem Kultury w Komarowie Osadzie a Publicznym Gimnazjum
w Komarowie-Osadzie. Równie? Filia w Zubowicach zlokalizowana jest w Ze

spole Szkó? w Zubowicach.

Biblioteka w Starym Zamo?ciu wy??czona zosta?a ze struktury Gminnego
O?rodka Kultury od pocz?tku 2010 r. i rozpocz??a dzia?alno?? jako samodzielna

instytucja kultury.
W 20 lOr. nie zlikwidowano ?adnej filii na terenie pow. zamojskiego. Zmniej

szono natomiast czas pracy Filii w Udryczach gm. Stary Zamo?? z Y:z do Y. etatu.

We wszystkich samorz?dach biblioteki by?y wpisane do rejestru instytucji kultury.
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Zbiory biblioteczne

Ksi?gozbiory bibliotek publicznych powiatu ziemskiego liczy?y 324916

ksi??ek i czasopism oprawnych (stan w dn. 31.12.2010). W ci?gu 2010 r. przy

by?o '12523 wol., w tym z zakupu: 11 292 wol. Porównuj?c do roku poprzed

niego zakup zbiorów do bibliotek zwi?kszy? si? o l 413 jed.
Wska?nik zakupu ksi?gozbioru wyniós? w powiecie ziemskim 10,4 wol. na

100 mieszka?ców (w 2009 r. 9,0), w Ksi??nicy Zamojskiej - 9,1 wol. (w 2009 r.

- 5,8).
W ci?gu 20 lOr. ze zbiorów bibliotecznych usuni?to 17 577 ksi??ek. W biblio

tekach terenowych wycofano 15252 wol., w tym w wyniku selekcji 12 597 wol.

W porównaniu z 2009 r. ksi?gozbiory w pow. ziemskim zamojskim zmniej

szy?y si? o 2 729 wol., w powiecie grodzkim (Ksi??nica Zamojska) zwi?kszy?y

si? o 5 878 wol.

W powiecie ziemskim zmniejszy?a si? z 299,7 do 298,0 liczba woluminów

na 100 mieszka?ców, w Zamo?ciu wska?nik ten wzrós? z 341,8 do 351,0 wol.

W 2010 r. biblioteki powiatu ziemskiego prenumerowa?y 144 czasopisma, tj.
o 12 wi?cej ni? w 2009 r. za? w Ksi??nicy Zamojskiej prenumerata wzros?a z 94

w 2009 r. do 101 czasopism w br.

ksi?goz- zakup zakup
Zakup w

liczba prenume-

Biblioteki
biory zbiorów w por.

wol/IOO
wol na rata cza-

wdn. wwol. do
mieszk.

\Op sopism
31.12.2010 w 2010 r 2009 r. mieszk. /egz./

Adamów 23932 310 30 6,2 477,2 O

Grabowiec 11156 312 -77 7,0 250,5 6

Komarów 11528 387 127 7,2 213,0 \O

Krasnobród 19945 566 -80 7,8 275,2 2

?abunie 30961 786 -34 12,4 490,2 9

Mi?czyn 14735 796 210 13,2 244,1 5

Nielisz 21852 327 87 5,6 376,4 3

Radecznica 22783 833 -168 13,2 360,9 14

Sitno 19875 481 131 7,2 299,2 O

Skierbieszów 13636 335 60 6,2 250,8 l

Stary Zamo?? 25538 923 133 17,1 472,6 4

Su?ów 25700 664 34 13,6 525,7 10

Szczebrzeszyn 19615 833 59 7,0 164,9 lO

Zamo?? (gm.) 49851 2697 955 12,8 237,2 58

Zwierzyniec 13809 1042 -47 14,6 193,1 12

razem 324916 11292 1413 10,4 298,0 144

Na zakup zbiorów wydano w 20 lOr. 236 332 z? (w tym ze ?rodków w?asnych

organizatorów 198399 z? oraz 37933 z? ze ?rodków MKiDN. W porównaniu do
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2009 r. ?rodki przeznaczone na zakup zbiorów zwi?kszy?y si? 045716 z?, g?ównie
ze ?rodków samorz?dowych - 038773 z?., ze ?rodków ministerialnych o 6 943 z?.

?rodki w?asne planowane na 2011 r. na zakup nowo?ci przez biblioteki wy

nosz? 165610 z?.

Czytelnictwo
W 2010 roku placówki biblioteczne zarejestrowa?y 30409 czytelników,

w powiecie ziemskim - 13 643 i 16 766 w Ksi??nicy Zamojskiej w Zamo?ciu.

W porównaniu z rokiem 2009 liczba czytelników zmniejszy?a si? o 929 (o -378

w powiecie ziemskim i o -551 w Ksi??nicy Zamojskiej).

Wska?nik zasi?gu czytelnictwa wyniós? w powiecie ziemskim 12,5 czytelni
ków na 100 mieszka?ców (w 2009 r. 12,8), w Zamo?ciu - 25,2 (w 2009 r. 26,0).

trz' zed ta
..

b' ó i?s b l/ypozyczema z lor w na zewn? l na mIeJSCU pr s wi?j? pon ze ta e e:

liczba
Rozczytanie w tym wypo?.

Biblioteki czytelni-
(czytelni- Wypo?yczenia wypo?y- ksi??ek/l

cyl100 na zewn?trz czenia czytelni-
ków

mieszk.) ksi??ek ka

Adamów 475 9,5 8646 8646 18,2
Grabowiec 498 11,2 13243 13065 26,2

Komarów 577 10,7 31534 30931 53,6

Krasnobród 742 10,2 12398 12398 16,7

?abunie 1135 18,0 15917 15543 13,7

Mi?czyn 847 14,0 15826 15826 18,7

Nielisz 327 5,6 7493 7493 22,9

Radecznica 1355 21,5 21716 20593 15,2

Sitno 572 8,6 11641 11014 19,3

Skierbieszów 801 14,7 20498 20498 25,6

Stary Zamo?? 546 10,1 5084 5084 9,3

Su?ów 598 12,2 15677 14636 24,5

Szczebrzeszyn 1145 9,6 40636 40582 35,4

Zamo?? (gm.) 2999 14,3 53561 50656 16,9

Zwierzyniec 1026 14,3 27874 27874 27,2

razem 13643 12,5 301744 294839 21,6

Wypo?yczenia zbiorów:

Biblioteki zbiory ogó?em w tym ksi??ki
czasopisma zbiory
nieoprawne specjalne

Wypo?yczenia
301744 294839 6779 126

nazewn?trz

wypo?yczenia
12886 7732 5116 38

na miejscu

w
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Zmiany liczby wypo?ycze? w porównaniu do 2009 r.:

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

nieOQrawne specjalne

Wypo?yczenia
14923 13834 1064 25

na zewn?trz

wypo?yczenia
-613 -490 -119 -4

na miejscu

Obs?uga czytelnicza specjalnych grup u?ytkowników bibliotek

Wszystkie biblioteki pow. zamojskiego obejmuj? obs?ug? czytelnicz? osoby
starsze i niepe?nosprawne. W 20 lOr. zarejestrowano l 176 osób specjalnej tro

ski korzystaj?cych z us?ug naszych bibliotek. Bibliotekarze obs?uguj?c osoby
niepe?nosprawne i starsze n?jcz??ciej korzyst?j? z pomocy uczniów, s?siadów,

opiekunów, rodziny lub sami dostarczaj? zamówione ksi??ki pod wskazany ad

res. Wiele bibliotek ma w swojej ofercie us?ug? ksi??ka na telefon dla osób

z trudno?ciami w poruszaniu si?. Niektóre w ramach nawi?zanej wspó?pracy
z o?rodkami skupiaj?cymi ludzi specjalnej troski u?atwiaj? dost?p nie tylko
do zbiorów ale organizuj? te? inne formy aktywno?ci bibliotecznej.

W 2010 r. szczególn? aktywno?? w zakresie dzia?a? podejmowanych na

rzecz tej grupy u?ytkowników spo?ród bibliotek wiejskich wykaza?y:
- Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowcu we wspó?pracy z Warsztatami

Terapii Zaj?ciowej w Hrubieszowie zorganizowa?a spotkanie integracyjne
przy ognisku wraz ze zwiedzaniem naj ciekawszych zak?tków Grabowca,

wystaw? prac uczestników Warsztatów, spotkania z ciekawymi lud?mi (mjr.
Zbigniewem Krukiem, dr Jackiem Feduszk?). Odby?y si? te? integracyjne
spotkania: op?atkowe i wielkanocne dla osób niepe?nosprawnych i starszych,

wyjazd do stadniny koni oraz wyjazd do kina. W ramach przeprowadzonej

modernizacji siedziby biblioteki i domu kultury wykonano podjazd dla wóz

ków inwalidzkich, likwiduj?c w ten sposób bariery architektoniczne dla osób

niepe?nosprawnych.
- Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz zorganizowa?a warsztaty komputerowe dla

seniorów, w ramach których odby?o si? 7 spotka? warsztatowych. W programie
szkolenia, m.in.: pod??czanie komputera do Internetu, komunikatory - gadu
gadu, Skype, pobieranie plików z Internetu, operacje na dysku, wyszukiwanie

plików i folderów w komputerze, zakupy w sieci, poznawanie systemu Win

dows Vista, poczta elektroniczna, konto Google - mo?liwo?ci, oferta- gmail,
-

Warsztaty Internet ?ród?em inspiracji adresowane do emerytów odbywa?y si?
w gm. Komarów Osada (w Komarowie i Zubowicach).

- Gminna Biblioteka Publiczna w Radecznicy nawi?za?a wspó?prac? z Samo

dzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Ra

decznicy. W ramach tej wspó?pracy personel szpitala umo?liwia wyj?cie pa

cjentom do biblioteki lub przyprowadza pacjentów wymagaj?cych opieki.
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Pozosta?e biblioteki pow. zamojskiego nie organizowa?y odr?bnych imprez
dla tej grupy u?ytkowników.

Najbardziej aktywn? dzia?alno?? na rzecz obs?ugi bibliotecznej czytelników

specjalnej troski, na terenie obydwu powiatów, wykazuje O?rodek Czytelnictwa

Niepe?nosprawnych oraz Filia nr 5 Ksi??nicy Zamojskiej (zlokalizowana w Sa

modzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papie?a Jana Paw?a II

w Zamo?ciu. W prowadzeniu dzia?alno?ci czytelniczej i integracyjnej OeN

wspó?pracuje ze wszystkimi o?rodkami i instytucjami zajmuj?cymi si? osobami

niepe?nosprawnymi na terenie miasta Zamo?? i pow. Zamojskiego.

Sytuacja zawodowa bibliotekarzy. Zmiany kadrowe.

Stan zatrudnienia na stanowiskach bibliotekarskich w bibliotekach publicz

nych w skali powiatu zwi?kszy? si? o 2 etaty. W porównaniu z 2009 rokiem

zwi?kszono zatrudnienie po l etacie w GBP Grabowiec, Krasnobród, Zwierzy
niec. O l etat zmniejszy?o si? zatrudnienie w BPG Zamo?? z s. w Sita?cu. O Y4

etatu zmniejszono zatrudnienie w FB Udrycze (gm. Stary Zamo??). Za?

w Ksi??nicy Zamojskiej o tak? sam? cz??? etatu zatrudnienie wzros?o.

W 2010 r. w bibliotekach publicznych powiatu zamojskiego nast?pi?y nast?

puj?ce zmiany kadrowe na stanowiskach bibliotekarskich:

-

gm. Zamo??, Filia Wysokie - od 7.01.2010 r. odesz?a na emerytur? Irena Ku

?akowska a na jej miejsce przesz?a Dorota Mika. Te zmiany spowodowa?y

zmniejszenie (w por. z 2009 r.) zatrudnienia w gm. Zamo?? o l etat.

-

gm. ?abunie - od 7.02.2010 r. na okres 1 roku zatrudniono na miejsce Ryszar

dy Karabin, na pe?ny etat Cezarego Polich?.
-

gm. Grabowiec - w marcu zatrudniono na etat Beat? Smo?? (wzrost zatrudnie

nia o l etat w por. z 2009 r.).
-

gm. Krasnobród - od 3.03.20 l O do 2.03.2011 r. zatrudniono dodatkowo 1 osob? w

ramach prac interwencyjnych, na okres zwolnienia lekarskiego dyrektora MGBP.

-

gm. Stary Zamo?? - zmniejszono zatrudnienie w Filii w Udryczach z ? do Y4 etatu.

- MGBP w Zwierzy?cu - od 20.09.2010 r. na pe?ny etat z biura pracy zatrud-

niono Joann? Szpuga (wzrost zatrudnienia o 1 etat).
- Ksi??nica Zamojska - od 1.04.2010 r. zatrudniono Magd? Szafarsk? wykszta?
cenie wy?sze bibliotekarskie. Nast?pi? wzrost zatrudnienia o Y4 etatu na stano

wiskach bibliotekarskich (odszed? Robert Urban ? etatu, natomiast Iwona Byli
na po urlopie macierzy?skim w ub. r. wróci?a na ? etatu. O 1 etat zmniejszy?o

si? zatrudnienie pracowników administracji i obs?ugi.
Stan zatrudnienia w dniu 31.12.2010 r. w bibliotekach publicznych powiatu

ziemskiego wynosi? 46 osób, 35 - na pe?nych etatach i 11 na rycza?tach. W po

równaniu z analogicznym okresem roku ubieg?ego stan zatrudnienia zwi?kszy?

si? o 2 osoby. W bibliotekach wiejskich pracowa?o 38 bibliotekarzy i 8 w mia

stach: Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec.
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W Ksi??nicy Zamojskiej i 6. filiach pracowa?o 40 osób dzia?alno?ci podsta

wowej w tym l osoba na Y:z etatu. Stanowi to 39,5 etatu, tj. o Y4 etatu wi?cej
ni? VI analogicznym okresie ubieg?ego roku.

Ogó?em w bibliotekach pow. ziemskiego i grodzkiego pracowa?o 86 pra

cowników dzia?alno?ci podstawowej na 80 etatach przeliczeniowych, co stano

wi wzrost o 2 etaty w stosunku do 2009 r.

Mimo wzrostu zatrudnienia nie mo?na mówi? o poprawie sytuacji zawodo

wej w bibliotekach naszego powiatu. Mimo ?e zmniejszy?a si? liczba bibliotek

z l-osobow? obsad? kadrow? (obecnie 3 biblioteki gminne) zatrudnienie w nie

których bibliotekach nadal jest niewystarczaj?ce. Prac? bibliotekarzy cz?sto wspo

magaj? nieprzygotowani do zawodu sta?y?ci, zatrudniani w bibliotekach na kilka

miesi?cy, ale to nie wp?ywa korzystnie na prac? bibliotek. Ponadto coraz cz??ciej
na bibliotekarskich etatach zatrudniane s? osoby na tzw. prace interwencyjne
op?acane przez pó? roku przez biuro pracy, za? pozosta?? cz??? z bud?etu bibliote

ki. Niepokoj?ce jest równie? to, ?e w bibliotekach zwi?ksza si? liczba nowoza

trudnionych bez wykszta?cenia bibliotekarskiego. Tylko nieliczni podejmuj? do

kszta?canie w zakresie bibliotekoznawstwa. W 2010 r. wykszta?cenie bibliotekar

skie uzupe?nia?y 2 osoby z pow. ziemskiego (Dorota Mika gm. Zamo??, Agniesz
ka Maciocha gm. Zwierzyniec) oraz 4 osoby z Ksi??nicy Zamojskiej (2 osoby
studia podyplomowe: Angelika Sarzy?ska, Joanna ?uk i 2 licencjackie: Dorota

Piasecka, Stanis?aw Dul- na bibliotekoznawstwie i informacji naukowej UMCS).

Infrastruktura bibliotek.

Sta?ych zmian lokali bibliotecznych w pow. zamojskim w stosunku do 2009 r.

nie by?o. Jedynie GBP w Sitnie przeniesiona zosta?a na okres przebudowy obecnego
lokalu do budynku miejscowej szko?y. Pozosta?e placówki nawet w okresie prowa

dzonych remontów i modernizacji funkcjonowa?y w dotychczasowych siedzibach.

W 2010 r. przeprowadzono remonty i modernizacje lokali nast?puj?cych bibliotek:
- GBP Adamów - w 20 lOr. prowadzona by?a adaptacja pomieszcze? dla biblio

teki gminnej w s?siaduj?cej remizie stra?ackiej. Przeprowadzk? biblioteki za

planowano na I kwarta? 2011 r.

- GBP Grabowiec - budynek w którym mie?ci si? biblioteka i GOK przeszed?

gruntowny remont - wymiana dachu, adaptacja do celów u?ytkowych piwnic,
nowa elewacja wraz z dociepleniem budynku, wykonanie podjazdu dla osób

niepe?nosprawnych, nowa kostka brukowa przed budynkiem. W bibliotece wy

montowano stare boazerie, wymieniono instalacj? elektryczn? i pomalowano

?ciany.
- GBP ?abunie - zako?czono trwaj?cy od 2009 r. remont biblioteki wraz z do

datkowym pomieszczeniem przeznaczonym na czytelni?. Wymieniono sprz?t

biblioteczny, zainstalowano monitoring, wykonano nowe napisy i rozdzielacze

do ksi?gozbioru. W II kwartale 2010 r. zako?czono remont.
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- GBP Radecznica - malowanie ?cian w bibliotece gminnej i filii oraz wymiana
okna w filii.

- GBP Sitno - biblioteka gminna przeniesiona do lokalu Gimnazjum na czas

rozbudowy budynku dla Biblioteki i O?rodka Promocji Kultury i Sportu.
- GBP Su?ów -

modernizacja lokalu biblioteki gminnej, filii w S?siadce
oraz adaptacja mieszkania na lokal biblioteki filialnej w Michalowie przepro

wadzona dzi?ki dotacji z programu Infrastruktura Bibliotek (50 tys. z?).
- GBP Zamo?? z)s. wSita?cu - z programu Infrastruktura Bibliotek (20 tys. z?)
- remont FB w Zawadzie: zagospodarowanie dodatkowej powierzchni (15 m-),
m.in.: docieplenie lokalu, zmiana o?wietlenia, kasetony. FB Wysokie -

zakup
werticali do okien i wyposa?enie w nowe meble k?cika dla dzieci; FB P?oskie -

nowe meble do k?cika dla dzieci; Biblioteka Gminna - zakup 14 krzese?.

- MGBP Zwierzyniec - remont bie??cy: drobne remonty i malowanie ?cian.

W 2011 r. prowadzone s? dalsze inwestycje w zakresie poprawy bazy loka

lowej bibliotek:

- GBP Adamów - zako?czenie prac i przeprowadzka do zaadaptowanych
na potrzeby biblioteki pomieszcze? w remizie stra?ackiej.
- GBP Komarów Osada - planowane pozyskanie budynku do adaptacji na po

trzeby biblioteki.

- Krasnobród - remont pomieszcze? biblioteki gminnej i wymiana mebli biblio

tecznych oraz wymiana okna w Filii w Hutkach.

- GBP Radecznica - wymiana pod?óg w bibliotece gminnej i filii.

- GBP Sitno - budowa nowych pomieszcze? dla biblioteki wraz z rozbudow?

obecnej siedziby Biblioteki i O?rodka Promocji Kultury i Sportu. Rozbudow?

rozpocz?to w 2010 r.

- GBP Skierbieszów -

planowana rozbudowa budynku, w którym mie?ci si?
Biblioteka i Przedszkole.

Udzia? bibliotek w projektach, grantach, konkursach, w tym tak?e finan

sowanych ze ?rodków UE w 20 lOr., pozyskane kwoty (poza ?rodkami

z MKiDN na zakup nowo?ci wydawniczych). Biblioteki uczestnicz?ce w PRB,

Biblioteka+, DKK, Infrastrukturze bibliotek.

Wszystkie biblioteki publiczne naszego powiatu czyni?y starania o pozyska
nie ?rodków pozabud?etowych na ró?ne zadania i sk?ada?y wnioski do ró?nych

programów, m.in.:

do Lokalnych Grup Dzia?ania

- GBP Skierbieszów na utworzenie kafejki internetowej wraz z multimedialn?

czytelni? na 25 000 z?., wniosek zosta? przyj?ty i b?dzie realizowany w 2011 r.

- SOK w Komarowie-Osadzie wspó?realizuje projekt adresowany do Kó? Go

spody? Wiejskich ze ?rodków LGD Gotujemy, dekorujemy, podajemy.
W 2011 r. biblioteka b?dzie sk?ada? wniosek do LGD na zaj?cia wakacyjne
dla dzieci.
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do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
- MGBP w Zwierzy?cu na dofinansowanie zakupu sprz?tu komputerowego

(10 stanowisk komputerowych do kawiarenki internetowej) - realizacja do
.

tacji w 2011 r.

- MGBP w Krasnobrodzie, przy której dzia?a Punkt Informacji Turystycznej,

(25 OOOz?) na promocj? Miasta i Gminy Krasnobród (zakup stoisk turystycz

nych, sprz?tu do ekspozycji materia?ów promocyjnych, wydanie przewodni
ka i map)

-

przyznane ?rodki wykorzystane zostan? w 2011 r.

do Programu Rozwoju Bibliotek (2010 r.):

- GBP w ?abuniach wraz z FB w Ruszowie (biblioteka wiod?ca) otrzyma?a

sprz?t na kwot? 18 018,06 z?.

- GBP Komarów i FB Zubowice (biblioteka partnerska) sprz?t na kwot?

12797,73 z?.

- GBP Grabowiec (biblioteka partnerska) sprz?t na kwot? 8 319,29 z?.

Do II naboru w 2011 r. wnioski z?o?y?o nast?pnych 10 bibliotek samorz?dowych.
z programu Infrastruktura Bibliotek dofinansowanie otrzyma?y:
- GBP Su?ów - "Remont, modernizacja, adaptacja lokali bibliotecznych

Gminnej Biblioteki Publicznej w Su?owie" - 50 000 z?.

- BPG Zamo?? zJs. wSita?cu - "Modernizacja filii w Zawadzie, meble dla

biblioteki i filii" - 20 000 z?.

dotacje z programu Akademia Orange dla Bibliotek otrzyma?y:
- GBP Grabowiec - 2 196,15 z?.

- SOK w Komarowie-Osadzie - l 687 z?.

- MGBP w Krasnobrodzie - l 670,81 z?.

- GBP Nielisz - l 152 z?.

- GBP Su?ów - 587 z?.

- BPG Zamo?? z s. w Sita?cu - 5 087 z?.

- MGBP Zwierzyniec - 3 072,86 z?.

-

Ksi??nica Zamojska - 13 716,03 z?.

W programie Biblioteka+ szkolenia dla bibliotekarzy - w cyklu 5 dwudnio

wych zjazdów uczestniczyli bibliotekarze z nast?puj?cych gmin Mi?czyn, Sitno,

Skierbieszów, Su?ów, Szczebrzeszyn.

Dyskusyjne Kluby Ksi??ki - 2 (w Sita?cu i Ksi??nicy Zamojskiej).
Jak co roku najwi?kszy udzia? w pozyskiwaniu ?rodków pozabud?etowych

mia?a Ksi??nica Zamojska systematycznie uczestnicz?ca w ró?nych konkursach

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

Danuta Zwoli?ska

--------?.<>.?--------
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Najpi?kniejsza historia ?wiata ...

W 2010 r. Ksi??nica Zamojska im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Za

mo?ciu realizowa?a przedsi?wzi?cie Najpi?kniejsza historia ?wiata. Biblia ?wia

t?em ociemnia?ych. By?o ono skierowane do osób niepe?nosprawnych. Opraco

wany przez O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych Ksi??nicy Zamojskiej
projekt móg? by? realizowany dzi?ki finansowej dotacji Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Operacyjnego Wydarzenia

artystyczne
- Literatura. Efektem rzeczowym realizowanego projektu by?o wy

dawnictwo Najpi?kniejsza historia ?wiata. Biblia ?wiat?em ociemnia?ych w ilo

?ci 200 egz. i 200 egz. folderu Najpi?kniejsza historia ?wiata do wystawy po

konkursowej prac plastycznych laureatów.

Celem projektu by?o:
l. Promowanie czytelnictwa, wzbogacanie, rozwijanie i umacnianie zaintere

sowania ksi??k? i jej przes?aniem w?ród niepe?nosprawnych: dzieci, m?o

dzie?y i doros?ych na przyk?adzie Biblii (ksi??ki wszechczasów).
2. Stworzenie mo?liwo?ci do rozwoju intelektualnego, zainteresowa? i zdolno

?ci twórczych osobom, które przez dysfunkcj? wzroku maj? utrudniony do

st?p do dóbr kultury i ich wspó?tworzenia.
3. Znoszenie barier psychologicznych pomi?dzy ?rodowiskiem ludzi zdrowych

a osobami chorymi, poprzez promowanie twórczo?ci artystycznej i literackiej

niepe?nosprawnych, czemu s?u?y wystawa pokonkursowa i wydawnictwo.
4. Nawi?zywanie, rozwijanie i umacnianie wspó?pracy z o?rodkami i instytu

cjami skupiaj?cymi osoby z dysfunkcj? wzroku na terenie miasta Zamo??,

powiatu zamojskiego, województwa lubelskiego i ca?ego kraju.
Punktem kluczowym projektu by? ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny

Najpi?kniejsza historia ?wiata. Nowy Testament w twórczo?ci osób niewido

mych i s?abowidz?cych.
Konkurs poprzedzi?y wydarzenia kulturalne, które poszerza?y wiedz? na te

mat Biblii, i tym samym przygotowywa?y uczestników do wzi?cia udzia?u

w konkursie.

Dnia 28 maja w Ksi??nicy Zamojskiej odby?y si? warsztaty Ewangelia a ?y
cie codzienne niepe?nosprawnych. Prowadzi? je dr hab. Wojciech Otr?bski prof.
KUL, kierownik Katedry Psychologii Rehabilitacji Katolickiego Uniwersytetu

Lubelskiego.
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Uczestnikami warsztatów by?y osoby niepe?nosprawne w ró?nym wieku

i z ró?nych zamojskich o?rodków: Oddzia?u Polskiego Zwi?zku Niewidomych
w Zamo?ciu, Warsztatu Terapii Z?j?ciowej przy Parafii ?w. Micha?a Archanio?a,
War ztatu Terapii Zaj?ciowej przy ul. Orlicz-Dreszera i Warsztatu Terapii Zaj?

ciowej przy O?rodku "Krok za krokiem".

Zasadniczym celem warsztatów by?o pokazanie uczestnikom, ich opiekunom
oraz osobom towarzysz?cym, w jaki sposób porz?dkowa? w?asne ?ycie, korzy

staj?c ze wskazówek zawartych w Biblii. Ewangelia jest zbiorem drogowska
zów pokazuj?cych jak ?y?, aby ka?dy etap naszego ?ycia by? wa?ny i fascynuj?

cy. W prowadzonej dyskusji uczestnicy wyra?ali swoje opinie, m.in. ?e nie

wszystkie tre?ci z Biblii, pomimo ich m?dro?ci, s? ?atwe do zaakceptowania
i realizowania w ?yciu.

Zaj?cia warsztatowe wykaza?y, ?e Biblia jest niesamowitym kluczem do po

rz?dkowania naszych relacji z innymi: w domu, szkole, miejscach pracy. Jak wa?

ne dla uczestników i osób im towarzysz?cych by?y te warsztaty, ?wiadczy?y roz

mowy, wzruszenia i podzi?kowania za zorganizowanie spotkania Dyskusje za

ko?czy? wyst?p wokalny m?odzie?y z Warsztatu przy O?rodku "Krok za Kro

kiem". Wyrazem rado?ci wszystkich uczestników by? wspólny ?piew i taniec.

Dnia 9 czerwca w Ksi??nicy Zamojskiej odby?o si? spotkanie z ks. dr. Cy

prianem Morycem OFMCap, historykiem sztuki, biblist? i wyk?adowc? w Insty
tucie Kulturoznawstwa KUL. Spotkanie przebiega?o po has?em Biblia inspiracj?
dla twórczo?ci artystycznej dawniej i dzi?. Mia?o charakter wyk?adu otwartego,
w którym uczestniczy?y przede wszystkim osoby niepe?nosprawne, ich opieku
nowie i wychowawcy, ale tak?e czytelnicy Ksi??nicy Zamojskiej wywodz?cy

si? z innych grup.
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Wyk?adowca opowiada? o biblijnych inspiracjach w sztuce i architekturze. By?a to

prawdziwa podró? po zabytkach sztuki sakralnej od pierwszych wieków chrze?cija?
stwa do wspó?czesno?ci. Wyk?ad wzbogaca? pokaz multimedialny, który potwierdza?

zachwyt sztuk? sakraln?. M.in. okres ?redniowiecza omawiany by? na przyk?adzie

wspania?ych budowli sakralnych z kolorowymi witra?ami. Swoje miejsce w tej "po

dró?y" w czasie i przestrzeni, znalaz?a tak?e Katedra Zamojska, jako obiekt dobrze

znany uczestnikom spotkania. Na przyk?adzie liter z alfabetu greckiego i ?aci?skiego,

zdobi?cych ?ciany ?wi?tyni, wyk?adowca t?umaczy? jedno?? chrze?cijan, któr? one

symbolizuj?. Jednocze?nie wyk?adowca sprawdza? w?ród s?uchaczy znajomo?? pre

zentowanych obrazów, rze?b i budowli, która okaza?a si? zaskakuj?co wysoka.

Wyk?ad by? interpretacj? s?ów filozofa i teologa Abrahama Joshue Heschela

- Nie ma nic pi?kniejszego od Biblii. S?owa te rozpocz??y i zako?czy?y wyk?ad.

Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny Najpi?kniejsza historia ?wiata. Nowy
Testament w twórczo?ci osób niewidomych i s?abowidz?cych, trwa? od czerwca do

pa?dziernika 2010 r. Jego g?ównym celem by?o pog??bienie wiedzy o Biblii i jej roli

w ?yciu cz?owieka, zw?aszcza niepe?nosprawnego, a tak?e stworzenie mo?liwo?ci

do artystycznego wypowiedzenia si? na ten temat osobom z dysfunkcj? wzroku.

Konkurs przeprowadzony by? w dwóch kategoriach wiekowych: dla dzieci

i m?odzie?y do lat 16 oraz dla doros?ych od lat 17. Powo?ane zosta?y dwie komi

sje konkursowe: do oceny prac plastycznych i do oceny prac literackich.

W sk?ad komisji oceniaj?cej prace literackie wesz?y:
l. Ewa Kawa?ko - absolwentka Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu

Lubelskiego w Lublinie, edytor
2. Jaros?aw Siek - literat, autor ksi??ek dla dzieci
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3. Edyta Wójcik - absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Wy?szej Szko?y Pedagogicznej w Krakowie, pracownik Ksi??nicy Zamojskiej.

pokonano oceny 33 prac literackich (utwory poetyckie, prozatorskie, proza

poetycka), które wp?yn??y od 15 uczestników z trenu ca?ego kraju.

Komisja w sk?adzie:

l. Katarzyna Kuku?owicz-Siek - absolwentka Wydzia?u Artystycznego Uni

wersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie

2. Urszula Rdest - nauczyciel na Wydziale Terapeuta Zaj?ciowy w Medycz

nym Studium Zawodowym w Zamo?ciu

3. Leszek Wygachiewicz - fotograf, grafik w Tygodniku Zamojskim,

pracowa?a nad ocen? prac plastycznych. Na konkurs wp?yn??o 111 prac 96 autorów.

Komisja wysoko ocenia?a poziom artystyczny wszystkich nades?anych prac,

zwróci?a uwag? na ró?norodno?? technik plastycznych: witra?, rze?ba na wysokim

poziomie, ceramika, malowanie na jedwabiu i na p?ytach pil?niowych, kola? z

papieru, rysunek o?ówkiem, formy przestrzenne. Szczególn? uwag? zwrócono na

bogat? kolorystyk?, pracoch?onno?? i stopie? trudno?ci wykonania pracy.

Ogólnie na konkurs nap?yn??y 144 prace od 111 uczestników z 17 instytucji
i o?rodków dla niepe?nosprawnych, oddzia?ów i okr?gów Polskiego Zwi?zku

Niewidomych z ca?ego kraju, mi?dzy innymi: z Okr?gu Lubelskiego, Okr?gu

Mazowieckiego, Kujawsko-Pomorskiego, ?ódzkiego i Podkarpackiego.
Nagrodzono i wyró?niono 51 prac (14 literackich i 37 plastycznych) 45 autorów.

Wszystkie nagrodzone prace plastyczne mo?na by?o ogl?da? od 8 listopada
do 31 grudnia 2010 r. na wystawie pokonkursowej, która by?a zaprezentowana
w holu I pi?tra Ksi??nicy Zamojskiej. Prace wyeksponowane na wystawie

wzbudza?y wielki podziw i uznanie osób zdrowych dla talentów artystycznych
i wielkiego zaanga?owania ich niepe?nosprawnych twórców.

Wydawnictwo, b?d?ce swego rodzaju podsumowaniem przedsi?wzi?cia,
zawiera wszystkie wyró?nione prace plastyczne i literackie ogólnopolskiego
konkursu Najpi?kniejsza historia ?wiata. Nowy Testament w twórczo?ci osób

niewidomych i s?abowidz?cych.
W ocenie organizatorów zak?adane przez projekt cele zosta?y osi?gni?te i mam

nadziej?, ?e prze?ycia towarzysz?ce osobom aktywnie uczestnicz?cym w przed

si?wzi?ciu, zaprocentowa?y podniesieniem w?asnej samooceny w ich dalszym

?yciu. My?l? te?, ?e wszystkie wydarzenia i dzia?ania, jakie mia?y miejsce, w ra

mach realizacji projektu przyczyni?y si? do promocji twórczo?ci osób niepe?no
sprawnych i przeciwdzia?ania ich spo?ecznemu wykluczeniu. Wszystkim nato

miast przynios?y wiele rado?ci, jak? daje kontakt z dobrem i pi?knem.

Danuta Wójcik

---------+<>+---------
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Czytam i rysuj? Z energi?

14 stycznia 2011 r. w siedzibie g?ównej Ksi??nicy przy ul. Kamiennej 20

odby?o si? podsumowanie Il edycji konkursu Czytam i rysuj? z energi? organi

zowanego przez Ksi??nic? Zamojsk?, a sponsorowanego przez PGE Dystrybu

cja S.A. Oddzia? Zamo??.

Od pocz?tku grudnia wszystkie filie ksi??nicy wraz z Oddzia?em dla Dzieci

i M?odzie?y w zamojskich przedszkolach prowadzi?y g?o?ne czytanie tekstów

literackich mówi?cych o pr?dzie i urz?dzeniach elektrycznych: Kazimierza

Szymeczko Zemsta budzika, W?odzimierza Scis?owskiego Dwa pstryki techniki,

Wandy Chotomskiej Od rzeczy do rzeczy, Juliana Tuwima Pstryczek elektry

czek, Ma?gorzaty Str?kowskiej-Zar?by Tygrys w ?cianie.

Rozg?osu naszym dzia?aniom nada?a równie? akcja informacyjna w lokal

nych mediach: Tygodniku Zamojskim, portalu Roztocze on-line, e-Zamo??, Ka

tolickim Radiu Zamo??

Odwiedzaj?c przedszkola i naszych m?odych adeptów czytelnictwa zapoznawa

?y?my dzieci z w?a?ciwymi sposobami bezpiecznego obchodzenia si? z pr?dem.

Akcja mia?a u?wiadomi? m?odym ludziom dobrodziejstwa p?yn?ce z u?yt
kowania energii elektrycznej; jej ogromne zastosowanie we wspó?czesnym
?wiecie (komórki, bankomaty, komputery itd.), ale te? jak wielkim niebezpie
cze?stwem mo?e si? sta? u?ywana w niew?a?ciwy sposób.

Jury w sk?adzie: Danuta Kawa?ko, Bo?ena Gomu?ka, Robert Gomu?ka i Pawe?

Czecha Iski wysoko oceni?o poziom 323 prac jakie nap?yn??y na konkurs z 13

przedszkoli; kryterium podzia?u na kategorie by? wiek uczestników konkursu:

- 5 lat (wp?yn??y 93 prace)
- 6 lat (wp?yn??o 230 prac)

35



Prace oceniane by?y pod k?tem zgodno?ci z tematem konkursu, estetyki wy

konania i oryginalnego spojrzenia na energi? elektryczna oraz jej znaczenie

w ?yciu codziennym. Uwag? jurorów zwróci?y szczególnie te po?wi?cone alter

natywnym ?ród?om energii.

Wybrane przez jury prace s? wyrazem innego spojrzenia na problem energii

przez m?ode pokolenie, bardziej eko i zgodnego z natur?.

Nagrodami g?ównymi uhonorowano 8 prac, a 28 wyró?niono.

Spotkanie otworzy?a w imieniu dyrektora Ksi??nicy p. Halina Zieli?ska wi

taj?c zebranych go?ci. Sponsora konkursu PGE Dystrybucja reprezentowa? pan

Sebastian Kawa?ko, który przypomnia? pocz?tki wspó?pracy PGE i Ksi??nicy

Zamojskiej, wyrazi? te? ch?? kontynuacji kolejnych edycji konkursu.

Porz?dek uroczysto?ci odczyta?a koordynator konkursu p. Joanna Ko?tun,

przedstawiciel jury skierowa? kilka ciep?ych s?ów do autorów nagrodzonych

prac i rozpocz??a si? wielka chwila dla m?odych laureatów.

Dzieci przyby?y na fina? konkursu pod opiek? nauczycieli przedszkolnych
oraz dumnych ze swych pociech rodziców.

Ka?dy nagrodzony odbiera? osobi?cie gratulacje od jurorów, nagrody ksi??
kowe i dyplomy wr?cza?y panie Halina Zieli?ska i Joanna Ko?tun.

Dla tych bardzo m?odych ludzi by?o to cz?sto pierwsze publiczne wyst?pie
nie, trem? wida? by?o na niejednym obliczu.

Otuchy i ?mia?o?ci dzieciom dodawa?a otwarta i bezpo?rednia postawa wr?

czaj?cego kolorowe, sympatyczne pluszaki p. Sebastiana Kawa?ko, przybijaj?

cego "pi?tk?" z ka?dym przedszkolakiem.
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Nagrody otrzymali nie tylko laureaci konkursu, ale te? pedagodzy i przed
szkola bior?ce udzia? w akcji.

Po emocjach cz??ci oficjalnej laureaci z rado?ci? zaj?li si? przygotowanymi
?akociami i zabaw? taneczn? w towarzystwie rówie?ników.

Dla bibliotekarek by?y to równie? pe?ne wra?e? chwile, widok "naszych"
maluchów odbieraj?cych nagrody i wyró?nienia by? nagrod? dla nas pracuj?

cych z m?odymi czytelnikami.

Jadwiga Kucharska

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

W miejscu u?wi?conym wiedz? i histori? ...

18 pa?dziernika 20 lOr. w Galerii Exlibris Ksi??nicy Zamojskiej, odby?o si?

spotkanie z ordynariuszem diecezji zarnojsko-lubaczowskiej, ksi?dzem bp. Wa

c?awem Depo.

Organizatorami spotkania by?y: Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Me

dialnej im. Jana Paw?a II, Dyrekcja Oficyny Wydawniczej "Adam" w Warsza

wie, Ksi??nica Zamojska im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego.

Spotkanie poprowadzi? ks. Jacek Rak, dyrektor Katolickiego Radia Zamo??.

Przedstawiciele Oficyny Wydawniczej ,,Adam" Adam Mazurek i Stefan Budzy?ski,

zaprezentowali swoje wydawnictwa oraz przybli?yli sylwetk? biskupa. Uczestnicy
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dowiedzieli si?, ?e biskup ceni dramaty Karola Wojty?y, poezj? ks. Jana Twardow

skiego i Romana Brandstaettera oraz lubi sport, zw?aszcza lekkoatletyk?.

Ksi?dz dr hab. Krzysztof Guzowski, prof KUL, przedstawi? krótk? recenzj?
ksi??ek biskupa: Dotkn?? Chrystusa, Raduj si? twoj? wiar?, Chrystus kerygmatycz

ny. Chrystus kerygmatyczny nie g?osi? hase?, idei Odda? swoje ?ycie. To jest keryg
mat. Mi?o?? i Prawda spotka?y si? na krzy?u Chrystusa. Spotkanie z Chrystusem jest

faktem i charyzmatem. Jezusa dotykamy pomagaj?c osobie, która utraci?a sens ?y

cia, kiedy mówimy jej o Jezusie tak, by odzyska?a w Nim sens i wiar?.

Ksi?dz biskup podzi?kowa? za dar tego spotkania w Ksi??nicy - ( ... ) w miej
scu u?wi?conym wiedz? i histori? i podkre?li? jego wyj?tkowo??, poniewa? od

bywa?o si? ono w przeddzie? Jego rocznicy chrztu ?wi?tego. Biskup stwierdzi?,
?e Bóg ma plan wobec ka?dego z nas i nasza liczna obecno?? by?a wielk? rado

?ci?: Dzi?kuj? za to, ze jeste?cie, za to, ze jeste?cie dla mnie darem, a jednocze
?nie otrzyma?em Was, by równie? za Was odpowiedzie?, odpowiedzie? za Wasza

drog? ?ycia i wiary. Podkre?li? równie?, ?e aby by? prawdziwym chrze?cijani
nem trzeba dotkn?? Chrystusa ca?ym sob?, swoim ?yciem.

Biskup zako?czy? spotkanie s?owami: Pan Bóg nie lubi po?piechu i pozdrowie?
bez dostrze?enia osoby, dlatego wierz?, ?e zasiada przed moim domem ka?dego dnia

i przygotowuje nolry dzie? dla mnie i dla oczekuj?cych mnie ludzi. Takiej ?wiado

mo?ci oczekiwania i uprzedzaj?cej ?aski Bo?ej dzi? ka?demu z Pa?stwa ?ycz?.
Po spotkaniu mo?na by?o porozmawia? z ksi?dzem biskupem, kupi? Jego

ksi??ki (dochód ze sprzeda?y przeznaczony jest na remont zamojskiej katedry).
Po autograf i dedykacj? uczestnicy spotkania ustawili si? w kolejce przez ca??

d?ugo?? Galerii Exlibris.

Edyta Wójcik

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

Spotkanie autorskie z Ann? Rychter

W dniu 8 marca 2011 r. w Filii m 6 odby?o si? spotkanie Czytelników z An

n? Rychter, autork? ksi??ki ?yj?ca w Polsce i inne stany niewa?ko?ci. Nieprzy
padkowo dniem spotkania by? 8 marca - Dzie? Kobiet, czas kiedy o kobietach

my?limy szczególnie ciep?o.
Zarówno osoba Autorki, tematyka opowiada?, jak i ich g?ówne bohaterki s?

zwi?zane z Polsk? wschodni?. Problemy poruszone w ?yj?cej. .. to odzwiercie

dlenie mentalno?ci, warunków ?ycia, nadziei i rozczarowa?, które towarzysz?

ka?dej z uniwersalnych postaci przewijaj?cych si? przez karty ksi??ki.

Impreza mia?a charakter ?ywego teatru: cz??? bior?cych w niej udzia? go?ci
w??cznie z Autork? by?a ucharakteryzowana na bohaterki opowiada? lub posia-
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da?a ich specyficzne atrybuty. W czasie spotkania wykorzystano nagranie audy

cji Radia Lublin z dnia 9.01.2011 r., po?wi?conej autorce i jej ksi??ce.

Dyskusja, która wywi?za?a si? nad tre?ci? ksi??ki i losami jej bohaterek, po

dzieli?a uczestników na grup? osób, które uto?samia?y si? z opisanymi w ksi??
ce sytuacjami, i osoby, które nigdy nie zazna?y podobnych do?wiadcze?, za?

?ywio?owa wymiana zda? ?wiadczy?a o silnym ?adunku emocjonalnym, jaki

kryje w sobie ksi??ka autorstwa naszej kole?anki.

Spotkanie zosta?o zorganizowane przez pracowników Filii nr 6, by?o sponso

rowane przez Zarz?d Osiedla Karolówka, a autorka ksi??ki zgodzi?a si? wzi??
w nim udzia? nieodp?atnie.

Alicja Nizio?

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

Infrastruktura bibliotek w bibliotekach Gminy Su?ów

Remont, modernizacja, adaptacja lokali bibliotecznych Gminnej Biblioteki

Publicznej w Sulowie - to zadanie realizowane w ramach programu Infrastruktura
bibliotek w 2010 r. Ca?kowity koszt zadania wyniós? 70071,53 z? z czego

50000,00 z? pozyskano ze ?rodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo

wego. Pozosta?e ?rodki finansowe biblioteka otrzyma?a z bud?etu Gminy Su?ów.
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W ramach projektu w bibliotece g?ównej zosta?a wymieniona pod?oga oraz

drzwi wej?ciowe. Wymieniono meble biblioteczne (rega?y, lada biblioteczna).

Zmieniono kolorystyk? ?cian, co spowodowa?o, ?e biblioteka sta?a si? ciep?a,

jasna i przyjazna. Wydzielono i wyposa?ono k?cik dla dzieci.

Dzi?ki funduszom z projektu mogli?my wyremontowa? nowy lokal, do któ

rego zosta?a przeniesiona Filia Biblioteczna w Michalowie, mieszcz?ca si? do

tychczas w pomieszczeniu o pow. 26 m2• Lokal (dotychczasowe mieszkanie w

bloku) dostosowano do potrzeb bibliotecznych. Wymieniono pod?ogi, stolark?

okienn? i drzwiow?, zamontowano nowe o?wietlenie, wyremontowana zosta?a

toaleta. Nowy lokal biblioteki (63 m2) jest jasny i przestronny. W dwóch po

mieszczeniach ustawiony jest ksi?gozbiór, pozosta?a cz??? to: czytelnia, toaleta

i pokój socjalny dla pracownika.
Remont zosta? przeprowadzony równie? w Filii Bibliotecznej w S?siadce.

Wymienione zosta?y wszystkie okna oraz drzwi wej?ciowe, zamontowano tak?e

nowe o?wietlenie. Wymieniono stare i niejednorodne rega?y oraz pomalowano

wszystkie pomieszczenia.

Korzystaj?c z bezp?atnych konsultacji architekta w ramach programu uda?o si?
ca?kowicie zmieni? wystrój oraz ustawienie mebli, co da?o nam mo?liwo?? wy

eksponowania np. k?cika dla dzieci. Zakup nowych mebli bibliotecznych oraz

wykonane remonty pozwoli?y na popraw? wystroju i estetyki naszych bibliotek.
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Wszystkie dzia?ania podejmowane w ramach projektu mia?y na celu popra

w? warunków pracy w bibliotece oraz stworzenie nowoczesnej, estetycznej
i przyjaznej dla naszych' czytelników biblioteki.

Udzia? w programie "Infrastruktura bibliotek" to nie koniec naszych stara?

o unowocze?nienie bibliotek na terenie gminy Su?ów. W 2011 r. z?o?yli?my

aplikacj? do II rundy Programu Rozwoju Bibliotek jako biblioteka wiod?ca.

Dzi?ki temu biblioteki wyposa?one zostan? w nowoczesny sprz?t komputerowy
i multimedialny oraz nowe oprogramowanie. Bibliotekarze uczestniczy? b?d?
w cyklu szkole? podnosz?cych kompetencje zawodowe co na pewno wp?ynie na

jako?? ?wiadczonych us?ug,
Od stycznia biblioteki gm. Su?ów wyd?u?y?y czas pracy. Biblioteka gminna

dost?pna jest dla czytelników przez sze?? dni w tygodniu, filie cztery dni w ty

godniu. Serdecznie zapraszamy.

Aneta Gil

41



IclRELACJE
69. rocznica rozpocz?cia masowej zag?ady ?ydów

w obozie zag?ady w Be??cu

W dniu 17 marca 2011 r. w Muzeum - Miejscu Pami?ci w Be??cu odby?y si?

uroczysto?ci upami?tniaj?ce 69. rocznic? rozpocz?cia masowej zag?ady ?ydów
w obozie zag?ady w Be??cu.

W uroczysto?ciach uczestniczyli przedstawiciele korpusów dyplomatycz

nych Izraela i Stanów Zjednoczonych, w?adz wojewódzkich, administracji sa

morz?dowej oraz wielu instytucji i organizacji oraz m?odzie? szkolna. Obecni

byli m.in.: ambasador Izraela, attache ds. kultury Ambasady Izraela, Naczelny
Rabin RP, przedstawiciele Ambasady Stanów Zjednoczonych i Museum Holo

kaustu w Waszyngtonie, kierownik Muzeum Wi?zienia "Pawiak" w Warszawie

oraz delegacje z Gminy Lubycza Królewska, Rady Powiatu w Tomaszowie Lu

belskim i Towarzystwa Opieki nad Majdankiem.

Uroczysto?? rozpocz??o wyst?pienie dyrektora Pa?stwowego Muzeum na

Majdanku Tomasza Kranza. Nast?pnie g?os zabra? wiceambasador Izraela Na

dav Eshcar, po czym odczytane zosta?y listy Marsza?ka Województwa Lubel

skiego Krzysztofa Hetmana i Wojewody Lubelskiego Genowefy Tokarskiej.

Modlitw? za pomordowanych w Niszy Ohel odmówili Naczelny Rabin RP

Michael Schudrich i ksi?dz Stanis?aw Sza?a?ski. Z?o?ono wie?ce i zapalono
znicze przy kamiennej ?cianie, na której zosta?y wyryte imiona pomordowanych
w obozie.

W drugiej cz??ci programu obchodów odby?o si? otwarcie wystawy fotogra
fii Andrzeja Poleca Hayo haya ... By? sobie ?wiat.... Fotografie prezentowane na

wystawie to zapisane w czasie obrazy ludzi, miejsc, fragmenty architektury
i krajobrazów, upami?tniaj?ce ?ydów polskich. Wystaw? mo?na ogl?da? do

31.12.2011 r.

Ostatnim punktem uroczysto?ci by?a promocja publikacji Roberta Kuwa?ka

pt. Obóz zag?ady w Be??cu.

Ksi??ka ukaza?a si? nak?adem Pa?stwowego Muzeum na Majdanku. Jest to

pierwsza naukowa monografia dotycz?ca tego o?rodka natychmiastowej ?mierci

- fabryki ?mierci. Praca zosta?a napisana w oparciu o materia?y pochodz?ce
z archiwów niemieckich, które nie by?y dotychczas wykorzystane w historiogra
fii polskiej. Materia? ?ród?owy jest znikomy, relacje s? tak?e ?ladowe, gdy?
obóz prze?y?a tylko jedna osoba, a liczba uciekinierów z Be??ca wynosi ogó?em

pi?? osób. W?ród nich znajdowa?y si? dwie kobiety deportowane z ?ó?kwi, któ

re bezpo?rednio po przywiezieniu ukry?y si? i po kilku godzinach wydosta?y si?
na zewn?trz. Powróci?y one do ?ó?kwi i niestety ponownie trafi?y w r?ce Niem-
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ców - zgin??y. Trzecim uciekinierem by? dentysta z Krakowa, który równie? nie

doczeka? dnia wyzwolenia. Czwarty - Chaim Hirszman zgin?? w Polsce ju? po

zako?czeniu wojny. Jedynym ocala?ym by? Rudolf Reder, który pracowa? przy

usuwaniu zw?ok z komór gazowych i ich grzebaniu w zbiorowych mogi?ach.
W Be??cu pocz?tkowo istnia? jedynie obóz pracy przymusowej dla ?ydów

i Cyganów, jednak?e Niemcy szybko dostrzegli korzystne po?o?enie miejsco
wo?ci. Be??ec le?a? niemal na ?rodkowej linii terenu dawnej Ma?opolski tutaj

przecina?y si? drogi z zachodu, wschodu i po?udnia.
O?rodek zag?ady w Be??cu budowano pi?? miesi?cy od listopada 1941 r. do

marca 1942 r. Obóz w Be??cu istnia? krótko, do grudnia 1942 r. i s?u?y? wy??cz
nie natychmiastowej masowej zag?adzie ludzi. Przeci?tnie mordowano 10 tys.

osób dziennie. Pocz?tkowo przyjmowano, ?e w obozie zgin??o 600 tys. osób,

jednak z ?róde? wynika, ?e liczba ofiar jest mniejsza. W ci?gu zaledwie dziesi?
ciu miesi?cy Niemcy zamordowali ok. 500 tys. osób - ?ydów polskich oraz

z ZSRR, Austrii, Belgii, Czechos?owacji, Danii, Holandii, Niemiec, Norwegii
i W?gier. Zgin??o tu równie? wielu Polaków z pobliskich miejscowo?ci, g?ów
nie za pomoc udzielon? ?ydom. Brygada ?ydowskich robotników równie? zo

sta?a w ca?o?ci zlikwidowana. Od stycznia do lipca 1943 r. o?rodek znajdowa?

si? w stanie likwidacji i zacierania ?ladów zbrodni. Zw?oki pomordowanych

wydobywano z masowych mogi? i palono, a ko?ci starto w specjalnej maszynie
na nawóz. Wszystkie obiekty obozu zosta?y usuni?te. Na miejscu obozu zasa

dzono las, zacieraj?c prawie ca?kowicie ?lady masowej zbrodni.

W obozie znajdowa?y si? nieliczne baraki dla za?ogi SS, stra?ników ukrai?

skich i niewielkiej liczby wi??niów pracuj?cych dla oprawców. Zbiorowe trans

porty ?ydów przywo?ono do obozu poci?gami. Po wyp?dzeniu ofiar z wago

nów pozbawiano ich baga?y i kierowani byli do k?pieli i dezynfekcji. P?dzono
ich do rozbieralni. i ?a?ni, które w rzeczywisto?ci by?y komorami gazowymi.
Kobietom przed wprowadzeniem do ?a?ni obcinano w?osy. W komorach gazo

wych wszyscy znajdowali si? nago. Wybudowano 6 komór gazowych, w któ

rych u?miercano jednorazowo oko?o 2 tys. ludzi za pomoc? spalin dieslowskie

go silnika radzieckiego czo?gu T 34, ze specjalnym filtrem usuwaj?cym ze spa

lin charakterystyczn? wo?, dzi?ki czemu uzyskiwano bezbarwny i bezwonny
tlenek w?gla, który zabija? ofiary w ci?gu 20 min. Przy roz?adowaniu transportu,

grzebaniu zw?ok i segregacji ubra? oraz baga?y pracowa?o 500 ?ydów. Byli oni

stale wymieniani - chorych i s?abych zabijano, a na ich miejsce dobierano no

wych. G?ównym zadaniem robotników ?ydowskich by?o wyci?ganie cia? po

mordowanych z komór gazowych i ich grzebanie. Zw?oki grzebano ciasno war

stwami na?o?one jedne na drugich. Cz??? z tych ?ydów wykorzystano pó?niej
do zatarcia ?ladów zbrodni, po czym zostali oni wywiezieni do o?rodka zag?ady
w Sobiborze i tam zamordowani. Najprawdziwsza, doskonale zorganizowana

fabryka ?mierci.
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Komendantami obozu w Be??cu byli Odilo Globocnik i Christian Wirth.

Globocnik po?kn?? trucizn? w maju 1945 r. Wirth zosta? zastrzelony przezjugo
s?owia?skich partyzantów.

Bogumi?a Kasprzak
Alina Malinowska

--------?.o ... --------

Projekt digitalizacyjny
dla ma?ych i ?rednich instytucji kultury

17-18 listopada 2010

Biblioteka Narodowa w Warszawie zorganizowa?a w dniach 17-18 listopada
2010 r. kurs pt. Projekt digitalizacyjny dla ma?ych i ?rednich instytucji kultury.
By? on adresowany do bibliotekarzy oraz dla pracowników instytucji kultury.

Kurs obejmowa? wyk?ady z organizacji i finansowania projektu digitaliza
cyjnego, zasad i prawnych ogranicze? udost?pniania zbiorów cyfrowych oraz

wizyt? w pracowni digitalizacji Biblioteki Narodowej.

Wyk?ady dotycz?ce projektu digitalizacyjnego i jego organizacji prowadzi?

Remigiusz Lis. Podczas zaj?? zosta?y poruszone tematy: pomys? na projekt, cele

digitalizacji, kryteria wyboru dokumentu, warianty projektu, digitalizacja w?a

sna, us?ugi zewn?trzne, udost?pnianie zbiorów cyfrowych, wspó?praca z biblio

tekami cyfrowymi.

Katarzyna ?laska prowadzi?a wyk?ady dotycz?ce finansowania projektu digita

lizacji, w których zosta?y podane mo?liwo?ci pozyskania funduszy na ten cel.

Warunki lokalowe, wyposa?enie, rodzaje sprz?tu do digitalizacji, czyli ca??

organizacj? pracowni digitalizacyjnej omówi?a Hanna Wróblewska. Uczestnicy

odwiedzaj?c pracowni? digitalizacji Biblioteki Narodowej mogli zapozna? si?

zjej wygl?dem i funkcjonowaniem.

Wyk?ad Joanny Pot?gi dotyczy? udost?pniania zasobów cyfrowych (opro

gramowania, schematów metadanych) oraz prawnych ogranicze? udost?pniania
obiektów cyfrowych.

Dwudniowy kurs zako?czy?a dyskusja. Wszyscy uczestnicy otrzymali ?wia

dectwa uczestnictwa w kursie.

Zaj?cia prowadzone w czasie kursu zosta?y bardzo wysoko ocenione przez

pracowników instytucji kultury.

Magda Szafarska

---------.0 ... --------
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Automatyzacja bibliotek publicznych
Biblioteka Narodowa, 25-26 listopada 2010 r.

W dniach 25 i 26 listopada 2010 r. w budynku Biblioteki Narodowej w War

szawie odby?a si? IX Ogólnopolska Konferencja z cyklu Automatyzacja biblio

tek publicznych pt. Regionalne sieci wspó?pracy -

strategie, narz?dzia, realiza

cje. Konferencja zosta?a zorganizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich we wspó?pracy z Bibliotek? Publiczn? m.st. Warszawy i Bibliotek?

Narodow?. Udzia? wzi?li pracownicy bibliotek z ca?ej Polski. Uczestników kon

ferencji powitali przewodnicz?ca SBP El?bieta Stefa?czyk, wicedyrektor Bi

blioteki na Koszykowej Katarzyna Materska oraz dyrektor BN - Tomasz Ma

kowski.

Intencj? cyklu konferencji jest popularyzacja wyników bada? nt. stanu au

tomatyzacji, w tym internetyzacji bibliotek publicznych, omówienie kierunków

rozwoju technologii informacyjnych i oprogramowania dla bibliotek. Spotkanie
25-26 listopada 20 lOr. po?wi?cone by?o projektowaniu i budowie rozleg?ych
sieci bibliotecznych w Polsce, mo?liwo?ciom wykorzystania e-learningu w usta

wicznym kszta?ceniu kadr bibliotekarskich oraz udzia?owi bibliotek publicznych
w tworzeniu bibliotek cyfrowych.

Sesj? pierwsz? - Systemy biblioteczne prowadzi?a Katarzyna Materska. Re

ferat wprowadzaj?cy pt. Problemy wspó?pracy bibliotek w zakresie wsp?lkata

logowania i tworzenia katalogów centralnych na ?wiecie wyg?osi?a prof. Marta

Grabowska (UW), nast?pnie Raport o stanie automatyzacji bibliotek publicz

nych -

Katarzyna Winogrodzka (BP Dzielnicy W?ochy, Warszawa), NUKA T -

system wspó?pracy bibliotek publicznych - Maria Burchard (Centrum NUKAT).
W kolejnej cz??ci sesji przedstawiciele bibliotek publicznych zaprezentowali

regionalne systemy biblioteczne: Agnieszka Strojek (Biblioteka Publiczna m.st.

Warszawy
- Biblioteka G?ówna Województwa Mazowieckiego, Warszawa)

omówi?a Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej; Lilia Marcinkiewicz

(Ksi??nica Pomorska, Szczecin) - Rozproszony Katalog Bibliotek. RoK@Bi;
Jolanta Ubowska (Dolno?l?ska Biblioteka Publiczna, Wroc?aw) - Dolno?l?ski
zasób biblioteczny. Projekt systemowej integracji informatycznej bibliotek pu

blicznych na Dolnym ?lqsku; Wojciech Kowalewski (WBP Kraków) - Fidkar

Ma?opolski - dokonania, trudno?ci, perspektywy.

Sesj? drug? - Digitalizacja oraz e-Iearning - kierunki wspó?pracy w biblio

tekach prowadzi? Remigiusz Lis. Centrum Kompetencji ds. digitalizacji zbiorów

bibliotecznych omówi?a Katarzyna ?laska (wicedyrektor BN), Któr?dy p?yn?
zera a któr?dy jedynki - workjlow digitalizacji - Joanna Pot?ga i Dariusz Para

dowski (BN), Repozytorium egzemplarza obowi?zkowego publikacji elektro

nicznej
- Katarzyna Slaska oraz Trendy web 2. O w e-learningu -

Katarzyna Wi

tek (Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH).
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Sesj? trzeci? -

Oprogramowanie. Projekty i programy prowadzi?a Katarzyna
?laska. Mi?dzy bitami i atomami. Cyfrowa przysz?o?? ksi??ki omówi? Edwin

Bendyk (tygodnik Polityka), Projekt Access IT -

intensyfikacja obiegu kultury

poprzez wymian? umiej?tno?ci z zakresu technologii informacyjnych - Adam

Dudczak, Marcin Werla (Pozna?skie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe),

Bibliografia regionalna elementem sieci wspó?pracy w województwie lubelskim

- Bo?ena Lech-Jab?o?ska (WBP Lublin), Si?a m?drego samorz?du. Zintegrowa

ny system biblioteczny dla pi?ciu powiatów Ma?opolski - Magda Miller (MB P

Gorlice). Ostatnia cz??? sesji po?wi?cona by?a systemowi MAK+: MAK+ - ra

port z pocz?tków wdro?enia przedstawi? Tomasz Cie?lik (Instytut Ksi??ki), Or

ganizacja procesów bibliotecznych w systemie MAK+ - Jolanta Klauza (WBP,

Toru?), Praca w MAK + w bibliotekach województwa warmi?sko-mazurskiego -

Maria Kulikowska (MBP, Nidzicy).

Konferencji towarzyszy? Interaktywny Salon Nowoczesnych Technologii,
w którym uczestnicy mogli zapozna? si? z nowinkami technologicznymi,
z mo?liwo?ci? ich testowania i wykorzystania w bibliotekach: DDP - Digital
Document Professionals, Libranova: NowaBiblioteka.pl, Aleph, Fundacja
Orange + TP SA, Sokrates, MOL, ABM Marketing, Tomaco.

Konferencja by?a adresowana w szczególno?ci do kadry kierowniczej biblio

tek publicznych, jak te? do specjalistów dzia?ów IT. Jej celem by?o zaprezento
wanie wyników bada? z zakresu automatyzacji bibliotek publicznych, okre?le

nie kierunków wspó?pracy i rozwoju z wykorzystaniem nowych technologii
oraz wymiana do?wiadcze?.

Magda Szafarska

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

I Regionalna Konferencja Programu Rozwoju Bibliotek

Dnia 15 grudnia 2010 r. w Wojewódzkiej Bibliotece publicznej im. Hiero

nima Lopaci?skiego w Lublinie odby?a si? I Regionalna Konferencja Programu

Rozwoju Bibliotek. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele w?adz central

nych i samorz?dowych oraz bibliotekarze - uczestnicy I rundy Programu.

Zgromadzonych go?ci powita?a Zofia Ciuru? -

dyrektor WBP w Lublinie.

Wicewojewoda Lubelski Henryka Strojnowska podkre?li?a rol? placówek bi

bliotecznych w zmieniaj?cej si? rzeczywisto?ci. Miros?aw Korbut - dyrektor

Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urz?du Marsza?kowskiego odczyta?
list adresowany do uczestników Konferencji od Marsza?ka Województwa

Krzysztofa Hetmana. Prezes Fundacji Rozwoju Spo?ecze?stwa Informacyjnego
- Jacek Wojnarowski przedstawi? dotychczasowy przebieg Programu Rozwoju
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Bibliotek w skali kraju. Pawe? Kordybacha - regionalny koordynator PRB

omówi? funkcjonowanie programu w województwie lubelskim. Ide? i funkcjo
nowanie gminnej koalicji na rzecz rozwoju bibliotek w gminie Hrubieszów za

prezentowali, m.in. dyrektor Gminnego O?rodka Kultury w Wo?ajowicach -

Danuta Kloc i Wójt Gminy Jan Mo?odecki. Karol Langie ze Stowarzyszenia
Architektów Polskich przedstawi? do?wiadczenia z projektu Kszta?towanie prze

strzeni w bibliotece realizowanego w ramach programu Infrastruktura Bibliotek

- Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Ostatnim akcentem Konferencji by?o ?wi?teczne spotkanie op?atkowe, które

u?wietni?a krótkim wyst?pem Magda Welc z Niedrzwicy Du?ej - laureatka III

edycji programu TVN Mam talent.

(drk)
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I [i] POMOCE METODYCZNE

Zachowaj pi?kno Roztocza na kolejne tysi?clecia
regulamin konkursu plastyczno-fotograficznego
XI edycja regionalnego konkursu ekologicznego

Przyroda nasza ma w sobie tyle pi?kna.
?e kto razjqpozna? do ko?ca ?ycia pozostaje pod jej urokiem

W?odzimierz PuchaJski

Cele konkursu:

- poznawanie oraz popularyzacja bogactwa i ró?norodno?ci ?rodowiska natural-

nego Roztocza;
- rozwijanie wra?liwo?ci na problemy ?rodowiska naturalnego;
- budzenie podziwu dla pi?kna i ró?norodno?ci przyrody;
- zach?cenie do dzia?alno?ci artystycznej, b?d?cej wyrazem fascynacji natur?.

Organizator: .

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

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

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

fotografii, prezentuj?cych najurokliwsze zak?tki Roztocza.

3. Prace nale?y wykona?: plastyczne w formacie A-3 w dowolnej technice pla
stycznej (dzieci ze szko?y podstawowej), fotografi? w formacie A-4 (dla po

zosta?ych uczestników).
4. Ka?dy uczestnik mo?e przedstawi? do konkursu: maksymalnie l prac? pla

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

5. Prace konkursowe nale?y podpisa? w?asnym imieniem i nazwiskiem, poda?
wiek, dok?adny adres oraz adres szko?y i tytu? pracy.

6. Termin sk?adania prac do 20.05.2011 r. w Centrum Informacji Ekologicznej

(p. nr 3), Ksi??nicy Zamojskiej, ul. Kamienna 20.

7. Oceny prac, w 3 kategoriach wiekowych, dokona komisja powo?ana przez

organizatora.
8. Og?oszenie wyników i wr?czenie nagród nast?pi do 20.06.2011 r. O dok?ad

nym terminie fina?owej imprezy zawiadomimy laureatów indywidualnie.
9. Prace konkursowe przechodz? na w?asno?? organizatora.
10. Uczestnicy konkursu oraz osoby zaproszone na podsumowanie konkursu

przyje?d?aj? na w?asny koszt.
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] l. Informacje o konkursie: tel. 084 627 11 54 w. 28, www.biblioteka.zamo??.pl

Wykonano dzi?ki wspó?finansowaniu

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie

Bogumi?a Kasprzak

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

Historia mo?e by? pasj?
- wydarzenie buduj?ce mój patriotyzm

regulamin konkursu plastycznego adresowanego do osób niepe?nosprawnych

I. Organizatorzy:

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

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

II, Cele konkursu:

I. Rozwijanie i pog??bianie uczu? patriotycznych.
2. Stworzenie mo?liwo?ci osobom niepe?nosprawnym do zaprezentowania

swoich zdolno?ci i umiej?tno?ci artystycznych.

III. Zasady uczestnictwa:

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

gionu lubelskiego:
- doros?ych z ró?nych ?rodowisk
- dzieci i m?odzie?y z klas integracyjnych, o?rodków szkolno-wychowawczych

i rehabilitacyjnych.
2. Zadaniem uczestników jest przedstawienie wydarzenia historycznego, z któ

rego jeste?my dumni i które wyzwala w nas uczucia patriotyczne. Mo?e to

by? te? posta?, która przyczyni?a si? do rozs?awienia Polski.

3. Organizatorzy pozostawiaj? zainteresowanym konkursem wybór formy pla

stycznej, techniki i materia?ów u?ytych do wykonania pracy w przedstawie
niu i interpretacji tematu.
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4. Prace powinny by? zaopatrzone w metryczk? zawieraj?c?: tytu? pracy, na

zwisko, imi? i wiek autora oraz dok?adny adres do korespondencji. W przy

padku uczestników zrzeszonych w o?rodkach, stowarzyszeniach lub innych
instytucjach dla niepe?nosprawnych, równie? adres placówki.

5. Nades?ane prace oceniane b?d? w dwóch kategoriach:
I kategoria - dzieci do lat 16

II kategoria - doro?li od lat 17

IV. Terminy:
1. Prace nale?y sk?ada? do dnia 1 marca 2011 r. w Ksi??nicy Zamojskiej, ul.

Kamienna 20, pok. Nr 10 (O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych) w ponie
dzia?ek, wtorek, ?rod? i pi?tek w godz. 9.00 - 17.00

Adres do korespondencji:
Ksi??nica Zamojska im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego
ul. Kamienna 20, 22-400 Zamo??

V. Postanowienia ogólne:
1. Oceny prac dokona komisja powo?ana przez organizatorów.

2. Og?oszenie wyników nast?pi w marcu 20] 1 r. O wynikach konkursu i do

k?adnym terminie imprezy fina?owej, laureaci zostan? powiadomieni listow

nie lub telefonicznie.

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

Dodatkowe informacje dotycz?ce konkursu udzielane b?d? pod numerem tele

fonu 84 62 711 54 wew. 36.

Danuta Wójcik

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

Rocznice literackie 2012
- wybór-

225 rocz. ?mo - TOMASZ KAJETAN W?GIERSKI (1756-1787), pol. poeta, t?umacz

440 rocz. ?mo -ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI (1572-1503), pisarz pol.
485 TOCZ. UT.

- ?UKASZ GÓRNICKI (1527-1603), pol. humanista, pisarz

STYCZE?
1.01 75 rocz. UT.

- ADAM Wr?NIEWSKI-SNERG (1937-1995), pisarz pol.
3.01 120 rocz. UT. -JOHN RONALD REUEL TOLKIEN (1892-1973), pisarz ang.

10.01 55 rocz. ?mo - GABRIELA MISTRAL (w?a?c. Lucila Godoy Alcayaga) (1889-
1957), poetka chil.; 1945 - Nagroda Nobla

10.01 120 rocz. ur.
- MELCHIOR WA?KOWICZ (1892-1974), pol. pisarz, publicysta
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175 rocz. UL
- WALERY ?OZI?SKI (1837-1861), pisarz pol.15.01

15.01 390 rocz. ur.
- MOLIER (w?a?c. Jean Baptiste Poquelin) (1622-1673), kome

diopisarz fr.

10 rocz. ?mo - CAMILO JOSE CELA (1916-2002), pisarz hiszp.; 1989 - Na

groda Nobla

17.01

130 rocz. UL
- ALAN ALEXANDER MILNE (1882-1956), pisarz ang., autor

ksi??ek dla dzieci

18.01

21.01 100 rocz. ur. - ALFRED SZKLARSKI (1912-1992), pol. pisarz, autor utworów

dla m?odzie?y; 9.04 - 20 rocz. ?mo

5 rocz. ?mo - RYSZARD KAPU?CI?SKI (1932-2007), dziennikarz, reporta

?ysta i publicysta; 4.03 - 80 rocz. UL

23.01

100 rocz. UL
- MARIAN BRANDYS (1912-1998), pol. pisarz, publicysta,

reporta?ysta

25.01

130 rocz. UL - VIRGINIA WOOLF (1882-1941), ang. pisarka25.01

27.01 180 rocz. UL
- LEWI S CARROLL (wla?c. Charles Lutwidge Dodgson) (1832-

1898), ang. pisarz, poeta, matematyk
28.01 10 rocz. ?mo - ASTRID LINDGREN (1907-2002), szw. autorka utworów dla

dzieci; 14.11-105 rocz. ur.

30.01

LUTY

2.02

2.02

5 rocz. ?mo - SIDNEY SHELDON (1917-2007), pisarz amer.; 11.02 - 95 rocz. UL

130 rocz. ur.
- JAMES JOYCE (1882-1941), pisarz irl.

25 rocz. ?mo - ALISTAIR MACLEAN (1922-1987), pisarz szkoc.; 28.04 - 90

rocz. UL

3.02

7.02

8.02

8.02

15 rocz. ?mo - BOHUMIL HRABAL (1914-1997), pisarz czes.

200 rocz. UL - KAROL DICKENS (1812-1870), pisarz ang.

90 rocz. UL
- TADEUSZ GAJCY (1922-1944), poeta pol.

25 rocz. ?mo - BRONIS?AWA WAJS-PAPUSZA (17.08.1908 lub 10.05.1910-

8.02.1987), poetka pisz?ca w j?z. romskim

10.02 50 rocz. ?mo - W?ADYS?AW BRONIEWSKI (1897-1962), poeta pol.; 17.12

- 115 rocz. ur.

10.02

10.02

11.02

175 rocz. ?mo - ALEKSANDER PUSZKIN (1799-1837), poeta ros.

80 rocz. ?mo - EDGAR WALLACE (1875-1932), pisarz ang.

40 rocz. ?mo - MARIAN HEMAR (wla?c. M. Hescheles) (1901-1972), pol.

poeta i satyryk
16.02 255 rocz. ur.

- JULIAN URSYN NIEMCEWICZ (1757-1841), pol. dramaturg,

powie?ciopisarz, poeta i pami?tnikarz
17.02

19.02

100 rocz. UL - ANDRE NORTON (1912-2005), amer. pisarka SF i fantasy
60 rocz. ?mo - KNUT HAMSUN (w?a?c. Knud Pederson) (1859-1952), pisarz
norw.; 1920 -

Nagroda Nobla

200 rocz. Uf.
- ZYGMUNT KRASI?SKI (1812-1859), pol. poeta i dramaturg

100 rocz. ur.
- ZOFIA CB'?DZY?SKA (1912-2003), pol. pisarka, t?umaczka

95 rocz. ur. - ANTHONY BURGESS (1917-1993), pisarz bryt.

19.02

24.02

25.02

25.02

26.02

26.02

26.02

170 rocz. UL
- KAROL MAY (1842-1912), pisarz niem.; 30.03 - 100 rocz. ?mo

120 rocz. UL
- JULIAN EJSMOND (1892-1930), pol. pisarz, poeta

125 rocz. ur.
- STEFAN GRABI?SKI (1887-1936), pisarz pol.

210 rocz. ur.
- WIKTOR HUGO (1802-1885), fr. pisarz, poeta, dramaturg
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27.02 30 rocz. ?mo - MARIA KOWNACKA (1894-1982), pol. pisarka, autorka utwo

rów dla dzieci

27.02 190 rocz. ur. - TEOFIL LENARTOWICZ (1822-1893), poeta pol.
27.02 110 rocz. UL - JOHN STEINBECK (1902-1968), pisarz amer.; 1962 -

Nagroda
Nobla

28.02 200 rocz. ?mo - HUGO KO???TAJ (1750-1812), pol. polityk, pisarz i filozof

29.02 80 rocz. ur. - JÓZEF RATAJCZAK (1932-1999), pol. poeta, prozaik, autor

utworów dla dzieci

MARZEC

4.03 160 rocz. ?mo - MIKO?AJ GOGOL (1809-1852), ros. pisarz, poeta, dramaturg
4.03 80 rocz. ur. - RYSZARD KAPU?CI?SKI (1932-2007), pol. pisarz, dzienni

karz; 23.01 - 5 rocz. ?mo

6.03 85 rocz. ur. - GABRIEL GARCIA MARQUEZ (1927-), pisarz kolumb.; 1982
-

Nagroda Nobla

7.03 15 rocz. ?mo - AGNIESZKA OSIECKA (1936-1997), pol. poetka
16.03 130 rocz. ur. - JAN ANTONI GRABOWSKI (1882-1950), pol. pisarz, autor

utworów dla dzieci i m?odzie?y
18.03 80 rocz. ur. - JOHN UPDIKE (1932-2009), pisarz amer.

19.03 125 rocz. ?mo - JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI (1812-1887), pisarz pol.;
28.07 - 200 rocz. ur.

21.03 80 rocz. ur. - ANDRZEJ BURSA (1932-1957), pol. poeta, prozaik; 15.l1 - 55

rocz. ?mo

22.03 180 rocz. ?mo - JOHANN WOLFGANG GOETHE (1749-1832), poeta niem.

23.03 170 rocz. ?mo - STENDHAL (w?a?c, Marie-Henri Beyle) (1783-1842), pisarz fi.

22.03 55 rocz. ur.
- JACEK KACZMARSKI (1957-2004), pol. poeta i prozaik

26.03 120 rocz. ?mo - WALT WHITMAN (1819-1892), poeta amer.

30.03 100 rocz. ?mo - KAROL MAY (1842-1912), pisarz niem.; 25.02 - 170 rocz. ur.

30.03 155 rocz. ur. - GABRIELA ZAPOLSKA (1857-1921), pol. pisarka, publicyst
ka, dramatopisarka

KWIECIE?

1.04 110 rocz. ur. - JÓZEF MACKIEWICZ (1902-1985), pol. pisarz, publicysta
1.04 60 rocz. ?mo - FERENC MOLNAR (1878-1952), pisarz w?g.

6.04 20 rocz. ?mo - ISAAC ASIMOV (1920-1992), pisarz amer.

9.04 5 rocz. ?mo - PIOTR KUNCEWICZ (1936-2007), pol. pisarz i krytyk literacki

9.04 20 rocz. ?mo -ALFRED SZKLARSKI (1912-1992), pol. pisarz, autor utworów

dla m?odzie?y; 21.0 l - 100 rocz. ur.

10.04 185 rocz. ur. - LEWIS WALLACE, pisarz amer. (1827-1905)
11.04 25 rocz. ?mo - ERSKINE CALDWELL (1903-1987), pisarz amer.

11.04 5 rocz. ?mo - KURT VONNEGUT (1922-2007), amer. pisarz i publicysta;
11.11 - 90 rocz. ur.

14.04 70 rocz. ur.
- DANUTA WAWI?OW (1942-1999), pol. poetka, autorka

utworów dla dzieci

16.04 40 rocz. ?mo - YASUNARI KAWABATA (1899-1972), pisarz jap.; 1968-

Nagroda Nobla
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19.04 180 rocz. ur. - JOSE ECHEGARAY y EIZAGUIRRE (1832-1916), hiszp.

dramatopisarza; 1904 -

Nagroda Nobla

20.04 205 rocz. ur. - WINCENTY POL (1807-1872), pol. poeta i geograf
21.04 95 rocz. ur.

- MIRA JAWORCZAKOWA (1917-2009), pol. pisarka, autorka

ksi??ek dla dzieci i m?odzie?y
23.04 110 rocz. ur. - HALLDÓR KILJAN LAXNESS (w?a?c. H. K. Gudjonsson),

(1902-1998), poeta, prozaik, dramaturg isl.; 1955 - Nagroda Nobla

24.04 70 rocz. ?mo - LUCY MAUD MONTGOMERY (1874-1942), pisarka kanad.

28.04 90 rocz. ur.
- ALISTAIR MACLEAN (1922-1987), pisarz szkoc.; 2.02 - 25

rocz. ?mo

MAJ

2.05

7.05

155 rocz. ?mo - ALFRED DE MUSSET (1810-1857), poeta i pisarz fr.

145 rocz. ur. - W?ADYS?AW REYMONT (1867-1925), pisarz pol.; 1924-

Nagroda Nobla

35 rocz. ?mo - JAMES JONES (1921-1977), amer. pisarz i nowelista

20 rocz. ?mo - ANDRZEJ WALI GÓRSKI (1926-1992), poeta pol.

9.05

10.05

11.05 105 rocz. ur.
- LUCYNA KRZEMIENIECKA (1907-1955), poetka, autorka

utworów dla dzieci i m?odzie?y
75 rocz. ur. - ROGER ZELAZNY (1937-1995), pisarz amer.13.05

14.05

15.05

100 rocz. ?mo - AUGUST STRINDBERG (1849-1912), szw. dramaturg, pisarz
90 rocz. ur.

- FRANCISZEK FENIKOWSKI (1922-1982), pol. poeta, prozaik,
autor utworów dla dzieci i m?odzie?y; 15.11 - 30 rocz. ?mo

16.05 30 rocz. ?mo - JERZY KRZYSZTO? (1931-1982), pisarz pol.
18.05 160 rocz. ur.

- ICCHAK LEJB PEREC (1852-1915), pisarz ?yd. tworz?cy w

j?z. hebr. ijidysz, dziennikarz, krytyk lit. i teatralny; ur. w Zamo?ciu

19.05 100 rocz. ?mo - BOLES?AW PRUS (w?a?c. Aleksander G?owacki) (1847-

1912), pol. pisarz, publicysta; 20.08 -165 rocz. ur.

20.05 130 rocz. ur. - SIGRID UNDSET (1882-1949), pisarka norw.; 1928 - Nagroda
Nobla

23.05 170 rocz. ur.
- MARIA KONOPNICKA (1842-1910), pol. poetka, pisarka;

autorka utworów dla dzieci

40 rocz. ?mo - MICHA? CHOROMA?SKI (1904-1972), pisarz pol.
85 rocz. ur.

- ROBERT LUDLUM (1927-2001), pisarz amer.

24.05

25.05

28.05 100 rocz. ur.
- PATRICK WRITE (1912-1990), austraI. prozaik, poeta i dra

matopisarz; 1973 -

Nagroda Nobla

31.05 125 rocz. ur. - SAINT-JOHN PERSE (w?a?c. Marie-Rene-Alexis Saint-Leger

Leger) (1887-1975), fr. poeta, dyplomata; 1960 - Nagroda Nobla

31.05 55 rocz. ?mo - LEOPOLD STAFF (J 878-1957), pol. poeta, t?umacz

CZERWIEC

2.06 155 rocz. ur. - KARL GJELLERUP (1857-1919), pisarz du?.; 1917 - Nagroda
Nobla

110 rocz. ?mo -ADOLF DYGASI?SKI (1839-1902), pisarz pol.3.06

5.06

6.06

5 rocz. ?mo - ANNA STRO? SKA (1931-2007), pol. pisarka, publicystka
90 rocz. ur.

- JERZY BROSZKIEWICZ (1922-1993), pol. pisarz, autor utwo

rów dla m?odzie?y
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8.06 85 rocz. ur. - WIKTOR WOROSZYLSKI (1927-1996), pol. poeta, pisarz, au

tor utworów dla dzieci i m?odzie?y
14.06 85 rocz. ?mo - JEROME K. JEROME (1859-1927), ang. pisarz i dramaturg
19.06 75 rocz. ?mo - JAMES MATfHEW BARRIE (1860-1937), szk. dramaturg i

powie?ciopisarz, autor ksi??ek dla dzieci

25.06 190 rocz. ?mo - ERNST THEODQR AMADEUS (E.T.A.) HOFFMANN

(1776-1822), niem. pisarz, kompozytor, rysownik
26.06 120 rocz. ur.

- PEARL S. BUCK (1892-1973), pisarka amer.;1938 -

Nagroda
Nobla

28.06 35 rocz. ?mo - JANUSZ TEODOR DYBOWSKI (1909-1977), pisarz pol.
28.06 145 rocz. ur.

- LUIGI PIRANDELLO (1867-1936), w?. pisarz, poeta, drama

turg; 1934 - Nagroda Nobla

28.06 300 rocz. ur. - JEAN-JACQUES ROUSSEAU (1712-1778), fr. pisarz i filozof,

czo?owy my?liciel o?wiecenia

30.06 90 rocz. ur. - MIRON BIA?OSZEWSKI (1922-1983), pol. pisarz, poeta

LIPIEC

2.07 135 rocz. ur. - HERMANN HESSE (1877-1962), niem. pisarz, poeta; 1946-

Nagroda Nobla

2.07 35 rocz. ?mo - VLADIMIR NABOKOV (1899-1977), pisarz amer. pochodze-
nia ros.

6.07 50 rocz. ?mo - WILLIAM HARRISON FAULKNER (1897-1962), amer. po

wie?ciopisarz i nowelista, 1949 -

Nagroda Nobla

6.07 80 rocz. ?mo - KENNETH GRAHAME (1859-1932), ang. pisarz
6.07 135 rocz. ur.

- W?ODZIMIERZ PERZY?SKI (1877-1930), pol. dramaturg,

prozaik
12.07 120 rocz. ur. - BRUNO SCHULZ (1892-1942), pol. prozaik, krytyk literacki,

grafik; 19.11 - 70 rocz. ?mo
'

22.07 30 rocz. ?mo - BOLES?AW MRÓWCZY?SKI (1910-1982), pol. pisarz, autor

powie?ci dla m?odzie?y
24.07 210 rocz. ur. - ALEXANDER DUMAS ojciec (1802-1870), pisarz fr.

24.07 155 rocz. ur.
- HENR1K PONTOPPIDAN (1857-1943), pisarz du?.; 1917-

Nagroda Nobla

28.07 200 rocz. ur. - JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI (1812-1887), pisarz pol.;
19.03 - 125 rocz. ?mo

29.07 45 rocz. ?mo - ALEKSANDER WAT (A. Chwat) (1900-1967), pol. pisarz,

poeta, t?umacz

SIERPIE?

1.08 50 rocz. ?mo - LEON KRUCZKOWSKI (1900-1962), pol. dramaturg, prozaik
2.08 115 rocz. ?mo - ADAM ASNYK (1838-1897), pol. poeta i dramatopisarz
3.08 110 rocz. ur.

- WITOLD MAKOWIECKI (1902-1946), pol. autor utworów dla

m?odzie?y
ok.5.08 70 rocz. ?mo - JANUSZ KORCZAK (w?a?c. Henryk Goldszmit) (1878 lub

1879-1942), pol. pedagog, pisarz, lekarz, dzia?acz spo?. ?yd. pochodzenia
6.08 120 rocz. ur. - KAZIMIERA I??AKOWICZÓWNA (1892-1983), poetka pol.
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8.08 50 rocz. ?mo - HERMANN HESSE (1877-1962), niem. prozaik, poeta i eseista;
1946 -

Nagroda Nobla; 2.07 - 135 rocz. Uf.

10.08 100 rocz. Uf.
- JORGE AMADO (1912-2001), pisarz braz.

12.08 185 rocz. ?mo - WILLIAM BLAKE (1757-1827), ang. poeta, malarz

13.08 85 rocz. ?mo - JAMES OLIVER CURWOOD (1878-1927), pisarz amer.

13.08 30 rocz. ?mo - ADAM WA?YK (1905-1982), pol. poeta, prozaik, autor utwo

rów dla dzieci i m?odzie?y
14.08 145 rocz. ur. - JOHN GALSWORTHY (1867-1933), pisarz ang.; 1932 - Na

gro da Nobla

14.08 145 rocz. ur. - ARTUR OPPMAN (pseud. Or-Ot) (1867-1931), poeta pol.
17.08 80 rocz. Uf. - V. S. NAIPAUL Nidiadhar Surajprasad/ (1932-), pisarz bryt.;

2001 - Nagroda Nobla

18.08 90 rocz. ur. - ALAIN ROBBE-GRILLET (1922-2008), fr. pisarz, eseista, re?yser
18.08 75 rocz. Uf.

- EDWARD STACHURA (1937-1979), pol. poeta, pisarz
20.08 165 rocz. ur. - BOLES?AW PRUS (wla?c. Aleksander G?owacki) (1847-

1912), pol. pisarz, publicysta, dziennikarz; 19.05 -100 rocz. ?mo

29.08 410 rocz. ?mo - SEBASTIAN KLONOWI C (ok. 1545-1602), poeta pol.
29.08 150 rocz. Uf. - MAURICE MAETERLINCK (1862-1949), pisarz belg.; 1911 -

Nagroda Nobla

30.08 215 rocz. Uf. - MARY SHELLEY (1797-1851), ang. poetka i pisarka
31.08 45 rocz. ?mo - ILJA G. ERENBURG (1891-1967), ros. prozaik, poeta i publicysta

pochodzenia ?yd.

WRZESIE?

1.09 120 rocz. ur. - BLAISE CENDRARS (wla?c. Frederic Sauser) (1887-1961), fr.

poeta, pisarza, pochodzenia szwajc.
7.09 50 rocz. ?mo - KAREN BLIXEN (1885-1962), pisarka du?.

7.09 105 rocz. ?mo - SULLY PRUDHOMME (1839-1907), poeta fr.; 190 l -

Nagro
daNobla

11.09 80 rocz. ur. - JERZY AFANASJEW (1932-1991), pol. pisarz, poeta, autor

utworów dla dzieci

15.09 150 rocz. ?mo - W?ADYS?AW SYROKOMLA (wla?c. Ludwik Kondratowicz),

(1823-1862), poeta pol.
115 rocz. ?mo - KORNEL UJEJSKI (1823-1897), pol. poeta19.09

21.09

25.09

180 rocz. ?mo - WALTER SCOTT (1771-1832), szkoc. poeta, pisarz
115 rocz. ur. - WILLIAM FAULKNER (1897-1962), pisarz amer.; 1949 -

Nagroda Nobla

26.09 65 rocz. ?mo - HUGH JONES LOFTING (1886-1947), pisarz amer., autor ksi?-
?ek dla dzieci

26.09

27.09

28.09

105 rocz. ur. - ALBERTO MORA VIA (w?a?c. A. Pincherle) (1907-1990), pisarz w?.

400 rocz. ?mo - PIOTR SKARGA (1612-1536), pol. pisarz i kaznodzieja
25 rocz. ?mo - ROMAN BRANDSTAETIER (1906-1987), pol. pisarz, poeta,

dramaturg i t?umacz

29.09 175 rocz. ur. - MICHA? BA?UCKI (1837-1901), pol. komediopisarz, prozaik,

poeta i publicysta
29.09 465 rocz. ur.

- MIGU EL DE CERVANTES (1547-1616), pisarz hiszp.
29.09 265 rocz. ur.':' JÓZEF WYBICKI (1747-1822), pol. dzia?acz polityczny, poeta
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29.09 110 rocz. ?mo - EMILE ZOLA (1840-1902), pisarz fr.

PA?DZIERNIK

2.10 110 rocz. ur. - JERZY ZA WIEYSKI (1902-1969), pol. pisarz, eseista, dramaturg
3.10 115 rocz. ur.

- LOUIS ARAGON (1897-1982), fr. pisarz, poeta; 24.12 - 30

rocz. ?mo

5.10 5 rocz. ?mo - W?ADYS?AW KOPALI?SKI (1907-2007), pol. leksykograf,
t?umacz i wydawca, twórca popularnych s?owników; 14.11 - 105 rocz. Ur.

95 rocz. ur.
- MAGDA SZABÓ (1917-2007), pisarka w?g.; 19.11- 5 rocz. ?mo

120 rocz. ur. - MARINA CWIETAJEWA (1892-1941), poetka ros.

5.10

8.10

9.10 120 rocz. ur.
- IVO ANDRIC (1892-1975), pisarz serb.; 1961 -

Nagroda Nobla

45 rocz. ?mo - HALINA PO?WIATOWSKA (1935-1967), poetka pol.11.10

16.10

19.10

20.10

21.10

23.10

85 rocz. ur.
- GUNTER GRASS (1927-), pisarz niem., 1999 - Nagroda Nobla

25 rocz. ?mo - IGOR NEWERLY (1903-1987), pol. prozaik
40 rocz. ?mo - MAGDALENA SAMOZWANIEC (1899-1972), pisarka pol.
240 rocz. ur.

- SAMUEL TAYLOR COLERIDGE (1772-1834), ang. poeta
70 rocz. ur. - MICHAEL CRICHTON (1942-2008), amer. pisarz, scenarzysta,

re?yser i producent filmowy
23.10 140 rocz. ?mo - THEOPHILE GAUTIER (1811-1872), pisarz fr.

23.10 85 rocz. ur. - LESZEK KO?AKOWSKI (1927-2009), pol. filozof, eseista,

publicysta i prozaik
27.10 80 rocz. ur. - SYLVIA PLATH (1932-1963), poetka amer.

LISTOPAD

1.11 40 rocz. ?mo - EZRA POUND (1885-1972), poeta amer.

5.11 75 rocz. ?mo - BOLES?AW LE?MIAN «prawdop. 22.01.1877 lub 1878 lub

1879-1937), poeta pol.
5.11 5 rocz. ?mo - TADEUSZ ZIMECKI, pol (1929-2007), pol. prozaik, dzienni

karz, reporta?ysta, autor utworów dla m?odzie?y
6.11

10.11

10.11

11.11

11.11

12.11

12.11

12.11

13.11

90 rocz. ur. - ARTUR MI?DZYRZECKI (1922-1996), pol. poeta, prozaik
5 rocz. ?mo - NORMAN MAILER (1922-2007), pisarz amer.

125 rocz. ur.
- ARNOLD ZWEIG, niem. pisarz (1887-1968)

500 rocz. ur. - MARCIN KROMER (1512-1589), pol. historyk i kronikarz

90 rocz. ur. - KURT VONNEGUT (1922-2007), pisarz amer.; 11.04 - 5 rocz. ?mo

90 rocz. ur. - TADEUSZ BOROWSKI (1922-1951), poeta pol.
5 rocz. ?mo - IRA LEVIN (1929-2007), pisarz amer.

75 rocz. ?mo - ZBIGNIEW UNI?OWSKI (1909-1937), pisarz pol.
30 rocz. ?mo - BOLES?AW MRÓWCZY?SKI (1910-1982), pisarz pol., autor

utworów dla m?odzie?y
14.11 5 rocz. ?mo - JAN KACZMAREK (1945-2007), pol. satyryk, felietonista, autor

piosenek
14.11 105 rocz. ur. - W?ADYS?AW KOPALI?SKI (1907-2007), pol. pisarz, publi

cysta, leksykograf i wydawca; 5.10 - 5 rocz. ?mo

14.11

15.11

15.11

105 rocz. ur. - ASTRID LINDGREN (1907-2002), szw. autorka ksi??ek dla dzieci

55 rocz. ?mo - ANDRZEJ BURSA (932-1957), pol. poeta, prozaik, dziennikarz

30 rocz. ?mo - FRANCISZEK FENIKOWSKI (1922-1982), pol. poeta, proza

ik; 15.05 - 90 rocz. ur.

56



15.11 150 rocz. ur.
- GERHARD HAUPTMANN (1862-1946), pisarz niem.; 1912-

Nagroda Nobla

16.11 90 rocz. ur.
- JOSE SARAMAGO (1922-2010), pisarz portug.; 1998 -

Nagro-
daNobla

18.11 60 rocz. ?mo - PAUL ELUARD (1895-1952), poeta fr.

18.11 90 rocz. ?mo -MARCEL PROUST (1871-1922), pisarz fr.

19.11 70 rocz. ?mo - BRUNO SCHULZ (1892-1942), pol. prozaik, krytyk literacki,

grafik i rysownik; 12.07 - 120 rocz. ur.

23.11 85 rocz. ?mo - STANIS?AW PRZYBYSZEWSKI (1868-1927), pisarz pol.
24.11 25 rocz. ?mo - KAROL BUNSCH (1898-1987), pol. pisarz historyczny, publi-

cysta i t?umacz

24.11 5 rocz. ?mo - JERZY OFIERSKI (1926-2007), pol. aktor, pisarz i satyryk
25.11 450 rocz. ur.

- LOPE DE VEGA (1562-1635), komediopisarz hiszp.
28.11 105 rocz. ?mo - STANIS?AW WYSPIA?SKI (1869-1907), pol. dramaturg,

poeta, malarz, grafik, architekt, projektant mebli

30.11 195 rocz. ur. - THEODOR MOMMSEN (1817-1903), historyk, poeta, prawnik

niem.; 1902 - Nagroda Nobla

GRUDZIE?

2.12 250 rocz. ur.
- FRANCISZEK KSAWERY DMOCHOWSKI (1762-1808),

pol. polityk, pijar, poeta, publicysta, t?umacz

3.12 155 rocz. ur. - JOSEPH CONRAD (1857-1924), ang. pisarz pol. pochodzenia
4.12 105 rocz. ur. - KSAWERY PRUSZY?SKI (1907-1950), pol. reporter, publi

cysta, literat, dyplomata
5.12 105 rocz. ur. - ALINA CENTKIEWICZOWA (1907-1993), pol. pisarka,

wspó?autorka ksi??ek dla dzieci i m?odzie?y
7.12 25 rocz. ?mo - IRENA TUWIM (1900-1987), pol. poetka, t?umaczka

8.12 180 rocz. ur.
- BJ0RNSTJERNE MARTINUS BJ0RNSON (1832-1910),

norw. powie?ciopisarz, publicysta, polityk; 1903 -

Nagroda Nobla

9.12 75 rocz. ?mo - ANDRZEJ STRUG (w?a?c. Tadeusz Ga?ecki) (1871-1937), pol.
pisarz, publicysta

13.12 215 rocz. ur. - HEINRICH HEINE (1797-1856), poeta niem.

13.12 105 rocz. ur.
- JERZY ZAGÓRSKI (1907-1984), pol. poeta, eseista i t?umacz

16.12 95 rocz. ur. -ARTHUR C. CLARKE (1917-2008), pisarz bryt.
16.12 115 rocz. ?mo - ALPHONSE DAUDET (1840-1897), pisarz fr.

17.12 115 rocz. ur.
- W?ADYS?AW BRONIEWSKI (1897-1962), poeta pol.; 10.02

- 50 rocz. ?mo

21.12 95 rocz. ur.
- HEINRICH BaLL (1917-1985), pisarz niem.; 1972 - Nagroda

Nobla

24.12 30 rocz. ?mo - LOUIS ARAGON (1897-1982), pisarz fr ..

24.12 155 rocz. ?mo - STANIS?AW JACHOWICZ (1796-1857), pol. poeta, autor

utworów dla dzieci.

26.12 70 rocz. ur. - LECH BORSKI (1942-2002), pisarz pol.
27.12 5 rocz. ?mo - JANUSZ DOMAGALIK (1931-2007), pol. dziennikarz, pisarz,

scenarzysta, autor ksi??ek dla m?odzie?y

Anna Kalniuk
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I Ci1 ZESTAWIENIA BIDLIOGRAFICZNE

Nabytki regionalne Ksi??nicy Zamojskiej
Kolekcja maj - grudzie? 2010

l. Turkovi?ami ?ive vsa zerula Holms'ka na?a : pravoslavna tradica Turkovi?

Turkowyczamy ?ywe wsia zemla Cho?m?ka nasza ... : prawos?awna tradycja
Turkowic / pod red. Grzegorza Kuprianowicza. - Turkowice : Prawos?awna

Diecezja Lubelsko-Che?mska; Lublin: Wydawnictwo-Drukarnia L-Print,
2007

2. Archiwariusz Zamojski 2010 / [zespó? red. Czes?aw Galek, Andrzej K?dzio
ra (przewodnicz?cy), Bogdan Szyszka] ; Archiwum Pa?stwowe w Zamo

?ciu. - Zamo??: Archiwum Pa?stwowe: Wydawnictwo Abacus, 2009

3. Barycz, Henryk: Spojrzenia w przesz?o?? polsko-w?osk? / Henryk Barycz. -

Wroc?aw [etc.]: Zak?. Nar. im. Ossoli?skich. - Wydawnictwo, 1965

4. Bednarski, Waldemar Wojciech: Marsza?ek Józef Pi?sudski na Ziemi Toma

szowskiej / Waldemar Wojciech Bednarski. - Lublin: Wydawnictwo Dru

karni Besprint ; Tomaszów Lubelski: nak?. Urz?du Miasta, 2009

5. Bibliografia Lubelszczyzny 1991-1995/ [oprac. zespó? Lidia G??bicka et al. ;

pod red. Bo?eny Lech-Jab?o?skiej] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.

Hieronima ?opaci?skiego w Lublinie. - Lublin: Wojewódzka Biblioteka

Publiczna im. Hieronima ?opaci?skiego, 2009

6. Bibliografia Lubelszczyzny 1996-1997 / [oprac. zespó? Zdzis?aw Biele? et

al.; pod red. Bo?eny Lech-Jab?o?skiej] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna

im. Hieronima ?opaci?skiego w Lublinie. - Lublin: Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna im. Hieronima ?opaci?skiego, 2009

7. Bielasta, Barbara: Cyprysi?scy na Mazowszu / Barbara Bielasta. - Ciecha

nów: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Oddzia? w Ciechanowie, 20 l O

8. Biele?, Zdzis?aw: Zwyci?zca spod ?yrzyna : genera? Micha? Heydenreich
Kruk (1831-1886) / Zdzis?aw Biele?. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Sk?odowskiej, 2006

9. Bie?kowski Andrzej: Sprzedana muzyka / Andrzej Bie?kowski. - Wo?owiec :

"Czarne", 2007

10. Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 roku / red. Tadeusz Guz, Woj
ciech Lis, Ryszard Sobczuk. - Lublin: Werst, 2010
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11. Blaichman, Frank: Wol? zgin?? walcz?c: wspomnienia z II wojny ?wiatowej
/ Frank Blaichman ; t?o Kamil Janicki; [ze wst?pem i mapami Martina Gil

berta). - Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, cop. 2010

12. Blaschke, Kinga: Nasze w?asne, nasze polskie: Mit renesansu lubelskiego
w polskiej historii sztuki. - Kraków: DodoEditor, 2010

13. Blaschke, Kinga: Inwencja i repetycja: powtarzalno?? planów w architektu

rze ko?cielnej na Rusi Czerwonej. - Kraków: DodoEditor, 2010

14. Blatt, Thomas Toivi: Ucieczka z Sobiboru / Tomasz Toivi Blatt ; z ang.

prze?. Ma?gorzata Szubert. - Warszawa: ?wiat Ksi??ki, 2010

] 5. Borucki, Marek: O polski tron: pierwsze wolne elekcje w Polsce / Marek

Borucki. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979

16. Buczko, Maria: Zawi?o?ci dróg moich / Maria Buczko. - Zamo?? : Attyla,

[2010]

17. Burnett, George: Obraz obecnego stanu Polski / George Burnett ; t?. Marek

Urba?ski; wst?p i kom. do wyd. pol. S?awomir Górzy?ski, - Warszawa:

Wydawnictwo DiG, 2008

18. Chmielowiec, Grzegorz: Werchrata per?a Roztocza / Grzegorz Chmielo

wiec, Stanis?aw Wis, Marek Wi?niewski. - Lubaczów; Powiatowe Centrum

Kultury i Sportu; Przemy?l: Oficyna Wydawnicza Mercator, 20 l O

19. Choma-Jusi?ska, Ma?gorzata: ?rodowiska opozycyjne na Lubelszczy?nie
1975-1980/ Ma?gorzata Choma-Jusi?ska. - Warszawa: Instytut Pami?ci Na

rodowej; Lublin: Komisja ?cigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskie

mu, 2009

20. Cichla-Czamiawska, El?bieta: Ogrody i z?omowiska: opowiadania / El?bieta

Cichla-Czamiawska. - Lublin: Norbertinum, 2005

21. Cichosz, Jan Henryk: In blanco / Jan Henryk Cichosz. - Lublin: Norberti

num, 2010

22. Ciemnoczu?owski, Tomasz: Szerokim torem LHS / Tomasz Ciemnoczu?ow

ski. - ?ód?: Ksi??y M?yn Dom Wydawniczy Micha? Koli?ski, 2009

23. Cimek, Edward Franciszek: Krople s?o?ca / Edward F. Cimek. - Izbica:

[Edward Franciszek Cimek), 2009

24. Cis?o, Boles?aw: Tomaszów Lubelski w latach 1950 - 1956 / Boles?aw Cis?o.

- Tomaszów Lubelski: Boles?aw Cis?o, 2010

25. Chro?cicki, Juliusz A: Sztuka i polityka: funkcje propagandowe sztuki w

epoce Wazów 1587-1668/ Juliusz A. Chro?cicki. - Warszawa: Pa?st. Wy
daw. Naukowe, 1983

26. Czapli?ski, W?adys?aw: O Polsce siedemnastowiecznej: problemy i sprawy /

W?adys?aw Czapli?ski ; [indeks Lech Sokó?). - Warszawa: Pa?stwowy In

stytut Wydawniczy, 1966
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27. Darda, Stefan: S?oneczna Dolina / Stefan Darda. - Katowice; Chorzów:

VideografII, 2010

28. D?browski, Miros?aw: Ilustrowane dzieje Hrubieszowa. cz. 2 / Miros?aw

D?browski, Krzysztof Szwaczkiewicz. - Hrubieszów ; Lublin : Wydawnic
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29. Dederko, Henryka: Witra?e spojrze? / Henryka Dederko. - Czu?czyce : cop.

Henryka Dederko, 2009
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Zamo??: Witryna Kresowa Zdzis?aw Kazimierczuk, 2010
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gniew W?odzimierz Fronczek. - Lublin: Polihymnia, 2009
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49. Gardawski, Aleksander: Archeologia i pradzieje Polski / A[leksander] Gar
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51. Gmina Lubycza Królewska : pogranicze geograficzno-kulturowe / [oprac.
tekstu Mariusz Koper]. - Lubycza Królewska - Jakubów: Fotopia Diana
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nialnej Administracji Ogólnej w latach 1867-1918/ Artur Górak. - Lublin:

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej, 2008

53. Heck, Korneli Juliusz: Szymon Szymonowicz
=

(Simon Simonides) : jego

?ywot i dzie?a. / Korneli Heck. - Kraków: Akademia Umiej?tno?ci, 1903

54. Hilberg, Raul: Sprawcy, ofiary, ?wiadkowie: zag?ada ?ydów 1933-1945 /

,
Raul Hilberg ; prze?. Jerzy Giebu?towski. - Warszawa: Centrum Bada? nad

61
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Lublin: .Polihymnia", 2008

62



68. Kapro?, Andrzej: Francuzi w dziewi?tnastowiecznym Lublinie / Andrzej

Kapro?. - Lublin: .Polihymnia'', 2003

69. Karta: kwartalnik historyczny. 62 (2010) / [Zbigniew Gluza red. nacz.] ;

Fundacja O?rodka Karta. - Warszawa: Fundacja O?rodka Karta, 2010

70. Kie?basa, Bohdan: Ma?a i du?a ?ó?kiew / Bohdan Kie?basa; [fot. Ludmi?a

Iwaniec et al.] ; t?. ukr. Ludmi?a Iwaniec. - Wyd. 2 rozsz. - ?ó?kiewka : Re

gionalne Towarzystwo Przyjació? ?ó?kiewki, 2009

71. Kieniewicz, Stefan: Mi?dzy ugod? a rewolucj?: Andrzej Zamoyski w latach

1861-62 / Stefan Kieniewicz. - Warszawa: Pa?stwowe Wydawnictwo Na

ukowe, 1962

72. Kister, Anna Gra?yna: Studium zniewalania: walka aparatu bezpiecze?stwa
z polskim zbrojnym podziemiem niepodleg?o?ciowym na Lubelszczy?nie

(1944-1947) / Anna Gra?yna Kister. - Kraków: .Arcana'', 2005

73. Kitli?ski, Marek Ambro?y: 60 lat od AKS do "Unii" w hrubieszowskim spo

rcie / oprac. Marek Ambro?y Kitli?ski i Henryk Lebiedowicz. - Hrubieszów:

Klub Sportowy SPKS "Unia", 2005

74. Kirnberger, Max: Fotografie Getta: Lublin 1940 / Max Kirnberger ; [tekst
Tomasz Pietrasiewicz ; wst?p Jakub Glatsztejn ; t?. Monika Adamczyk
Grabowska et al. ; identyfikacja i opis zdj?? Marcin Fedorowicz ; oprac.

graf. Ma?gorzata Rybicka ; wspó?pr. Marcin Fedorowicz, Dominika Majuk,

Agnieszka Wi?niewska]. - Lublin: O?rodek Brama Grodzka - Teatr NN,
2009

75. Klajnert, Pawe?: Che?mskie: miejsca pami?ci narodowej / [tekst i red. Euge
niusz Wilkowski ; aut. zdj. Pawe? Klajnert]. - [Bia?a Podlaska; Che?m :

Agencja Arte, Micha? Bechta] ; na zlec. Stowarzyszenie Porozumienie Ziemi

Che?mskiej,2010

76. Klikicki, Krzysztof: Szko?a Podstawowa w Jaros?awcu : Monografia z okazji

80-tej rocznicy powstania siedmioklasowej Szko?y Podstawowej w Jaro

s?awcu / KrzysztofKlikicki. - Jaros?awiec : [b.w.], 2008

77. Klimowicz, Mieczys?aw: Wspomnienia z czasów zam?tu / Mieczys?aw Kli

mowicz. - Wroc?aw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc?awskiego, 2005

78. Ko?odziejczyk, Romuald: Mój adres - Szczebrzeszyn Szlakówka / Romuald

Ko?odziejczyk. - Warszawa: Bel Studio, 2010

79. Komaszy?ski, Micha?: Pi?kna królowa Maria Kazimiera d'Arquien-Sobieska
1641-1716/ Micha? Komaszy?ski. - [Wyd. l w tej ed.]. - Kraków: Wydaw
nictwo Literackie, 1995

80. Kosakowski, Zdzis?aw: 580 lat powiatu hrubieszowskiego 1429-2009 /

oprac. Zdzis?aw Kosakowski, Sylwia Czuchaj, Pawe? K?osi?ski. - Hrubie-

63



szów : Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu Powiatu Hrubieszow

skiego, 2009

81.Ko?ció? i opozycja na Lubelszczy?nie w dokumentach SB 1971-1983 /

wst?p, wybór ?róde? i oprac. Maciej Sobieraj ; Instytut Pami?ci Narodowej -

Komisja ?cigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddzia? w Lu

blinie. - Lublin: Instytut Pami?ci Narodowej, 2009

82. Kozaczka, Marian: Poczet ordynatów Zamoyskich / Marian Kozaczka. - Lu

blin: Norbertinum, 2009

83. Krasny, Piotr: Fabrica Ecclesiae Ruthenorum : dzieje cerkwi w Szczebrze

szynie i jej rozbudowy w latach 1777-1789 w ?wietle kroniki ks. Jana Karola

Lipowieckiego / Piotr Krasny. - Kraków: DodoEditor, 2010

84. Królikowski, Bohdan: Listy znad Sekwany / Bohdan Królikowski. - Lublin:

Norbertinum, 1998

85. Królikowski, Bohdan: Listy znad Tamizy / Bohdan Królikowski. - Lublin:

Norbertinum, 2000

86. Królikowski, Bohdan: Pami?? wrzosu: opowie?? u?a?ska / Bohdan Króli

kowski. - Wyd. 3 zm. i popr.
- Lublin: Norbertinum, 2004

87. Królikowski, Bohdan: Rewolwery z Pary?a: opowie?? powsta?cza / Bohdan

Królikowski. - Lublin: Norbertinum, 2003

88. Krukowski, Janusz: Skierbieszowski Park Krajobrazowy / [oprac. Janusz

Krukowski]. - Zamo??: Zespó? Parków Krajobrazowych Roztocza, 2008

89. Krzy?ewski, Jerzy Leopold: Hrubieszów star? pocztówk? opisany / Jerzy

Leopold Krzy?ewski. - Wyd. 2 popr. i uzup.
- Lublin: .Polihymnia", 2009

90. Ksi?ga pami?ci : transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina i innych

miejscowo?ci Lubelszczyzny 1940-1944. T. l/red. nauk. Franciszek Piper,
Irena Strzelecka; [oprac. wykazów wi??niów, tekstów, wybór ?róde? i i?.

Ewa Bazan et al.] ; Fundacja Pami?ci Ofiar Obozu Zag?ady Auschwitz

Birkenau. - O?wi?cim: Pa?stwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, 2009

91. Ksi?ga pami?ci: transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina i innych
miejscowo?ci Lubelszczyzny 1940-1944. T. 2 / red. nauk. Franciszek Piper,
Irena Strzelecka; [oprac. wykazów wi??niów, tekstów, wybór ?róde? i il.

Ewa Bazan et al.]. - O?wi?cim: Pa?stwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau,
2009

92. Ksi?ga pami?ci : transporty Polaków do KL Auschwitz z Lublina i innych
miejscowo?ci Lubelszczyzny 1940-1944. T. 3 / red. nauk. Franciszek Piper,
Irena Strzelecka ; [oprac. wykazów wi??niów, tekstów, wybór ?róde? i il.

Ewa Bazan et al.]. - O?wi?cim: Pa?stwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau,
2009

64



93. Ksi?gi wi?zienia na Zamku w Lublinie 1944-1954. T.1, Ksi?ga g?ówna
wi??niów ?ledczych 9 X -11 XII 1944/ Instytut Pami?ci Narodowej. Komi

sja ?cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddzia? w Lublinie. -

Lublin: Instytut Pami?ci Narodowej, 2009

94. Kurz?tkowski, Mieczys?aw: Ma?y s?ownik ochrony zabytków / Mieczys?aw
Kurz?tkowski. - Warszawa: Ministerstwo Kultury i Sztuki. O?rodek Doku

mentacji Zabytków, 1989

95. Kurzej, Micha?: Jan Wolff : monografia architekta w ?wietle analizy prefa

brykowanych elementów dekoracji sztukatorskich / Micha? Kurzej. - Kra

ków : DodoEditor, 2009

96. Ku?mierczuk, Rados?aw: Winy szcz??liwe / Rados?aw Ku?mierczuk, - Lu

blin: Norbertinum, 2005

97. Kuwa?ek, Robert: Z Lublina do Be??ca: ?lady obecno?ci i zag?ady ?ydów na

po?udniowo-wschodniej Lubelszczy?nie / [tekst Robert Kuwa?ek]. - Lublin:

Ad Rem, [2006]

98. Latawiec, Krzysztof: W s?u?bie imperium : struktura spo?eczno-zawodowa
ludno?ci rosyjskiej na terenie guberni lubelskiej w latach 1864-1915 /

Krzysztof Latawiec. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie

Sk?odowskiej, 2007

99. Le?niewska, Józefa Ewa: Bramy czasu: ?ydowskie zabytki sakralne i obrz?
dowe : informator / J. Ewa Le?niewska ; Muzeum Regionalne w ??cznej. -

??czna : Muzeum Regionalne, 1999

100. Literackie twarze Zamojszczyzny : materia?y z konferencji naukowej zor

ganizowanej przez Instytut Humanistyczny Pa?stwowej Wy?szej Szko?y

Zawodowej w Zamo?ciu: Zamo??, 15 maja 2008 r. / pod red. Henryka Du

dy, Edwarda Fia?y, Marii Gorli?skiej. - Zamo??: Officina Simonidis - Wy
dawnictwo Pa?stwowej Wy?szej Szko?y Zawodowej, 2009

101. Lubelskie kto jest kim : kultura i sztuka / red. Miros?aw ?wi?ch ; Anna

Latecka. - Lublin: Wydawnictwo Biogram, 2010

102. Lubelszczyzna w dziejach narodu i pa?stwa polskiego: referaty na sesj?

naukow? 29 pa?dziernika 1972 roku / [red. Kazimierz My?li?ski] ; Uniwer

sytet Marii Curie-Sk?odowskiej. - Lublin: UMCS, 1972

103. Lubelszczyzna w tysi?cleciu Polski: referaty na sesj? zorganizowan? przez

Uniwersytet Marii Curie-Sk?odowskiej i Kuratorium Okr?gu Szkolnego Lu

belskiego w dniach 18-19 grudnia 1966 r. / [red. Jan Dobrza?ski] ; Uniwer

sytet Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. - Lublin: Uniwersytet Marii Cu

rie-Sk?odowskiej, 1966

104. Majcher, Jarek: Od Krakowa do Bia?owie?y: szlakiem skarbów UNESCO

w Polsce / Jarek Majcher. - Katowice: VideografII, [2010]

65



105. Maci?g, Pawe? Wojciech: Splendor Lubelszczyzny: Lo Splendore di Lu

belszczyzna / Pawe? Wojciech Maci?g; [t?. z w?. Aleksandra Gó?dzik]. -

.
Lublin: Polihymnia, 2009

106. Maciuk, Piotr: Skarby Archidiecezji Lubelskiej / [zespó? red. Piotr Kawa?

ko et al. ; aut. zdj?? Piotr Maciuk, Krzysztof Wasilczyk]. - Lublin: Gau

dium, 2005

107. Magiera, Jakub: Powiat Lubelski na weekend / Jakub Magiera, Pawe? Pa

stuszak; fot. Wojciech Hospod, Pawe? Zar?ba. - Lublin: Starostwo Powia

towe, 2009

108. Majewski, Mariusz Wojciech: Przemys? lotniczy w Lublinie 1919-1939/

Mariusz Wojciech Majewski. - Piekary ?l?skie: Wydawnictwo ZP Grupa,

cop.2009

109. Makarski, Marian: Dom mojego ojca / Marian Makarski. - Lublin: Nor

bertinum, 200 l

110. Maria Kazimiera: Listy do Jana Sobieskiego / oprac. Leszek KukuIski. -

Warszawa: Czytelnik, 1966

111. Maria Kazimiera: Listy okresu odsieczy wiede?skiej / Maria Kazimiera i

Jan Sobiescy; [wst?p Zbigniew Wójcik]. - Warszawa: Czytelnik, 1983

112. Matuszkiewicz, Irena: Przekl?te, zakl?te / Irena Matuszkiewicz. - Warsza

wa : Prószy?ski i S-ka, cop. 2007

113. Melski, W?adek: ?kanie serca. [T. l] / W?adek Melski. - Zamo??: Abacus,
2009

114. Melski, W?adek: ?kanie serca. T. 2 / W?adek Melski. - Zamo??: Wydaw
nictwo Abacus, 20 l O

115. Michalski, Waldemar: Tryptyk z gwiazd?: wybór wierszy i przek?adów /

Waldemar Michalski; [pos?. Olga Bia?ek-Szwed]. - Lublin: Norbertinum,
2006

116. Mici?ski, Henryk Czes?aw: Ludowe twierdze: dzia?alno?? Batalionów

Ch?opskich na terenie ?rodkowej Lubelszczyzny 1940-1944 / Henryk Cze

s?aw Mici?ski; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. - Warszawa:

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2009

117. Miliszkiewicz, Grzegorz: Poznaj i uszanuj codzienno?? innych / Grzegorz
Miliszkiewicz, ?ucja Kondratowicz-Miliszkiewicz, Halina Stachyra. - Lu

blin: Muzeum Wsi Lubelskiej, 2010

118. Misztal, Jadwiga: Dzieje Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Stanis?awa Sta

szica w Hrubieszowie w latach 1918-1944/ Jadwiga Misztal. - Hrubieszów;
Lublin: Ekspres Press, 2008

66



119. Muller, Maria: Towarzystwo Przyjació? Pu?aw: 50 lat dzia?alno?ci spo

?eczno-kulturalnej / Maria Mtiller ; Towarzystwo Przyjació? Pu?aw. - Pu?awy :

Towarzystwo Przyjació? Pu?aw, 2009

120. Myka, S?awomir: Drukarnia Akademii Zamojskiej - jej dzieje i wydawnic
twa : przy obchodzie czterechsetlecia Akademii Zamojskiej, która to by?a

powodem jej zaistnienia ksi?gi zebrane w zbiorach Muzeum pokazane na

wystawie [ ... ] / przez S?awomira Myka [ ... ] opisane; [Muzeum Okr?gowe]. -

Zamo??; Lublin: Wydaw. Lubelskie Nowe, 1994

121. Najnowsza historia Polski w plakatach i afiszach zamojskiego archiwum:

60 lat Archiwum Pa?stwowego w Zamo?ciu / wydaw. wymy?li?, przygoto

wa?, wst?pem opatrzy? Andrzej K?dziora. - Zamo?? : Abacus : Archiwum

Pa?stwowe, 20 l O

122. Nad Tanwi? i Lad?: przyczynki do historii i kultury Ziemi Bi?gorajskiej.
T. 4 / Bi?gorajskie towarzystwo Regionalne; Wie?czys?aw Kowalski. - Bi?

goraj : Bi?gorajskie Towarzystwo Regionalne, 2009

123. Nikodemowicz, Andrzej: Kol?dy i pastora?ki Lubelszczyzny: Opracowa
nia na chór mieszany a cappella / Andrzej Nikodemowicz. - Lublin: Poli

hymnia, 2009

124. Nowak, W?odzimierz: Samhorodek - Komarów 1920 : walki jazdy polskiej
z konnic? Budionnego, maj-wrzesie? 1920 / W?odzimierz Nowak. - War

szawa: Bellona, cop. 2010

125. Ogród Bia?ego Kruka. II / Alina Aleksandrowicz [et al. ; red. Halina Wol

ska i Jan Gurba] ; Lubelskie Towarzystwo Mi?o?ników Ksi??ki. - Lublin:

Lubelskie Towarzystwo Mi?o?ników Ksi??ki, 2005

126. Oko?, Longin Jan: Niegasn?cy p?omie? / Longin Jan Oko?. - Lublin :

Zwi?zek Literatów Polskich: Multico, 2000

127. Orchowski, Jaros?aw: Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej / [tekst i mapy

oprac. Jaros?aw Orchowski]. - Zamo??: Zespó? Parków Krajobrazowych

Roztocza, 2008

128. Or?owski, Ryszard: Dzia?alno?? spo?eczno-gospodarcza Andrzeja Zamoj

skiego 1757-1792 : rozprawa habilitacyjna. - Lublin: Uniwersytet Marii Cu

rie-Sk?odowskiej, 1965

129. Ostrowska, Eda: Krew proroków (na twoich r?kach) / Eda Ostrowska. -

Lublin: Norbertinum, 1994

130. Pasieczny, Robert: Lublin, Zamo?? / Robert Pasieczny. - Warszawa: Ha

chette, 2007

131. Pawlak, Roman: Polska: zabytkowe ratusze / Roman Pawlak. - Warszawa:

Sport i Turystyka, 2003

67



132. Pawlicki, Bonawentura Maciej: Najnowsza historia schodów ratusza w

Zamo?ciu : ad perpetuam rei memoriam / Bonawentura Maciej Pawlicki. -

Kraków : Wydawmictwo Czuwajmy, 2010

133. Pelica, Grzegorz Jacek: By?em w wi?zieniu: zarys dziejów prawos?awne

go duszpasterstwa wi?ziennego na Lubelszczy?nie do 2009 roku / Grzegorz
Jacek Pelica. - Lublin: nak?. aut., 2010

134. Pelica, Grzegorz Jacek: Ko?ció? prawos?awny w województwie lubelskim

(1918-1939) / Grzegorz Jacek Pelica. - Wyd. 2 (popr. i uzup.). - Lublin:

[Polianna], 2009

135. Piskorz-Branekova, El?bieta: Tradycyjny haft ludowy w stroju zamojskim /

El?bieta Piskorz-Branekova ; fot. Ryszard Kami?ski, Henryk Szkutnik, Ja

cek ?wi?ch, Muzeum Zamojskie w Zamo?ciu. - Zamo?? : Muzeum Zamoj
skie, 2009

136. Pocz?tki niezale?nego ruchu ch?opskiego 1978-1980 : Komitet Samoobro

ny Ch?opskiej Ziemi Lubelskiej, Komitet Samoobrony Ch?opskiej Ziemi

Grójeckiej / wst?p, wybór ?róde? i oprac. Ma?gorzata Choma-Jusi?ska, Mar

cin Krzysztofik ; Instytut Pami?ci Narodowej - Komisja ?cigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddzia? w Lublinie. - Lublin: Instytut Pa

mi?ci Narodowej, 2008

137. Podhorecki, Leszek: S?awni hetmani Rzeczypospolitej / Leszek Podhoro

decki. - Warszawa: Mada, 1994

138. Poeta z Siemierza : antologia tekstów Bronis?awa Przy?uskiego z lat 1956-

1980 w sto pi?t? rocznic? urodzin i trzydziestolecie ?mierci / opracowanie i

redakcja Jacek Krzysztof Danel. - Zamo??; Londyn: Jacek Krzysztof Da

nel,2010

139. Polesie w garnku: potrawy regionalne / fot. Marta Wawryszyszuk ; Wójt
Gminy W?odawa. - W?odawa: Gmina W?odawa, 2008

140. Polski, Adam: Kryptonim "Powtórka" : materia?y i dokumenty z powtó

rzonych wyborów do Gromadzkiej Rady Narodowej w okr?gu wyborczym
Boniewo gmina Fajs?awice w 1984/1985 roku: (w 25 rocznic? wydarze?) /

Adam Polski. - Lublin ; Fajs?awice : Towarzystwo Przyjació? Fajs?awic,
2009

141. Polski, Adam: Miejsca pami?ci powstania styczniowego w województwie
lubelskim / Adam Polski, Andrzej Kasprzak. - Lublin; Fajs?awice : Towa

rzystwo Przyjació? Fajs?awic, 2007

142. Powiaty województwa lubelskiego
= Poviats of Lubelskie Voivodeship /

fot. P. Januszewski [et. AL]. ; D. Awiorko et. al. : Starostwa Powiatowe Bi?

goraj, Che?m, Krasnystaw, Kra?nik, Lubartów, Lublin, Zamo??. - Bydgoszcz:
Wydawnictwo Unitex, [2009]

68



143. Próchnicki, Krzysztof: Nadbu?a?ski Obszar Chronionego Krajobrazu /

[oprac. Krzysztof Próchnicki i Piotr Chmielewski]. - Zamo??: Zespó? Par

ków Krajobrazowych Roztocza, 2008

144. Przysada, Aleksander: Synagoga w Szczebrzeszynie dawniej i dzi? = The

Synagogue in Szczebrzeszyn in the past and now / Aleksander Przysada ; t?.

Ma?gorzata Linek; fot. Jerzy Cabaj ; Urz?d Miasta Szczebrzeszyn. - Zamo??:

Fotpress, 2009

145. Puch, Stanis?aw: Wolno?ci zabi? nikt nie zdo?a: wspomnienia z lat wojny
i okupacj i, Trawniki 1939-1944 / Stanis?aw Puch. - Lublin : Norbertinum,
2008

146. Radzik, Tadeusz: Zag?ada lubelskiego getta / Tadeusz Radzik ; [red. Bar

bara Paprocka ; t?. na j?z. ang. Grzegorz Dabkowski]. - Lublin: Wydawnic
two Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej, 2007

147. Region i ludzie a historiografia i to?samo??: materia?y z II Zjazdu Histo

ryków Regionalistów w Gda?sku-Starbieninie, 22-24 XI 1996 / zebr. i wst?

pem opatrzy? Józef Borzyszkowski ; Rada Krajowa Regionalnych Towa

rzystw Kultury [et al.]. - Ciechanów: KODRTK, 1999

148. Res Historica. T. 29, Terra, mare et hornines rr : Studies in Mernory of

professor Tadeusz ?oposzko / pod red. Henryka Gmiterka ; Uniwersytet Ma

rii Curie-Sk?odowskiej; red. tomu Henryk Kowalski, Pawe? Madejski. - Lu

blin: Wydaw. UMCS, 2009

149. Res Historica. T. 30 / pod red. Henryka Gmiterka ; Uniwersytet Marii Cu

rie-Sk?odowskiej. - Lublin: Wydaw. UMCS, 2010

150. Rieger, Berndt: Odilo Globocnik : twórca nazistowskich obozów ?mierci /

Berndt Rieger ; t?. Jan S. Zaus. - Zakrzewo : Wydawnictwo Replika, 2009

151. Rody magnackie Rzeczypospolitej / [oprac. i red. tekstów Hadrian Kami?

ski, Marta Wili?ska, Ma?gorzata Ziemi?ska]. - Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2009

152. Roztocza?skie spotkania: wyk?ady otwarte z lat 2006-2009. T. 6 / [red.
Pawe? Marczakowski, Lucyna Dro?dziel, Aneta Ukalska, Ma?gorzata Tron

kowska] ; Roztocza?ski Park Narodowy. - Zwierzyniec: RPN : Wydawnic
two Lipiec, 2009

153. Roztocze: region pogranicza przyrodniczo-kulturowego: materia?y pol

sko-ukrai?skiej konferencji naukowej 35 lat ochrony dziedzictwa przyrodni

czo-kulturowego Roztocza - regionu pogranicza: Zwierzyniec, 9-10 wrze

?nia 2009 r. Z. 1 / pod red. Romana Reszela, Tadeusza Grabowskiego. -

Zwierzyniec; [Stare Babice : Roztocza?ski Park Narodowy: Agencja Re

klamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegorczyk], 2009

69



154. Roztocze: region pogranicza przyrodniczo-kulturowego: materia?y pol

sko-ukrai?skiej konferencji naukowej 35 lat ochrony dziedzictwa przyrodni

czo-kulturowego Roztocza - regionu pogranicza : Zwierzyniec, 9-10 wrze

?nia 2009 r. Z. 2 / [red. Tadeusz Grabowski]. - Zwierzyniec: Roztocza?ski

Park Narodowy: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Arkadiusz Grzegor

czyk],2009

155. Rychter, Anna: ?yj?ca w Polsce i inne stany niewa?ko?ci / Anna Rychter. -

Gdynia: Novae Res s. c., 2010

156. Semczuk, Piotr: Po?udniowo roztocza?ski Park Krajobrazowy / [oprac.
Piotr Semczuk]. - Zamo??: Zespó? Parków Krajobrazowych Roztocza, 2008

157. Seminarium Trepcza?skie / [red. Wies?aw Banach, Ewa Kasprzak, Piotr N.

Kotowicz ; aut. Tomasz Dzie?kowski et al.] ; Muzeum Historyczne w San

oku. - Sanok: Muzeum Historyczne, 2007

158. Skakuj, Dorota: Miejsca pami?ci narodowej w powiecie bi?gorajskim /

[oprac. materia?ów Dorota Skakuj, Tomasz Bordza?]. - Bi?goraj: Muzeum

Ziemi Bi?gorajskiej, 2009

159. Smoter-Grzeszkiewicz, Regina: Rzeczpospolita Radecznicka : (Wrzesie?
1939 - lipiec 1944) i druga konspiracja / Regina Srnoter-Grzeszkiewicz, Sta

nis?aw Rozwar-Zyba?a. - [Radecznica] : [b. w.], [2009]

160. Sobibór / pod red. merytoryczn? Marka Bema. - Warszawa : O?rodek

"Karta" : Dom Spotka? z Histori?, 2010

161. Socjalistka. Obywatelka: o Ró?y Luksemburg / red. Holger Politt, Krzysz
tof Pilawski. - Warszawa: Fundacja im. Ró?y Luksemburg, 2009

162. Soja, Ma?gorzata: Kocha?am Ksawerego / Ma?gorzata Soja. - Zamo??:

Green ART, [2010]

163. Sokal, Anna: Charakterystyka us?ug turystycznych ?wiadczonych przez

gospodarstwa wiejskie na Roztoczu / Anna Soka!. - Warszawa: Promotor,
2007

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

Niezale?nego Samorz?dnego Zwi?zku Zawodowego "Solidarno??" : mate

ria?y z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zamo??, 7 maja 20 lOr. / red.

Jacek Feduszka. - Zamo??: Zarz?d Regionu ?rodkowowschodniego NSZZ

"Solidarno??" w Lublinie, 2010

165. Spiss, Maria: Objawienia Maryjne w Polsce / Maria Spiss. - Kraków: Wy
dawnictwo M, 2008

166. Stopka, Krzysztof: Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej / Krzysztof

Stopka. - Kraków: Ksi?garnia Akademicka, 2000

70



167. Studia z dziejów epoki Jana III Sobieskiego / pod red. Krystyna Matwi

jowskiego. - Wroc?aw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc?awskiego, 1984

168. Szczypiorski, Krzysztof: U?ani Lubelscy / Krzysztof Szczypiorski; s?owo

wst?pne Les?aw Kukawski. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Warszawa: Oficyna

Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2010

169. ?laski, Jerzy (1926-2002): ?o?nierze wykl?ci / Jerzy ?laski. - Warszawa:

"Rytm", [2007]

170. ?rodowisko przyrodnicze i kulturowe przygranicznych gmin Lubaczów -

Niemirów - Drohomy?l / red. Marek Wi?niewski, Wies?aw Kapel; aut. Ro

man Fedan et aL]. - Lubaczów: Gmina Wiejska, 2008

171. Teistyczny porz?dek ?wiata a budowanie spo?ecze?stwa obywatelskiego:

materia?y z polsko-ukrai?skiej debaty odbytej 16 czerwca 2009 roku w

Che?mie / pod red. Eugeniusza Wilkowskiego. - Che?m: Arte : na zlec. Sto

warzyszenia Porozumienie Ziemi Che?mskiej, 2009

172. Teka Komisji Ochrony i Kszta?towania ?rodowiska Przyrodniczego. T. 5/

Polska Akademia Nauk. Oddzia? w Lublinie. - Lublin: Wydawnictwo Uni

wersytetu Przyrodniczego, 2009

173. Troja: sen Henryka Schliemanna : katalog wystawy ze zbiorow Museum

f?ur Vor- und Fr?uhgeschichte w Berlinie / [oprac. red. katalogu Gra?yna
Orli?ska ; t?. na j?z. pol. Maria Skalska; t?. tekstów aut. po!. na j?z. ukrai?

ski Taras Myljan] ; Muzeum im. ks. Stanis?awa Staszica; Instytut Archeolo

gii Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. - Lublin ; Hrubie

szów: Wydaw. UMCS, 2010

174. Tucholski, Zbigniew: Kolej Le?na Lipa - Bi?goraj: 1941 - 1983/ Zbigniew
Tucholski, Maciej Kucharski. - Zamo??: Atut Biuro Promocji, 2009

175. W duchu i prawdzie: wybrane sylwetki Ko?cio?a lubelskiego (1805-2005) /

red. Henryk Miszta!. - Lublin : Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej
"Gaudium", 2005

176. W Maryjnym Krasnobrodzie : wspomnienie ... / red. S?awomir Skowro?ski;
tekst Roman Marszalec. - Zamo??: Abacus, 20 l O

177. Wereszczy?ska, Anna: "Ostatni Mohikanin drobnej szlachty" i "niezrów

nany monografista ?ydów" : ?ywot Klemensa Junoszy-Szaniawskiego / An

na Wereszczy?ska. - Lublin: Norbertinum, 2008

178. Wieczorek, Wojciech: ?yciorysy pokornych / Wojciech Wieczorek. - War

szawa: Towarzystwo "Wi??", cop. 2007

179. Wilczur, Jacek Edward: ?ciga?em Iwana "Gro?nego" Demianiuka / Jacek

E. Wilczur. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Wroc?aw: Wydawnictwo "Nortom",

cop.2009

71



180. Wilkowski, Eugeniusz: "Solidarno??" w Che?mskiem w latach 1980-1989/

Eugeniusz Wilkowski. - Bia?a Podlaska; Che?m: Arte : na zlec. Stowarzy
szenia Porozumienie Ziemi Che?mskiej, 2010

181. Wirgowska, Kazimiera: Ojczyzno moja, gdzie jeste?? : wspomnienia z

?ucka 1939-1945 / Kazimiera Wirgowska ; [oprac. red. Magdalena Rysz

kowska]. - Lublin : Norbertinum Wydawnictwo - Drukarnia - Ksi?garnia,
2009

182. W?ad, Pawe?: Roztocze, Puszcza Solska : przewodnik. T. 6, Roztocze

Ukrai?skie / Pawe? W?ad. - Rzeszów: Wydawnictwo Turystyczne Pawe?

W?ad,2010

183. W?adzi?ski, Jan: Grunwald, a Ko?ció? Panny Maryi w Lublinie: 1410-

1910/ oprac. J. W?adzi?ski. - Lublin: O?rodek Us?ug Edukacyjnych WSSP,
2010

184. Wnuk, Andrzej: Fun Club / Andrzej Wnuk. - Zamo??: Wydawnictwo An

drzej Wnuk, 2010

185. Wo?oszyn, Jacek Witold: "Walczy? o dusze m?odzie?y" : zmagania

Zwi?zku M?odzie?y Polskiej z Ko?cio?em katolickim na Lubelszczy?nie
1948-1957/ Jacek Witold Wo?oszyn; Instytut Pami?ci Narodowej. Komisja
?cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddzia? w Lublinie. -

Lublin: Instytut Pami?ci Narodowej, 2009

186. Wójcik, Iwona: Katalog czasopism lubelskich. [T.] 3, N-? / oprac. Iwona

Wójcik. - Lublin: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima ?opa

ci?skiego, 2009

187. Wycieczki po Lubelszczy?nie / konsultacja merytoryczna Jolanta Niedziel

ska-?o?, Gra?yna Antoniuk, Jolanta Piotrowska. - Lublin: Maki, 2009

188. Zabytki w Euroregionie Bug ?wiadkami wspólnej historii / t?. na j. ukrai?

ski Wiktoria W?asenko ; t?. naj. bia?oruski Jurij ?wirko ; t?. naj. polski Ga

lina Grabarczyk. - Che?m : Stowarzyszenie Samorz?dów Euroregionu Bug,
2008

189. Zapis czasu / pod red. El?bieta Gnyp, Irena Doma?ska-?uczka, Ma?gorzata

Trojanowska. - Zamo?? : Towarzystwo Spo?eczno-Kulturowe "Renesans",
2010

190. Zbyryt, Barbara: Id? ku Tobie Panie / Barbara Zbyryt ; [fot. Wies?aw Li

piec, Arkadiusz Zbyryt, Barbara Zbyryt]. - Lublin: Wydawnictwo Polihym
nia, 2007

191. Zieli?ski, W?adys?aw Kornel: Monografia Lublina / napisa? W?adys?aw K.

Zieli?ski; [pos?. Henryk Gmiterek]. - Lublin: Towarzystwo Biblioteki Pu

blicznej im. Hieronima ?opaci?skiego, [2010]

72



192. Ziemia?stwo na Lubelszczy?nie: materia?y sesji naukowej zorganizowanej
w Muzeum Zamoyskich w Koz?ówce, 8-9 czerwca 2000 / oprac. Ró?a Mali

szewska. - Koz?ówka : Muzeum Zamoyskich, 2001

193. Ziemia?stwo na Lubelszczy?nie III : panie z dworów i pa?aców: materia?y
III sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Koz?ówce, 11-

13 pa?dziernika 2006. T. l/pod red. Huberta ?aszkiewicza ; Muzeum Za

moyskich w Koz?ówce. - Lublin: Wydawnictwo Werset, 2007

194. Ziemia?stwo na Lubelszczy?nie IV : ziemianie w podró?y: materia?y IV

sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Koz?ówce w

dniach 8-10 pa?dziernika 2008 roku. T. l/pod red. Huberta ?aszkiewicza. -

Lublin: Wydawnictwo Werset, 2010

195. Ziemia?stwo na Lubelszczy?nie IV : ziemianie w podró?y: materia?y TV

sesji naukowej zorganizowanej w Muzeum Zamoyskich w Koz?ówce w

dniach 8-10 pa?dziernika 2008 roku. T. 2 / pod red. Huberta ?aszkiewicza. -

Lublin: Wydawnictwo Werset, 20] O

196. ?urkowski, Stanis?aw: ?ywot Tomasza Zamojskiego, kanclerza w. kor. /

napisa? Stanis?aw ?urkowski ; wyda? Alexander Batowski. - Lwów: Wiktor

Baworowski, ] 860

197. ?ywicki, Jerzy: Urz?dnicy: architekci, budowniczowie, in?ynierowie cy

wilni. Ludzie architektury i budownictwa w województwie lubelskim oraz

guberni lubelskiej w Królestwie Polskim w latach 1815-1915/ Jerzy ?ywic
ki. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej, 2010

Anna Rychter

73



I C!JKS!??KI, KTÓRE WARTO KUPI?

Dzia? Gromadzenia Zbiorów Ksi??nicy Zamojskiej poleca

Ko?odziejek, Ewa: Walczymy z bykami.
- Warszawa: Wydaw. Naukowe

PWN,2010.

Walczymy z bykami to zbiór felietonów og?oszonych przez Ew? Ko?odzie

jek ju? wcze?niej, a teraz na nowo uporz?dkowany wed?ug problemów i tema

tów. Publikacja przeznaczona jest dla ka?dego, kto czuje potrzeb? poprawnego

wyra?ania si?. Ksi??ka systematyzuje wiedz? o j?zyku, a dzi?ki indeksowi alfa

betycznemu odpowiada na konkretne pytania. Obejmuje zagadnienia dotycz?ce

poprawno?ci gramatycznej, frazeologicznej, sk?adniowej, ortograficznej, ale

równie? zawiera informacje dotycz?ce nazwisk, grzeczno?ci j?zykowej, znacze

nia s?ów, mody w tworzeniu wyrazów. Dobór felietonów wynika z wieloletnich

obserwacji i do?wiadcze? autorki, profesora Uniwersytetu Szczeci?skiego
i Wy?szej Szko?y Humanistycznej TWP w Szczecinie. Ewa Ko?odziejek pasjo

nuje si? kultur? j?zyka, lingwistyk? kulturow? i j?zykiem subkultur, czego wy

nikiem jest ten poradnik.

Rowicki, Piotr: Ma?y poczet krol?w dla dzieci: przez b?azna Cz?sto?miecha

opowiedziany. - Pozna?: IBIS, 2010.

Ksi??ka Ma?y poczet królów dla dzieci, jak sama nazwa wskazuje, skierowa

na jest do m?odego czytelnika. Autor, Piotr Rowicki - historyk, prozaik, drama

turg, w humorystyczny sposób opisuje ?ywoty w?adców polskich, od Mieszka I

do Stanis?awa Augusta Poniatowskiego. Przewodnikiem po historii jest zabaw

ny b?azen Cz?sto?miech. Niew?tpliw? warto?? publikacji podkre?laj? pi?kne

ilustracje Agnieszki Kami?skiej. Szata graficzna przyci?ga czytelnika barw?
i ba?niowym charakterem.

Wilkowski, Eugeniusz: Solidarno?? w Zamojskich Fabrykach Mebli w La

tach 1980-1989. - Che?m: [Agencja Arte], 2010.

Autor Eugeniusz Wilkowski historyk, polityk i dzia?acz samorz?dowy w po

wy?szej publikacji przedstawia histori? "Solidarno?ci" przy Zamojskich Fabry
kach Mebli. Charakteryzuje struktury zwi?zkowe, wspomina pracowników
i dzia?aczy Komisji Zak?adowej NSZZ "Solidarno??" w ZFM. Przybli?a realia

epoki i kszta?towanie si? ruchu spo?ecznego na Zamojszczy?nie. W pracy za

mieszczono bogat? dokumentacj? z lat osiemdziesi?tych ze zbiorów prywat

nych, a tak?e z materia?ów archiwalnych Instytutu Pami?ci Narodowej Odzia?

w Lublinie.

Promocja ksi??ki doktora Wilkowskiego odby?a si? w Ksi??nicy Zamojskiej
8 pa?dziernika 2010 r.
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Kruk, Zbigniew: Z Armii Krajowej na Sybir: wspomnienia. - Zamo??: Za

k?ad Poligraficzny, 2010.

Wspomnienia Zbigniewa Kruka, majora Armii Krajowej w stanie spoczyn

ku, podzieli? mo?na na trzy cz??ci: Dzieci?stwo, Wojna, Katorga. Najwa?niej

sz? cz??? obejmuje okres od pierwszych dni wojny do po?owy grudnia 1955 r.,

czyli do powrotu autora z Syberii do kraju. W ok. 20 miastach i miasteczkach na

Lubelszczy?nie w ramach akcji Burza AK przej??a w?adz?, a nast?pnie przeka
za?a j? wkraczaj?cym oddzia?om Armii Czerwonej i NKWD, gdy? takie by?y

rozkazy dowództwa. W wyniku tego wielu ?o?nierzy na d?ugie lata zosta?o wy

wiezionych w g??b ZSRR. W?ród nich znalaz? si? autor wspomnie?.

Zbigniew Kruk zosta? aresztowany 3 listopada 1944 r. przez NKWD i po

dobnie jak wielu jego kolegów i przyjació? skazany na ?mier?. W ksi??ce mo

?emy przeczyta? m.in. relacj? z przes?uchania w budynku NKWD przy ul. Ra

dzieckiej w Zamo?ciu, sk?d autor zosta? wys?any do Lwowa. Jednak w grudniu

1944, w wi?zieniu we Lwowie, dowiedzia? si?, ?e zamieniono mu kar? na 10 lat

kator?niczych robót w syberyjskich ?agrach. Jak sam pisze: Praca by?a i?cie

kator?nicza, zw?aszcza kiedy sz?o si? na nocn? zmian?, a potem w ci?gu dnia

trzeba by?o wytchn?? przed kolejn? noc? ( ... ) Zwykle by?o tak zimno, ?e nikomu

nie przychodzi?o do g?owy ?eby odsapn??. Praca umo?liwia?a szybsze kr??enie
krwi w organizmie i mia?o si? nadziej?, ?e si? nie zamarznie. Poza tym trzeba

by?o wykona? wyznaczon? norm?, ?eby otrzyma? odpowiednie po?ywienie ( ... ).
W publikacji zamieszczono obszerny materia? dokumentacyjny. Ksi??ka

Zbigniewa Kruka jest ?wiadectwem minionego czasu, relacjonuje prze?ycia

?o?nierzy AK Ziemi Zamojskiej, co tym bardziej zach?ca do lektury. Promocja

ksi??ki mia?a miejsce 8 listopada 2010 r. w Ksi??nicy Zamojskiej.

Barrio, Cristina Lopez: Ogród wiecznej wiosny. - Kraków: Wydawnictwo

Otwarte, 2010.

Cristina Lopez Barrio, autorka Ogrodu wiecznej wiosny, to hiszpa?ska pi

sarka, która porzuci?a karier? prawniczki dla pasji pisania. Urodzi?a si? 12 maja
1970 r. w Madrycie, gdzie uko?czy?a prawo na Uniwersytecie Complutense. Od

2000 roku uczestniczy w warsztatach twórczego pisania. Obecnie prowadzi ba

dania nad europejskim kontekstem literatury i teatru na Universidad Nacional de

Educacin a Distancia.

W Ogrodzie wiecznej wiosny Barrio przedstawia losy kobiet z rodu Laguna.

Kobiety z kolejnych pokole? ?yj? skazane przez bezlitosne fatum na nieszcz?

?liw? mi?o??, samotno?? i zemst?. Opowie?? rozpoczyna si? u schy?ku XIX

wieku w Kastylii. M?oda, pi?kna dziewczyna, Clara, poznaje andaluzyjskiego

my?liwego i nawi?zuje z nim p?omienny romans. Szybko jednak okazuje si?, ?e

prosta dziewczyna nie ma szans na ?ycie u boku swego wybranka z wy?szych
sfer. Na otarcie ?ez otrzymuje wspania?y dom, który staje si? odt?d ?wiadkiem

prze?ywanego w samotno?ci dramatu. Dom otacza niesamowity ogród, w któ-
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rym którego? dnia ro?liny sprzeciwiaj? si? cyklowi pór roku i kwitn? nieprze
rwanie przez ca?y czas. Kastylijskie miasteczko staje si? t?em historii kolejnych
bohaterek o skrytych nami?tno?ciach i marzeniach o prawdziwej, spe?nionej
mi?o?ci.

Ogród wiecznej wiosny to ksi??ka melancholijna i intryguj?ca, zamieszczone

w niej portrety psychologiczne kobiet - matek i córek pozostaj?cych ze sob?
w skomplikowanych relacjach, stanowi? warto?? opowie?ci, pe?nej symboliki
i tajemnic.

Jest to dobra powie??, mimo chwilami egzaltowanego j?zyka, skierowana do

szerokiego grona czytelników, chocia? kobiety b?d? ch?tniej po ni? si?ga?.

Sumi?ska, Dorota: ?Wiat wed?ug psa.
- Kraków: Wydaw. Literackie, 2010.

Dorota Sumi?ska - lekarz weterynarii, psycholog zwierz?cy, autorka lubia

nych programów radiowych i telewizyjnych oraz poradników i ksi??ek o zwie

rz?tach, prezentuje czytelnikom, w swojej nowej ksi??ce ?wiat wed?ug psa

wzruszaj?c? histori? pieska Bolka.

Jest to opowie??, w której narracj? prowadzi jamnik, po dziesi?ciu latach

wyrzucony z domu swoich opiekunów. Poznajemy g?ównego bohatera, gdy po

przebytej tragedii, jako jeszcze m?ody pies, trafia do nowej w?a?cicielki. Okazu

je si? on wnikliwym obserwatorem, gdy? otaczaj?cy ?wiat odbiera wszystkimi,

wyostrzonymi zmys?ami. Opowiada o ludziach towarzysz?cych mu w jego

przestrzeni, o ich mi?o?ci do zwierz?t, o ich rado?ciach i smutkach.

Jest to kolejna doskona?a pozycja w dorobku autorki, nie tylko dla mi?o?ni

ków zwierz?t. Ksi??ka zmusza do refleksji nad warto?ciami w ludzkim ?wiecie,
a wzruszaj?ce wydarzenia przeplatane s? zabawnymi anegdotami.

Stegner, Jerzy: ?ydówka Noemi. - Gda?sk: Gda?ski Kantor Wydawniczy,
2010

Powie?? Jerzego Stegnera ?ydówka Noemi bardzo d?ugo czeka?a na swoj?

publikacj?, mimo ?e napisana zosta?a ju? w latach sze??dziesi?tych. Autor przez

wiele lat stara? si? o jej wydanie, jednak ksi??ka nie mie?ci?a si? w schemacie

ukazuj?cym getto, obranym przez ówczesne w?adze. O swojej ksi??ce Stegner pisze
w li?cie do jednego z wydawnictw w 1989 r.: Powie?? moja opowiada o ?ydach,
ich ?yciu w getcie warszawskim, jak równie? o ?yciu codziennym ludno?ci nie?y

dowskiej. Na fundamencie zdarze? i faktów historycznych rozgrywa si? akcja.

( ... ) Getto opisa?em w oparciu o w?asne obserwacje, jakich dokona?em pracuj?c
za murami w latach 1940-1942. Powie?? ma charakter "krymina?u wojennego".

W chwili wybuchu II wojny ?wiatowej pisarz by? uczniem Gimnazjum im.

?niadeckich w Warszawie. Do czasu wybuchu powstania warszawskiego
mieszka? wraz z rodzin? na Woli przy ul. M?ynarskiej, niedaleko dzielnicy ?y

dowskiej i mia? bliski kontakt z jej mieszka?cami. W czasie okupacji pracowa?
w garbarni, która prowadzi?a fili? na terenie getta i posiadaj?c przepustk? cz?sto
tam bywa?. Po upadku powstania zosta? wywieziony wraz z rodzin? do obozu

76



pracy w Glausche, gdzie doczeka? wyzwolenia. Nast?pnie wróci? na krótko do

Warszawy, a w 1950 r. przeniós? si? wraz z ?on? do Gdyni, gdzie pracowa? jako

ekspert skór. Przez dalsze lata interesowa? si? histori? i pisa? kolejne ksi??ki,
które nie doczeka?y si? wydania. Zmar? w 1993 r. w Gdyni.

Dopiero teraz ?ydówk? Noemi wydano drukiem. W?adze socjalistyczne nie

zezwoli?y na publikacj? prawdopodobnie dlatego, ?e autor bez ogródek, a nawet

w sposób do?? brutalny opisuje prawdziwe oblicze tamtych czasów. Pokazuje

getto podziemne, niewidoczne na zewn?trz, niedost?pne dla niewtajemniczo

nych, w którym ?ydzi, Polacy i Niemcy prowadz? wzajemne interesy: nielegal

n? produkcj?, nielegalny handel czy przemyt na ogromn? skal?. Drugie niezna

ne getto op?ywa w dostatki, dla wybranych dost?pne s? luksusowe lokale z pro

stytutkami, gdzie cz?sto przebywaj? niemieccy urz?dnicy i ?o?nierze po cywil
nemu. Bohaterem ksi??ki jest Polak Leszek, który zim? 1942 r. znalaz? na stry

chu swojej kamienicy m?od? ?ydówk? Noemi - pi?kn?, zadban? dziewczyn?,
która po przenocowaniu odesz?a. Leszek nie mo?e o niej zapomnie? i rozpoczy

na poszukiwania, które wiod? do warszawskiego getta i obna?aj? jego drugie
oblicze. Autor ogranicza si? do opisania tej absurdalnej, podwójnej rzeczywisto
?ci. Nie os?dza jej bohaterów i nie daje do tego prawa swoim czytelnikom. ?ad

na z przedstawionych tu postaci nie jest jednoznaczna, sta?a w swoich pogl?
dach i postawach. Zaistnia?e okoliczno?ci lub inni ludzie zmuszaj? do wyborów,
do podejmowania decyzji, przede wszystkim pozwalaj?cych przetrwa?.

?ydówka Noemi jest powie?ci? spo?eczno-obyczajow? z w?tkiem mi?osnym,

opart? na faktach biograficznych, oddaj?c? atmosfer? i realia okupacji. Czytel
nik nie mo?e przej?? obok niej oboj?tnie bez g??bszych przemy?le? i przewarto

?ciowania dotychczasowej wiedzy o getcie.

Rebizant-Siwi?o, Monika: Singiel. - Brwinów: Interwers, 2010.

W grudniu 2010 r. nak?adem wydawnictwa lnterwers ukaza? si? Singiel- de

biutancka powie?? Moniki Rebizant-Siwi?o. Autorka mieszka w Zamo?ciu, uro

dzi?a si? w 1975 r. w Tomaszowie Lubelskim, pracuje jako nauczyciel historii,
bibliotekarz i przewodnik po Roztoczu. Wcze?niej wspó?pracowa?a z "Tygodni
kiem Zamojskim" i z "Tygodnikiem Tomaszowskim", pisa?a artyku?y zwi?zane
z histori? regionu, z turystyk? i obyczajami.

Ksi??ka Moniki Rebizant-Siwi?o ukaza?a si? w serii Damsko-M?skie, w któ

rej prezentowane s? powie?ci wspó?czesnych pisarzy polskich, podejmuj?cych

problematyk? dotykaj?c? kobiety i m??czyzn: mi?o??, nami?tno??, zdrada, osa

motnienie, zagubienie we wspó?czesnym ?wiecie. Bohater Singla dok?adnie

mie?ci si? w tym schemacie. Jest to trzydziestoletni m??czyzna Micha? Rawicz,

niepoprawny romantyk wci?? mieszkaj?cy z matk?. Szuka we wspó?czesnym
?wiecie miejsca dla siebie i swoich niemodnych pogl?dów, przez co postrzegany

jest jako dziwak i ?yciowy nieudacznik. Pewnego dnia los otwiera przed nim

nowe mo?liwo?ci, daj?c równie? szans? na mi?o??, na któr? czeka? ca?e ?ycie.
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Jest to powie?? o cierpieniu, pora?kach ?yciowych, zawiedzionych nadzie

jach, ale równie? o mi?o?ci i odnajdywaniu szcz??cia, o ludziach którzy chc?

by? szcz??liwi w otaczaj?cym ich ?wiecie. T?o ksi??ki stanowi? wydarzenia

maj?ce miejsce w Puszczy Solskiej w okresie wojennym i powojennym.
To udany debiut pisarki, warto czeka? na nast?pne publikacje tej autorki.

Marcinkowska-Schmidt, Ewa, Marcinkowska, Danuta: Zapach rozmarynu.
- Warszawa: Klucze, 2010.

Zapach rozmarynu to druga cz??? sagi rodzinnej z Lawendowego py?u, na

pisanej przez trzy kobiety: babci?, matk? i wnuczk?. To historia tego od?amu

rodziny, który po wojnie zostaje poza krajem.

Inicjatorka i autorka obu ksi??ek Ewa Marcinkowska-Schmidt urodzi?a si?
w Pile, wykszta?cenie uzupe?nia?a na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Po

znaniu, gdzie uko?czy?a Wydzia? Prawa. Posiada równie? dyplom Pa?stwowej

Szko?y Muzycznej II stopnia w klasie fortepianu. Po studiach podj??a prac?

w G?osie Wielkopolskim, dla którego by?a tak?e korespondentk? z San Francu

sko. Jako bardzo m?oda osoba zacz??a pierwsze próby w dziedzinie pisarstwa.

Nast?pnie wyda?a wiele opowiada?, pocz?tkowo dla dzieci, pó?niej tak?e dla

doros?ych. Ksi??ki autorki doczeka?y si? nominacji do wielu nagród literackich

i by?y t?umaczone m.in. naj?zyk rosyjski.

Druga autorka Zapachu rozmarynu Danuta Marcinkowska pochodzi z rodzi

ny repatriowanej po wojnie z Wile?szczyzny. Mieszka w Poznaniu, gdzie po

uko?czeniu studiów ekonomicznych i dziennikarskich, przez 25 lat pracowa?a
w redakcji G?osu Wielkopolskiego. Jest równie? laureatk? presti?owych nagród
dziennikarskich.

W obu cz??ciach sagi t?o stanowi? wydarzenia historyczne znane autorkom,

je?eli nie z autopsji to z bezpo?rednich przekazów cz?onków rodziny: tu?aczka,

motyw Wile?szczyzny i Syberii. To powie?ci-kroniki nawi?zuj?ce jeszcze do

pocz?tków XIX w. To historia pisana przez kobiety i widziana oczami kobiet.

Mimo ma?ych niedoskona?o?ci j?zykowych i technicznych godna polecenia.
Mo?e sta? si? inspiracj? dla czytelników do napisania w?asnej kroniki rodzinnej.

Ma n kell, Henning: Niespokojny cz?owiek. - Warszawa: Wydawnictwo

W.A.B.,2010.

Henning Mankell urodzi? si? w 1948 r. w Sztokholmie. Wybitny dzienni

karz, cz?owiek teatru, obecnie jest jednym z naj popularniejszych pisarzy
szwedzkich. Zas?yn?? seri? powie?ci kryminalnych wydawanych od 1991 r.,

których bohaterem jest komisarz Wallander. Powie?ci te szybko zyska?y nie

zwyk?? popularno?? u czytelników, doczeka?y si? przek?adu na 25 j?zyków.
Mankell jest równie? autorem powie?ci spo?ecznych, ksi??ek dla dzieci i m?o

dzie?y, re?yserem teatralnym. Zosta? laureatem nagrody literackiej im. Astrid

Lindgren oraz presti?owej niemieckiej Nagrody Tolerancji.
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Niespokojny cz?owiek to krymina? polityczno-szpiegowski oparty na wyda
rzeniach z ko?ca czasów zimnej wojny. U schy?ku kariery, za?amany powa?n?

chorob? komisarz Wallander rozpoczyna ?ledztwo w sprawie tajemniczego

okr?tu podwodnego, który dwukrotnie nawiedzi? szwedzkie wody terytorialne.

Wy?sze dowództwo marynarki otrzyma?o wówczas rozkazy, aby pozwoli? jed
nostce odp?yn?? wolno. Kurt WaJlander odkrywa, ?e ma do czynienia z powa?

n? afer? szpiegowsk? sprzed lat.

Niespokojny cz?owiek zosta? opublikowany w Szwecji w 2009 r., a w ko

lejnym roku ukaza? si? w t?umaczeniach na j?zyk niemiecki, holenderski, hisz

pa?ski i polski.

Cykl krymina?ów o komisarzu Kurcie Wallanderze wyró?nia si? doskona

?ym ukazaniem socjologicznych aspektów przest?pczo?ci. Poprzednie tytu?y

przedstawia?y typowe dla naszych czasów problemy spo?eczne: M??czyzna bez

twarzy dotyka? tematu nielegalnych imigrantów i rasizmu; Psy z Rygi to po

wie?? mówi?ca o konsekwencjach rozpadu ZSRR oraz problemie mafii; w Za

porze autor skupia si? na kwestiach zwi?zanych z ekologi?, globalizacj?, a tak?e

cyberterroryzmem.

Niespokojny cz?owiek to tak?e powie?? o przemijaniu, samotno?ci w walce

z chorob? i o tym, ?e tylko pasja mo?e pomóc wyj?? z impasu.

Gallmann, Kuki: Marzy?am o Afryce. - Pozna?: Zysk i S-ka, 2010.

Ksi??ka Kuki Gallmann Marzy?am o Afryce to wspomnienia z pobytu w Ke

nii. Autorka, W?oszka z pochodzenia, zrealizowa?a swoje marzenie i przenios?a
si? do Afryki, gdzie po?wi?ci?a si? ratowaniu gin?cej przyrody. Mimo osobi

stych nieszcz??? jakich do?wiadczy?a - strata m??a i syna
- doprowadza do po

wstania ogromnej i bogatej fundacji, która ratuje unikalne gatunki afryka?skich

zwierz?t.

Wspomnienia przepe?nione s? refleksjami na temat ?ycia i przemijania oraz

zachwytem nad wypalonym s?o?cem krajobrazem Kenii. Swoim poetyckim
klimatem przypominaj? Po?egnanie z Afryk? Karen Blixen. Pi?kne opisy przy

rody czasem przepe?nione groz? stanowi? niecodzienne t?o dla w?asnych dra

matów i ludzkich cierpie?.

Wzruszaj?ca, przepe?niona emocjami ksi??ka osi?gn??a miano ?wiatowego
bestselleru i zosta?a sfilmowana.

Romano-Lax, Andromeda: Hiszpa?ski smyczek. - Warszawa: Nasza Ksi?

garnia, 2010.

Hiszpa?ski smyczek to pierwsza powie?? w dorobku literackim Andromedy
Romano-Lax, dziennikarki i autorki ksi??ek podró?niczych. Urodzi?a si? w 1970 r.

w Chicago, obecnie mieszka wraz z rodzin? na Alasce. W czasie wolnym gra na

wiolonczeli.

Bohaterem oraz narratorem ksi??ki jest Feliu Anibal Delargo Domenach,

który opowiada o swoim ?yciu. Pocz?tkowo akcja toczy si? w ma?ym miastecz-
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ku Campo Seco, gdzie Feliu wychowuje si? w wielodzietnej rodzinie. Nast?pnie

dramatyczne okoliczno?ci doprowadzaj? do wyjazdu wraz z matk? do Barcelo

ny. Tam czternastoletni ch?opiec zaczyna pobiera? nauki gry na wiolonczeli.

Wkrótce dzi?ki wyt??onej pracy i talentowi osi?ga znacz?ce sukcesy na hisz

pa?skiej scenie muzycznej. Kiedy w Hiszpanii do w?adzy politycznej dochodz?

faszy?ci, Feliu zakochany w ?ydowskiej dziewczynie staje si? antyfaszyst?.
Niezale?ne realia epoki pocz?tku XX w. stawiaj? m?odego cz?owieka przed mo

ralnymi wyborami prowadz?cymi nawet do zha?bienia w?asnego nazwiska.

Pierwowzorem bohatera powie?ci, jak mówi sama autorka, by? Pablo Casalsa -

genialny wirtuoz wiolonczeli i antyfaszysta. Ksi??ka napisana jest prostym j?
zykiem, posiada wyja?nienia hiszpa?skich zwrotów.

Porównuje si? j? do Cienia wiatru Carlosa Ruiza Zafona dzi?ki poruszanej
tematyce oraz niesamowitemu klimatowi.

Durrell, Lawrence: Gorzkie cytryny Cypru. - Warszawa: ?wiat Ksi??ki,
2010.

Autor ksi??ki Gorzkie cytryny Cypru Lawrence Durrell (1912-1990) to po

wie?ciopisarz angielski, urodzony i wychowany w Indiach. Wi?kszo?? ?ycia

sp?dzi? poza Angli?, m.in. na greckich wyspach Korfu, Rodos i na Cyprze, a tak?e

we Francji, Egipcie, Argentynie i Jugos?awii. By? urz?dnikiem, dyplomat? i na

uczycielem. Jego s?ynne powie?ci: Kwartet aleksandryjski i Kwintet awinio?ski

przet?umaczono na wiele j?zyków. Durrell by? wymieniany w?ród kandydatów
do literackiej Nagrody Nobla, jednak nigdy jej nie otrzyma?, mimo znacznego

wk?adu w ?wiatow? literatur?.
Gorzkie cytryny Cypru ukaza?y si? w latach pi??dziesi?tych XX w. Obecnie

doczeka?y si? wznowienia na polskim rynku. Powie?? ??czy cechy ksi??ki po

dró?niczej, historycznej oraz biograficznej. Autor sp?dzi? na Cyprze trzy lata od

1953 r. do 1956 r., poznaj?c mieszka?ców, obyczaje i histori? wyspy, co te?

opisa? we wspomnieniach.
Jest to nastrojowa, czasem zabawna, a zarazem powa?na opowie?? o cypryj

skich do?wiadczeniach, m.in. historia z kupnem domu, jak i o czasach kiedy na

Cyprze dosz?o do ruchu zjednoczeniowego.

Polkowska, Irena: Krajobrazy wzruszesu wiersze. - Szczecin: Akcydens Dru

karnia, 2010.

Irena Polkowska - mieszkanka Zamo?cia, przez wiele lat by?a nauczycielem

gry na fortepianie w Szkole Muzycznej im. Karola Szymanowskiego, prowadzi
?a tak?e zaj?cia terapeutyczne w Klubie dla Ludzi Dotkni?tych Chorob? Psy

chiczn?. Jest osob? niezwykle aktywn?; pisze poezje, opowiadania, wspomnie
nia i felietony; t?umaczy w j?zyku francuskim, m.in. wiersze ks. Jana Twardow

skiego. Jej pasj? s? tak?e podró?e. Przebywa?a w Kanadzie i Algierii, dzi?ki
czemu wyda?a obserwacje i wspomnienia: Vancouver - moja mi?o??, czyli "B??
kitne bolero" i Pod niebem Annaby. Wspó?autorka Antologii poezji przykrej:
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Nadzieja umiera ostatnia oraz zbioru poezji Symfonia ciszy. Wyda?a równie?

Kubek pe?en mi?o?ci: opowie?ci z pami?tnika.

Nowy tomik wierszy Ireny Polkowskiej Krajobrazy wzrusze? przepe?niony

jest mi?o?ci? i t?sknot?. W ka?dym niemal utworze przewija si? mi?o?? do ludzi

napotkanych na swojej drodze: mi?o?? do m??czyzny, do rodzinnego domu, do

matki i babci, do siostry i brata oraz do syna. Poetka czuje, ?e mi?o?? jest czym?

naturalnym dla cz?owieka, jak naturalne jest samo ?ycie dane od Boga. W mo

mencie kiedy cz?owiek zaczyna zauwa?a?, ?e czas mija i zabiera to co wydawa
?o si? ponadczasowe, rodzi si? w nim t?sknota. Czytaj?c Krajobrazy wzrusze?

odnosi si? wra?enia, ?e ta poezja nie emanuje negatywnymi emocjami, a wr?cz

przeciwnie: autorka sama wyznaje, ?e nadal nosi mi?o?? w sercu, a ka?da osoba,

któr? kocha?a - kocha jest jak pi?kny kwiat podarowany przez Boga, za co mu

wci?? dzi?kuje.

Ciep?y, refleksyjny i bardzo osobisty klimat utworów sprawia, ?e czytelnik
z przyjemno?ci? zatrzyma si? w biegu dnia, aby dzi?ki temu zauwa?y?, co rów

nie? w jego ?yciu jest wa?ne.

Kozio?, Urszula: Horrendum. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2010.

Nowy tomik wierszy Urszuli Kozio? Horrendum wype?niaj? refleksje nad

przemijaniem, nad nieuchronnym momentem ?mierci, ale jednocze?nie jest tu

zawarta rado?? ?ycia i oczarowanie ?wiatem.

Urszula Kozio?, jedna z najwybitniejszych polskich poetek, jest równie? au

tork? dramatów i felietonów, od wielu lat wspó?pracuje z miesi?cznikiem Odra.

Laureatka presti?owych nagród; za tomiki poezji Supliki (2006 r.) i Przelotem

(2007 r.) otrzyma?a nominacje do Nagrody NIKE.

Zapewne Horrendum równie? nie rozczaruje mi?o?ników twórczo?ci poetki.

Znajdziemy w nim subteln? ironi?, zabaw? s?owem przy procesie tworzenia i -jak
sama autorka mówi we w?asnej recenzji - zobaczymy j?: rozpi?t? mi?dzy zdzi

wieniem (zachwytem?) a przera?eniem.

Agnieszka Szewczuk

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

Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y Ksi??nicy Zamojskiej poleca

Zachwatowicz-Jasie?ska, Katarzyna: Co babcia i dziadek ?piewali, kiedy byli
mali. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010.

Wiek XXI jest er? komputerów i Internetu. Wirtualny ?wiat daje doros?ym,
jak i naj m?odszym jego u?ytkownikom szereg mo?liwo?ci do wykorzystania.
Z zasobów sieci internetowych czerpiemy potrzebne na co dzie? informacje,

poznajemy ludzi itp. Dzieci w "swoim" internetowym ?wiecie sp?dzaj? niemal
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ka?d? woln? chwil? korzystaj?c czasem z nieuwagi lub te? wygodnictwa opie
kunów. ?wiat p?dzi coraz szybciej, ludziom brakuje czasu, a dzieci? One, pod?
??j?c za wzorem zapracowanych rodziców, cz?sto same organizuj? sobie czas

wolny. A mo?e by tak usi??? z dzieckiem, wy??czy? szumi?cy gdzie? w k?cie

komputer, telewizor i si?gn?? po ksi??k??

Doskona?? do tego okazj? stanowi? b?dzie pozycja Katarzyny Zachwato

wicz-Jasie?skiej pt. Co babcia i dziadek ?piewali, kiedy byli mali. Z pewno?ci?
z rado?ci? i sentymentem rodzice przenios? si? wspomnieniami do dzieci?stwa

i wspólnie ze swoimi dzie?mi odczytaj? ludowe piosenki z czasów gdy ?piewali
je ich dziadkowie. Teraz wy

- rodzice macie okazj? zaprezentowa? je swoim

dzieciom, a wy
- dziadkowie za?piewa? wspólnie z wnukami piosenki dziecin

nych lat.

?piewnik zawiera poka?ny zbiór (51) tekstów piosenek wraz z zapisem nu

towym i podpowiedzi? dla tych, którzy umiej? gra? na gitarze. W?ród zapropo

nowanych utworów mo?na znale?? m.in.: Kó?ko graniaste, Ma?o nas do piecze
nia chleba, Starego nied?wiedzia, Krasnoludki, Mam chusteczk? haftowan? ...

itp. Zach?t? do lektury stanowi? równie? kolorowe ilustracje Kazimierza Wie

?niaka, które nawi?zuj?jakby do dawnego elementarza naszych dziadków.

Du?ym plusem ksi??eczki s? do??czone do wydania dwie p?yty CD: jedna
w wersji muzyczno-tekstowej, a druga - instrumentalnej, np. do zabawy w ka

raoke. Zaskoczeniem mo?e by? jedynie operowe wykonanie piosenek, co jednak
nie jest w tym przypadku mankamentem. Warto bowiem pokaza? dziecku ró?ne

rodzaje muzyki, ró?ne wykonania, a w tym przypadku nawet w?asne.

Powiedzenie, ?e muzyka ??czy pokolenia jest w tym przypadku jak najbar
dziej zasadne. Znajd?my wi?c chwil? czasu i wspólnie z naszymi dzie?mi zaj
rzyjmy do ksi??eczki, pos?uchajmy, za?piewajmy, ucz?c przy tym nasze malu

chy klasyki, a sami przenie?my si? do czasów beztroskiego dzieci?stwa.

Moje polskie rymowanki. - Warszawa: ARTI SJ, 2009.

Tu sroczka kaszk? warzy?a, ogonek sobie sparzy?a ... temu da?a na miseczk?,
temu da?a na ?y?eczk? (. . .) a temu najmniejszemu nic nie da?a (...) i frr ... daleko

polecia?a!
Któ? z nas nie pami?ta z dziecinnych lat tej uroczej zabawy, tej, jak i wielu

innych, które z przyjemno?ci? przypomnimy sobie si?gaj?c po rymowanki,

wierszyki, wyliczanki zawarte w ksi??eczce. Ka?de dziecko z ch?ci? pos?ucha

tradycyjnych polskich utworów, a przy okazji wzbogaci swoj? wiedz? poprzez

poznanie ró?nego rodzaju faktów, ciekawostek czy zagadek im towarzysz?cych.

Rozpoczynaj?c sw? w?drówk? po polskich rymowankach nie mo?emy za

pomnie? kim jeste?my. Ucz?c nasze dzieci patriotyzmu i wprowadzaj?c je
w ?wiat naszych ojczystych utworów zaczynamy od wiersza: Kto ty jeste?? Przez

nast?pne stronice prowadz? nas m.in. misie i tak dobrze znany Stary nied?wied?,

?limak, ?uraw, Sroczka, czy te? Rak - nieborak. Dalej przemieszczamy si? po-
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ci?giem, który jedzie z daleka, by dotrze? do stolicy - Warszawy i pozna? Le

gend? o Warszawskiej Syrence. Po drodze napotykamy Bab? co sia?a mak i nie

wiedzia?a jak ...

, Biedroneczk? i Krasnoludki, które zabieraj? nas do swojej baj
ki, gdzie spotkamy ?nie?k? i poznajemy imiona jej siedmiu towarzyszy. W swej

podró?y docieramy równie? do Afryki, gdzie Malutki Murzynek pokazuje nam

?yj?ce na tym kontynencie zwierz?ta. Jednak by nie nudzi? si? w swej w?drów
ce Ojciec Wirgiliusz uczy nas wielu zabaw i opowiada ró?ne historie np. o tym

jak Ta?cowa?y dwa Micha?y. Na koniec za? patataj, patataj, (...) jedziemy dalej
w cudny kraj ( ... ) podziwiaj?c pi?kno polskich krajobrazów. A gdy jeste?my ju?
bardzo zm?czeni do snu ko?ysz? nas Kotki dwa a a a ...

Ksi??ka godna polecenia. Zachwyca tekstem, ale i zabawnymi kolorowymi

ilustracjami, które przeplatane s? realnymi fotografiami. Uczy zabaw, wierszy,

wyliczanek, zawiera przy tym wiele ciekawostek dotycz?cych bohaterów po

szczególnych utworów, jak równie? sugestie pyta?, które czytaj?cy mo?e zada?

dziecku. Starannie dobrana antologia, doskona?a zarówno dla najm?odszych, jak
i rodziców czy nauczycieli.

Sto wierszy na ka?d? okazj?. - Wroc?aw: Siedmiogród, 2010.

Pocz?tek roku szkolnego, rocznica wybuchu II wojny ?wiatowej, pocz?tek
jesieni, Dzie? Nauczyciela, ?wi?to Niepodleg?o?ci, Andrzejki, ?wi?to Zmar?ych
itp., to tylko niektóre z wa?nych uroczysto?ci w kalendarzu szkolnym ucznia.

Owe ?wi?ta, wa?ne daty, okazje, rocznice dziel? prezentowan? antologi? na

25 rozdzia?ów. Poszczególne rozdzia?y zawieraj? po kilka wierszy autorstwa

wybitnych polskich poetów m.in.: Marii Konopnickiej, Wandy Chotomskiej,
Wies?awa Drabika, Anny Kamie?skiej, Doroty Gellner, Heleny Bechlerowej,
Adama Mickiewicza, ks. Jana Twardowskiego i innych. Wiersze dobrane s?

odpowiednio do tematyki danego rozdzia?u. Zamkni?cie ka?dego z rozdzia?ów

stanowi strona edukacyjna zawieraj?ca m.in.: ogóln? charakterystyk? danego
tematu w rubryce Czy wiesz, ?e ...

, pytania dotycz?ce tre?ci lektury: Pos?uchaj
i odpowiedz, zadania do wykonania, zagadki, dowcipy i definicje trudniejszych
s?ów. Ca?o?? wzbogacaj? atrakcyjne ilustracje uzupe?niaj?ce przekaz dydak

tyczny.
Sto wierszy na ka?d? okazj? to doskona?a publikacja pozwalaj?ca na kom

pleksowe opracowanie wielu wa?nych tematów. Niezb?dna w pracy nauczycie
la, pedagoga, bibliotekarza zajmuj?cego si? prac? kulturalno-o?wiatow?
z dzie?mi czy te? rodzica dbaj?cego o w?a?ciw? edukacj? swojego dziecka.

Joanna ?uk

83



I ci] TO WARTO WIEDZIE?

Nagrody Literackie na ?wiecie

Pisarze i poeci na ca?ym ?wiecie przyzwyczaili si? ju? do corocznych dzia?a?,

maj?cych na celu wyró?nienie i nagrodzenie spo?ród nich tych najwarto?ciow

szych i odd?j?cych ducha danego okresu. Czas podsumowa? powoduje, ?e lite

racki ?wiat o?ywa i wy?ania spo?ród wielu kandydatów i nominowanych t? jedn?
pere?k?, która przez ca?y nast?pny rok b?dzie b?yszcze? jako ta najwa?niejsza.

Nagrody literackie przyznawane s? na ca?ym ?wiecie, zarówno przez po

szczególne kraje, jak i wspólnoty. Fundatorami s? najcz??ciej osoby zas?u?one

dla kultury, wydawnictwa literackie, prasa czy inne instytucje zwi?zane z pro

mowaniem literatury.
Najbardziej oczekiwan? nagrod? roku jest Literacki Nobel - od 109 lat pre

sti?owe wyró?nienie w ?wiecie literatury przyznawane przez Szwedzk? Akade

mi? Nauk. Wielkie napi?cie towarzyszy nominacjom, a potem og?oszeniu wyni
ków tej nagrody. W tym roku równie? emocje towarzyszy?y wyborowi kandyda
ta. Mario Vargas Llosa - pisarz z Peru, który 14 lat temu przegra? z Wis?aw?

Szymborsk?, zosta? nagrodzony za ca?okszta?t swojej bogatej twórczo?ci. Ten

zaszczytny tytu? cztery razy przyznawany by? polskim twórcom. Byli to: Hen

ryk Sienkiewicz, W?adys?aw Reymont, Czes?aw Mi?osz i wspomniana Wis?awa

Szymborska.
Presti?owe literackie nagrody na ?wiecie dotycz? najcz??ciej obszaru starej

Europy oraz Ameryki. Jedn? z najwa?niejszych jest Nagroda Bookera, przy

znawana w Wielkiej Brytanii za najlepsz? powie?? angloj?zyczn? napisan?

przez obywatela Wspólnoty Narodów. W roku 2010 otrzyma? j? Howard Jacob

son za powie?? The Finkler Question.
Bram Stoker Award to nagroda przyznawana dla pisarzy horrorów, ufundo

wana przez Horror Associaton Writers. Bram Stoker - twórca Drakuli jest pa

tronem tej nagrody. Tegoroczn? laureatk? zosta?a Sarah Langan za powie?? gro

zy Audrey 's Door.

W 2002 roku rz?d szwedzki ustanowi? pi?kn? nagrod?, która czci?aby pa

mi?? Astrid Lindgren. Kitty Crowther z Belgii jest tegoroczn? zdobywczyni?

tego wyró?nienia za powie?ci dla dzieci i m?odzie?y.
Grand Prix de la Francophonia to nagroda Akademii Francuskiej dla pisa

rzy francuskoj?zycznych.
Nagroda Cervantesa przyznawana jest pisarzom hiszpa?skim, za? Nagroda

Goethego, pisarzom tworz?cym w j?zyki niemieckim.

Nagroda Hugo, jedna z najbardziej presti?owych i naj starszych nagród lite

rackich dla utworów science-fiction i fantasy zainspirowana przez Hugo Gern-
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backa, za?o?yciela magazynu Amazing Stories. Tegoroczn? nagrod? za ksi??k?
Miasto i miasto otrzyma?a China MieviIIe.

Nagroda Pulitzera to coroczna ameryka?ska nagroda przyznawana w 2 I. ka

tegoriach, m.in. dramat, muzyka, literatura, dziennikarstwo. Twórc? i funda

torem nagród jest Joseph Pulitzer, autor i dziennikarz. W roku 2010 Paul Har

ding otrzyma? nagrod? za debiutanck? powie?? Tinkers.

Nagroda Goncourt przyznawana jest prozaikom francuskim. W tym roku Michel

HoueJlebecq zosta? ni? uhonorowany za swoj? twórczo??, ??cz?c? ?rodowiska literackie.

National Book Award - nagroda literacka dla utworów ameryka?skich, wr?

czana w czterech kategoriach. W dziedzinie literatury nagrod? otrzyma?a Patti

Smith, legenda muzyki niezale?nej, za wspomnienia Just Kids. Autorka opisuje

wspólne ?ycie z Robertem Mapplethorpem, s?ynnym fotografem. Odbieraj?c na

grod?, Patti Smith wystosowa?a apel w obronie ksi??ek wydawanych na papierze.

Nagroda Yomiuri to literacka nagroda japo?ska wr?czana twórcom za two

rzenie kultury narodowej.
To tylko najwa?niejsze nagrody jakie wr?czane s? ka?dego roku twórcom li

teratury. S? one potrzebne zarówno literatom jak i nam, czytelnikom. Pisarzom

i poetom debiutantom dodaj? si? do dalszego pisania, a do?wiadczonych wzmac

niaj? i utwierdzaj? w tym co robi?.
Dla nas s? wskazówk?jak odnale??, wydoby? na powierzchni? i wej?? w ten

magiczny ?wiat, do którego nie zawsze sami trafiliby?my.

Iwona Proczka

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

Nagrody Literackie w Polsce 2010

Koniec i pocz?tek roku to zawsze dobry moment na analizy i podsumowania
dorobku twórczego. Nie wszystkie nagrody literackie za rok 2010 zosta?y ju?
przyznane, cz??? z nich dopiero zostanie og?oszona w roku bie??cym. Tak jak
na ?wiecie, tak i w Polsce istnieje du?a ró?norodno?? nagród wr?czanych w?a

?nie w dziedzinie literatury. Takie nagrody s? potrzebne twórcom, stanowi?c

motywacj? do ich pracy jak i nam czytelnikom, aby ?atwiej zwróci? uwag? na

aktualno?? i wag? danego utworu. Osoby powo?ywane do oceny nominowanych
utworów to ludzie kompetentni, znawcy literatury i wybitni krytycy.

Nagrody literackie przyznawane s? przy okazji okoliczno?ci promuj?cych
czytelnictwo, przez instytucje takie jak biblioteki, kluby zrzeszaj?ce czytelni
ków i fanów literatury, wydawnictwa, redakcje gazet oraz fundacje.

Opis wa?niejszych polskich nagród literackich zaczyna jedna znajstarszych,

przyznawanych przez Fundacj? Ko?cieiskich - polsk? instytucj? kulturaln?,

dzia??j?c? w Genewie od 1959 roku. W?adys?aw Ko?cieiski -

posta? historyczna
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- dzi?ki nagromadzonej ogromnej fortunie da? pocz?tek mecenatowi artystycz
nemu przekazywanemu nast?pnym pokoleniom. Mia?o to miejsce w XIX wieku

i do tej pory, dzi?ki ?rodkom zgromadzonym przez Fundacj?, m?odzi polscy

autorzy (przed "czterdziestk?"), pisz?cy w Polsce i poza granicami, ju? ponad
120 razy s? nagradzani za swoje literackie umiej?tno?ci. T? przepustk? do ?wia

ta wielkiej literatury otrzyma? w roku 2010 Marcin Kurek -

poeta i t?umacz, za

poemat Oleander, opublikowany w Zeszytach Literackich. Utwór o wielkiej
wra?liwo?ci poety, napisany pi?knym stylem pe?nym odwo?a? do wielkich du

chów literatury, tak w uzasadnieniu jury, mogli?my przeczyta? o Oleandrze.

Wa?n? nagrod? literack? dla Polski i Europy ?rodkowej jest Angelus. Nagroda
dla pisarzy z Europy ?rodkowej za utwory t?umaczone na j?zyk polski i opubli
kowane w Polsce, traktuj?ce o tematach istotnych dla wspó?czesno?ci. Miasto

Wroc?aw jako fundator nagrody doskonale wpisuje si? w wielowiekow? tradycj?
mecenatu' kultury i sztuki. Laureat nagrody za 2010 rok Gy6rgy Spiro w powie?ci

Mesjasze, sprosta? za?o?eniom przyznawanej nagrody. W?gierski pisarz kieruje

swoje pióro w stron? polskiego i europejskiego romantyzmu, analizuj?c wp?yw
towianizmu (doktryny stworzonej przez Andrzeja Towia?skiego, mistyka, wizjo
nera, g?osz?cej odkupienie win ?wiata przez m?cze?stwo narodu polskiego), na

twórczo?? mi?dzy innymi Mickiewicza i S?owackiego oraz rol? religii w dziejach
?wiata. Bardzo wa?ne studium polskiej emigracji lat 40. XIX wieku.

Popularn? nagrod? przyznawan? od 1997 r. przez Gazet? Wyborcz? i Fundacj?

Agory, dla n?jlepszej polskiej ksi??ki, jest Nike. Jest to promocja literatury, szcze

gólnie powie?ci, przyznawana tylko ?yj?cym pisarzom. Autorzy otrzymuj? oprócz

nagrody pieni??nej statuetk? d?uta Gustawa Zem?y. Pierwszym dramatem, który

zdoby? Nike jest Nasza klasa. Historia w XlV lekcjach Tadeusza S?obodzianka.

Utwór s?usznie nagrodzony, gdy? traktuje o problemie istniej?cym od lat w na

szym ?yciu, relacjach polsko-?ydowskich. Dramat w oparciu o wydarzenia histo

ryczne od 1925 r. do wspó?czesno?ci. Konflikt religijno-kulturalny przedstawiony
na przyk?adzie funkcjonowania klasy w szkole, przenosz?cy si? potem w czasy

wojny, gdzie bohaterowie musz? zda? trudny egzamin z dojrza?o?ci i tolerancji.

Paszport Polityki to nagroda ustanowiona w 1993 r. przez redakcj? tygodni
ka Polityka. Przyznawana twórcom przekraczaj?cym granic? w sztuce, w 6 ka

tegoriach: literatura, film, teatr, muzyka powa?na i estrada. Spo?ród trzech auto

rów nominowanych, 18 stycznia 2011 r. nagrod? z dziedziny literatury przyzna

no Ignacemu Karpowiczowi za powie?? wydan? przez Wydawnictwo Literackie

Balladyny i romanse. W uzasadnieniu czytamy: Za rozmach, odwag? i poczucie
humoru oraz zaufanie do czytelnika, który zostaje zaproszony do inteligentnej

rozmowy o wspó?czesno?ci.

Przy okazji Targów Ksi??ki w Krakowie przyznawana jest Nagroda Lite

racka im. Jana D?ugosza. Obejmuje ona literatur? z zakresu szeroko poj?tego
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humanizmu. Profesor Mieczys?aw Nurek z Uniwersytetu Gda?skiego zosta?

laureatem tej nagrody za ksi??k?, a raczej studium naukowe Gorycz zwyci?stwa.

Miesi?cznik i Wydawnictwo Znak od 2001 r. corocznie przyznaje presti?o
w? Nagrod? im. ks. Józefa Tischnera. W kategorii, pisarstwo religijne lub filo

zoficzne, jury pod kierunkiem ks. Adama Bonieckiego przyzna?o nagrod? g?ów

n? za ca?okszta?t twórczo?ci ks. prof. Micha?owi Hellerowi. W uzasadnieniu

tego wyró?nienia czytamy: ks. Micha? Heller od lat pokazuje, ?e religia i nauka

nie musz? pozostawa? w konflikcie. Dzi?ki swej wszechstronnej wiedzy z zakresu

kosmologii, filozofii, matematyki i fizyki, potrafi dostrzec ?lady Sensu we

Wszech?wiecie, tym samym przywracaj?c wiar? w mo?liwo?? coraz pe?niejszego
rozumienia Bo?ych zamys?ów.

Miesi?cznik Kino od 1997 r. nagradza autora ksi??ki, traktuj?cej o filmie

Nagrod? im. Boles?awa Micha?ka -

scenarzysty i krytyka filmowego. Ostatnim

nagrodzonym pisarzem roku 2009 zosta? Adam Garbicz za ksi??k? Kino, wehi

ku? magiczny. Podró? pi?ta 1974-81.

Spo?ród nagród literackich dotycz?cych tematyki podró?niczej szczególne

miejsce zajmuje Nagroda Bursztynowego Motyla im. Arkadego Fiedlera. Kon

kurs organizowany jest przez Muzeum - Pracowni? Literack? Arkadego Fiedle

ra w Puszczykowi e k. Poznania. W sk?adzie komisji oceniaj?cej jest syn s?aw

nego podró?nika. W?ród autorów nagrodzonych w latach ubieg?ych s?: Ryszard

Kapu?ci?ski, Marcin Kydry?ski, Marek Kami?ski, Beata Pawlikowska, El?bieta

Dzikowska, Wojciech Cejrowski, Andrzej Stasiuk, Jerzy Kukuczka, czy Jacek

Pa?kiewicz. Rok 2010 nale?a? do Jacka Hugo-Badera, za Bia?? Gor?czk? - re

porta? z woja?y po Rosji.
Jedn? z m?odszych nagród, bo dopiero rocznych, jest Nagroda im. Ryszarda

Kapu?ci?skiego, przyznawana za najlepszy reporta? literacki. Pani Alicja Kapu
?ci?ska obj??a patronatem honorowym to przedsi?wzi?cie. Do tej pory jedynym

nagrodzonym autorem by? Jean Hatzfeld za reporta? z podró?y po Afryce Stra

tegia Antylop.
Kilka nagród przyznawanych jest autorom utworów w konwencji fantastyki.

Najwa?niejsze z nich to: Nagroda Literacka im. Jerzego ?u?awskiego, autora

Trylogii ksi??ycowej. Laureatem tej nagrody zosta? w 2010 r. Micha? Protsiuk za

powie?? Struktura. Cz?onkowie Ogólnopolskiego Zwi?zku Klubów Mi?o?ników

Fantastyki przyznaj? w ka?dym roku swoj? Nagrod? Fan-domu Polskiego im.

Janusza A. Zajdla. Ostatni laureaci to: Anna Ka?toch za powie?? Przedksi??y
cowi oraz Robert M. Wegner za opowiadanie Wszyscy jeste?my Meekhanczyka
mi. Dla mi?o?ników fantastyki ?l?kfa jest bardzo wa?n? nagrod?, wyboru doko

nuj? cz?onkowie ?l?skiego Klubu Fantastyki i czytelnicy. Jacek Dukaj i Jakub

Jab?o?ski za powie?? Wroniec otrzymali t? nagrod? podczas corocznego Semi

narium Literackiego.
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Nagrody literackie maj?ce miano ogólnopolskich istniej? równolegle z na

grodami przyznawanymi przez mniejsze o?rodki kultury, biblioteki i fundacje.

Wartykule zwrócono uwag? na te, które przez lata ugruntowa?y swoj? pozycj?
zarówno w?ród twórców, wydawców jak i czytelników. Ludzie pracuj?cy na ten

sukces stali si? dla nas wzorem, nadaj?c kierunek i mo?liwo?? wyboru, z którym

oczywi?cie nie zawsze musimy si? zgadza?. Ale poszukiwa? warto, przecie?

magiczny ?wiat ksi??ki nigdy si? nie sko?czy.

Iwona Proczka

---------+0+---------

Obchody 2011 r.

Rok 2011 Rokiem Marii Sk?odowskiej-Curie

UCHWA?A

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 3 grudnia 2010 r.

w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Sk?odowskiej-Curie

(M. P. Nr 96, poz. 1091)

W setn? rocznic? przyznania Marii Sk?odowskiej-Curie Nagrody Nobla w dzie

dzinie chemii za odkrycie nowych pierwiastków polonu i radu, Sejm Rzeczypo

spolitej Polskiej postanawia odda? ho?d jednemu z najwybitniejszych naukow

ców naszych czasów, którego prze?omowe odkrycia przyczyni?y si? do ?wiato

wego rozwoju nauki.

Maria Sk?odowska-Curie urodzi?a si? 7 listopada 1867 r. w Warszawie. Pocho

dzi?a z rodziny, w której kultywowano tradycje patriotyczne. By?a osob?

wszechstronnie uzdolnion?: zna?a pi?? j?zyków, interesowa?a si? socjologi?,

psychologi? oraz naukami ?cis?ymi. Pod koniec lat osiemdziesi?tych XIX wieku

organizowa?a zaj?cia dla dzieci wiejskich, w ramach których uczy?a j?zyka pol

skiego, historii, algebry, wcielaj?c w ?ycie idea?y pozytywizmu. Za t? nielegal

n? dzia?alno?? grozi?o Jej nawet zes?anie. Podczas I Wojny ?wiatowej organi
zowa?a ruchome stacje rentgenowskie, dosta?a si? na front, gdzie szkoli?a perso

nel medyczny jak wykonywa? prze?wietlenia.

Dwukrotna laureatka Nagrody Nobla w 1903 r. w dziedzinie fizyki i w roku

1911 w dziedzinie chemii, opracowa?a teori? promieniotwórczo?ci i technik?

rozdzielania izotopów promieniotwórczych. Dzi?ki Jej odkryciom powsta?a ra

diochemia - nowa ga??? chemii. Pod Jej osobistym kierunkiem prowadzono

pierwsze badania nad leczeniem raka za pomoc? promieniowania jonizuj?cego.
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Maria Sk?odowska-Curie jako jedyna kobieta uczestniczy?a w Konferencjach
Solvayowskich - dorocznych spotkaniach najwybitniejszych uczonych. Po Jej
?mierci Albert Einstein w pi?knym eseju napisa?, ?e by?a jedynym niezepsutym
przez s?aw? cz?owiekiem, spo?ród tych, których przysz?o mu pozna?.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej og?asza rok 2011 Rokiem Marii Sk?odowskiej
Curie. Marsza?ek Sejmu: G. Schetyna.

Rok 2011 Rokiem Jana Heweliusza

UCHWA?A

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 16 grudnia 2010 r.

w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Jana Heweliusza

(M. P. z 2011 r. Nr l, poz. 1)

Jan Heweliusz - astronom, ?awnik i miejski rajca, piwowar i drukarz, malarz,

podró?nik, "Gda?szczanin Tysi?clecia", "polski Leonardo da Vinci".

Twórca prototypu zegara wahad?owego i wybitny badacz cia? niebieskich. Uwa

?any za twórc? nowoczesnej selenografii. Na dachach swych trzech domów

zbudowa? obserwatorium astronomiczne, które wyposa?y? we w?asnor?cznie
skonstruowane znakomitej jako?ci teleskopy i przyrz?dy pomiarowe, czyni?c je
ówcze?nie najlepiej wyposa?onym tego typu obiektem na ?wiecie.

Heweliusz by? jednym z najwybitniejszych przedstawicieli ?wiata nauki XVII

wieku. Jako pierwszy z obywateli Rzeczypospolitej zosta? przyj?ty w poczet
cz?onków s?ynnego Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Londynie.
Gda?skie Obserwatorium odwiedzali monarchowie: Jan Kazimierz, Maria Lu

dwika i Jan III Sobieski, za? wsparcia finansowego, oprócz królów Polski,
udziela? mu tak?e Ludwik XIV.

By? autorem ponad 20 wielkich dzie?, a wyniki swych studiów i obserwacji dru

kowa? w swojej w?asnej drukarni.

Stworzy? podwaliny wspó?czesnej astronomii i na sta?e wpisa? si? w histori?

?wiatowej nauki.

W 2011 roku przypada czterechsetna rocznica Jego urodzin.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej og?asza rok 2011 Rokiem Jana Heweliusza.

Marsza?ek Sejmu: G. Schetyna
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I CiI SBP

Biblioteka - miejsce spotka? spo?eczno?ci lokalnej
- konkurs powiatowy

Nawi?zuj?c do powstaj?cych w ca?ej Polsce gminnych koalicji na rzecz

rozwoju bibliotek, których celem jest wspieranie bibliotek przez w?adze i spo

?eczno?? lokaln?, budowanie jej dobrego wizerunku i dobrego klimatu, a przede
wszystkim wspó?praca w zakresie promocji czytelnictwa, zamojski Oddzia?

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy wspó?udziale Ksi??nicy Zamojskiej
zorganizowa? w 2010 r. konkurs Biblioteka - miejsce spotka? spo?eczno?ci lo

kalnej. Celem konkursu by?a edukacja i aktywizacja spo?eczno?ci lokalnych
wokó? bibliotek publicznych oraz mobilizacja bibliotekarzy do zabiegania o wi

zerunek nowoczesnej biblioteki w ?rodowisku lokalnym. Poprzez organizacj?

tego konkursu chcieli?my w??czy? si? do ogólnopolskiej kampanii na rzecz

wzmocnienia informacyjnej i spo?ecznej roli bibliotek publicznych.
Zadaniem uczestników konkursu by?o przygotowanie pracy pisemnej pre

zentuj?cej wizj? biblioteki, z us?ug której chcieliby?my korzysta?, biblioteki -

miejsca czytania, dzia?ania i spotka? mieszka?ców. Zaprezentowana wizja bi

blioteki mog?a dotyczy? zarówno przestrzeni bibliotecznej, 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.

Komisja konkursowa oceniaj?c prace zwraca?a szczególn? uwag? na orygi
nalno?? i atrakcyjno?? pomys?ów autorów prac. Wi?kszo?? prac zawiera?a cie

kawe pomys?y uatrakcyjnienia bibliotek publicznych dost?pnych dla ró?nych

grup u?ytkowników. Du?ym zaskoczeniem dla nas by? fakt, ?e czytelnicy wy

znaczaj? du?? rol? w zakresie szerzenia czytelnictwa nie tylko bibliotekom, ale

te? ró?nym grupom i jednostkom aktywnym w ?rodowisku lokalnym /szko?om,

organizacjom spo?ecznym oraz grupom nieformalnym, np. hobbystycznym,
klubom dyskusyjnym, zespo?om teatralnym, ko?om mi?o?ników ksi??ki!. Rol?

tak? powinny one pe?ni? we wspó?pracy z miejscowa bibliotek?. Wielu uczest

ników konkursu chcia?aby mie? bibliotek? przestronn?, wyposa?on? w kompu

tery i aktualny ksi?gozbiór, z aktualn? stron? internetow? i wirtualnym dost?

pem do automatycznego katalogu. Biblioteka dla wszystkich uczestników kon

kursu ma by? miejscem przyjaznym, swoistym centrum ?ycia spo?ecznego
w swoich miejscowo?ciach.

Jedna z uczestniczek konkursu pisze czasy si? zmieniaj?, a co za tym idzie

zmieniaj? si? potrzeby czytelników ... dlatego trzeba wyj?? naprzeciw post?powi
i wprowadzi? zmiany, by biblioteka by?a miejscem spotka? tradycji i nowocze-
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sno?ci. Inni pisz? Przestronniejszy lokal, sala komputerowa z mo?liwo?ci? od

s?uchania audiobooków dla osób ze s?abn?cym wzorkiem, spotkania mi?dzypo
koleniowe w bibliotece oraz wi?cej spotka? autorskich. /J. Sm?t, A. Nawrocka!

K?cik artystyczny dla miejscowych twórców, spotkania tematyczne mieszka?ców

- raz w miesi?cu .... ch?tnie korzysta?abym z takiej unowocze?nionej biblioteki,

takiej, która ??czy ca?e pokolenia, takiej przez któr? przemawiaj? dawne wieki,
tudzie? historia, a tak?e przysz?o?? jak?e dla nas wszystkich niewiadoma ...

lA. Nawrocka!. Swoj? bibliotek? widzie? bym chcia? zawsze pe?n? ludzi, ró?

nych ... Niestety coraz mniej tych ludzi, dlatego wspó?czesna biblioteka powinna

zapuka? do naszych drzwi lub bardzo g?o?no przypomnie? o swoim istnieniu .. .ja

widz? j? zawsze dost?pn?. Zamkni?te drzwi budz? niepokój .... czynne do pó?

nych godzin wieczornych (przy okazji powsta?yby nowe miejsca pracy). Du?ym

plusem jest w?a?ciwa lokalizacja (mam na my?li centrum) .... powinna by? boga
ta w systematycznie uzupe?niany ksi?gozbiór. Mog?aby organizowa? konkursy,

wystmry, spotkania, lekcje i odczyty oraz prowadzi? w?asn? dzia?alno?? wydaw

nicz?.lP. Piela!

Niech biblioteka b?dzie Centrum ?ycia Spo?ecznego wszystkich mieszka?ców

oraz miejscem, do którego przychodzi si? z przyjemnosci?, bo biblioteka to nie

tylko ksi??ki i pó?ki. Biblioteka to niezwyk?e miejsce... to skarbnica wiedzy. Bi

blioteka, do której chodz? to bardzo przytulne miejsce ... mo?na by je jeszcze

upi?kszy? i ulepszy? /dokupi? komputery - ze ?rodków unijnych, pod??czy? do

internetu/. Niech biblioteka b?dzie miejscem t?tni?cym ?yciem za spraw? ró?

nych kó?ek zainteresowa? (w ka?dy dzie? tygodnia inne). Nie wszystkie dzieci

lubi? biblioteki, a mo?na by to zmieni?, zorganizowa? program "Chwile dla

dzieci" podczas ferii lub wakacji. Zaj?cia dla seniorów - kluby dyskusyjne, gry

w szachy i in. IM. Greszta/,

Uczennice gimnazjum pisz?: Biblioteka to miejsce, w którym przede wszyst

kim wypo?ycza si? i czyta ksi??ki, odrabia lekcje lub szuka informacji .... dlatego

nale?y zadba? o to, by by? w nich odpowiedni nastrój, wiele zbiorów oraz

uprzejmi i wyszkoleni pracownicy. Biblioteka powinna by? du?a i wygodna ....

gustownie tzn. w stonowanych kolorach urz?dzona, .... wyposa?ona w nowocze

sny sprz?t komputerowy z szybkim Internetem. Powinna by? wyposa?ona w wy

godne miejsca do czytania (taki fotel, w którym mog?abym si? zanurzy? i zapo

mnie? w ksi??ce). Biblioteka powinna mie? swoj? stron? internetow?, najlepiej
z dost?pem do katalogu elektronicznego - to du?e u?atwienie. Powinna posiada?

sal? wystawow? (wystawy prac, aukcje), k?cik dla ma?ych dzieci, które jeszcze
nie umiej? czyta? ... Osoby niszcz?ce ksi??ki powinny ponosi? odpowiedzialno??

finansow? ... IM. Niemczuk, N. Wla?J. To tylko gar?? propozycji zmian w bi

bliotekach przedstawionych przez czytelników.
W?ród uczestników konkursu znale?li si? przedstawiciele ró?nych grup wie

kowych i zawodowych. Nagrody za naj ciekawsze prace zdobyli: Barbara Du-
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?y?ska - BPG Zamo??, Justyna Sm?t - GBP Radecznica, Piotr Piela - GBP

?abunie, Krystyna Sikorska - BPG Sitaniec, Micha? Greszta - FB Kalinowice,
Marcelina Siemczyk - FB Kalinowice, Dominika Bubi?ek - FB Michalów /gm.
Su?ów/, Natalia Wla? - GBP ?abunie, Martyna Niemczuk - GBP ?abunie, Do

minika Pitak - GBP ?abunie. Przyznano te? wyró?nienia: Julii Pomian - BPG

Zamo??, Annie Nawrockiej - GBP Radecznica, Dominice Kwietniewskiej - FB

Kalinowice, Kacprowi Banachowi - FB Michalów /gm. Su?ów/ oraz Aleksan

drze ?aszcz - FB Wysokie gm. Zamo??.

Doceniono równie? zaanga?owanie bibliotekarzy w zakresie aktywizacji
spo?eczno?ci lokalnej na rzecz unowocze?niana swoich placówek, wyró?niaj?c
najaktywniejsze w realizacji konkursu biblioteki: BPG Zamo?? z s. wSita?cu,
GBP w ?abuniach i Radecznicy oraz filie w Michalowie /gm. Su?ów/ oraz

w Kalinowicach, Wysokiem i P?oskiem /gm. Zamo??/o

Realizacja Konkursu by?a mo?liwa dzi?ki dofinansowaniu Starostwa Powia

towego, które ufundowa?o cz??? nagród dla laureatów. Zamojski Oddzia? SBP

przyst?pi? w 2010 r. do otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w za

kresie kultury i uzyska? dofinansowanie do czterech zada?, w tym na realizacj?
konkursu Biblioteka -

miejsce spotka? spo?eczno?ci lokalnej.

Danuta Zwoli?ska
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I ci) KRONIKA

Kronika bibliotek publicznych powiatu zamojskiego
II pó?rocze 20 10 roku

- wybór-

ZAMO??

lipiec / sierpie?
• W ramach programu O KSI??CE PRAWIE WSZYSTKO !Mecenat 20 l 0/

zrealizowano 2 spotkania z cyklu ZAMO?? I HISTORlA: Ko?o Mi?o?ni

k6w Ksi??ki w Zamo?ciu -jego dzia?alno?? i wydawnictwa z dr. Bogdanem

Szyszk? oraz Zamo?? i region w wydawnictwach Muzeum Zamojskiego -

spotkanie z Andrzejem Urba?skim i spacer po zrewitalizowanych obiektach

fortecznych miasta - Ksi??nica Zamojska
• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki po?wi?cone ksi??ce Edwarda Re

dli?skiego Bzik prezydencki - Ksi??nica Zamojska
• Na polach Grunwaldu -

wystawa przygotowana w ramach obchodów 600.

rocznicy bitwy pod Grunwaldem - Ksi??nica Zamojska
• Roztocze - pi?kno wokó? nas -

wystawa pokonkursowa - Centrum Infor

macji Ekologicznej KZ

• ?Wiat w obiektywie -

moje podr??e -

wystawa przewodników i ksi??ek po

dró?niczych - Centrum Informacji Ekologicznej KZ

• Czuwaj! -

wystawa z okazji 100-leda harcerstwa w Polsce - Oddzia? dla

Dzieci i M?odzie?y KZ

• Puchatkowe spotkania - cotygodniowe zaj?cia dla dzieci w wieku 3-5 lat i

ich opiekunów; w programie g?o?ne czytanie bajek, wierszy i opowiada?, za

bawy integracyjne i zaj?cia plastyczne - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Ba?niowym szlakiem po Polsce - wakacyjny cykl zaj?? popularyzuj?cych
ba?nie, legendy i podania z ró?nych regionów Polski. G?o?nemu czytaniu

towarzyszy?y zaj?cia plastyczne, inscenizacje, konkursy literackie - Od

dzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Podr??e z legend? -

wystawa
- Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Matka o wielu twarzach -

wystawa
- O?rodek Czytelnictwa Niepe?no

sprawnych KZ

•

Wakacje w bibliotece - zaj?cia dla dzieci realizowane wg odr?bnych har

monogramów przez filie KZ: FB nr l: Z ksi??k? dooko?a ?wiata; FB nr 2:

Lektury -

paszport do ?wiata i kultury; FB nr 3: Wakacje z ksi??k?? Czemu

nie!; FB nr 4: Wakacje w bibliotece 2010; FB nr 6: Wakacje biblioteczne
• Zanim nie jest za p??no - zapobieganie uzale?nieniom -

wystawa
- FB nr 5
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wrzesie?

• Dolno?l?ski Szlak UNESCO - projekt promuj?cy obiekty architektoniczne

Jaworzna, ?widnicy i Wroc?awia, realizowany przez Miasto ?widnica i Pa

rafi? Ewangelicko-Augsbursk?. Dzia?ania przeprowadzone w KZ obj??y
m.in.: wystaw? Zobacz Dolny ?l?sk, pokaz filmu Tajemnica pastora, pre

zentacj? multimedialn? - Ksi??nica Zamojska
• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki: go?ciem Klubu by? pisarz i dzien

nikarz KrzysztofVarga - Ksi??nica Zamojska
• Realizowane w ramach XVI Dni Kultury Chrze?cija?skiej spotkanie

z Wand? Pó?tawsk? - Ksi??nica Zamojska
• W ramach programu O KSI??CE PRAWIE WSZYSTKO /Mecenat 2010/

zrealizowano, w cyklu Ksi??ka jest rodzaju ?e?skiego, spotkanie z autork?

popularnych powie?ci - Izabel? Sow? - Ksi??nica Zamojska
• Przemys? Ordynacji Zamojskiej

-

wystawa realizowana w ramach obcho

dów Europejskich Dni Dziedzictwa 20 l O - Ksi??nica Zamojska
• Nauczanie Jana Paw?a II -

wystawa
- Ksi??nica Zamojska

• Sobotnie spotkania z ksi??k? - cykl spotka? po?wi?conych twórczo?ci

wspó?czesnych pisarzy pochodz?cych z ró?nych krajów ?wiata - Oddzia?

dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Puchatkowe spotkania
- cotygodniowe zaj?cia dla przedszkolaków - Od

dzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Spotkanie literackie niepe?nosprawnych twórców z Zamo?cia i powiatu

zamojskiego - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych KZ

• List Boga do cz?owieka -

wystawa ró?nych wyda? Biblii - O?rodek Czytel
nictwa Niepe?nosprawnych KZ

• Parada ksi??ek - akcja g?o?nego czytania w Przedszkolach Miejskich nr l,

2, 12 i 15 - FB nr l

• Krasnak; karze?, krasnoludek -

jesienne stworki - zabawa; Kolorowe witra-

?e - konkurs plastyczny; Naje?one rymowanki - konkurs literacki - FB nr l

• Kraina wyobra?ni - cykl g?o?nego czytania w Przedszkolu nr 13 - FB nr 2

• Umiem czyta?, umiem recytowa?
- konkurs recytatorski - FB nr 2

• Bajeczka dla przedszkolaka - cykl g?o?nego czytania w Przedszkolu nr 14

i SP nr 9 /kI. 0/ - FB nr 3

• Powroty z letnich w?drówek; Dary jesieni; Witaj szko?o na weso?o; Przy-
s?owie prawd? ci powie

- zagadki o jesieni
- zaj?cia biblioteczne - FB nr 3

• Oczytane dzieciaki wrze?nia - konkurs czytelniczy - FB nr 3

• Godzina na historyjk? - g?o?ne czytanie w Przedszkolach nr 5, 12 - FB nr 4

• Moje pierwsze odwiedziny w bibliotece - lekcja biblioteczna; Moja droga
do szko?y - konkurs plastyczny - FB nr 4

• Jedz zgodnie ze swoj? grup? krwi - zdrowe ?ywienie
-

wystawa
- FB nr 5
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• Czas na czytanie
- cykl g?o?nego czytania w Przedszkolu nr 6 - FB nr 6

• As czytania
- konkurs czytelniczy; Zaczarowana wyspa Nibylandia; Zakl?te

miasto i sekrety smutku; Magiczny las - zaj?cia biblioteczne - FB nr 6

pa?dziernik
• Dotkn?? ...

- spotkanie autorskie i promocja ksi??ki ks. bp. Wac?awa Toma

sza Depo
- Ksi??nica Zamojska

• Solidarno?? w Zamojskich Fabrykach Mebli w latach 1980-1989 -

promo

cja ksi??ki Eugeniusza Wilkowskiego; wprowadzenie w problematyk? pu

blikacji - Jerzy Adamczuk - Ksi??nica Zamojska
• Realizacja programu O KSI??CE PRAWIE WSZYSTKO, dotowanego

przez MKiDN !Mecenat 20101: spotkanie autorskie z Andrzejem Stasiu

kiem; podsumowanie wyników Plebiscytu na Ksi??kowy Przebój roku

2009 Co jest czytane, u?wietnieniem spotkania by? spektakl Portret kobie

cy, w wykonaniu aktorki Ireny Jun; spotkania autorskie z Arkadiuszem Nie

mirskim Iw FB nr l, 2, 3, 4, 6 i ODM!; spotkanie z cyklu Ksi??ka jest ro

dzaju ?e?skiego z pisark? Hann? Kowalewsk? - Ksi??nica Zamojska
• 415 rocznica otwarcia podwojów Akademii Zamojskiej -

wystawa
- Ksi??

nica Zamojska
• Nauczanie Jana Paw?a ll- wystawa

- Ksi??nica Zamojska
• Puchatkowe spotkania - cotygodniowe zaj?cia dla najm?odszych - Oddzia?

dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Sobotnie spotkania z ksi??k? - zaj?cia biblioteczne - Oddzia? dla Dzieci

i M?odzie?y KZ

• Konopnicka w ?wiecie krasnoludków -

wystawa po?wi?cona M. Konopnic

kiej z okazji l OO-lecia jej urodzin - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Pies - przyjaciel cz?owieka - konkurs recytatorski zorganizowany z okazji

?wiatowego Dnia Ochrony Zwierz?t - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• ?Wiat osób niewidomych i niedowidz?cych - pogadanka dla dzieci kI. VI

Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego na temat "ksi??ek mówio

nych" i brajlowskich - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych KZ

• List Boga do cz?owieka -

wystawa
- O?rodek Czytelnictwa Niepe?no

sprawnych KZ

• Parada ksi??ek - g?o?ne czytanie w Przedszkolach nr l, 2, ] 2 i 15 - FB nr I

• Piaskowe obrazy; Drewniany pajacyk - zabawy; Jesienne zabawy; Ksi??ka
z fantazj? - konkursy plastyczne - FB nr l

•
Gin?ce zawody; Tajemnice ulic naszego miasta - konkursy regionalne; Ka

pelusz Czarnoksi??nika; Bohaterowie dobranocek; Czary, mary i straszyd?a
-

konkursy plastyczne
- FB nr 2

• Kraina wyobra?ni - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 13 - FB nr 2
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• Bajeczka dla przedszkolaka - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 14 i SP nr 9

-FB nr 3

• Portret Mojej Pani w karykaturze; W kropelkach deszczu; Kasztanowo,

jarz?binowo, kolorowo; Strofy o porach roku -

jesie?; D?ugonosy pajacyk
sobotnie zaj?cia biblioteczne - FB nr 3

• Godzina na historyjk? -

g?o?ne czytanie w Przedszkolach nr 5, 12 - FB nr 4

• Poznajemy ksi?gozbiór biblioteki - wycieczka do biblioteki; Jesienny bukiet
- konkurs plastyczny - FB nr 4

• Pytania nieoboj?tne - m?odzie? we wspó?czesnym ?wiecie -

wystawa
- FB nr 5

• Czas na czytanie
-

g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 6 - FB nr 6

• Ksi??kowy zawrót g?owy - konkurs czytelniczy; Dobry zwyczaj
-

wypo?y

czaj
- konkurs wiedzy; Dary jesieni

- konkurs plastyczny; Jesie? -

posypa

?y si? listeczki; Jesienny spacer z ksi??k?; Przysz?a jesie? do ogródka; Ko

cie historie - Herman na przyj?ciu
- zaj?cia biblioteczne - FB nr 6

listopad
• Z Armii Krajowej na Sybir

- promocja ksi??ki i spotkanie autorskie z majo
rem AK Zbigniewem Krukiem - Ksi??nica Zamojska

• Spotkania z autork? ksi??ek dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych, Gra?yn? B?
kiewicz Iw FB nr 1,4, ODM, l, zrealizowane w ramach projektu O KSI??
CE PRAWIE WSZYSTKO /Mecenat 20 l Ol - Ksi??nica Zamojska

• Spotkanie DKK po?wi?cone ksi??ce Szelmostwa niegrzecznej dziewczynki
noblisty Mario Vargasa Llosy - Ksi??nica Zamojska

• Uwolni? ukryte talenty -

wystawa r?kodzie?a artystycznego s?uchaczy Za

mojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Ksi??nica Zamojska
• 415. rocznica otwarcia podwojów Akademii Zamojskiej -

wystawa
- Ksi??

nica Zamojska
• Realizacja II edycji programu Czytam i rysuj? z energi?, sponsorowanego

przez PGE SA Oddzia? Zamo??. W programie spotkania z przedszkolakami,

czytanie ksi??ek o energii elektrycznej, projekcje filmu Niebezpieczne za

bawy, pogadanki, konkurs plastyczny
- Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

iFBnr1,2,3,4,6
• ?wiatowy Dzie? Pluszowego Misia -

wystawa ksi??ek i zabawek - Oddzia?

dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Puchatkowe spotkania - zaj?cia dla naj m?odszych dzieci - Oddzia? dla

Dzieci i M?odzie?y KZ

• Sobotnie spotkania z ksi??k? - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne - Oddzia?

dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Podsumowanie projektu Najpi?kniejsza historia ?wiata. Biblia ?wiat?em ociem

nia?ych oraz -

realizowanego w ramach projektu - ogólnopolskiego konkursu

literacko-plastycznego Nowy Testament w twórczo?ci osób niewidomych i s?a-
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bowidzqcych /zadanie wspó?finansowane przez MKiDN: Program Wydarzenia

Artystyczne - Literatural- O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych KZ

• Najpi?kniejsza historia ?wiata ...

-

wystawa pokonkursowa - O?rodek Czy
telnictwa Niepe?nosprawnych KZ

• Matu?, moja matu?, wydaj mnie za ch?opa - konkurs ludowych obrz?dów
i przy?piewek weselnych - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych KZ

• Mysie-Pysie
- zabawa; Zima w Dolinie Muminków; Bajkowe inspiracje

-

konkursy plastyczne - FB nr l

• Parada ksi??ek - g?o?ne czytanie w Przedszkolach nr l, 2, 12 i 15 - FB nr l

• Kraina wyobra?ni - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 13 - FB nr 2

• Romantyczne lampiony - konkurs plastyczny; Wieczorne bajanie; Warszta

ty z Miko?ajem w tle; Wró?by i zabawy; Andrzejkowe czarowanie -

gry i za

bawy-FB nr2

• Bajeczka dla przedszkolaka - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 14 - FB nr 3

• Dolina Muminków w listopadzie; Krajobraz z parasolem; Deszczowe wier

szowanie; Szukamy Tomka Sawyera
- zaj?cia biblioteczne; W?ród jesien

nych li?ci - konkurs plastyczny i wystawa pokonkursowa - FB nr 3

• Godzina na historyjk? - g?o?ne czytanie w Przedszkolach nr 5, 12 - FB nr 4

• Co znajdziemy w bibliotece - wycieczka przedszkolaków do biblioteki; Mój

pluszowy przyjaciel - mi? - konkurs plastyczny - FB nr 4

• Pytania nieoboj?tne - m?odzie? we wspó?czesnym ?wiecie -

?lYstawa
- FB nr 5

• Modernizacja o?wietlenia w Filii nr 6

• Czas na czytanie
- g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 6 - FB nr 6

• Biblioteczne przeboje - konkurs czytelniczy; Znamy ró?ne misie - konkurs

plastyczny; W krainie zmierzchu; Wycieczka Madiki i Llisabet; Sowa -

m?

dra g?owa; Kasztanowa aleja - zaj?cia biblioteczne - FB nr 6

grudzie?
• Podczas uroczysto?ci Podsumowania Roku Kulturalnego Zamo?cia 20 l O

(12 grudnia) prezydent m. Zamo?cia wr?czy? Odznaki Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Zas?u?ony dla Kultury Polskiej pracownicom

Ksi??nicy Zamojskiej: Marzenie Rosiak, Barbarze Tracz i Dorocie Usidus.

•

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki po?wi?cone ksi??ce Andrzeja Sta

siuka Dziennik pisany pó?niej - Ksi??nica Zamojska
• Podsumowanie powiatowego konkursu Biblioteka miejscem spotka? spo

?eczno?ci lokalnej og?oszonego przez zamojski Oddzia? SBP i Ksi??nic?

Zamojsk?
.

• Sielsko-Anielsko -

wystawa prac Anny Wo? i Krystyny Kopciowskiej -

Ksi??nica Zamojska
• Uwolni? ukryte talenty -

wystawa r?kodzie?a artystycznego s?uchaczy Za

mojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Ksi??nica Zamojska
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• Puchatkowe spotkania
- cotygodniowe zaj?cia dla najm?odszych - Oddzia?

dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Sobotnie spotkania z ksi??k? - kontynuacja cyklu zaj?? bibliotecznych -

Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Realizacja programu Czytam i rysuj? z energi?
- Oddzia? dla Dzieci i M?o

dzie?y KZ i FB nr 1,2,3,4,6
• Najpi?kniejsza historia ?wiata ...

-

wystawa pokonkursowa - O?rodek Czy-
telnictwa Niepe?nosprawnych KZ

• Modernizacja o?wietlenia w Filii nr l

• Parada ksi??ek - g?o?ne czytanie w zamojskich przedszkolach - FB nr l

• Witaj, ?Wi?ty Miko?aju - konkurs plastyczny; Betlejemskie ?yczenia - kon

kurs plastyczno-literacki; Bajecznie-?wi?tecznie - zabawa - FB nr l

• Po?egnanie jesieni
- konkurs recytatorski; Miko?aju, Miko?aju; Z najlep

szymi ?yczeniami - konkursy plastyczne; Blask betlejemskie gwiazdy - za

j?cia biblioteczne - FB nr 2

• Kraina wyobra?ni - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 13 - FB nr 2

• Zako?czono tworzenie katalogu elektronicznego FB nr 3

• Bajeczka dla przedszkolaka- g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 7,14 - FB nr 3

• Id?, id? Miko?aje; Jest taki dzie? - Wigilia; Male?ka Mi?o?? - zaj?cia bi-

blioteczne; Moja choinka - konkurs plastyczny i wystawa
- FB nr 3

• Godzina na historyjk? - g?o?ne czytanie w Przedszkolach nr 5, 12 - FB nr 4

• Kartki ?wi?teczne - konkurs plastyczny
- FB nr 4

• Ksi??ka pod choink? -

wystawa
- FB nr 5

• Czas na czytanie - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 6 - FB nr 6

• Biblioteczne przeboje - konkurs czytelniczy; Ozdoby choinkowe - konkurs

plastyczny; Miko?aj wyruszy? w ?wiat; Przygody rodziny Mtzio?k?w; Cu

downe ?wi?ta - zaj?cia biblioteczne - FB nr 6

ADAMÓW

lipiec / sierpie?
• Biblioteka miejscem sp?dzania czasu wolnego - wakacyjne zaj?cia biblio

teczne dla dzieci; w programie m.in. gry, zabawy, g?o?ne czytanie - GBP

• Spotkanie autorskie z ks. Paw?em S?onopasem, autorem ponad 20 tomików

poetyckich - FB Bondyrz
• Wystawa malarstwa Heleny Szewczuk - FB Bondyrz
• Spotkanie z rze?b? - Jan Skrzy?ski - FB Bondyrz
• Bezpieczne wakacje - pogadanka

- FB Suchowola

wrzesie?

• Rocznica wybuchu II wojny ?wiatowej
- gazetka - FB Bondyrz

• Wspomnienia z wakacji - prezentacja zdj??
- FB Suchowola
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• Barwy jesieni
- konkurs plastyczny - GBP

pa?dziernik
• Mój ulubiony nauczyciel- pogadanka

- GBP

listopad
• ?Wi?to Niepodleg?o?ci - pogadanka - GBP

• Wieczór andrzejkowy - zaj?cia biblioteczne - FB Bondyrz

grudzie?
• Miko?ajki - zaj?cia biblioteczne - GBP, FB Bondyrz
• Zaj?cia biblioteczne po?wi?cone tradycji ?wi?t Bo?ego Narodzenia -

przy

gotowywanie ozdób choinkowych, strojenie choinki, wspólne ?piewanie

kol?d i pastora?ek - GBP, FB Bondyrz

GRABO WIEC

lipiec
• Udzia? w II Forum Kobiet Aktywnych w Nieliszu

• Piknik u ?róde?ka - udzia? w organizacji - GOK, GBP

• Wizyta dzieci z terenów powodziowych
-

wspó?udzia? w organizacji zaj??
- Zespó? Szkó? w Grabowcu, GOK, GBP

sierpie?
• Wspó?udzia? w organizacji do?ynek parafialno-gminnych

listopad
• Wyjazd dzieci do nowo otwartego Centrum Kultury Filmowej w Zamo?ciu

na film Zakochany wilczek

• Spotkanie z misiem - zaj?cia dla przedszkolaków z okazji Dnia Pluszowego
Misia; w programie m.in.: zabawy, zaj?cia, ogl?danie bajek, misiowy po

cz?stunek, krótka historia pluszowego misia

grudzie?
• Udzia? w I Konferencji Regionalnej Programu Rozwoju Bibliotek w Lublinie

• Spotkanie autorskie z Jackiem Feduszk?, autorem ksi??ki Zamojszczyzna
w kulturze i historii Polski

• Spotkanie z mjr. AK Zbigniewem Krukiem, autorem ksi??ki wspomnie-

niowej Z Armii Krajowej na Sybir

KOMARÓW-OSADA

lipiec
• Komarowski u?miech lata - festyn rekreacyjno-sportowy - SOK - GBP

sierpie?
•

Obchody 90. rocznicy bitwy pod Komarowem -

uroczysto?? patriotyczna
w Wolicy ?niatyckiej po??czona z inscenizacj? bitwy pod Komarowem i II

Ogólnopolskimi Manewrami Kawaleryjskimi - UG, SOK - GBP, Stowarzy
szenie "Bitwa Pod Komarowem"
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wrzesie?

• Do?ynki gminno-parafialne - SOK - GBP

•
.

VIII Przegl?d Pie?ni Religijnej Osób Niepe?nosprawnych -

Stowarzyszenie
"W Dobrej Wierze" i WTZ w Wolicy Brzozowej, Parafia w Komarowie,
SOK- GBP

pa?dziernik
• Internet ?ród?em inspiracji

-

warsztaty dla doros?ych realizowane w ramach

programu Akademia Orange dla Bibliotek - SOK - GBP

• Jesienna Biesiada Seniorów - spotkanie twórców ludowych i zespo?ów
?piewaczych - SOK - GBP

• Urodziny Kubusia Puchatka - zaj?cia w ramach programu Ca?a Polska

czyta dzieciom - FB Zubowice

listopad
• Gminne obchody ?wi?ta Odzyskania Niepodleg?o?ci - SOK - GBP

• O ?mierci i przemijaniu
- bez patosu

- wieczór poetycki - FB Zubowice

grudzie?
• Internet w s?u?bie wiedzy -

warsztaty dla m?odzie?y realizowane w ramach

programu Akademia Orange dla Bibliotek - SOK - GBP

• Miko?aj z SOK-iem -

gry, zabawy dla najm?odszych - SOK - GBP

• Warsztaty bo?onarodzeniowe - wykonywanie kartek ?wi?tecznych, stroików,
ozdób - FB Zubowice

• Pocztówka bo?onarodzeniowa - konkurs plastyczny
- FB Zubowice

• Ca?a Po/ska czyta dzieciom - cykliczne g?o?ne czytanie - FB Zubowice

KRASNOBRÓD

lipiec / sierpie?
• Spotkanie z Fryderykiem Chopinem

-

wystawa
- WBP, MGBP

• Co warto zobaczy? w Krasnobrodzie -

wystawa
- MGBP

• Wokó? Ksi??ej Góry -

pejza? krasnobrodzki -

wystawa malarstwa Marka

Rze?niaka - MGBP

• G?o?ne czytanie dzieciom - FB Hutki

• Maluj z nami -

z?j?cia plastyczne i wystawa
- FB Hutki

wrzesie?

• Najwi?cej przeczytanych ksi??ek w roku szkolnym 2010/2011 - og?oszenie
konkursu czytelniczego - MGBP, FB Hutki

• Jesie? wokó? nas - konkurs plastyczny
- FB Hutki

pa?dziernik
• Spotkanie z muzyk? legendarnego zespo?u The Beatles - MGBP

• Jesie? wokó? nas - konkurs plastyczny i wystawa pokonkursowa -

MGBP,
FB Hutki
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listopad
•

Spotkania z przedszkolakami
- g?o?ne czytanie w Przedszkolu w Krasno-

brodzie - MGBP

•

Zagadki literackie - zaj?cia biblioteczne - FB Hutki

grudzie?
• G?o?ne czytanie w kI. O - MGBP

•

Spotkania z przedszkolakami - g?o?ne czytanie w Przedszkolu w Krasno-

brodzie - MGBP

• Godzina bajek - g?o?ne czytanie
- FB Hutki

?ABUNIE

listopad
• Pierwsza pomoc w nag?ych wypadkach

- projekcja filmu - GBP

• 92. rocznica odzyskania niepodleg?o?ci oraz 180. rocznica powstania listo

padowego - 2 wystawy, którym towarzyszy?o wydanie folderów

grudzie?
• Biblioteka miejscem spotka? spo?eczno?ci lokalnej - udzia? w powiatowym

konkursie og?oszonym przez SBP o. Zamo?? i Ksi??nic? Zamojsk? - GBP

M:I?CZYN
lipiec
• 20 rocz. ?mierci K Dobkiewiczowej; 85 rocz. urodzin ?mierci E. Niziurskiego; 85

rocz. urodzin W. Badaiskiej; 45 rocz. urodzin J. K Rowling
-

wystawy ksi??ek
• Wieczór bajek - cykl g?o?nego czytania realizowany w ramach akcji CA?A

POLSKA CZYTA DZIECIOM

sierpie?
•

Wieczory bajek - g?o?ne czytanie - 2 spotkania
• 120 rocznica urodzin Z Kossak-Szczuckiej; 110 rocznica ?mierci J. Brzechwy;

10 rocznica ?mierci W. ?ukrowskiego -

wystawy ksi??ek

Wrzesie?

• Rocznica wybuchu 11 wojny ?wiatowej
-

wystawa
•

Wieczory bajek - g?o?ne czytanie bajek
• 15 rocznica ?mierci H Bechlerowej -

wystawa ksi??ek

pa?dziernik
• 100 rocznica ?mierci M Konopnickiej; 120 rocznica ?mierci C. Collodiego -

wystawy ksi??ek
•

Wieczory bajek - cykliczne g?o?ne czytanie naj m?odszym

listopad
• Wieczór bajek - zaj?cia w ramach akcji CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM

• ?wiatowy Dzie? Pluszowego Misia -

wystawa
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• 160 rocznica urodzin R. L. Stevensona; 155 rocznica ?mierci A. Mickiewi-

cza -

wystawy ksi??ek

grudzie?
• Wycieczka do biblioteki dzieci ze Szko?y Podstawowej wHoryszowie
• 40 rocznica urodzin J. Olech; 145 rocznica urodzin R. Kiplinga -

wystawy
• Wieczór bajek - g?o?ne czytanie
• Spotkanie op?atkowe z dzie?mi i m?odzie?? szkó? w Mi?czynie

NIELISZ

listopad / grudzie?
• Warsztaty Komputer - Internet dla seniorów 50+

• Zbiórka starych zdj?? do Galerii Przesz?o?ci Gminy Nielisz

• 3 wycieczki do biblioteki uczniów Szko?y Podstawowej w Krzaku

RADECZNICA

sierpie?
• G?o?ne czytanie dzieciom w ramach akcji CA?A POLSKA CZYTA D?IE

ClOM - FB Gorajec
wrzesie?

• Wyprawa rowerowa na Ural - spotkanie autorskie z Agnieszk? Martink? -

GBP, Oddzia? SBP w Zamo?ciu

pa?dziernik / listopad
• Realizacja powiatowego konkursu Biblioteka miejscem spotka? spo?eczno

?ci lokalnej - GBP, FB

• G?o?ne czytanie w ramach akcji CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM - FB

Gorajec

grudzie?
• Kiermasz ksi??ek - GBP

SITNO

sierpie?
• Wspó?redagowanie biuletynu informacyjnego Wie?ci gminne

- GBP

wrzesie?

• Udzia? w przygotowaniu Do?ynek Gminno-Parafialnych - GBP

• Zapoznanie z regulaminem i ksi?gozbiorem biblioteki - 2 lekcje bibliotecz-

ne: dla kI. O i I - FB Horyszów Polski

• Ksi??ka uczy, radzi, pomaga
-

wystawa
- FB Horyszów Polski

pa?dziernik
• Podsumowanie konkursu Ulubiony bohater, ulubiona ksi??ka - FB Hory

szów Polski

• G?o?ne czytanie w ramach akcji CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM - FB

Horyszów Polski

102



listopad
• Udzia? w przygotowaniu 50-lecia KGW wHoryszowie Polskim- GBP

• Udzia? w przygotowaniu obchodów ?wi?ta Niepodleg?o?ci - GBP

grudzie?
• CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM-g?o?ne czytanie - FB Horyszów Polski

SKIERBIESZÓW

lipiec
• Najbardziej aktywny czytelnik 2010 roku - podsumowanie konkursu

sierpie?
• Letni wypoczynek dla dzieci - zaj?cia wakacyjne dla dzieci - GBP i GOK

wrzesie?

• Dwie wycieczki do biblioteki uczniów kI. O zapoznaj?cych z prac? i ksi?-

gozbiorem biblioteki

• Ziarnem malowane; Wyobra?nia dziecka - konkursy plastyczne

pa?dziernik
•

By?em z wami i jestem z wami - Jan Pawe? II - konkurs rysunkowy - GBP

i SP w D?bowcu
• G?o?ne czytanie bajek w ramach akcji CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM

grudzie?
• Kubu? Puchatek- g?o?ne czytanie po??czone z zaj?ciami plastycznymi
• Kartki na Bo?e Narodzenie - konkurs plastyczny

STARY ZAMO??

lipiec
•

Wakacje z bibliotek? - zaj?cia dla dzieci; w programie m.in.: gry, zabawy,

zaj?cia plastyczne, ruchowe, piknik, ognisko
- FB Udrycze

sierpie?
•

Wspó?organizacja Rajdu rowerowego po okolicy- GBP

wrzesie?

•

Organizacja wycieczki do Kazimierza Dolnego dla cz?onki? KGW - GBP

• Udzia? w organizacji Do?ynek Gminno-Parafialnych - GBP

•

Wspó?organizacja Festynu Rodzinnego
- GBP

• Jesienne krajobrazy - konkurs plastyczny
- FB Udrycze

pa?dziernik
•

Wspó?organizacja VI Gminnego Przegl?du Teatrzyków - GBP

•

Cykl g?o?nego czytania dla dzieci w ramach akcji CA?A POLSKA CZYTA

DZIECIOM - FB Udrycze

listopad
•

Obchody Dnia Niepodleg?o?ci - GBP

103



• Cmentarze z okresu I wojny ?wiatowej na naszym terenie -

wystawa
- GBP

i Parafia w Starym Zamo?ciu

• CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM -

g?o?ne czytanie - FB Udrycze

grudzie?
• Cykl g?o?nego czytania dla dzieci w ramach akcji CA?A POLSKA CZYTA

DZIECIOM - FB Udrycze

SU?ÓW

lipiec
• Z ksi??k? na wakacje - konkurs czytelniczy

- FB Michalów

sierpie?
• G?o?ne czytanie wierszy - GBP

• Wycieczka do Muzeum porcelany w ?mielowie, kopalni krzemienia

w Krzemionkach Opatowskich i parku jurajskiego w Ba?towie - GBP

wrzesie?

• Spotkanie autorskie z Agnieszk? Martink?- GBP, Oddzia? SBP w Zamo?ciu

pa?dziernik
• Biblioteka -

miejsce spotka? spo?eczno?ci lokalnej
- udzia? w konkursie

powiatowym - GBP, FB

• ?ladami jesieni; Zwierz?ta wokó? nas - konkursy plastyczne
- FB Michalów

listopad
• Remont lokalu biblioteki w Su?owie prowadzony przy dofinansowaniu ze

?rodków MKiDN w ramach PO Infrastruktura Bibliotek

• Warto?? edukacyjna czasopism
- dyskusja - FB Michalów

grudzie?
• Remont FB w S?siadce realizowany przy dofinansowaniu ze ?rodków

MKiDN w ramach PO Infrastruktura Bibliotek

• G?o?ne czytanie dzieciom utworów J. Brzechwy
- GBP

SZCZEBRZESZYN

lipiec / sierpie?
• Wakacje z Bibliotek? - codzienne zaj?cia w bibliotece; w programie: gry,

konkursy, zabawy zwi?zane z nauk? obs?ugi komputera, ogl?danie filmów i

bajek- MGBP

• 2 spotkania Dyskusyjnego Ko?a Przyjació? Ksi??ki: dyskusja nt. twórczo?ci

Jacka L. Komudy oraz ksi??ki Europa. Mi?dzy wschodem a zachodem Nor

mana Daviesa - MGBP

wrzesie?

• CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM -

g?o?ne czytanie w Przedszkolu Sa

morz?dowym w Szczebrzeszynie
- MGBP

• Spotkanie autorskie z Agnieszk? Martink? - MGBP, Oddzia? SBP w Zamo?ciu

104



• Spotkanie Dyskusyjnego Ko?a Przyjació? Ksi??ki po?wi?cone twórczo?ci

lny Lorentz /pary autorskiej Ingrid Klocke i E1mara W ohlratha pisz?cej pod

pseudonimem! - MGBP

• W poszukiwaniu trzech kultur - wycieczka dzieci kI. I-III Szko?y Podsta-

wowej po Szczebrzeszynie z regionalist? Zygmuntem Krasnym - MGBP

pa?dziernik
• Dary jesieni

- zaj?cia plastyczne
- MGBP

• Spotkanie Dyskusyjnego Ko?a Przyjació? Ksi??ki nt. ksi??ki Czarny pi?tek
A. Kavy - MGBP

listopad
• Ró?norodne ?ród?a informacji; Biblioteka miejscem dzia?ania - 2 lekcje

biblioteczne - MGBP

• Spotkanie Dyskusyjnego Ko?a Przyjació? Ksi??ki nt. ksi??ki Byczki w po-

midorach J. Chmielewskiej - MGBP

• Miko?ajkowy Kiermasz Ksi??ek w Przedszkolu w Szczebrzeszynie - MGBP

grudzie?
• Stroik bo?onarodzeniowy - 2 zaj?cia dla uczniów kI. I-II - MGBP

• Spotkanie Dyskusyjnego Ko?a Przyjació? Ksi??ki, rozmowa nt. ksi??ki
N. Sparksa Ostatnia piosenka - MGBP

ZAMO?? /SIT ANIEC/

lipiec / sierpie?
• Wakacje 2010 realizowane ph. W kr?gu rycerzy i legend, upami?tniaj?ce

600-lecie bitwy pod Grunwaldem. W programie m.in.: g?o?ne czytanie le

gend; gry i zabawy sportowe; wycieczka do Muzeum Barwy i Or??a "Arse
na?" w Zamo?ciu; spotkanie z historykiem sztuki - Barbar? Typek; przed
stawienie Na dworze królewskim przed Bitw? pod Grunwaldem; wyst?p ry

cerzy Bractwa Rycerskiego z Zamo?cia - GBP

• Wakacje 2010 - zaj?cia dla dzieci realizowane przez filie GBP: FB Kalino

wice: spotkania ph. Jak to zrobi? -

prace plastyczne i modelarskie; FB Lip
sko: Bezpieczne wakacje, Pocztówka z wakacji - konkursy rysunkowe; Baj
ki, ba?nie; Odgadujemy zagadki - konkursy czytelnicze; Kolorowe sa?atki

i Nakrywamy do sto?u - konkursy kucharskie; FB Mokre: Lato - zaj?cia

plastyczne; Ulubiony bohater; Polne kwiaty i nie tylko - konkursy plastycz

ne, FB P?oskie: Plastelinowe dzie?a sztuki - konkurs plastyczny i wystawa

pokonkursowa; zaj?cia plastyczne i ruchowe; FB Wysokie: Bezpieczne wa

kacje - pogadanka; g?o?ne czytanie, zaj?cia plastyczne, manualne, gry i za

bawy; FB Zawada: zaj?cia plastyczne i zabawy ph. Wakacje z Bibliotek?

wrzesie?

•

Spotkanie autorskie z Mart?Fox w ramach Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki - GBP
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• Kontynuacja g?o?nego czytania dzieciom w ramach akcji CA?A POLSKA

CZYTA DZIECIOM - GBP, FB Wysokie, FB Zawada

•
. Czytaj?ce Przedszkola - ca?oroczne cykliczne zaj?cia dla 2 grup przedszko-

laków w ramach akcji CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM - FB Kalinowice

• Jesienny spacer
- konkurs - FB Mokre

• 2 wycieczki do biblioteki: dzieci kI. O i I - FB Wysokie

pa?dziernik
• G?o?ne czytanie w ramach kampanii CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM

GBP, FB Lipsko, FB P?oskie, FB Wysokie
• Udzia? w konkursie Sk?d twój ród og?oszonym przez Bibliotek? Pedago

giczn? - GBP, FB Wysokie
• Biesiada rodzinna; w programie: loteria fantowa, przedstawienie historyczne

Na dworze królewskim przed Bitw? pod Grunwaldem, kiermasz ksi??ki - GBP

• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki - GBP

• Uroki jesieni -

podsumowanie konkursu plastycznego i wystawa pokonkur
sowa - FB Kalinowice

• Udzia? w powiatowym konkursie Biblioteka miejscem spotka? spo?eczno?ci
lokalnej -

GBP, FB Kalinowice, FB Wysokie
• Czytaj?ce Przedszkola - zaj?cia dla najm?odszych w ramach akcji CA?A

POLSKA CZYTA DZIECIOM - FB Kalinowice

• Zagadki ze znajomo?ci wierszy i ksi??ek dla dzieci - FB Mokre

• Kolorowanki i rebusy - zaj?cia biblioteczne - FB P?oskie

• Rodzaje s?owników i ich przeznaczenie
- 2 lekcje biblioteczne dla kI. V i VI

- FB P?oskie

• Zamo?? -

moje miasto - konkurs plastyczny i wystawa
- FB Zawada

• Zapoznanie si? z ksi??kami dla dzieci - lekcja biblioteczna - FB Zawada

• Zapoznanie si? z bibliotek? - wycieczka do biblioteki kl.O - FB Zawada

listopad
• Kasztaniaki - konkurs plastyczny i wystawa pokonkursowa - GBP

• CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM - g?o?ne czytanie dzieciom - GBP, FB

Lipsko, FB P?oski e, FB Wysokie
• Spotkanie autorskie ze Stefanem Dard? w ramach Dyskusyjnego Klubu

Ksi??ki - GBP

• Uniwersalna Klasyfikacja Dziesi?tna - lekcja biblioteczna dla kl. IV - GBP

• Czytaj?ce Przedszkola - 2 spotkania z przedszkolakami w ramach akcji
CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM - FB Kalinowice

• 11 listopada - ?Wi?to Niepodleg?o?ci
-

wystawa
- FB Kalinowice

• Kolory jesieni
- konkurs plastyczny - FB Lipsko

• Jesie? - konkurs plastyczny - FB Mokre

• Gazeta i czasopismo -lekcja biblioteczna dla kI. V - FB P?oskie

106



• Rodzaje ifunkcje s?owników -lekcja biblioteczna dla kI. IV - FB Wysokie
• Warzywne stworki - konkurs plastyczny i wystawa prac

- FB Wysokie
• Obchody ?wiatowego Dnia Pluszowego Misia. W programie m.in.: poga

danka nt. historii pluszowego misia, rozmowa o misiach znanych z ksi??ek
i filmów, g?o?ne czytanie tekstów o misiach i "to co misie lubi? najbar

dziej", czyli s?odki miodowy pocz?stunek Ikl. II - FB Wysokie

grudzie?
• G?o?ne czytanie w ramach akcji CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM

GBP, FB Lipsko, FB P?oskie, FB Wysokie
• Realizacja i podsumowanie konkursu plastycznego ANIO?Y 2010; w pro-

gramie inscenizacja Jase?ka - GBP i filie

• ANIO?Y 2010 -

wystawa
- GBP

• Skarby gminy Zamo?? - rozstrzygni?cie konkursu fotograficznego - GBP

• Czytaj?ce Przedszkola - zaj?cia w ramach akcji CA?A POLSKA CZYTA

DZIECIOM - FB Kalinowice

• Robimy ozdoby choinkowe - zaj?cia plastyczne - FB Lipsko
• Bo?e Narodzenie; Ozdoby choinkowe - konkursy plastyczne - FB Mokre

• Podsumowanie konkursu W krainie ba?ni i wró?b - FB P?oskie

• O bibliotece - pogadanka dla kI. II - FB P?oskie

• ?Wietlica w bibliotece - zaj?cia plastyczne, gry i zabawy - FB P?oski e

• Spotkanie z dzie?mi kI. O z okazji ?wiatowego Dnia Pluszowego Misia.

W programie m.in.: historia pluszowego misia, rozmowa o znanych mi

siach, g?o?ne czytanie wierszy, misiowe puzzle - FB Wysokie

ZWIERZYNIEC

sierpie?
•

Projekcje bajek dla najm?odszych
wrzesie?

• Dzi?ki dofinansowaniu zakupu sprz?tu komputerowego z PROW - udo-

st?pniono 10 stanowisk u?ytkownikom Biblioteki

•

Spotkanie autorskie z Agnieszk? Martink?- MGBP, Oddzia? SBP w Zamo?ciu

listopad
•

Zaj?cia plastyczne dla dzieci kI. II

Anna Kalniuk

107







2011/1 (33)

Ksi??nica Zamcljska im. Stanis?aw,l KosUti lamoyskje??o \I? Zamo?ciu


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24
	Strona 25
	Strona 26
	Strona 27
	Strona 28
	Strona 29
	Strona 30
	Strona 31
	Strona 32
	Strona 33
	Strona 34
	Strona 35
	Strona 36
	Strona 37
	Strona 38
	Strona 39
	Strona 40
	Strona 41
	Strona 42
	Strona 43
	Strona 44
	Strona 45
	Strona 46
	Strona 47
	Strona 48
	Strona 49
	Strona 50
	Strona 51
	Strona 52
	Strona 53
	Strona 54
	Strona 55
	Strona 56
	Strona 57
	Strona 58
	Strona 59
	Strona 60
	Strona 61
	Strona 62
	Strona 63
	Strona 64
	Strona 65
	Strona 66
	Strona 67
	Strona 68
	Strona 69
	Strona 70
	Strona 71
	Strona 72
	Strona 73
	Strona 74
	Strona 75
	Strona 76
	Strona 77
	Strona 78
	Strona 79
	Strona 80
	Strona 81
	Strona 82
	Strona 83
	Strona 84
	Strona 85
	Strona 86
	Strona 87
	Strona 88
	Strona 89
	Strona 90
	Strona 91
	Strona 92
	Strona 93
	Strona 94
	Strona 95
	Strona 96
	Strona 97
	Strona 98
	Strona 99
	Strona 100
	Strona 101
	Strona 102
	Strona 103
	Strona 104
	Strona 105
	Strona 106
	Strona 107
	Strona 108
	Strona 109
	Strona 110
	Strona 111
	Strona 112

