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I i5l Z ?YCIA BmLIOTEK

Program obchodów jubileuszu 9O-Iecia biblioteki publicznej
w Zamo?ciu

Zaj?cia edukacyjno-kulturalne dla dzieci i m?odzie?y

Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y:
- Zamo?? i Zamojszczyzna w literaturze dla dzieci i m?odzie?y -

wystawa (10-31 stycznia),
- Portrety Zamo?cia w literaturze - zaj?cia biblioteczne. W programie czytanie

tekstów literackich ukazuj?cych Zamo?? w ró?nych czasach historycznych

(17-28 stycznia),
- Spotkania autorskie z udzia?em m.in. Marii Du?awskiej (25 stycznia) i Jaro

s?awa Sieka (28 stycznia).

Biblioteki filialne:

- Zaj?cia biblioteczne: U?miech pana Hetmana, Zamo?? miasto renesansu,

Dzieci?ca Akademia Kultury, Ksi?stwo rega?ów (maj).

Konkursy

- Zachowaj pi?kno Roztocza na kolejne tysi?clecia - regionalny konkurs pla

styczno-fotograficzny dla dzieci i m?odzie?y (kwiecie?-czerwiec),
- Zamojszczyzna moja ma?a ojczyzna

- konkurs wokalno-literacki dla osób z dys

funkcj? wzroku (maj).

Seminaria, konferencje

- Dzia?alno?? Ksi??nicy Zamojskiej na rzecz mieszka?ców miasta Zamo?cia

i powiatu zamojskiego - seminarium (19 kwietnia),
- Bibliografia Zamojszczyzny -

prezentacja bazy regionalnej - seminarium (maj),
- Biblioteka skarbnic? wiedzy o regionie - ogólnopolska konferencja, centralne

wydarzenie obchodów jubileuszowych (19 maja).

Wystawy

- Zamo?? i Zamojszczyzna w literaturze (kwiecie?),
- Ekslibris z motywem zamojskim -

wystawa ze zbiorów Stanis?awa Rudego
i Krzysztofa Wróblewskiego (kwiecie?),

.

- Dzia?alno?? Ksi??nicy Zamojskiej na rzecz upowszechniania wiedzy o regionie

(maj-czerwiec),
- Biblioteka skarbnic? wiedzy o regionie -

wystawa zbiorów regionalnych (maj-

-czerwiec),
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-

Niepe?nosprawno?? wyzwaniem dla ludzi zdrowych - dzia?alno?? O?rodka

Czytelnictwa Niepe?nosprawnych (maj-czerwiec),
-

Zachowaj pi?kno Roztocza na kolejne tysi?clecia (czerwiec-sierpie?),
- Pomara?ski Zygmunt - ksi?garz, nak?adca, kompozytor, legionista (pa?dziernik),
- Stanis?aw Kostka Zamoyski - 155 rocznica ?mierci patrona Ksi??nicy Zamoj-

skiej (listopad-grudzie?).

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

Ferie 2011 w Oddziale dla Dzieci i M?odzie?y

Jubileusz Ksi??nicy Zamojskiej sta? si? dla pracowników Oddzia?u dla Dzie

ci i M?odzie?y impulsem do podj?cia tematyki regionalnej w pracy kulturalno

o?wiatowej z dzie?mi i m?odzie??. Postanowili?my przybli?y? naszym czytelni
kom literatur?, która ukazuje nasze miasto na przestrzeni dziejów, wykorzystu

j?c do tego okres ferii zimowych. Przedsi?wzi?cie zrealizowali?my podczas
o?miu dwugodzinnych spotka?, w trakcie których czytali?my utwory literackie,
które nast?pnie uczestnicy zaj?? ilustrowali. Zaprezentowane portrety literackie

Zamo?cia kre?lone by?y przez popularnych powie?ciopisarzy i poetów polskich,
jak te? twórców regionalnych. By?a to w?drówka przez cztery stulecia, z za

chowaniem chronologii literackich wizji. Prezentacj? rozpocz?li?my od utworu

ukazuj?cego Zamo?? na prze?omie XVI i XVII wieku, a zako?czyli?my na

utworze prezentuj?cym miasto u progu XXI wieku.

Kiedy rotmistrz Iwa? Bajbuza, tytu?owy bohater powie?ci Józefa Ignacego

Kraszewskiego przyjecha? do Zamo?cia, zobaczy? miasto niebawem po jego
za?o?eniu. Z podziwem patrzy? na w?osk? zabudow? oraz liczne umocnienia

obronne wokó? niego. Wszystko tu wówczas by?o "nowe, ?wie?e i b?yszcz?ce".

Fragment tekstu by? inspiracj? do realizacji konkursu plastycznego. Przy u?yciu

pasteli m?odzi uczestnicy spotkania namalowali to, co podziwia? rotmistrz: no

woczesn? architektur? miasta - twierdzy. Wystawa pokonkursowa prezentowa?a
Zamo?? jako wielki sen hetmana Jana Zamoyskiego.

Zamojskie epizody w twórczo?ci Henryka Sienkiewicza dotycz? zarówno okre

su wojen polsko-kozackich, jak te? czasów potopu szwedzkiego. Zdecydowali?my
si? przybli?y? czytelnikom fragment Potopu, a tekst ten dotyczy? wizyty bohatera

literackiego Andrzeja Kmicica u Jana Sobiepana Zamoyskiego. Pu?kownikowi to

warzyszyli Tatarzy, których w szczególny zachwyt wprawi? widok obecnych tu

kupców ormia?skich, handluj?cych bogactwami Wschodu. Zadaniem uczestników

zaj?? by?o pokazanie wielokulturowo?ci ówczesnego Zamo?cia Efektem konkursu

plastycznego Zamo?? - miasto wielu kultur by?y collage, na których ciemnow?osi,
brodaci kupcy ormia?scy, na tle bogato zdobionych ornamentami Wschodu kamie-
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niczek, sprzedaj? bakalie, przyprawy, bi?uteri?, bro?, tkaniny, skóry. By?y to nie

zwykle efektowne prace, oddaj?ce klimat siedemnastowiecznego miasta.

Dzieje twierdzy Zamo?? w roku 1809 mogli?my m?odym czytelnikom bi

blioteki przybli?y? dzi?ki powie?ci Wac?awa G?siorowskiego Huragan. Ukazu

je ona okoliczno?ci szturmu wojsk Ksi?stwa Warszawskiego na opanowany

przez Austriaków Zamo?? i udzia? w nim autentycznej postaci - Joanny ?ubro

wej. To bohaterka Zamojszczyzny, pierwsza kobieta odznaczona za odwag?
orderem Virtuti Militari. Utwór ten, czytany we fragmentach, sta? si? inspiracj?
do namalowania farbami plakatowymi portretu bohaterki.

W 1930 roku Józef Czechowicz napisa? cykl wierszy zatytu?owanych pro

wincja noc, po?wi?caj?c jeden z utworów Zamo?ciowi. Poeta postrzega nasze

miasto poprzez jego wojenn? przesz?o?? i militarny charakter. Pocz?wszy od

roku 1647, kiedy to miasto przesz?o chrzest bojowy i odpar?o wojska Chmiel

nickiego, a? po rok 1921, kiedy obroni?o si? przed armi? Budionnego, Zamo??

pe?ni? funkcj? twierdzy wojskowej. Temat konkursu, jaki mogli?my zapropo

nowa? uczestnikom spotkania, nasuwa? si? sam - Twierdza Zamo??. Skompli

kowan? technik? pokrywania powierzchni kartonu kredk? ?wiecow?, potem

czarn? farb? plakatow? i wydrapywania poszczególnych elementów fortyfikacji
miasta osi?gn?li?my po??dany efekt. Na pracach plastycznych, podobnie jak
w twórczo?ci Czechowicza, czarnym si?/ortem Zamo?? w ziemi? wszarpa?.

Wizerunek miasta w przededniu wybuchu II wojny ?wiatowej przybli?a Za

g?ada, autorstwa pochodz?cego z Zamo?cia Piotra Szewca. Pisarz ukazuje Za

mo??, jako miejsce, gdzie w symbiozie ?y?y obok siebie dwa narody, gdzie mie

sza?y si? dwie kultury - polska i ?ydowska, Autor skrz?tnie fotografuje przed

wojenne miasto, które w takim kszta?cie nigdy ju? nie mia?o si? odrodzi?.

Uczestnicy zaj?? po wys?uchaniu fragmentów utworu tworzyli akwarelowe por

trety miasta i jego mieszka?ców.

Wiktor Zawada okres wojny i okupacji sp?dzi? w Zamo?ciu. Realia tamtych czasów

odzwierciedli? w autobiograficznej trylogii przemaczanej dla m?odych czytelników:

? z Zielonej ulicy, Le?na szko?a strzelca Kaktusa, Wielka wojna z czam?flag?.
Na kartach powie?ci m?odzi bohaterowie szybko doro?lej? i podejmuj? walk? z oku

pantem. Podczas zaj?? nasi m?odzi czytelnicy wyklejali gazetami portrety Kaktusów.

Zamo?? powojenny i wspó?czesny nasi czytelnicy poznawali poprzez twór

czo?? Marii Du?awskiej. Pochodz?ca z regionu autorka ma w swoim dorobku wie

le utworów, które po?wi?ca naszemu miastu. Pobrzmiewaj? w nich echa wojny,

poetka odnosi si? te? do historii dawniejszej, czyni?c z zabytkowych budowli

?wiadków minionych zdarze?. Poetka osobi?cie przybli?y?a czytelnikom swoj?

twórczo??, dostarczaj?c im inspiracji do tworzenia prac plastycznych.

Cykl zaj?? zako?czyli?my spotkaniem z twórczo?ci? Jaros?awa Sieka, autora

ksi??eczek dla najm?odszych czytelników o Zamo?ciu i regionie. Pozycja Go??

z Zamo?cia jest zaproszeniem do zwiedzania Zamo?cia, który oprócz zabytko-
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wej starówki ma tak?e do zaoferowania turystom wiele innych interesuj?cych
miejsc. Metod? wyklejania prac kulkami z bibu?y uczestnicy zaj?? portretowali
tytu?owego bohatera prezentuj?cego ró?ne atrakcje naszego grodu.

Przegl?d literatury, jaki przygotowali?my dla m?odych czytelników bibliote

ki, by? bardzo zró?nicowany. Znalaz?y si? w nim utwory powa?ne, które przy

bli?yli?my tylko w postaci wybranych fragmentów, utwory napisane z my?l?
o m?odzie?y, jak te? utwory dla najm?odszych. Wiek uczestników zaj?? by? bar

dzo zró?nicowany, tote? w zaproponowanym repertuarze ka?dy móg? znale??

co? dla siebie. Podczas zaj?? plastycznych proponowali?my uczestnikom ró?no

rodne techniki plastyczne, co podnosi?o atrakcyjno?? spotka?.

Nieobecny, ze wzgl?du na chorob?, autor Go?cia z Zamo?cia odwiedzi? nas nieco

pó?niej. W dniu 4 marca 2011 r. pisarz spotka? si? z uczniami klas n i ID Szko?y Pod

stawowej nr 3 w Zamo?ciu. Zainspirowane spotkaniem dzieci, podczas lekcji plastyki

wykona?y prace plastyczne, których motywem by?a architektura Zamo?cia Prace

plastyczne zosta?y wyeksponowane w galerii Klubu Garnizonowego. W Zamo?ciu,
na uroczystym wernisa?u, oprócz m?odych twórców obecni byli rodzice dzieci, lo

kalne media, Jaros?aw Siek oraz bibliotekarze Oddzia?u dla Dzieci i M?odzie?y.
Literackie okruchy, które przybli?yli?my m?odym czytelnikom biblioteki s?

niezwykle cenne. Rejestruj? zmiany w wygl?dzie miasta, portretuj? jego miesz

ka?ców. Na kartach ksi??ek fikcja literacka splata si? z rzeczywisto?ci?. Literatura

??czy losy bohaterów literackich z postaciami historycznymi. Nasze miasto staje
si? aren? wa?nych wydarze? historycznych. Na ile wykreowany przez twórc? ob

raz jest bliski prawdzie historycznej? Czytelnik musi sobie na to pytanie sam od

powiedzie?. Konfrontacja materia?u dostarczonego przez literatur? ze ?ród?ami

historycznymi mo?e by? dla naszych m?odych czytelników bardzo pasjonuj?ca

Joanna Ko?tun

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

Biblioteka skarbnic? wiedzy o regionie.
Przedsi?wzi?cia realizowane w bibliotekach filialnych

Biblioteka skarbnic? wiedzy o regionie to nazwa jubileuszowego projektu o cha

rakterze regionalnym, którego realizacji podj??y si? biblioteki filialne. W programie
mie?ci?y ró?ne formy pracy z czytelnikiem: wystawy, spotkania biblioteczne, poga

danki oraz konkursy. Ju? w lutym Filie Biblioteczne nr 1,2,3,4 i 6 rozpocz??y reali

zacj? przedsi?wzi?? zaplanowanych w projekcie. By?y to spotkania pod has?em Bi

blioteka w ?wiecie dziwów, w trakcie których bibliotekarki przeprowadzi?y pogadanki
o historii bibliotek i zawodu bibliotekarza. Tak?e w lutym zosta? og?oszony konkurs

pod has?em Zamo?? kredk? malowany. W kwietniu w FB nr 1, 2, 3 i 6 odby?y si?

zaj?cia biblioteczne Barwy Roztocza, w trakcie których prezentowano literatur? re-
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gionaJn?, m.in. W. Sitkowskiego S?oneczne niespodzianki, J. Sieka Go?? z Zamo?cia.

Wszystkie biblioteki zorganizowa?y konkurs plastyczny pod ww. has?em.

Zachowaj pi?kno Roztocza na kolejne tysi?clecia to przedsi?wzi?cie, w którym

uczestniczyli czytelnicy FB nr 2 i 3 oraz przekazali swoje prace plastyczne na kon

kurs zorganizowany przez Centrum Informacji Ekologicznej Ksi??nicy Zamojskiej.
FB nr l, w porozumieniu z zaprzyja?nionymi instytucjami - Szko?? Podsta

wow? nr 4 i Przedszkolem nr 15, zorganizowa?a cykl lekcji bibliotecznych
i wycieczek promuj?cych bibliotek? i jej ofert? kulturaln?.

U?miech pana Hetmana to tytu? konkursu plastycznego zorganizowanego w ma

ju równie? we wszystkich filiach. Ksi?stwo rega?ów to kolejne spotkania z ksi??k?
w ramach jubileuszu 90-lecia naszej biblioteki. W FB nr 3 w trakcie zaj?? przedsta
wiona zosta?a posta? patrona Ksi??nicy Zamojskiej Stanis?awa Kostki Zamoyskie

go, historia biblioteki, a przede wszystkim tej?e filii. Dzieci uczestnicz?ce w zaj?
ciach zapoznano z funkcjonowaniem placówki i jej zasobami.

Realizacj? programu zako?czono w lipcu zaj?ciami pt. Magia zamojskich

legend i konkursem czytelniczym Pi?kno Ziemi Zamojskiej w FB nr 2 oraz kon

kursem plastyczny, pod takim samym tytu?em w FB nr 4. Równie? w FB nr 4,
w sierpniu, odby? si? konkurs plastyczny pt. Mój dom - moje miasto, który mie

?ci? si? w cyklu promuj?cym Zamo?? i Zamojszczyzn?.

Szczegó?owy program zaj??, w których uczestniczy?o ogó?em 402 uczestników,

obj?? nast?puj?ce przedsi?wzi?cia:

ZAJ?CIA EDUKACYJNO-KULTURALNE

l. Barwy Roztocza - 46 uczest.

2. Biblioteka w ?wiecie dziwów - 33 uczest.

3. Biblioteka bez granic
- 9 uczest.

4. Biblioteka miejsce magiczne
- 15 uczest.

5. Dzieci?ca akademia kultury - 24 uczest.

6. Festiwal ksi??ek szczególnych - 16 uczest.

7. Ksi?stwo rega?ów - 23 uczest.

8. Magia zamojskich legend - 20 uczest.

9. Mój dom - moje miasto -12 uczest.

10. Pi?kno Ziemi Zamojskiej - 54 uczest.

11. U?miech Pana Hetmana - 41 uczest.

12. W kr?gu Zamo?cia i Zamojszczyzny - 9 uczest.

13. Zamo?? - miasto Renesansu - 28 uczest.

14. Zamo?? kredk? malowany - 72 uczest.

WYSTAWY

l. Cudze chwalicie, swego nie znacie - Zamo?? ?Wiatowym Dziedzictwem Kultury
2. 90-lecie biblioteki publicznej w Zamo?ciu

3. Mi?dzy niebem a ziemi? - pi?kno ziemi Roztocza
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4. Biblioteka na ka?d? por?

5. Zamojszczyzna
- dzieje =ludzie - historia

6. Zamo?? - miasto idealne

Anna Wróbel

---------+0+---------

Wystawy jubileuszowe w Ksi??nicy Zamojskiej

Tematem przewodnim obchodów jubileuszowych by?o propagowanie regio
nu - Zamo?cia i Zamojszczyzny. Odby?o si? to m.im. poprzez dzia?alno?? wy

stawiennicz?,

Cykl wystaw jubileuszowych rozpocz??a ekspozycja Zamo?? i Zamojszczyzna
w literaturze dla dzieci i m?odzie?y. By?a ona cz??ci? cyklicznych zaj??, prowadzo

nych przez Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y w czasie zimowych ferii, pod has?em Za

mo?? - literacki portret miasta. Podczas uroczystej inauguracji obchodów jubile
uszowych (4 kwietnia), odby? si? wernisa? wystaw Ekslibris z motywem zamojskim
i Zamo?? i Zamojszczyzna w literaturze. Ogólnopolskiej konferencji, która mia?a

miejsce w Ksi??nicy Zamojskiej 19 maja, towarzyszy?y wystawy: Biblioteka skarb

nic? wiedzy o regionie, Dzia?alno?? Ksi??nicy Zamojskiej na rzecz upowszechniania

wiedzy o regionie oraz Niepe?nosprawno?? wyzwaniem dla ludzi zdrowych - dzia?al

no?? O?rodka Czytelnictwa Niepe?nosprawnych. Promuj?ca Roztocze wystawa Za

chowaj pi?kno Roztocza na kolejne tysi?clecia, by?a pok?osiem konkursu ekologicz
nego. W pa?dzierniku biblioteka eksponowa?a wystaw? Pomara?ski Zygmunt- ksi?

garz, nakJadca, kompozytor, legionista, a na zako?czenie obchodów jubileuszowych
(listopad-grudzie?) wystaw? po?wiecon? patronowi biblioteki - Stanis?aw Kostka

Zamoyski (1775-1856) -155 rocznica ?mierci patrona Ksi??nicy Zamojskiej.
Wystawy nawi?zywa?y sw? ide? do propagowania w ró?nych formach -

po

przez ekspozycj? ksi??ek, czasopism, dokumentów ?ycia spo?ecznego, zbiorów

graficznych (ekslibrisów, fotografii) - Zamo?cia, Zamojszczyzny i Roztocza.

Dwie z prezentowanych wystaw obrazowa?y prace jakie podejmuje biblioteka na

rzecz upowszechniania wiedzy o regionie. Wszystkie mia?y charakter edukacyjny
i oprócz eksponatów prezentowa?y informacyjne plansze, poszerzaj?ce wiedz?.

Danuta R. Kawa?ko

Ekslibris z motywem zamojskim

Na wystawie zgromadzono 143 ekslibrisy ze zbiorów zamojskich kolekcjone
rów - Krzysztofa Wróblewskiego (97) i Stanis?awa Rudego (46). Cech? wspóln?

eksponowanych ekslibrisów, co okre?la? temat wystawy, by? motyw zamojski. Na
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grafikach najcz??ciej przewija si? zamojski ratusz, charakterystyczne dla Zamo?cia

detale staromiejskich kamieniczek, ale tak?e echo organizowanego od 1975 roku

Zamojskiego Lata Teatralnego. Ekslibrisy dla Krzysztofa Wróblewskiego zdradzaj?

wykonywany zawód lekarza i kolekcjonerskie pasje, dla Stanis?awa Rudego pasje
w?dkarskie i zwi?zki z zamojsk? kultur? (wieloletni dyrektor domu kultury).

Eksponowane ekslibrisy wykonane zosta?y w ró?nych technikach (akwaforta,
akwaforta + akwatinta, akwaforta + sucha ig?a, miedzioryt, miedzioryt + suchy t?ok,

mezzotinta, sucha ig?a, typografia, cynkotypia, offset, ?wiat?odruk, szk?otypia, tech

niki komputerowe i techniki w?asne). Najwi?ksz? grup? stanowi? linoryty.
Autorami ekslibrisów s? graficy polscy (44) i jeden z Ukrainy: Rajmund Asz

kowski: technika komputerowa (2); Ryszard Balo?: akwaforta + akwafinta (l), lino

ryt (2); Stanis?aw Ba?dyga: cynkotypia (4); Ryszard Bandosz: linoryt (2); Kasia

Barszczak: technika komputerowa (1); Wies?aw Bednarz: linoryt (2), sucha ig?a (1),
technika w?asna wkl?s?a (1); Magdalena Bielecka: linoryt (l); Tomasz Bohdziewicz:

linoryt (2); Andnej Buchaniec: linoryt (3); Tadeusz Wac?aw Budynkiewicz: typogra
fia (4); Joanna Budzy?ska: technika komputerowa (2); Arkadiusz Burda: linoryt (4);
Jan Tadeusz Czech: linoryt (7); Leszek Frey-Witkowski: cynkotypia (3); Hanna

G?owacka: linoryt (1); Aleksandra Jagodzi?ska: akwaforta (l); Zbigniew Jó?wik:

linoryt (l); Marian Klincewicz: akwaforta + akwatinta (2); Krzysztof Kmie?: lino

ryt (1); Ryszard Koper: cynkotypia (1); W?adys?aw Ko?cielniak: offset (2); Mieczy
s?aw Kurz?tkowski: cynkotypia (1); Wasyl Leonienko (Ukraina): linoryt (2); Ryszard
?oma?ski: linoryt (2); Kazimierz ?o?ski: linoryt (40); Zdzis?aw Maj: mezzotinta (l),

miedzioryt + suchy t?ok (1); Marian M?jkut: technika komputerowa (1); Janina Ma

szewska: tusz-piórko (2); Bogdan Mojkowski: akwaforta + akwatinta (1); Roman

Mucha: linoryt (10), miedzioryt (1); Katarzyna Nadolska: linoryt (1); Jerzy Napie
racz: ?wiat?odruk (1); Zbigniew Nasi?owski: linoryt (3); Jan Powa?ka: linoryt (l);
Janina Reszczyk: szk?o-typia (1); Bogdan Rutkowiak: linoryt (1); Irena Sadkowska:

akwaforta + sucha ig?a (2); Eugenia Siejkowska: miedzioryt (2); Bogus?aw Szcze

pa?czyk: linoryt (2); Tadeusz Szumarski: miedzioryt (2); Krzysztof ?wita?a: cynko

typia (l); Jerzy Waygart: miedzioryt (l); Henryk Wojtas: linoryt (2); Czes?aw Kazi

mierz Wo?: akwaforta (3); Henryk Zwolakiewicz: cynkotypia (2).

Ekslibrisy wykonane zosta?y dla ró?nych w?a?cicieli: Dla Muzeum Zamojskiego

wykonano 42 ekslibrisy (wszystkie pochodz? z 1988 r.), 10 dla Wojewódzkiej i

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu, jeden dla Zamojskiego Zespo?u Muzyki

Dawnej. W?a?cicielem 28 znaków jest Krzysztof Wróblewski, 25 Stanis?aw Rudy,
4 Rajmund Aszkowski orazjednego: Helmut Becker, K. F. Binder, Stanis?aw Bini?

da, Tadeusz Lech Bojarczuk, Witold Hryniewiecki, Grzegorz Hysa, A. Kalinowska,

Bogdan Kawa?ko, Piotr Kondraciuk, Krystyna Kotli?ska, Kazimierz Zbigniew ?o?

ski, Piotr Mrowca, Roman Mucha, Stanis?aw Or?owski, Tadeusz Ortyl, Jan Radzik,

Zbigniew A. Sternik, Aleksandra Tryczy?ska, Zbigniew Wójcik, Joanna Katarzyna

Wróblewska, Dominika Wybraniec, Jan Zamoyski i Wiktor Zin. Trzy ekslibrisy wy-
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konane zosta?y z okazji przypadaj?cych rocznic: XX-lecia PRL, 70-lecia Liceum im.

Jana Zamoyskiego w Zamo?ciu i 265 rocznicy urodzin Tadeusza Ko?ciuszki.

Obok ekslibrisów wspó?czesnych na wystawie by?y prezentowane ekslibrisy
zabytkowe:
- litografia z 1815 roku - ekslibris wykonany prawdopodobnie wg projektu
Franciszka Badera dla Stanis?awa Kostki Zamoyskiego, XlI ordynata Ordynacji

Zamojskiej, twórcy Biblioteki Ordynacji Zamojskiej,
- miedzioryt z 1815 roku - ekslibris Biblioteki Ordynacji Zamojskiej,
- dwa ekslibrisy drzeworytowe z 1927 roku wykonane przez Jana Klukowskiego
(bratanka Zygmunta Klukowskiego), dla Drukarni Ostrowskiego w Zamo?ciu.

Wystawa by?a eksponowana od 4 kwietnia do 4 maja 2011 r. Opracowany
zosta? do niej ilustrowany folder.

Danuta R. Kawa?ko

Zamo?? i Zamojszczyzna w literaturze

W dniach od 4 kwietnia do 4 maja 2011 r. w Galerii Ekslibris Ksi??nicy

Zamojskiej prezentowana by?a wystawa Zamo?? i Zamojszczyzna w literaturze.

Tworzy?y j? wydawnictwa zawieraj?ce zbiór informacji i interpretacji literac

kich Zamo?cia i Zamojszczyzny oraz biografie, jak równie? twórczo?? pisarzy

zwi?zanych z regionem.

Wystaw? otwiera?a gablota po?wi?cona Janowi Zamoyskiemu. Spo?ród du?ej

liczby wydawnictw o za?o?ycielu miasta na wystaw? trafi?y zaledwie cztery

(S. Grzybowski, Jan Zamoyski, Warszawa 1994; J. Kowalczyk, Kultura i ideologia
Jana Zamoyskiego, Warszawa 2005; St. Staszic, Uwagi nad ?yciem Jana Zamoy

skiego, Wroc?aw 2005; S. Le?niewski, Jan Zamoyski. Hetman i polityk, Warszawa

2008). Kolejne ksi??ki (19 voluminów) przedstawia?y Zamo?? i Zamojszczyzn?
w poezji. By?y to: Z?ote ziarna. Antologia wspó?czesnej poezji ludowej ziemi zamoj

skiej, Lublin 1985; Zamojszczyzna w poezji i obrazie. Antologia, Lublin-Zamo??

2004; poezja Boles?awa Le?miana, Józefa Czechowicza, Stanis?awa M?odo?e?ca.

Kolejna cz??? wystawy (14 publikacji) to Zamo?? i Zamojszczyzna w powie?ciach
i opowiadaniach. Zawarto?? merytoryczn? wype?ni?y: Drzewo ?ycia. Antologia pro

zy ludowej Zamojszczyzny, Lublin 1997; drugi i trzeci tom Potopu H. Sienkiewicza;
R. Jury?, Jeden dzie? wolno?ci. Zamo?? 1918, Warszawa 1964; B. Królikowski,
Genera?a artylerii koronnej ?ywot w?asny, Warszawa 1986; i Zag?ada Piotra Szew

ca). W dziale Zamo?? i Zamojszciyzna w pami?tnikach i wspomnieniach zaprezen

towano m.in. Wspomnienia uchod?cy Jana Szterna (1997).
W?ród najstarszych ksi??ek po?wi?conych Zamo?ciowi i regionowi zamojskie

mu i pochodz?cych ze zbiorów Ksi??nicy Zamojskiej zamieszczonych by?o 8 tytu
?ów: Pami?tniki Kajetana Ko?miana obejmuj?ce wspomnienia od roku 1780 do ro

ku 1815, Cz. 4. Warszawa 1907; K. Ró?yckiego Pami?tnik pu?ku jazdy wo?y?skiej
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1831 roku, Kraków 1916; Pamietnik zjazdu naukowego imienia Szymona Szymona
wicza w Zamo?ciu we wrze?niu 1929, Zamo?? 1930; Pami?tnik starosty Powiatu

Zamojskiego, pod red. Z. Klukowskiego, Zamo?? 1946. Biografie postaci zwi?za

nych z regionem reprezentowa?y: Stanis?awa Kostki Zamoyskiego ?ycie i dzia?alno??

1775-1856 autorstwa Konrada Ajewskiego (2010), Pi?kna i dobra: opowie?? o Zofii
z Czartoryskich Zamoyskiej - A. Cholewianki-Kruszy?skiej (2008), Zbigniewa Ja

kubika Czapki na bakier, ?ukasza Kota - Leopold Skul ski premier z Zamo?cia

1877-1939(45) (2007) i Zamojszczyzna Zygmunta Klukowskiego (2008). Twór

czo?? pisarzy zwi?zanych z Zamojszczyzn? obrazowa?y - A. Grychowski, Lublin

i Lubelszczyzna w ?yciu i twórczo?ci pisarzy polskich Od ?redniowiecza do 1968 r.,

Lubin 1974; Zamo?? w literaturze i kulturze: VIII Ogólnopolskie Spotkania Sienkie

wiczowskie, red. L. Ludorowski, Zamo?? 1992; Z. Ko?mi?ski, Pisarze zwi?zani
z Zamojszczyzn? (1563-1991), Lubin 1992; H. Wi?niewska, Kulturalna polszczyzna
XVII wieku na przyk?adzie Zamo?cia, Lublin 1994; J. Smolarz, Pisarze wspó?cze?ni

regionu lubelskiego. Leksykon, Lublin 1999; Literackie twarze Zamojszczyzny, Za

mo?? 2009. Osta1nia cz??? ekspozycji - Zamo?? i Zamojszczyzna w literaturze

pi?knej dla dzieci i m?odzie?y, przedstawia?a 16 ksi??ek.
Na wystawie zgromadzono 86 ksi??ek. Wszystkie pochodzi?y ze zbiorów Ksi??

nicy Zamojskiej, a wyboru dokonano z licz?cego kilka tysi?cy zbioru regionalnego.

Magda Szafarska

Dzia?alno?? Ksi??nicy Zamojskiej na rzecz

upowszechniania wiedzy o regionie.

Wystawa po?wi?cona zosta?a prezentacji materia?ów dokumentuj?cych ró?

norodne przedsi?wzi?cia, jakie biblioteki Ksi??nicy Zamojskiej realizowa?y
w latach 1999-2011, których celem by?a promocja regionu.

Materia? wystawienniczy stanowi?y: plakaty, foldery, programy imprez, zapro

szenia, regulaminy konkursów i protoko?y jury, fotografie i informacje prasowe

oraz wydawnictwa konferencyjne, pokonkursowe i tomiki poezji. Osobn? grup?

stanowi?y ksi??ki, których promocja mia?a miejsce w bibliotece. Wyeksponowano
równie? periodyk Bibliotekarz Zamojski, ukazuj?cy si? jako p6?rocznik od 1995 r.

Ca?o?? materia?u podzielono na 10 grup tematycznych.
l. Promocje i premiery - publikacje regionalne z autografami autorskimi,

których promocje odby?y si? w Ksi??nicy Zamojskiej, zaproszenia, plakaty, fo

tografie dokumentuj?ce te wydarzenia.
2. Nasze publikacje - prezentacja 15. wydawnictw w?asnych o tematyce re

gionalnej, m.in. katalogi wystaw, zestawienia bibliograficzne, tomiki poetyckie
- pokonkursowe, wydawnictwa dokumentuj?ce realizacj? programów dofinan

sowywanych ze ?rodków zewn?trznych oraz regionalny periodyk bibliotekarski

Bibliotekarz Zamojski.
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3. Konferencje, sesje, seminaria - dokumentacja 8. wa?nych dla regionu wy

darze?, których organizatorem lub wspó?organizatorem by?a Ksi??nica Zamojska
4. Zamojskie Biesiady Literackie - cykliczne wydarzenia promuj?ce

ksi??k? i ludzi zwi?zanych z ksi??k?. Cz??? ta prezentowa?a przedsi?wzi?cia
z udzia?em regionalistów, m.in. lzabell? Wlaz?owsk?, Dariuszem Paw?osim,
Bohdanem Królikowskim, Jackiem Feduszk?, Józefem Nied?wiedziem.

5. Konkursy -

zaprezentowano materia?y: regulaminy, protoko?y jury, fotogra
fie, zaproszenia na podsumowanie najwa?niejszych konkursów o tematyce regio
nalnej organizowane ka?dego roku dla mieszka?ców miasta i regionu zamojskiego.
Osobn? cz??? wystawy po?wi?cono regionalnym konkursom ekologicznym, orga

nizowanym corocznie w ramach programu edukacji ekologicznej i wspó?finanso

wanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie.

6. Wystawy - wyeksponowano dokumentacj? dotycz?c? 8. najwi?kszych

wystaw zorganizowanych od 1999 r., m.in.: Katy? przestrog? i sumieniem ?wia

ta, Biblia (wystawa z okazji pobytu Jana Paw?a II w Zamo?ciu).
7. Obchody Roku Boles?awa Le?miana (2007) - ta cz??? wystawy prezen

towa?a bogaty materia? dokumentuj?cy program ca?orocznych Wydarze? upa

mi?tniaj?cych 13-letni okres pobytu poety w Zamo?ciu, w jego 120 rocznic?
urodzin i 70 rocznic? ?mierci.

8. Rok Szymona Szymonowica (2008) -

zaprezentowano szeroki program

obchodów 450 rocznicy urodzin Sz. Szymonowica (konferencja, 3 konkursy,
wystawy, wydawnictwa).

9. Patriotyzm jutra - cz??? ekspozycji prezentuj?ca realizowany w 2008 r.

program Ka?dy dzie? jest podró?? przez histori? - popularyzujemy literatur?

historyczn?. W tym miejscu udokumentowano m.in. wystaw? fotografii z cmen

tarzy wojennych na Monte Cassino i Loreto Pami?taj Zamojszczyzno o swoich

synach oraz wystaw? Zamo?? wczoraj i dzi? na starej pocztówce i fotografii
wraz z publikacj? o tym samym tytule, a tak?e zrealizowany wówczas cykl wy

k?adów i spotka? autorskich po?wi?conych historii regionu.

Uzupe?nieniem jubileuszowej wystawy by? chronologiczny wykaz 200 przedsi?
wzi?? o tematyce regionalnej, realizowanych przez bibliotek? w latach 1999-2010.

Wystaw? zrealizowano w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dzie

dzictwa Narodowego: Wydarzenia artystyczne. Literatura.

Danuta Zwoli?ska

Biblioteka skarbnic? wiedzy o regionie

Jubileusz by? doskona?? okazj? do prezentacji zbiorów regionalnych pieczo?o
wicie gromadzonych przez Ksi??nic? Zamojsk?. Nasza placówka jako biblioteka

publiczna o powiatowym i miejskim zasi?gu oddzia?ywania d??y do pozyskania
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wszystkich dost?pnych materia?ów o charakterze regionalnym, dotycz?cych Roz

tocza, Ordynacji Zamojskiej, terenu by?ego województwa zamojskiego oraz Die

cezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Trzon zbiorów stanowi? ksi??ki o tematyce histo

rycznej, spo?eczno-politycznej i kulturalnej, czasopisma, a tak?e zbiory specjalne

(starodruki, przezrocza, ekslibrisy, mikrofilmy, grafiki, kasety wideo, p?yty, ta?my

magnetofonowe, dokumenty ?ycia spo?ecznego). Zakres tematyczny zbiorów re

gionalnych obejmuje wydawnictwa ze wszystkich dziedzin wiedzy, pi?miennic
two naukowe, popularnonaukowe oraz literatur? pi?kn?. Wszystkie pozyskane

materia?y s? udost?pniane czytelnikom i wykorzystywane w procesie opracowy

wania elektronicznej bazy regionalnej Bibliografia Zamojszczyzny.
Celem wystawy Biblioteka skarbnic? wiedzy o regionie prezentowanej od

16 maja do 30 czerwca by?o jak najszersze przedstawienie bogactwa i ró?norod

no?ci posiadanych materia?ów. Ekspozycj? przygotowa? Dzia? Informacji, Bi

bliografii i Wiedzy o Regionie w oparciu o zbiory znajduj?ce si? w zasobach

dzia?u. Danuta Kowal, Renata O?go i Anna Rychter by?y autorkami scenariusza

i uk?adu wystawy. Charakterystyk? zbiorów przygotowa?a Anna Rychter, folder

do wystawy
- Danuta R. Kawa?ko.

Eksponowany materia? obejmowa? 16 dzia?ów i 4 plansze tematyczne. Zbio

ry zosta?y u?o?one zgodnie ze schematem Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesi?t

nej, z podzia?em na poszczególne dziedziny wiedzy i dzia?alno?ci praktycznej
z zakresu: bibliotekarstwa, czasopi?miennictwa, organizacji i stowarzysze?, re

ligii i teologii, gospodarki regionalnej i terytorialnej, o?wiaty i pedagogiki,
szkolnictwa, etnografii i folkloru, gospodarstwa domowego i produktu regional

nego, malarstwa i grafiki, fotografii, muzyki i sportu, archeologii, geografii re

gionalnej, biografii oraz historii regionów i miejscowo?ci.
Szeroki wybór regionaliów dodatkowo podkre?la?y ich ró?norodne formy i no

?niki: ksi??ki, czasopisma, dokumenty ?ycia spo?ecznego (foldery, katalogi wystaw,

informatory, druki ulotne, .zaproszenia, pocztówki, kartki pocztowe, zdj?cia), doku

menty ikonograficzne (grafiki, ekslibrisy i ich katalogi), dokumenty audiowizualne

(kasety wideo, p?yty CD i DVD), dokumenty kartograficzne (mapy).

Wystaw? zrealizowano w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dzie

dzictwa Narodowego: Wydarzenia artystyczne. Literatura.

Anna Rychter

Niepe?nosprawno?? wyzwaniem dla ludzi zdrowych
- dzia?alno?? O?rodka Czytelnictwa Niepe?nosprawnych

Celem wystawy by?o zaprezentowanie dzia?alno?ci O?rodka Czytelnictwa

Niepe?nosprawnych (OCN), który funkcjonuje w strukturach Ksi??nicy

Zamojskiej od 2005 r. oraz promowanie twórczo?ci osób niepe?nosprawnych
i przeciwdzia?anie ich wykluczeniu spo?ecznemu.
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Na wystawie znalaz?o si? 66 barwnych fotografii obrazuj?cych prac? OCN,
a tak?e regulaminy konkursów literacko-wokalnych adresowanych do osób

z dysfunkcj? wzroku i wydawnictwa pokonkursowe. Fotografie przedstawione
zosta?y w o?miu dzia?ach, obrazuj?cych ró?ne formy dzia?alno?ci OCN.

1. Fotografie z zaj?? terapeutycznych: literacko-plastycznych z dzie?mi

i m?odzie?? niepe?nosprawn?.
2. Spotkania z ciekawymi lud?mi - pisark? Violett? Piaseck? (2006),

pisarzem Zbigniewem Dmitroc? (2006), z niewidomym poet? Szczepanem
Karasiem (2008), aktork? Olszty?skiego Teatru Lalek Ann? Kuku?owicz

(2008), podró?niczk? Ew? B?dziejewsk?-Gruszk? (2007).
3. Przedstawienia teatralne - Opowie?? o matce w wykonaniu m?odzie?y ze

Specjalnego O?rodka Szkolno- Wychowawczego w Zamo?ciu (2006), Mickiewicz nie

musi by? nudny: Pani Twardowska w wykonaniu m?odzie?y ze Specjalnego O?rodka

Szkolno- Wychowawczego w Zamo?ciu (2007), Królewna ?nie?ka w wykonaniu
dzieci z O?rodka Rehabilitacyjno- Terapeutycznego ,,Krok za Krokiem" w Zamo?ciu

(2008), B??kitne Królestwo -

pantomima w wykonaniu zespo?u ,,Nadzieja"

skupiaj?cego m?odzie? z O?rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowczego
w Zamo?ciu (2008), Ma?y Ksi??? w wykonaniu m?odzie?y ze Specjalnego O?rodka

Szkolno-Wychowawczego w Zamo?ciu (2008), Katar - inscenizacja w wykonaniu
dzieci niemówi?cych z O?rodka Rehabilitacyjno- Terapeutycznego ,,Krok za

Krokiem" w Zamo?ciu (2008), Demeter i Kora w wykonaniu m?odzie?y ze

Specjalnego O?rodka Szkolno- Wychowawczego Zamo?ciu (2009), Kot w butach -

inscenizacja w wykonaniu m?odzie?y niemówi?cej z O?rodka Rehabilitacyjno

Terapeutycznego ,,Krok za Krokiem" w Zamo?ciu (2009).
4. Koncerty -

wyst?p zespo?u Meteor skupiaj?cego m?odzie? z O?rodka

Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Zamo?ciu, prowadzonego przez

Marka Smolarczyka (2008), Pamieci Marka Grechuty - koncert niewidomego

artysty Miros?awa Berbeckiego z Tomaszowa Lubelskiego (2008), Koncert pie?ni
i piosenek patriotycznych w wykonaniu chóru "Sitanianie" prowadzonego przez

Iren? Du?y?sk? (2011), Piosenki religijne w wykonaniu m?odzie?y z Warsztatu

Terapii Zaj?ciowej "Krok za Krokiem" w Zamo?ciu (2010).
5. Dzia?alno?? Punktu Bibliotecznego przy Polskim Zwi?zku Niewidomych
w Zamo?ciu - fotografie z cyklicznych Spotka? czwartkowych osób

niewidomych i s?abowidz?cych.
6. Spotkania literackie - Co nam daje ksi??ka - prezentacja ró?nych form ksi??ki
dla dzieci ze Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego i uczniów ze Szko?y

Podstawowej nr 2 w Zamo?ciu (2007), Upiór w operze
- pogadanka

przygotowuj?ca m?odzie? z Warsztatów Terapii Zaj?ciowej przy Parafii ?w.

Micha?a w Zamo?ciu do obejrzenia musicalu w Teatrze Narodowym w Warszawie

(2009), Spotkania nie pe?nosprawnych twórców z Zamo?cia i regionu pisz?cych "do

szuflady" (2010), Walentynkawe spotkania z poezj? z udzia?em m?odzie?y ze
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Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego w Zamo?ciu i klasy integracyjnej
Zespo?u Szkó? Ponadgimnazja?nych nr 4 w Zamo?ciu (2011).
7. Fotografie dokumentuj?ce realizacj? projektu Najpi?kniejsza historia

?wiata. Biblia ?wiatlem ociemnia?ych (2010).
8. Konkursy plastyczne i wystawy

- fotografie z konkursów plastycznych -

Najpi?kniejsze miejsce na ziemi (2009), Kwiaty jako symbol rado?ci (2010),
Historia mo?e by? pasj?

- wydarzenie buduj?ce mój patriotyzm (2011).

Ekspozycj? mo?na by?o ogl?da? w Ksi??nicy Zamojskiej w maju i czerwcu

w 20 II roku.

Danuta Wójcik

Zachowaj pi?kno Roztocza na kolejne tysi?clecia

Wystawa ph. Zachowaj pi?kno Roztocza na kolejne tysi?clecia prezentowa?a
81 prac (fotografie i prace plastyczne) umieszczonych na 33 planszach i w 3 gablo
tach. Ekspozycja prezentowana by?a w okresie od 20 czerwca do 20 sierpnia 2011 r.

By?a ona wynikiem realizacji XI edycji konkursu ekologicznego Osobliwo?ci przy

rodnicze Zamo?cia i Roztocza, dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W konkursie pod w?asnym tytu?em
Zachowaj pi?kno Roztocza na kolejne tysi?clecia uczestniczy?y dzieci i m?odzie? od

8 do 19 lat G?ównym jego tematem by?o pokazanie pi?kna Roztocza.

Ekspozycja zaprezentowa?a prace nagrodzone i wyró?nione. Uroczystego
otwarcia wystawy dokona?a dyrektor Ksi??nicy Zamojskiej Danuta R. Kawa?ko

20 czerwca 2011 r. podczas podsumowania realizacji ca?ego przedsi?wzi?cia.

Bogumi?a Kasprzak

Stanis?aw Kostka Zamoyski (1775-1856)
-155 rocznica ?mierci patrona Ksi??nicy Zamojskiej

Celem wystawy by?o zaprezentowanie postaci Stanis?awa Kostki Zamoyskiego ja
ko cz?owieka O?wiecenia, pr??nie dzia?aj?cego ordynata, wytrawnego polityka i wiel

kiego bibliofila, którego imi? od roku 2006 nosi Ksi??nica Zamojska w Zamo?ciu.

Stanis?aw Kostka Zamoyski (1775-1856) to mecenas nauki i kultury, za?o?y
ciel Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, patron Ksi??nicy Zamojskiej w Zamo?ciu.

W roku 1801 stan?? na czele Ordynacji Zamojskiej jako XII ordynat. Tworzy?
nowe wsie, folwarki, zak?ada? tartaki, zagospodarowywa? lasy ordynackie. By?

aktywnym uczestnikiem ówczesnego ?ycia politycznego. Nale?a? do najwybit

niejszych mecenasów nauki, kultury i sztuki. Dzia?a? w wielu towarzystwach,

by? za?o?ycielem szkó? rolniczych i powszechnych.
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Szczególn? rol? odegra? na polu bibliotekarstwa W roku 1811 za?o?y? Bibliotek?

Ordynacji Zamojskiej, w której zosta?y zgromadzone cenne zbiory rodowe oraz ksi?

gozbiór zlikwidowanej Akademii Zamojskiej. Jej zbiory - oko?o 120 tysi?cy druków

i du?a cz??? r?kopisów w wi?kszo?ci sp?on??y w 1939 i 1944 r. Integraln? cz??? zbio

rów Biblioteki Ordynacji Zamojskiej stanowi Ksi?gozbiór Klemensowski, znajduj?

cy si? obecnie w depozycie Ksi??nicy Zamojskiej w Zamo?ciu. Od roku 1832 Stani

s?aw Kostka Zamoyski na sta?e zamieszka? w Wiedniu, gdzie nadal kontynuowa?

swoje zainteresowania bibliofilskie nabywaj?c cenne ksi??ki i sztychy. Zakupione
zbiory wysy?a? do Biblioteki Ordynacji Zamojskiej. Zmar? w Wiedniu w roku 1856.

Na wystawie Stanis?aw Kostka Zamoyski (1775-1856) -155 rocznica ?mier

ci patrona Ksi??nicy Zamojskiej wyeksponowano ksi??ki, czasopisma, doku

menty ikonograficzne (reprodukcje fotografii, ekslibrisy, foldery, plakaty).
Ca?o?? materia?u podzielono tematycznie, wyodr?bniaj?c zbiory dotycz?ce dzia

?alno?ci Stanis?awa Kostki Zamoyskiego na polu gospodarki, polityki, nauki, szkol

nictwa, o?wiaty i kultury. Ekspozycja, która zosta?a przygotowana w ramach obcho

dów 90-lecia biblioteki publicznej w Zamo?ciu sta?a si? jednocze?nie przedsi?wzi?
ciem podsumowuj?cym realizacj? zadania Biblioteka skarbnic? wiedzy o regionie,

wspó?finansowanego ze ?rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu Wydarzenia artystyczne. Literatura.

Anna Rychter

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

Sprawozdanie z realizacji konkursu

Zachowaj pi?kno Roztocza na kolejne tysi?clecia

Dnia 30 marca 2011 r. Ksi??nica Zamojska w Zamo?ciu rozpocz??a realiza

cj? zadania s?u??cego edukacji ekologicznej dzieci i m?odzie?y. By?a nim XI

edycja konkursu o tematyce ekologicznej Zachowaj pi?kno Roztocza na kolejne
tysi?clecia.

Celem przedsi?wzi?cia by?o rozwijanie i popularyzacja w?ród dzieci i m?o

dzie?y kultury proekologicznej poprzez prezentacj? obszarów i miejsc o wyso

kich walorach przyrodniczych, krajoznawczych i turystycznych, zach?cenie do

dzia?alno?ci artystycznej, b?d?cej wyrazem fascynacji natur? oraz rozwijanie
w m?odych ludziach w?a?ciwej postawy, która objawia si? mi?o?ci? do przyrody,

poszanowaniem jej i harmonijnym z ni? wspó??yciem.
Konkurs regionalny realizowany by? na terenie regionu zamojskiego. Przed

si?wzi?cie zosta?o rozpropagowane przez biblioteki publiczne, pras?, radio oraz

na stronie internetowej Ksi??nicy Zamojskiej. Prowadzono tak?e reklam? wizu

aln? (regulamin, zaproszenia) w publicznych placówkach bibliotecznych oraz

szko?ach w mie?cie Zamo?ciu i regionie zamojskim.
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Konkurs mia? charakter otwarty. By? adresowany do dzieci i m?odzie?y
szkó? podstawowych, gimnazjów oraz m?odzie?y szkó? ponagimnazjalnych.
Zadaniem uczestników konkursu by?o przygotowanie pracy plastycznej lub fo

tografii prezentuj?cych urokliwe zak?tki Roztocza. Ka?dy uczestnik móg?

przedstawi? jedn? prac? plastyczn? w formacie A-3, maksymalnie 4 fotografie
w formacie A4, wcze?niej niepublikowane i nienagradzalne w innych konkur

sach. Oceny prac dokona?a komisja konkursowa powo?ana przez organizatora

Ogó?em w konkursie wzi??o udzia? 267 osób, powsta?o 391 prac. Dnia 20

czerwca 2011 r. mia?o miejsce podsumowanie konkursu i og?oszenie jego wyników.

Ogó?em nagrodami uhonorowano 31 osób. Przyznano 15 nagród g?ównych i

26 wyró?nie?, Osoby nagrodzone otrzyma?y dyplomy oraz sprz?t turystyczny

(plecaki, torby turystyczne, ?piwory). Osoby wyró?nione otrzyma?y pami?tkowe

dyplomy, maskotki i ksi??ki,
Materia?em dokumentuj?cym zrealizowane zadanie jest wydawnictwo po

konkursowe Zachowaj pi?kno Roztocza na kolejne tysi?clecia, którego prezen

tacji dokonano podczas podsumowania konkursu. Spotkanie wzbogaci? pokaz
multimedialny Skamienia?e drzewa na Roztoczu z komentarzem Ma?gorzaty Gra

bek, pracownika Zespo?u Parków Krajobrazowych w Zamo?ciu. Dla wszystkich

go?ci przygotowane zosta?y s?odycze i napoje.
W kontek?cie rozszerzaj?cego si? i pog??biaj?cego kryzysu ekologicznego

konieczne jest podejmowanie wszechstronnych i powszechnych dzia?a? wy

chowawczych, zmierzaj?cych do kszta?towania nowego sposobu pojmowania,

prze?ywania, warto?ciowania i u?ytkowania przyrody. XI edycja konkursu eko

logicznego zrealizowa?a zamierzone cele. M?odzi uczestnicy konkursu udowod

nili, :te sprawy ochrony ?rodowiska naturalnego s? im niezmiernie bliskie.

Bogumi?a Kasprzak

---------.0.---------

Konkurs twórczo?ci regionalnej

Zamojszczyzna - moja ma?a ojczyzna

Zamojszczyzno! Ziemio mi?a

pi?kny skrawku naszej Polski

urodzajem kwitniesz cala

w sadach kryjesz ciche wioski

Alfreda Magdziak: Zamojszczyzna mi?a (fragment)

O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych wspó?pracuje z organizacjami,
stowarzyszeniami i instytucjami dzia?aj?cymi na rzecz osób niepe?nosprawnych
z terenu miasta i regionu, a tak?e kraju.
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Na szczególn? uwag? zas?uguje wieloletnia wspó?praca z Zamojskim Od

dzia?em Polskiego Zwi?zku Niewidomych, w którego siedzibie (ul. Spadek 35

w Zamo?ciu) prowadzony jest punkt biblioteczny ksi??ki "mówionej". W ra

mach dzia?alno?ci punktu, raz w tygodniu organizowane s? integracyjne Spo
tkania czwartkowe dla niewidomych i s?abowidz?cych. Bior? w nich udzia?

cz?onkowie PZN z Zamo?cia i terenu województwa lubelskiego. S? to osoby

doros?e, w przedziale wiekowym od 40 do 88 lat.

Uczestnicy spotka? bardzo ch?tnie przygotowuj? si? do wyst?pów konkurso

wych (recytatorskich, wokalnych) i okoliczno?ciowych. Podczas wspólnego ?pie
wania, które towarzyszy wi?kszo?ci spotka?, zapomina si? o k?opotach i problemach

codziennego ?ycia. Organizowanie konkursów s?u?y nie tylko aktywizacji tego ?ro

dowiska, ale tak?e popularyzacji, zachowaniu kultury regionalnej i narodowej, po

niewa? ich uczestnikami s? osoby pami?taj?ce stare obrz?dy i przy?piewki ludowe

dotycz?ce ró?nych uroczysto?ci i wydarze? z ?ycia rodzinnego i spo?ecznego.
Na szczególn? uwag? zas?uguje konkurs wokalno-literacki twórczo?ci regio

nalnej Zamojszczyzna - moja ma?a ojczyzna, zorganizowany w ramach jubile
uszu 90-lecia biblioteki publicznej w Zamo?ciu.

Celem konkursu by?o:
l. Stworzenie osobom z dysfunkcj? wzroku mo?liwo?ci aktywnego uczestniczenia

w kulturze poprzez prezentowanie swoich umiej?tno?ci i zdolno?ci artystycznych.
2. Pog??bianie patriotyzmu lokalnego poprzez kultywowanie i poznawanie
twórczo?ci regionalnej: poezji, piosenek ludowych i obrz?dów charakterystycz
nych dla Zamojszczyzny.

Konkurs odby? si? 26 maja 2011 r. w ?wietlicy Polskiego Zwi?zku Niewido

mych, wzi??o w nim udzia? 13 osób. Zaprezentowali, przed zgromadzon? w ?wietli

cy publiczno?ci? swoje programy, na które sk?ada?y si? piosenki, utwory literackie

i przy?piewki ludowe zwi?zane z regionem. Uczestnicy konkursu recytowali wier

sze Alfredy Magdziak i W?adys?awa Koczota. Swoje wyst?pienia na temat historii

Zamo?cia opracowywali, korzystaj?c z wydawnictw Bogdana Szyszki. Na szcze

gólne uznanie zas?u?y?a twórczo?? w?asna wyst?puj?cych w konkursie: Anieli Ka

p?on, Sabiny K?dziery, Janiny Po?dzik, Jadwigi Szyma?skiej i Aliny S?oty. Wiele

rado?ci i optymizmu wnios?a pani Alina S?ota, która wyst?puj?c w stroju ludowym,

swój program wzbogaci?a o akompaniament tamburyna i elementy ta?ca, którego
radosna dynamika wykonania udzieli?a si? wszystkim obecnym na spotkaniu.

Oprócz prozy i poezji, wykonawcy prezentowali przy?piewki ludowe z regionu Za

mojszczyzny, a tak?e inne piosenki: Na zamojskim stadionie, Na zamojskiej wie?y,

Zaproszenie do Zamo?cia, Och, zamojskie, jakie cudne, Polonez jubileuszowy, Kra

snobrodzki walc, W Deszkawicach pod d?bem i inne.

Wszyscy uczestnicy przygotowali swoje wyst?py bardzo starannie, wk?ada

j?c w to du?o pracy i pokonuj?c ograniczenia spowodowane dysfunkcj? wzroku

i podesz?ego wieku. Konkurs wykaza? ogromn? mi?o?? i przywi?zanie uczestni-
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ków do rodzinnej ziemi. Zarówno przekazywane tre?ci, jak i sposób wykonania

dostarcza?y ogromnych wzrusze? zarówno wykonawcom jak i s?uchaj?cym.

Uczestnicy konkursu byli wdzi?czni, ?e mieli mo?liwo?? wypowiedzenia si? na

temat swojej mi?o?ci i przywi?zania do rodzinnych stron. Konkurs mo?na pod
sumowa? s?owami jednej z jego uczestniczek, Sabiny K?dziery: Moja ma?a oj

czyzna, to lipa, bezedniejskie ?ród?a, w?wozy, pola i lasy. To mój drewniany
dom, otoczony ogrodem i sadem. Sp?dzi?am tu cale ?ycia i nie ?a?uj?.

Danuta Wójcik

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

Jubileuszowe seminaria

W program obchodów jubileuszowych 90-lecia biblioteki publicznej
w Zamo?ciu doskonale wkomponowa?y si? seminaria i konferencje. Zgodnie
z za?o?eniem mia?y one charakter przedsi?wzi?? regionalnych, o czym

?wiadczy?a zarówno podejmowana problematyka jak te? grupa ich odbiorców.

Dzia?alno?? Ksi??nicy Zamojskiej
na rzecz mieszka?ców Zamo?cia i powiatu zamojskiego w 2010 r.

19 kwietnia 2011 r. w Bibliotece G?ównej mia?o miejsce seminarium

Dzia?alno?? Ksi??nicy Zamojskiej na rzecz mieszka?ców Zamo?cia i powiatu

zamojskiego w 2010 r. Uczestniczyli w nim zarówno przedstawiciele w?adz

miasta Zamo?cia jak i Starostwa Powiatowego w Zamo?ciu, tj. Prezydent
Zamo?cia Marcin Zamoyski, Przewodnicz?cy Rady Miasta Jan W. Matwiejczuk,
Starosta Powiatu Zamojskiego Henryk Matej, przewodnicz?cy oraz cz?onkowie

Komisji O?wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta Zamo?? oraz

Komisji O?wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki Powiatu Zamojskiego, dyrektorzy
i przedstawiciele wydzia?ów odpowiedzialnych za sprawy kultury w mie?cie

i powiecie zamojskim. Wojewódzk? Bibliotek? Publiczn? im. Hieronima

Lopaci?skiego w Lublinie reprezentowa?a dyrektor Zofia Ciuru? oraz instruktor

Magdalena Wójcikiewicz.W spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze sieci miejskiej
oraz samorz?dowych bibliotek publicznych powiatu zamojskiego.

Seminarium otworzy?a dyrektor Ksi??nicy Zamojskiej Danuta R. Kawa?ko.

Po cz??ci oficjalnej przedstawi?a program dzia?a? jubileuszowych planowany do

realizacji w 2011 r. Wprowadzaj?c w tematyk? seminarium, zwróci?a uwag? na

zadania Ksi??nicy Zamojskiej jako instytucji kultury odpowiedzialnej za

edukacj? czytelnicz? spo?ecze?stwa miasta i powiatu, promocj? literatury oraz

gromadzenie zbiorów, dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o regionie.
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Podkre?li?a zasi?g oddzia?ywania instytucji, jako jednej z najwi?kszych tego

typu bibliotek w regionie oraz jej wieloletni dorobek i bogate do?wiadczenia

w zakresie animacji czytelnictwa, w tym osób starszych i niepe?nosprawnych.
Dalsza cz??? spotkania skoncentrowana zosta?a na analizie dzia?alno?ci

biblioteki w 2010 r. Pierwsza prezentacja Dzia?alno?? Ksi??nicy Zamojskiej
w zakresie animacji i upowszechniania czytelnictwa w Zamo?ciu w 2010 roku

przedstawi?a stan i osi?gni?cia biblioteki w takich dziedzinach jak: rozwój sieci

i infrastruktura biblioteczna, komputeryzacja i automatyzacja procesów

bibliotecznych, zbiory (w tym zasoby regionalne), wyniki czytelnicze,
zrealizowane formy promocji ksi??ki i upowszechniania czytelnictwa oraz

dzia?alno?? wydawnicza. Zwrócono uwag? na brak dogodnego dost?pu do

biblioteki w niektórych rejonach miasta i w zwi?zku z tym na istniej?c?
potrzeb? utworzenia filii, przedstawiono wska?niki zasobno?ci oraz zakupu

ksi?gozbioru w 2010 r. oraz ?ród?a finansowania zbiorów bibliotecznych.

Analizuj?c grup? czytelnicz? u?ytkowników sieci bibliotek Ksi??nicy
Zamojskiej, zwrócono uwag? na obserwowany spadek liczby czytelników,
w tym zmniejszaj?cy si? udzia? dzieci i m?odzie?y. W?ród podejmowanych form

upowszechniania czytelnictwa wyeksponowano g?ównie zadania cykliczne,
realizowane od kilku lat, które trwale wpisa?y si? równie? w krajobraz

kulturalny miasta (Puchatkowe spotkania, Sobotnie spotkania z ksi??k?, Ferie

i Wakacje w bibliotece, Zamojskie Biesiady Literackie, Dyskusyjny Klub

Ksiq?kii. Osobne miejsce w prezentacji zaj??a organizacja obs?ugi bibliotecznej
i zaopatrywania w ksi??k? osób niepe?nosprawnych, chorych i starszych oraz

dzia?ania na rzecz aktywizacji czytelniczej tej kategorii u?ytkowników.

Prezentacj? zamkn??a cz??? dotycz?ca zasobów kadrowych biblioteki oraz

wielko?ci i struktury bud?etu instytucji w analizowanym okresie.

Kolejna prezentacja Ksi??nica Zamojska na rzecz rozwoju czytelnictwa
i bibliotek w powiecie zamojskim w 2010 roku podejmowa?a aspekt funkcjonowania

placówki jako biblioteki stopnia powiatowego. Omawiaj?ca zagadnienie Danuta

Zwoli?ska przedstawi?a wielko?? dotacji udzielonej w roku 2010 przez Starostwo

Powiatowe w Zamo?ciu oraz zakres zada? realizowanych w tej kwestii, tj. obs?ug?
biblioteczn? mieszka?ców powiatu zamojskiego oraz opiek? merytoryczn? nad

samorz?dowymi bibliotekami w powiecie. W?ród grupy czytelników zarejestro
wanych w 20 10 roku 29,5% stanowili mieszka?cy spoza Zamo?cia, na rzecz

których dokonano blisko 30% ca?o?ci zanotowanych wypo?ycze? zbiorów

bibliotecznych. Uzupe?niaj?c o liczb? udzielonych informacji (17% ogó?u stanowi?y

odpowiedzi na kwerendy i zapytania czytelników spoza Zamo?cia) oraz mo?liwo??

korzystania przez nich z pozosta?ych us?ug ?wiadczonych przez biblioteki Ksi??nicy
Zamojskiej, zwrócono uwag? na dostatecznie wysokie wska?niki, które upowa?

niaj? do zabiegania o zwi?kszenie dotacji udzielanej przez Powiat Zamojski. Dalsza

cz??? prezentacji przedstawia?a formy pomocy instrukcyjno-metodycznej na rzecz
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33 samorz?dowych placówek bibliotecznych powiatu (3 biblioteki miejsko-gminne,
12 bibliotek gminnych, 18 filii bibliotecznych) oraz osi?gni?cia tych placówek
w zakresie realizacji zada? wynikaj?cych z przyj?tych za?o?e? powiatowych
i wojewódzkich. Przedstawiono równie? zorganizowane i przeprowadzone przez

bibliotek? stopnia powiatowego dzia?ania s?u??ce kszta?ceniu kadr, doskonaleniu

zawodowemu i integracji ?rodowiska bibliotekarzy miasta i powiatu.
Ostatnim przed dyskusj? wyst?pieniem by?a prezentacja instruktora WBP im.

H. Lopaci?skiego w Lublinie Magdaleny Wójcikiewicz Biblioteki Zamo?cia

i powiatu zamojskiego na tle sieci bibliotek publicznych województwa lubelskiego
w 2010 roku. Podkre?lono w niej rol? biblioteki w Zamo?ciu jako instytucji

posiadaj?cej m.in. bogate, systematycznie gromadzone zbiory o profilu

regionalnym, które lokuj? placówk? w czo?ówce najzasobniejszych pod tym

wzgl?dem bibliotek w województwie lubelskim. Zwrócono te? uwag? na bogat?
ofert? edukacyjno-kulturaln? i dobrze zorganizowan? dzia?alno?? popularyzuj?c?

ksi??k? i bibliotek?. Na tle wojewódzkiej sieci bibliotek, Ksi??nica Zamojska

wyró?nia si? zdecydowanie prac? na rzecz czytelnictwa osób niepe?nosprawnych,
g?ównie niewidomych i niedowidz?cych. Obejmuje ona zarówno dba?o??

o specjalistyczne zbiory jak i dzia?alno?? animuj?c? czytelnictwo. W prezentacji
nie pomini?to niepokoj?cych sygna?ów spadku czytelnictwa Zwrócono

szczególn? uwag? na drastyczny spadek wyników czytelniczych w bibliotekach

powiatu zamojskiego, gdzie zanotowano najni?szy w województwie wska?nik

osób czytaj?cych wynosz?cy zaledwie 12,5% (17,7% w województwie).
Po przedstawionym materiale w prezentacjach rozwin??a si? dyskusja, m.in.

nad przyczynami spadku czytelnictwa, zjawiskiem bynajmniej charakterystyk

cznym i notowanym nie tylko w bibliotekach miasta i powiatu zamojskiego. Pani

Zofia Pi?at - radna Miasta Zamo?? zwróci?a uwag?, i? mimo bogatej oferty

edukacyjno-kulturalnej i promuj?cej literatur? jak? przygotowuj? biblioteki

Ksi??nicy Zamojskiej, ksi??ka dla sporej grupy spo?ecze?stwa jest wci?? medium

ma?o wykorzystywanym. Podczas dyskusji wy?oni? si? równie? problem

aktywizacji czytelnictwa dzieci i m?odzie?y, chocia?by poprzez realizacj?
konkursów sprawdzaj?cych znajomo?? lektur szkolnych. Z takim postulatem
wyst?pi? kolejny radny Zamo?cia Na propozycj? t? odpowiedzieli bibliotekarze -

nie widz?c przeszkód, ale warunkiem powodzenia takich akcji jest w?a?ciwe

zaanga?owanie i wspó?praca ?rodowiska szkolnego. W dyskusji podj?ty zosta?

równie? problem presti?u zawodu bibliotekarza oraz uposa?enia pracowników

tych instytucji w mie?cie i powiecie. Wszyscy zgodzili si?, ?e przed

wspó?czesnym bibliotekarzem stoj? ogromne oczekiwania, wymagaj?ce nie tylko

kompetencji zawodowych i wiedzy fachowej, ale tak?e predyspozycji

osobowo?ciowych - otwarto?ci w kontaktach z czytelnikiem i u?ytkownikiem

biblioteki, kreatywno?ci, a przede wszystkim gotowo?ci na podejmowanie
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nowych inicjatyw. W po??czeniu z konieczno?ci? permanentnego dokszta?cania

si?, winno to mie? równie? prze?o?enie na wynagrodzenia za wykonywan? prac?.

Mi?ym akcentem spotkania by?y podzi?kowania dla wszystkich pracowników

Ksi??nicy Zamojskiej za popularyzowanie kultury czytelniczej i kwiaty z?o?one

na r?ce dyrektora biblioteki przez El?biet? Kucharsk? i Zbigniewa Michalskiego -

przewodnicz?cych komisji kultury obydwu powiatów jak te? Zofi? Ciuru?,

dyrektora WBP im. H. Lopaci?skiego w Lublinie.

Na zako?czenie, dla ch?tnych, by?a mo?liwo?? zwiedzania lokalu Biblioteki

G?ównej oraz indywidualnego zapoznania si? z prac? w poszczególnych jej
dzia?ach i agendach.

Halina Zieli?ska

Bibliografia Zamojszczyzny. Prezentacja bazy regionalnej

Do zada? bibliotek publicznych wszystkich szczebli nale?y, m.in. groma

dzenie, opracowywanie i udost?pnianie materia?ów bibliotecznych dotycz?cych
wiedzy o w?asnym regionie oraz dokumentuj?cych jego dorobek kulturalny,

naukowy i gospodarczy, pe?nienie funkcji o?rodka informacji biblioteczno

bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych,
a tak?e innych materia?ów informacyjnych o charakterze regionalnym. Zbiory
regionalne stanowi? przedmiot dumy ka?dej biblioteki, tak?e Ksi??nicy Zamoj
skiej. Zgromadzone materia?y regionalne s? udost?pniane czytelnikom, ale tak?e

informacja o nich jest publikowana w postaci elektronicznej bazy zwanej Bi

bliografia Zamojszczyzny.
30 maja 2011 r. mia?o miejsce seminarium Bibliografia Zamojszczyzny. Pre

zentacja bazy regionalnej. Po?wi?cone zosta?o zagadnieniom gromadzenia,

opracowywania, udost?pniania i prezentacji zbiorów regionalnych. Adresowane

do wszystkich, którzy interesuj? si? Zamojszczyzn? tj. do nauczycieli i uczniów,

studentów, przedstawicieli mediów, bibliotekarzy, regionalistów.
Seminarium otworzy? dyrektor Ksi??nicy Zamojskiej Danuta R. Kawa?ko.

W swoim wyst?pieniu mówi?a m.in. na temat regionalistów. Regionali?ci to

znawcy i mi?o?nicy regionu, to ci którzy zachwycili si? histori? swojej ma?ej oj
czyzny i podejmuj? ró?norakie inicjatywy zwi?zane z upami?tnianiem tej historii,

jej spisaniem, zbieraniem pami?tek oraz upowszechnianiem posiadanej wiedzy.
To dzi?ki ich pracy biblioteka gromadzi zbiory regionalne.

Andrzej K?dziora w Encyklopedii miasta Zamo?cia wydanej w 2000 roku

pisze, ?e "Za ojca zamojskich regionalistów nale?y uzna? ks. Miko?aja Kula

szy?skiego - wieloletniego wikariusza kolegiackiego i wspó?twórc? monumen

talnego dzie?a Zamo?? i jego instytucje pod wzgl?dem religii, o?wiaty i dziejów
krajowych. Kulaszy?ski pochodzi? z Tereszpola (na Roztoczu). Jako wikariusz

kolegiacki (1857-1861) zawar? znajomo?? z urzeczonym przesz?o?ci? Zamo?cia
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krakowskim historykiem Mieczys?awem Potockim, która zaowocowa?a wy?ej

wymienionym dzie?em, datowanym na 1862 rok. Jako autor pracy, która nigdy
nie ukaza?a si? drukiem, figuruje Mieczys?aw Potocki. Ks. Kulaszy?ski, po

6 latach zg??biania zamojskich archiwów, dostarczy? Potockiemu wypisy, które

ten usystematyzowa?. Kulaszy?ski sam pozosta? w cieniu, cho? to dzi?ki jego

pracy, wytrwa?o?ci, umiej?tno?ci poszukiwa?, a nade wszystko fascynacji i bez

interesownemu wysi?kowi dzie?o mog?o powsta?.
Miano najwybitniejszego zamojskiego regionalisty przepisywane jest Micha?owi

Pieszce, obok niego nale?y wymieni?: Kazimierza Lewickiego, Zygmunta Poma

ra?skiego, Henryka Rosi?skiego, Zofi? Serafin-Socha?sk?, Adama Szczerbowskie

go. W Tomaszowie Lubelskim - Janusza Petera, w Szczebrzeszynie - Zygmunta

Klukowskiego. W okresie powojennym do grona regionalistów zaliczymy: Micha?a

Bojarczuka, Jeremiego Dragana, W?adys?awa Kabata, Adama Klimka, Hipolita Ko

zio?a, Stefana Litwina, Tadeusza Onyszkiewicza, W?adys?aw? Podobi?sk?, W?ady
s?awa Romanowicza, czy Jerzego Ciepli?skiego, Krzysztofa Czubar?, Rom? Kowa

lick?, Kazimierza Kowalczyka, Mariana Siegie?czuka, Ze wspó?czesnych zamo

?cian na miano regionalisty zas?uguj?: Ewa Banasiewicz-Szyku?a, Jacek Feduszka,
Danuta Kawa?ko, Piotr Kondraciuk, ?ukasz Kot, Andrzej K?dziora, Józef Nied?

wied?, Stanis?aw Or?owski, Ewa Prusicka-Ko?con, Bogumi?a Sawa, Zbigniew Stan

kiewicz, Agnieszka Szyku?a-?ygawska, Bogdan Szyszka, Krzysztof Wróblewski,

Gra?yna ?urawioka Spoza Zamo?cia - Jerzy Kowalczyk (Warszawa), Wojciech

przegon (Kraków), Regina Smoter Grzeszkiewicz (Lublin), Ryszard Szczygie? (Lu

blin), czy nie?yj?cy Adam Witusik (Lublin).
Lista ta nie jest oczywi?cie kompletna, ale nie chodzi przecie? o pe?ny wykaz

regionalistów. Regionalistami s? tak?e muzealnicy, nauczyciele z pasj? przekazu

j?cy uczniom wiedz? o regionie, przewodnicy turystyczni, kolekcjonerzy groma

dz?cy w zaciszu domów swoje zbiory oraz bibliotekarze, którzy gromadz? i opra

cowuj? zebrane materia?y. S?owa uznania nale?? si? wszystkim regionalistom,
zarówno tym znanych z nazwiska, jak i tym bezimiennym, za ich pasj? i prac?.

W dalszej cz??ci seminarium wyst?pi?a Anna Rychter - kierownik Dzia?u

Informacji, Bibliografii i Wiedzy o Regionie. Wprowadzi?a s?uchaczy w tema

tyk? dotycz?c? zasad i metod tworzenia bibliografii regionalnej.

Program spotkania dope?ni?a cz??? praktyczna, któr? prowadzi?a Renata 01:

go (Dzia?u Informacji, Bibliografii i Wiedzy o Regionie). Szkolenie z zakresu

praktycznego korzystania z elektronicznej bazy Bibliografia Zamojszczyzny

obejmowa?o tak?e omówieniem jej struktury, technik wyszukiwania informacji
oraz analizy poszczególnych rekordów bazy.

Danuta R. Kawa?ko

Anna Rychter

---------+<>+ ... --------
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Jubileusz 90-lecia biblioteki pubIicznej w Zamo?ciu, 19 maja 2011 r.

Wyst?pienie dyrektora Ksi??nicy Zamojskiej Danuty R. Kawalko

Szanowni Pa?stwo - zgromadzili?my si? na uroczysto?ci jubileuszu 90-lecia

biblioteki publicznej w Zamo?ciu.

Centralnym wydarzeniem obchodów jest dzisiejsza konferencja. Jest ona

jednym z wielu przedsi?wzi?? organizowanych przez Ksi??nic? Zamojsk?
w roku jubileuszu, którego tematem przewodnim jest regionalizm. W ramach

trwaj?cych przez ca?y 2011 rok obchodów zaplanowano:
- 2 seminaria - Dzia?alno?? Ksi??nicy Zamojskiej na rzecz mieszka?ców miasta

Zamo?cia i powiatu zamojskiego (19 kwietnia), Bibliografia Zamojszczyzny -

prezentacja bazy regionalnej (30 maja),
- 9 wystaw: Zamo?? i Zamojszczyzna w literaturze dla dzieci i m?odzie?y (sty
cze?); Zamo?? i Zamojszczyzna w literaturze (kwiecie?); Ekslibris z motywem

zamojskim -

lrystawa ze zbiorów Stanis?awa Rudego i Krzysztofa Wróblewskie

go (kwiecie?); Dzia?alno?? Ksiq?ntcy Zamojskiej na rzecz upowszechniania

wiedzy o regionie (maj-czerwiec); Biblioteka skarbnic? wiedzy o regionie -lry

stawa zbiorów regionalnych (maj-czerwiec); Niepe?nosprawno?? lryzwaniem
ludzi zdrowych - dzia?alno?? O?rodka Czytelnictwa Niepe?nosprawnych (maj
czerwiec); Zachowaj pi?kno Roztocza na kolejne tysi?clecia (czerwiec-sierpie?);
Pomara?ski Zygmunt

- ksi?garz, nak?adca, kompozytor, legionista (pa?dzier

nik); Stanis?aw Kostka Zamoyski - 155. rocznica ?mierci patrona Ksi??nicy

Zamojskiej (listopad-grudzie?),
- 2 konkursy: Zachowaj pi?kno Roztocza na kolejne tysi?clecia - regionalny
konkurs plastyczno-fotograficzny dla dzieci i m?odzie?y (kwiecie?-maj), Za

mojszczyzna moja ma?a ojczyzna
- konkurs wokalno-literacki dla osób z dys

funkcj? wzroku (maj),
- zaj?cia edukacyjno-kulturalne dla dzieci i m?odzie?y po?wi?cone miastu, re

gionowi, bibliotece i jej patronowi (stycze?, maj),
- 3 wydawnictwa: Biblioteka skarbnic? wiedzy o regionie

- materia?y z konfe

rencji, Regionalne zestawienia bibliograficzne i Ksi??nica Zamojska. Jubileusz

90-lecia,
- 15 maja odprawiona zosta?a Msza ?wi?ta w ko?ciele ?w. Micha?a Archanio?a

w Zamo?ciu, w intencji pracowników i ich rodzin oraz czytelników biblioteki.

Ciesz? si?, ?e przyj?li?cie Pa?stwo zaproszenie Ksi??nicy Zamojskiej na dzi

siejsze ?wi?to. Serdecznie witam: ks. biskupa Wac?awa Depo
- ordynariusza Die

cezji Zamojsko-Lubaczowskiej; Mariusza Grada - pos?a na Sejm RP; S?awomira

Zawi?laka - pos?a na Sejm RP; Tomasza Makowskiego
- dyrektora Biblioteki

Narodowej; Iwonn? Stopczy?sk? -

zast?pc? prezydenta Miasta Zamo??; Henryka
Mateja - starost? Powiatu Zamojskiego; Jana Matwiejczuka -

przewodnicz?cego

Rady Miejskiej w Zamo?ciu; Mari? Regin? Lec-Oczko? - wiceprzewodnicz?c?
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Rady Powiatu Zamojskiego; radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego, Rady

Miejskiej w Zamo?ciu i Rady Powiatu Zamojskiego; Danut? Mat?aszewsk? - do

radc? Wojewody Lubelskiego; Eugeniusza Polakowskiego - kierownika Zamoj

skiej Filii Urz?du Marsza?kowskiego; Joann? Chapsk? -

zast?pc? dyrektora Wo

jewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Lopaci?skiego w Lublinie; Mie

czys?awa Kowerskiego - prorektora Wy?szej Szko?y Zarz?dzania i Administracji
w Zamo?ciu; Jadwig? Machulewsk? - dyrektora Wydzia?u Promocji, Kultury
i Spraw Spo?ecznych Urz?du Miasta Zamo??; Jerzego Ko?odziejczyka - kierow

nika Wydzia?u Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego
w Zamo?ciu; Kazimierza Buczka - dyrektora biblioteki publicznej w Zamo?ciu

w latach 1976-1991 (nieobecny); Krystyn? Gruszk? - dyrektora biblioteki pu

blicznej w Zamo?ciu w latach 1991-2008; dyrektorów bibliotek publicznych po

wiatowych i miejskich województwa lubelskiego i kierowników samorz?dowych
bibliotek publicznych powiatu zamojskiego; dyrektorów i kierowników bibliotek

pedagogicznych, akademickich i szkolnych; duchowie?stwo; autorów referatów

oraz osoby uczestnicz?ce w procesie wydawniczym wydawnictwa materia?ów

z konferencji; pracowników Urz?du Miasta Zamo??; pracowników Starostwa Po

wiatowego w Zamo?ciu; dyrektorów i przedstawicieli instytucji kultury; dyrekto
rów i przedstawicieli szkó?; pracowników naukowych Instytutu Bibliotekoznaw

stwa i Informacji naukowej UMCS w Lublinie, Wydzia?u Nauk Rolniczych
w Zamo?ciu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Pa?stwowej Wy?szej

Szko?y Zawodowej w Zamo?ciu; bibliotekarzy biblioteki wojewódzkiej, bibliotek

powiatowych, miejskich i gminnych oraz bibliotekarzy bibliotek akademickich,

pedagogicznych i szkolnych; dyrektorów, prezesów i przedstawicieli instytucji
i stowarzysze?; regionalistów; by?ych i obecnych pracowników biblioteki pu

blicznej w Zamo?ciu; wszystkich wspó?pracowników, czytelników i sympatyków

biblioteki; przedstawicieli mediów.

Szanowni Pa?stwo. Biblioteki i ich zbiory stanowi? dobro narodowe. S?u??

zachowaniu dziedzictwa narodowego. Organizuj? i zapewniaj? dost?p do zaso

bów dorobku nauki i kultury polskiej oraz ?wiatowej. Prawo korzystania z bi

bliotek ma charakter powszechny.
Do podstawowych zada? bibliotek nale?y:

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materia?ów biblio

tecznych,
- obs?uga u?ytkowników, przede wszystkim udost?pnianie zbiorów oraz prowa

dzenie dzia?alno?ci informacyjnej, zw?aszcza informowanie o zbiorach w?a

snych, innych bibliotek, muzeów i o?rodków informacji naukowej, a tak?e

wspó?dzia?anie z archiwami w tym zakresie,
- biblioteki prowadz? dzia?alno?? bibliograficzn?, dokumentacyjn?, naukowo

badawcz?, wydawnicz?, edukacyjn?, popularyzatorsk? i instrukcyjno

metodyczn?,
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W grupie wszystkich bibliotek s? m.in. biblioteki publiczne. Ich sie? licz?c?
8 392 placówki, tworzy Biblioteka Narodowa oraz biblioteki jednostek samo

rz?du terytorialnego.
Biblioteki publiczne s?u?? zaspokajaniu potrzeb o?wiatowych, kulturalnych

i informacyjnych ogó?u spo?ecze?stwa oraz uczestnicz? w upowszechnianiu

wiedzy i kultury. ?wiadczone przez nie us?ugi s? powszechne i bezp?atne.

Ksi?gozbiór bibliotek publicznych liczy ponad 135 milionów woluminów

(134268395). W 2009 roku biblioteki publiczne zarejestrowa?y ponad 6,5 mi

liona czytelników (6553760), co stanowi 17% ogó?u mieszka?ców Polski

(38 173 000). Czytelnicy wypo?yczyli do domu blisko 126 milionów jednostek
zbiorów (125 947412) oraz skorzystali z blisko 31 milionów zbiorów na miej
scu (30 875 700). Oko?o 74% (73,5) bibliotek publicznych wyposa?onych jest w

komputery. W bibliotekach publicznych zatrudnionych jest blisko 18,5 tysi?ca

pracowników (18 446).
Przedstawione liczby ?wiadcz? jak pot??ne jest ?rodowisko bibliotek, ich

pracowników i u?ytkowników oraz ?wiadczonych przez nie us?ug. Na tym tle

chcia?abym zaprezentowa? bibliotek? publiczn? w Zamo?ciu i jej histori?.
Historia biblioteki publicznej w Zamo?ciu si?ga 1921 roku. Powo?ano wówczas

stowarzyszenie Biblioteka Publiczna im. Jana Zamoyskiego w Zamo?ciu. Bibliotek?
utworzono na bazie ksi?gozbioru przekazanego przez Towarzystwo Akcyjne .Zie

mianin" i bibliotek? spo?eczn? prowadzon? przez Regin? K?ossowsk?. Przej?cie
biblioteki przez w?adze miejskie zapewni?o jej coroczne :finanse na utrzymanie loka

lu i zakup ksi?gozbioru. Fundusze na dzia?alno?? przyznawa? zarówno Zarz?d Miej
ski, jak i Wydzia? Powiatowy. W pierwszych latach bibliotek? prowadzi?a Regina
K?ossowska, nast?pnie Stanis?awa Lewicka W 1934 r. zarz?d biblioteki obj?? me

cenas Henryk Rosi?ski. Kolejnymi kierownikami by?y: Ludwika Go?kowska (1934-

1937) i Halina Górczy?ska (1937-1941). Z czasem dzia?alno?? biblioteki sta?a si?

niewystarczaj?ca w stosunku do potrzeb spo?ecznych. W 1927 r. uleg?o rozwi?zaniu

stowarzyszenie powo?ane do wspierania dzia?alno?ci biblioteki, a jej maj?tek w for

mie darowizny przej??o zamojskie Ko?o Mi?o?ników Ksi??ki. Zmiana ta dokona?a

si? m.in. z inicjatywy Zygmunta Klukowskiego, od 2010 roku patrona Dzia?u In

formacji Bibliografii i Wiedzy o Regionie Ksi??nicy Zamojskiej.
Po wybuchu II wojny ?wiatowej biblioteka zachowa?a swój dotychczasowy

lokal w gmachu magistratu. Z czasem Niemcy rozpocz?li kontrole ksi?gozbioru,

których efektem by?o zniszczenie cz??ci ksi??ek szkodliwych zdaniem okupan
ta. Zosta?y one zatopione w bagnie za elektrowni? miejsk?. Bibliotek? zamkni?
to z ko?cem 1941 r. Poprzedzi?o je wypo?yczanie cennych zbiorów na prze

chowanie u czytelników. Du?y zbiór przechowa? we w?asnym domu m.in. W?a

dys?aw Kabat, kustosz muzeum zamojskiego, pó?niejszy kierownik biblioteki.

Decyzj? o powo?aniu biblioteki po zako?czeniu wojny podj??o Prezydium

Miejskiej Rady Narodowej 18 listopada 1944 r. Podj?to prace nad katalogowa-
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niem ksi??ek, przeprowadzono akcje ich zbierania (w dniach 3-4 grudnia 1944

r. zebrano 2 tysi?ce egzemplarzy) oraz zbiórk? pieni?dzy na cele biblioteczne.

Otwarcie placówki w lokalu przy ul. Ko???taja 6 mia?o miejsce 8 maja 1945 r.

Jej prowadzenie powierzono Towarzystwu Uniwersytetu Robotniczego, a kie

rowanie Annie i Irenie Todys (1945-1947).
Na mocy dekretu o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi

z 17 kwietnia 1946 r. Zarz?d Miasta przej?? bibliotek? z dniem 16 maja 1947 r. De

c?a ta spowodowa?a w??czenie zamojskiej biblioteki do jednolitego systemu bi

bliotecznego w Polsce. Na jej siedzib? przeznaczono pomieszczenia w ratuszu. Kie

rownictwo biblioteki obj?? W?adys?aw Kabat (1947). Pó?niej plac6wk? kierowali:

Helena Górczy?ska-Tokarz (1947-1948), Józefa Ociepko-Kuchnicka (1948-1953),

Lucyna Bemacka (1953-1955), Jan Knybel (1955-1956) i Boles?awa Jadwiga Dar

ska (1956-1962). W 1959 r. bibliotek? na 46 lat przeniesiono do synagogi.
W 1962 r. powo?ano Powiatow? i Miejsk? Bibliotek? Publiczn? w Zamo

?ciu. Jej kierownikiem zosta?a Janina M?drys (1962-1968). Prawdopodobnie

przy tej zmianie biblioteka przesta?a u?ywa? imienia dotychczasowego patrona
Jana Zamoyskiego. W 1968 roku kierownikiem biblioteki zosta? Bernard Bo

rowski, który pe?ni? t? funkcj? do 1975 roku.

Wraz z utworzeniem województwa zamojskiego, l lipca 1975 r. powo?ano

Wojewódzk? i Miejsk? Bibliotek? Publiczn? w Zamo?ciu, z zespo?ami terenowy
mi w Bi?goraju, Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim. Zadaniem biblioteki,

jako g?ównej publicznej biblioteki województwa, oprócz obs?ugi mieszka?ców

Zamo?cia, by?o tak?e rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych oraz infor

macyjnych regionu. Bibliotek? kierowali kolejno dyrektorzy: Kazimierz Buczek

(1976-1991), Krystyna Gruszka (1991-2008) oraz ich zast?pcy: Irmina Szyper

(1975-1979), Witold Tkaczyk (1980-1982), Regina Pa?czy?ska (1982-1988) oraz

Halina Biniek (1996-2008).

Kolejn? reorganizacj? przesz?a biblioteka publiczna w 1999 r. wraz z likwidacj?

województwa zamojskiego, trac?c status biblioteki wojewódzkiej. Powiatowa

i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu sta?a si? samorz?dow? instytucj? kultu

ry prowadzon? przez Urz?d Miasta Zamo??, z zadaniami biblioteki powiatowej.
W czerwcu 2005 r. placówka przenios?a si? do obecnej siedziby. W 2006 r. blbliote

ce nadano imi? Stanis?awa Kostki Zamoyskiego, twórcy Biblioteki Ordynacji Za

mojskiej. Uchwa?? Rady Miejskiej z 26 maja 2008 r. biblioteka zmieni?a nazw? na:

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

pa?dziernika 2008 r. dyrektorem Ksi??nicy by?a Krystyna Gruszka, nast?pnie obo

wi?zki dyrektora pe?ni?a Halina Zieli?ska (2008-2009), od czerwca 2009 r. dyrekto
rem jest Danuta Kawa?ko.

Biblioteka miejska by?a jedyn? placówk? na terenie miasta w latach 1945-1953.

Pierwsz? fili? miejsk? powo?ano w 1954 r. (mie?ci?a si? kolejno w lokalach przy

Nowym Rynku, ul. Lwowskiej i ul. Konopnickiej). W 1965 r. utworzona zosta?a
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kolejna biblioteka filialna na osiedlu Karolówka. Lata 70-te przynios?y powo?anie

trzeciej filii, a w latach 1980-1986 zorganizowano 8 kolejnych bibliotek filialnych
na terenie powstaj?cych osiedli mieszkaniowych. Tym samym w roku 1995 sie?

bibliotek publicznych w Zamo?ciu tworzy?a Wojewódzka i Miejska Biblioteka Pu

bliczna, 11 bibliotek filialnych i 4 punkty biblioteczne. Stan taki utrzymywa? si? do

2005 r. W poszczególnych latach zmienia?a si? liczba punktów bibliotecznych, uzu

pe?niaj?cych prac? bibliotek. Najwi?ksz? ich liczb? (10) odnotowano w 1990 r.

W kwietniu 2005 r., w wyniku reorganizacji sieci bibliotecznej, zlikwidowano

5 bibliotek filialnych.
Obecnie sie? bibliotek publicznych Ksi??nicy Zamojskiej tworz? Biblioteka

G?ówna, sze?? bibliotek filialnych i 2 punkty biblioteczne. Ksi??nica Zamojska
zatrudnia 52 osoby. Dysponuje ksi?gozbiorem licz?cym ponad 233 tysi?cy wo

luminów (233244). W 2010 r. zarejestrowa?a blisko 17 tysi?cy czytelników
(16766), którzy wypo?yczyli 282 tysi?ce (282 550) ksi??ek do domu i skorzy
stali z blisko 52 tysi?cy (51 966) jednostek zbiorów na miejscu. Jest bibliotek?

nowoczesn?. W Bibliotece G?ównej zautomatyzowane s? wszystkie procesy

biblioteczne, a do ko?ca bie??cego roku pe?na automatyzacja b?dzie tak?e

w bibliotekach filialnych. Oprócz zada? podstawowych (gromadzenia, opraco

wania i udost?pniania zbiorów i informacji), prowadzi szeroko zakrojone dzia

?ania edukacyjno-kulturalne, skierowane do ró?nych grup odbiorców z terenu

miasta Zamo?? i powiatu zamojskiego, a tak?e dzia?ania o skali ogólnopolskiej
(m.in. na rzecz osób niepe?nosprawnych).

Za dzia?ania wspieraj?ce rozwój czytelnictwa, promuj?ce ksi??k? i czytel
nictwo, za kreatywno?? w pozyskiwaniu czytelników i ich edukacji kulturalnej,
Ksi??nica Zamojska zosta?a wyró?niona w konkursie Mistrz Promocji Czytel
nictwa 2010. W?ród zg?oszonych przedsi?wzi?? konkursowych znalaz?y si?
m.in. cykliczne akcje prowadzone od wielu lat, tj. Ferie i Wakacje w bibliotece,
Puchatkowe spotkania, Spotkania czwartkowe, Zamojskie Biesiady Literackie,

jak równie? programy zrealizowane w 2010 r.: Najpi?kniejsza historia ?wiata.

Biblia ?wiat?em ociemnia?ych oraz O ksi??ce prawie wszystko. Organizatorem
Konkursu jest Zarz?d G?ówny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

W 2010 r. Ksi??nica zorganizowa?a ogó?em 1 064 formy pracy z czytelnikiem,
w których uczestniczy?o 22734 osoby.

Jak wynika z przedstawionej historii biblioteka publiczna podlega?a ró?nym

procesom spo?ecznym oraz reorganizacjom, które wyznaczane by?y zmianami

przepisów, czy reformami administracyjnymi. Poza czasami województwa zamoj
skiego (1975-1999), przez wszystkie latajej organizatorem by? samorz?d Miasta

Zamo??. W porównaniu z 1950 rokiem: ksi?gozbiór biblioteki powi?kszy? si? bli

sko 28 razy (8 445-233 244), liczba czytelników zwi?kszy?a si? II-krotnie

(1408-16766). Na przestrzeni lat biblioteka zatrudnia?a ponad 300 pracowników
- najwi?cej w czasach gdy by?a bibliotek? wojewódzk? (ponad 70 osób). W po-
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równaniu z 1951 rokiem liczba pracowników wzros?a 17-krotnie (3-52). Zmienia

j? si? proporcje nak?adu pracy po?wi?canego na realizacj? poszczególnych zada?.

Wychodz?c naprzeciw zapotrzebowaniom spo?ecznym, biblioteka z magazynu

i wypo?yczalni ksi??ek staje si? centrum kultury, gdzie coraz wi?cej miejsca zaj

muj? zadania edukacyjno-kulturalne promuj?ce ksi??k? i czytelnictwo. Ma to

szczególne znaczenie w sytuacji z?ego stanu czytelnictwa w Polsce.

W zwi?zku z przypadaj?cym jubileuszem 90-lecia biblioteki publicznej
w Zamo?ciu, nagrodzona zosta?a praca biblioteki jako instytucji oraz poszcze

gólnych pracowników:

1. Ksi??nica Zamojska otrzyma?a Medal Wojewody Lubelskiego -

prosz?

o wr?czenie medalu i odczytanie listu p. Danut? Mat?aszewsk?, doradc? W oj e

wody Lubelskiego Genowefy Tokarskiej.
Medal Wojewody Lubelskiego przyznawany jest w dowód uznania i podzi?kowania
dla osób lub instytucji, które swoj? dzia?alno?ci? przyczyni?y si? do rozwoju woje
wództwa lubelskiego.

2. Ksi??nica Zamojska otrzyma?a Medal Prezydenta Miasta "Zas?u?ony dla

Zamo?cia" -

prosz? o wr?czenie medalu p. Iwonn? Stopczy?sk? zast?pc? Pre

zydenta Miasta Zamo??.

Medal Prezydenta Miasta ,,zasJu?ony dla Zamo?cia", przyznawany jest od czerwca

2009 r. za szczególne zas?ugi dla miasta.

3. Odznak? honorow? "Zas?u?ony dla Kultury Polskiej" nadawan? przez Mini

stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na wniosek dyrektora Ksi??nicy Za

mojskiej otrzymuj?: Marta D?yga?o, Anna Pietrynka, El?bieta Radziejewska,
El?bieta Szyku?a, Edyta Wójcik. Prosz? o wr?czenie odznaki p. Tomasza Ma

kowskiego - dyrektora Biblioteki Narodowej.
Odznaka ,,zasJu?ony dla Kultury Polskiej" ustanowiona zosta?a rozporz?dzeniem
MK.iDN z dnia 4 sierpnia 2005 roku. Nadaje si? j? osobom wyró?niaj?cym si? w two

rzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
- Pani Marta D?yga?o - bibliotekarz z wieloletnim do?wiadczeniem zawodowym.
W latach 1991-1995 kierownik filii bibliotecznej, obecnie pracownik dzia?u udost?p
niania w Bibliotece G?ównej. Kompetencje zawodowe i doskona?e rozpoznanie potrzeb

u?ytkowników biblioteki zapewni?y jej sympati? czytelników oraz uznanie prze?ow

nych i wspó?pracowników. Znajduje czas na dzia?alno?? spo?eczn? w Stowarzyszeniu

Bibliotekarzy Polskich.

- Pani Anna Pietrynka -

starszy kustosz Ksi??nicy Zamojskiej, obecnie zajmuje si? ob

s?ug? czytelników w Bibliotece G?ównej. Przez wiele lat pracowa?a nad tworzeniem

Bibliografii Zamojszczyzny oraz organizowa?a prac? Czytelni G?ównej.
- Pani El?bieta Radziejewska -

starszy bibliotekarz Ksi??nicy Zamojskiej, z wielolet

nim do?wiadczeniem zawodowym g?ównie w zakresie rozwoju czytelnictwa w?ród

dzieci i m?odzie?y. ?ywo zaanga?owana w propagowanie kampanii g?o?nego czytania
dzieciom i pozyskuj?ca nowych sympatyków dla tej idei.
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- Pani El?bieta Szyku?a
- zawodow? dzia?alno?? w dziedzinie bibliotekarstwa publicz

nego rozpocz??a w 1997 roku. Zaanga?owana w doskonalenie warsztatu informacyjne

go, popularyzacj? czytelnictwa oraz kreowanie dobrych praktyk promowania ksi??ki.
- Pani Edyta Wójcik -

starszy kustosz Ksi??nicy Zamojskiej, wieloletni kierownik filii

bibliotecznej, obecnie dzia?u udost?pniania w Bibliotece G?ównej. Wykazuj?ca si? ini

cjatyw? w dzia?alno?ci na rzecz upowszechniania czytelnictwa i promocji ksi??ki oraz

organizacji dzia?alno?ci biblioterapeutycznej. Zrzeszona w Stowarzyszeniu Biblioteka

rzy Polskich Oddzia? Zamo??.

4. Odznak? honorow? ,,zas?u?ony dla Województwa Lubelskiego" nadawan?

przez Marsza?ka Województwa Lubelskiego, na wniosek Prezydenta Miasta

Zamo?? otrzymuj?: Kazimiera Harasim, Danuta Kawa?ko, Jerzy Malicki, Dorota

Piasecka, Anna Rychter. Prosz? o wr?czenie odznaki p. Eugeniusza Polakow

skiego - kierownika Zamojskiej Filii Urz?du Marsza?kowskiego.
Odznak? honorow? ,,zas?u?ony dla Województwa Lubelskiego", ustanowiono decyzj?

Sejmiku Województwa Lubelskiego 24 kwietnia 2006 roku. Odznaka jest zaszczyt

nym, honorowym wyró?nieniem, które nadaje si? za ca?okszta?t dzia?alno?ci zawodo

wej i spo?ecznej, wzgl?dnie realizacj? zada? na rzecz Województwa Lubelskiego, które

znacz?co przyczyni?y si? do gospodarczego, kulturalnego i spo?ecznego rozwoju.
- Pani Kazimiera Harasim, z wieloletnim sta?em pracy zawodowej w dziale finansowo

ksi?gowym biblioteki publicznej w Zamo?ciu. Od 1989 roku pe?ni funkcj? g?ównej ksi?

gowej. ?ywo zaanga?owana w kszta?towanie polityki finansowej biblioteki. Cechuj?cy j?

profesjonalizm i kompetencje zawodowe maj? wp?yw na dobry wizerunek instytucji.
- Pani Danuta Regina Kawa?ko. Od wielu lat konsekwentnie zaanga?owana w popula
ryzacj? historii regionu. Autorka wielu artyku?ów i redaktor publikacji po?wi?conych
ludziom i wydarzeniom zwi?zanym z Lubelszczyzn?. W latach 2001-2007 kierowa?a

bibliotek? w WSZiA w Zamo?ciu. Od 16 czerwca 2009 r. dyrektor Ksi??nicy Zamoj
skiej. Zrzeszona w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich.

- Pan Jerzy Malicki -

prac? zawodow? w bibliotece publicznej w Zamo?ciu rozpocz??
w 1982 roku. Od pocz?tku organizuje i kieruje dzia?alno?ci? administracyjno
gospodarcz? instytucji, dbaj?c o w?a?ciwe zaplecze lokalowe i wyposa?enie w sprz?t

placówek bibliotecznych. W latach 1997-2005 ?o zaanga?owany w prace adapta
cyjne - remontowe obecnego lokalu Biblioteki G?ównej.
- Pani Dorota Piasecka - od blisko 30 lat zwi?zana zawodowo z dzia?alno?ci? bibliote

ki publicznej w Zamo?ciu. Skoncentrowana na doskonaleniu zbiorów bibliotecznych,
jest wspó?twórc? elektronicznego katalogu zasobów. Znajduje czas na dzia?alno?? spo

?eczn?, pe?ni?c funkcje przewodnicz?cej zamojskiego ko?a Stowarzyszenia Biblioteka

rzy Polskich.

- Pani Anna Rychter -

starszy kustosz Ksi??nicy Zamojskiej. Posiada blisko 25 letni

sta? pracy w zawodzie bibliotekarza Przez wiele lat pracowa?a nad doskonalenie zaso

bów bibliotecznych, obecnie kierownik Dzia?u Informacji, Bibliografii i Wiedzy o Re

gionie. Zaanga?owana w tworzenie Bibliografii Zamojszczyzny. Zrzeszona w Stowa

rzyszeniu Bibliotekarzy Polskich Oddzia? Zamo??.

5. Nagrod? Starosty Powiatu Zamojskiego, na wniosek dyrektora Ksi??nicy

Zamojskiej otrzymuje: Danuta Zwoli?ska, Prosz? o wr?czenie nagrody p. Hen

ryka Mateja - Starost? Zamojskiego.
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Nagroda Starosty Powiatu Zamojskiego jest przyznawana w uznaniu aktywnej pracy na

rzecz kontynuowania tradycji i bogatego dziedzictwa kulturowego Zamojszczyzny oraz

kszta?towania wspó?czesnego oblicza kultury.
Pani Danuta Zwoli?ska -

starszy kustosz Ksi??nicy Zamojskiej. Aktywnie zaanga?owana
w promowanie ksi??ki i czytelnictwa oraz w rozwój bibliotek w powiecie zamojskim.
Animator i organizator dzia?alno?ci bibliotecznej, kreuj?cy wizerunek biblioteki publicz
nej jako instytucji nowoczesnej, w pe?ni zaspokajaj?cej potrzeby czytelnicze. Zaanga?o
wana w prac? spo?eczn? w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, obecnie pe?ni funkcj?

przewodnicz?cej zamojskiego oddzia?u tej organizacji. Realizator licznych inicjatyw s?u

??cych budowaniu presti?u biblioteki i zawodu bibliotekarza w spo?ecze?stwie.

6. Dyplom z okazji Jubileuszu 90-lecia biblioteki publicznej w Zamo?ciu -

dyrektora Ksi??nicy Zamojskiej otrzymuj?: Kazimierz Buczek i Krystyna
Gruszka.

Pan Kazimierz Buczek pe?ni? funkcj? dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki

Publicznej w latach 1976 - 1991, Pani Krystyna Gruszka kierowa?a Biblioteka w Za

mo?ciu w latach 1991-2008.

W dalszej cz??ci zabrali g?os: ks. biskup Wac?aw Depo, Mariusz Grad -

po

se? na Sejm RP, S?awomir Zawislaka - pose? na Sejm, Joanna Chapska - za

st?pc? dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie.

Odczytano listy gratulacyjne, które wp?yn??y na adres dyrektora Ksi??nicy Za

mojskiej: El?biety Stefa?czyk - przewodnicz?cej Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich, Andrzeja Bucka - dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicz

nej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Andrzeja Marcinkiewicza - dyrektora

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie, Jadwigi Marczewskej - dyrektora

Powiatowej Biblioteki Publicznej w ??cznej, Bogdana Kaw?ko - dyrektora Depar
tamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urz?du Marsza?kowskiego w Lublinie.

Serdecznie dzi?kuj? w imieniu pracowników Ksi??nicy Zamojskiej za przy

znane wyró?nienia, wyst?pienia go?ci i listy gratulacyjne. Dzi?kuj? za wszystkie

ciep?e s?owa. Dzi?kuj? za Pa?stwa obecno??. Dzi?kuj?, ?e ?wi?tujecie Pa?stwo

razem ze ?rodowiskiem bibliotekarzy zamojskich dzisiejszy jubileusz.
Na zako?czenie cz??ci oficjalnej dzisiejszego spotkania, z okazji Jubileuszu

90-lecia biblioteki publicznej w Zamo?ciu pragn? z?o?y? wszystkim pracowni
kom Ksi??nicy Zamojskiej serdeczne podzi?kowanie za wspóln? prac?, co

dzienne zaanga?owanie, za wszelkie inicjatywy, dyspozycyjno?? - szczególnie
w ostatnich dniach. Pragn? ?yczy? wszystkich pracownikom, aby miejsce pracy

by?o dla Pa?stwa drugim domem. Aby?my przychodzili tu z rado?ci? i trwali we

wzajemnej ?yczliwo?ci.

--------?.<>.---------
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Jubileuszowe wydawnictwa

W roku jubileuszu 90-lecia biblioteki publicznej w Zamo?ciu, Ksi??nica

Zamojska obok wielu znacz?cych wydarze?, g?ównie podkre?laj?cych dzia?al

no?? instytucji w s?u?bie regionu, przygotowa?a i wyda?a trzy publikacje. Dwie

z nich Biblioteka skarbnic? wiedzy o regionie i Regionalne zestawienia biblio

graficzne ukaza?y si? dzi?ki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Wydarzenia artystyczne. Lite

ratura.

Biblioteka skarbnic? wiedzy o regionie

Wydawnictwo powsta?o w efekcie odbywaj?cej si? w Zamo?ciu w dniu 19

maja ogólnopolskiej konferencji po?wi?conej podejmowanym przez biblioteki,

ró?norodnym dzia?aniom na rzecz regionalizmu. Ksi??ka pod redakcj? Danuty
R. Kawa?ko zawiera teksty wyst?pie? przygotowaae na konferencj? przez To

masza Makowskiego - dyrektora Biblioteki Narodowej, Ann? Stolarczyk, pra

cownika Biblioteki Narodowej, Renat? Males?, Regin? Janiak i Artura Znajom

skiego pracowników naukowych Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji

Naukowej UMCS w Lublinie oraz Bo?en? Lech-Jab?o?sk? z Wojewódzkiej Bi

blioteki Publicznej im. Hieronima Lopaci?skiego w Lublinie. Referat po?wi?
cony zbiorom regionalnym Ksi??nicy Zamojskiej opracowa?a Anna Rychter,
kierownik dzia?u regionalnego. O regionali?mie w zbiorach bibliotek publicz
nych gmin Radecznica i Labunie napisali Zofia Syka?a i Bogdan Szyku?a. Wy
dawnictwo zawiera równie? do?? obszern? informacj? o dzia?alno?ci biblioteki

publicznej w Zamo?ciu w latach 1999-2010, przygotowan? i opracowan? przez

Halin? Zieli?sk? kierownika Dzia?u Promocji i Upowszechniania Czytelnictwa

Ksi??nicy Zamojskiej.

Wydawnictwo dostarcza nam cennej wiedzy na temat przysz?o?ci i roli bi

bliotek na rzecz aktywizacji kulturalnej regionu. Publikacja zosta?a wzbogacona
o wyj?tkowe ekslibrisy ze zbiorów Ksi??nicy Zamojskiej.

Iwona Proczka

Regionalne zestawienia bibliograficzne,
Henryk Rosi?ski. Kazimierz Kowalczyk. Urszula Kozio?. Piotr Szewc

Wydawnictwo przygotowane zosta?o przez Renat? O?go i Danut? Kowal

z Dzia?u Informacji Bibliografii i Wiedzy o Regionie Ksi??nicy Zamojskiej, pod

redakcj? Danuty R. Kawa?ko. Publikacj? tworz? cztery odr?bne zestawienia
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bibliograficzne, ka?de po?wi?cone twórczo?ci innej postaci, zwi?zanej przez

miejsce urodzenia, b?d? przez prac? i dzia?alno?? z regionem zamojskim.

Henryk Rosi?ski - adwokat, zwi?zany z Zamo?ciem i Hrubieszowem przez

20 lat, pracowa? jako bibliofil, spo?ecznik i dzia?acz kulturalny w okresie przed

wojennym. Jego zaanga?owanie w ?ycie spo?eczne regionu zamojskiego zostawi

?o ?lad w postaci kolekcji starodruków, r?kopisów i ekslibrisów. Wspiera? dzia?al

no?? biblioteki publicznej oraz wielu instytucji o charakterze filantropijnym.
Kazimierz Kowalczyk - posta? mocno zwi?zana z Zamo?ciem i jego histori?.

Przesz?o?? Zamo?cia, szczególnie ?ycia kultura1nego w okresie mi?dzywojennym

by?a inspiracj? do pisania prac naukowych, ksi??ek, katalogów oraz artyku?ów w

lokalnej prasie. Jego bogata twórczo?? znalaz?a swoje miejsce w Archiwum Pa?

stwowym w Zamo?ciu.

Urszula Kozio? - poetka i pisarka, urodzona pod Bi?gorajem, na sta?e przeby
wa we Wroc?awiu, twórczo?? swoj? ??czy tak?e z regionem zamojskim. Wielo

krotnie nagradzana i wyró?niana, jest postaci? z du?ym dorobkiem literackim -

wiersze, poematy, powie?ci, opowiadania, felietony, utwory dramatyczne i mono

dramy.
Piotr Szewc, urodzony w Zamo?ciu, swój debiut literacki ??czy z "Tygodni

kiem Zamojskim". Na sta?e mieszka i pracuje w Warszawie lecz w utworach do

sy? cz?sto nawi?zuje do przedwojennego Zamo?cia.

Ka?da z bibliografii dzieli si? na dwie zasadnicze cz??ci: podmiotow?
i przedmiotow?. Poprzedzaj?je krótkie noty biograficzne. W przypadku bibliogra
fii H. Rosi?skiego i K. Kowalczyka, które nie s? obszerne - jest to jedyny podzia?.
Ze wzgl?du na du?? liczb? opisów w bibliografiach podmiotowych U. Kozio?

i P. Szewca zosta?y one dodatkowo uszeregowane wg form wydawniczych i ro

dzaju twórczo?ci. Kompletno?? bibliografii jest wa?n? zalet? wydawnictwa.

Obejmuje wszystkie prace wydane w kraju i za granic? do ko?ca 20 10 roku.

Iwona Proczka

90 lat biblioteki publicznej w Zamo?ciu

Publikacja stanowi spisan? histori? publicznego bibliotekarstwa zamojskie

go, g?ównie po 1996 roku. Jest kontynuacj?, ale te? uzupe?nieniem opracowania

dziejów biblioteki publicznej w Zamo?ciu autorstwa Reginy Pa?czy?skiej Wo

jewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamo?ciu 1921-1996.

Praca, która ukaza?a si? drukiem pod koniec 2011 r. sk?ada si? z pi?ciu za

sadniczych rozdzia?ów. Pierwszy z nich Historia biblioteki napisa?a Danut? R.

Kawa?ko. Opieraj?c si? w zasadniczy sposób na wspomnianym wy?ej opraco

waniu R. Pa?czy?skiej, autorka pokusi?a si? o przeprowadzenie dok?adnej anali

zy, m.in. tworz?cej si? na przestrzeni dziejów sieci filialnych placówek biblio

tecznych. Pozwoli?o to na dok?adne sprecyzowanie okoliczno?ci i czasu po-
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wstania poszczególnych bibliotek, miejsca ich lokalizacji i przekszta?ce? jakie

mia?y miejsce w kolejnych latach. Zupe?nie nowych informacji dostarczy? pod
rozdzia? Ostatnia dekada dzia?alno?ci bibliotecznej. Jest w nim mowa

o strukturze, sytuacji lokalowej oraz przekszta?ceniach organizacyjnych (zwi?

zanych równie? ze zmian? nazwy instytucji), maj?cych miejsce w ostatnim 10-

leciu zamojskiego bibliotekarstwa publicznego.
W kolejnym rozdziale Kronika wa?niejszych wydarze? za lata 1921-2011

przedstawione zosta?y w formie kalendarium najwa?niejsze fakty z ?ycia i dzia

?alno?ci instytucji, od pocz?tków jej istnienia do chwili obecnej. Dotycz? one

zarówno zmian organizacyjnych jak te? dzia?alno?ci merytorycznej: wielko?ci

zasobów bibliotecznych, stanu czytelnictwa, podejmowanych inicjatyw o cha

rakterze edukacyjno-kulturalnym, a tak?e niektórych zmian kadrowych (o ile

?ród?a pozwoli?y na ich okre?lenie).
Przedmiotem dalszej, najobszerniejszej cz??ci publikacji jest Dzie? dzisiej

szy w dzia?alno?ci biblioteki. Z oczywistych wzgl?dów nale?a?o w tym miejscu
niekiedy wróci? do pocz?tków ostatniej dekady, bowiem wi?kszo?? dzia?a?

wówczas zainicjowanych trwa do dnia dzisiejszego. Tre?? tego rozdzia?u wy

pe?ni?y opracowania i artyku?y dotycz?ce zmian organizacyjnych, lokalowych,

kadrowych, stanu komputeryzacji, zbiorów bibliotecznych, sytuacji w zakresie

czytelnictwa, dzia?alno?ci informacyjno-bibliograficznej, animacji czytelnictwa
osób niepe?nosprawnych, upowszechniania wiedzy o regionie, dzia?alno?ci wy

stawienniczej. W rozdziale wiele miejsca zaj??o omówienie akcji czytelniczych
i przedsi?wzi?? edukacyjno-kulturalnych podejmowanych przez bibliotek?
w celu promowania ksi??ki i upowszechniania czytelnictwa w?ród ró?nych grup

spo?eczno-zawodowych. Umieszczone zosta?y tu artyku?y dotycz?ce m. in. ta

kich przedsi?wzi?? jak: Puchatkowe spotkania, Sobotnie spotkania z ksi??k?,
Ferie i Wakacje w bibliotece, Zamojskie Biesiady Literackie, Dyskusyjny Klub

Ksi??ki. Autorami artyku?ów w tym rozdziale s? osoby obecnie pracuj?ce
w bibliotece: Stanis?aw Dul, Anna Kalniuk, Bogumi?a Kasprzak, Danuta. R.

Kawa?ko, Joanna Ko?tun, Jerzy Malicki, Alina Malinowska, Ewa Marmaj, Re

nata Michalik, Anna Rychter, Danuta Wójcik, Halina Zieli?ska, Danuta Zwoli?

ska.

Kolejny rozdzia? ksi??ki, autorstwa Danuty R. Kawa?ko, w ca?o?ci po?wi?
cony zosta? edytorsko-wydawniczym dzia?aniom instytucji, które z perspektywy
lat okaza?y si? niebagatelne, zarówno pod wzgl?dem ilo?ci wydanych publika
cji, jak te? ich warto?ci dokumentacyjnej. Dostarcza on informacji m.in. o wy

dawnictwach pokonferencyjnych, pokonkursowych, regionalnych zestawieniach

bibliograficznych, a tak?e o historii wydawanego od 1995 roku czasopisma "Bi
bliotekarz Zamojski".

Ostatni rozdzia? tworz? artyku?y dotycz?ce funkcjonowania organizacji spo

?ecznych, tj. Zamojskiego Oddzia?u Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
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autorstwa Doroty Piaseckiej i Danuty Zwoli?skiej oraz organizacji zwi?zko

wych (Danuta R. Kawa?ko, Jerzy Malicki, Danuta Wójcik).

Wydawnictwo uzupe?niono aneksem (zawiera m.in. dokumenty stanowi?ce
o organizacji biblioteki, sieci filii miejskich oraz wykazy publikacji i zrealizo

wanych projektów) i indeksem prezentuj?cy w uk?adzie alfabetycznym wykaz

by?ych pracowników biblioteki. Dope?nieniem jest spis wa?niejszych skrótów

u?ytych w publikacji oraz dokumentacja fotograficzna w wyborze, b?d?ca do

brym faktograficznym materia?em uzupe?niaj?cym. G?ówna tre?? ksi??ki po

przedzona zosta?a przedmow? dyrektora Ksi??nicy Zamojskiej oraz wst?pem

napisanym przez redaktora publikacji.
Ksi??ka powsta?a w oparciu o materia?y ?ród?owe znajduj?ce si? przede

wszystkim w zasobach biblioteki (sprawozdania z dzia?alno?ci, sprawozdania z

realizowanych akcji, broszury, foldery i plakaty informacyjne, czasopismo ,,Bi
bliotekarz Zamojski", kroniki biblioteczne). Niektóre fakty ustalone zosta?y na

podstawie rozmów z obecnymi lub by?ymi pracownikami biblioteki.

Wydawnictwo ukaza?o si? w nak?adzie 500 egz. W ramach egzemplarza obo

wi?zkowego dotar?o do innych bibliotek na terenie Polski. Bezp?atnie otrzyma?y

go równie? wszystkie biblioteki publiczne powiatu zamojskiego, biblioteki woje
wódzkie w Polsce oraz biblioteki stopnia powiatowego w województwie lubel

skim, a tak?e inne instytucje wspó?pracuj?ce z Ksi??nic? Zamojsk?.
Mam nadziej?, ?e to trzecie wydawnictwo ukazuj?ce si? w roku jubileuszu

b?dzie nie tylko utrwalon? przesz?o?ci? jednej z wa?niejszych instytucji kultu

ralnych miasta, ale tak?e stanie si? pomoc? dla przysz?ych badaczy historii za

mojskiego bibliotekarstwa publicznego.

Halina Zieli?ska

---------.<> .... --------
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Wojewoda Lubelski

MEDAL

WOJEWODY LUBELSKIEGO

dla

Ksi??nicy Zamojskiej
im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego

w Zamo?ciu

za

90-letni wk?ad w upowszechnianie czytelnictwa,

za rol? animatora kultury i skarbnicy wiedzy o regionie

oraz w uznaniu dla edukacyjnej i integracyjnej dzia?alno?ci

na rzecz pokole? mieszka?ców Zamo?cia i Zamojszczyzny.

Wo!!el'0da L?belski
II. 10h. ;l?

GJnowefa Tokarska

Zamo??. dnia 19 maja 20 II roku



Ksi??nica Zamojska
im. Stanis?awa Kostki
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I>Jnkcja ? PracowD?cy

? ZaJDojaJdeJ

la. 8taD?a1a_ KoRki ?

w Zamoiclu

W imieniu pracowników Centrum Kultury Filmowej .Slylow}·
w zamosctu UnI" .... ?asnyrn pragne z?oty" serdeczne- walulacjc z okllZji

.Jubileuseu 9<1-lccia dzia?alno?ci.

:2:yczym) dustojnej .Iubilatce dalszego rozwoju, wiciu czytelników,

bogulych ",bioN,W, Q pracownikom sarysfakrji zawodowej.

Zamoli?, 19 maja 20 J I roku
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Budowanie przyjaznego ?wiata dla osób niepe?nosprawnych
seminarium

Cz?owiekowi niepe?nosprawnemu.

jak ka?dej innej osobie s?abej,
nale?y dopomóc, aby sta? si? twórc? w?asnego ?ycia.

Jan Pawe? II

28 wrze?nia 2011 r. w sali konferencyjnej Ksi??nicy Zamojskiej odby?o si? se

minarium Budowanie przyjaznego ?wiata dla osób niepe?nosprawnych. po?wi?cone

przede wszystkim osobom z dysfunkcj? wzroku. G?ównym jego celem by?o uwra?

liwienie osób zdrowych na potrzeby niepe?nosprawnych poprzez przybli?enie im

problemów z jakimi spotykaj? si? w codziennym ?yciu osoby chore. Seminarium

prowadzi?a dyrektor Ksi??nicy Zamojskiej Danuta R Kawa?ko.

Pierwszym punktem programu, by?o wyst?pienie Zbigniewa Nastaja -

dyrektora Zarz?du Okr?gu Polskiego Zwi?zku Niewidomych w Lublinie na te

mat Struktury organizacyjnej i dzia?alno?ci Polskiego Zwi?zku Niewidomych.
W swoim wyst?pieniu nawi?za? do 100. rocznicy powstania Towarzystwa

nad Ociemnia?ymi w Laskach, które da?o podstawy organizacyjne do powstania

Polskiego Zwi?zku Niewidomych. Obecnie Zwi?zek zrzesza ok. 70 tys. cz?on

ków, liczba osób z dysfunkcj? wzroku jest znacznie wi?ksza, poniewa? bardzo

du?a ich cz??? nie nale?y do Zwi?zku. W Polsce jest 16 okr?gów PZN (w kat

dym województwie). Okr?g Lubelski zrzesza 4300 osób. Niestety, ludzi z pro

blemami zwi?zanymi z utrat? wzroku przybywa. G?ówn? tego przyczyn? jest
nieleczona jaskra i cukrzyca. G?ównym zadaniem PZN jest aktywizacja osób

z dysfunkcj? wzroku, aby mogli prowadzi? ?ycie podobne do tego, jakie wiod?

osoby zdrowe. Najwa?niejsza jest rehabilitacja podstawowa:
- nauka bezpiecznego poruszania si? z pomoc? bia?ej laski,
- nauka w zakresie samoobs?ugi w wykonywaniu czynno?ci dnia codziennego
metodami bezwzrokowymi,
- nauka pos?ugiwania si? systemem Brajla (w czytaniu i pisaniu) i nowoczesn?

technik?,
-

pomoc materialna (wskazanie specjalnie do tego powo?anych instytucji).
Ze szczególn? trosk? Zwi?zek zajmuje si? osobami, które s?abo widz?, po

dejmuj?c wszelkie dzia?ania, aby nie dopu?ci? do ich ca?kowitej ?lepoty.
Tematem wyst?pienia Danuty Wójcik, kierownika O?rodka Czytelnictwa

Niepe?nosprawnych Ksi??nicy Zamojskiej, by?o Budowanie przyjaznego ?wiata

dla osób z dysfunkcja wzroku: nowoczesne techniki i metody.

Wprowadzenie do tematu stanowi?a lO-minutowa projekcja filmu animowa

nego N jak niewidomy, przybli?aj?ca wiadomo?ci na temat zachowa? osób

z dysfunkcj? wzroku w codziennym ?yciu i sposobów pomocy im w konkret-
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nych sytuacjach. Jako?? ?ycia osób niewidomych i ich udzia?u w tworzeniu kul

tury zale?y w du?ej mierze od pomocy osób zdrowych. Jak bogate twórczo jest
to ?rodowisko, prelegentka pokaza?a, omawiaj?c sylwetki literatów i muzyków

niewidomych okresu powojennego. Nast?pnie przedstawi?a nowoczesne techni

ki i technologie, które pomagaj? osobom z dysfunkcja wzroku w pe?nym korzy
staniu i tworzeniu dóbr kultury:

Audiodeskrypcja (technika, która za pomoc? dodatkowych opisów werbal

nych udost?pnia odbiór wizualnej twórczo?ci osobom niewidomym czyli jest to

"obraz s?owem malowany". Omówi?a, na czym polega audiodeskrypcja w kinie,

teatrze, w muzeum, a tak?e, jakie ma ona zastosowanie w przestrzeni publicznej

(przej?cia dla pieszych, przystanki autobusowe, dworce kolejowe, windy, ogro

dy botaniczne ... ).
Film z audiodeskrypcj? posiada dodatkow? ?cie?k? d?wi?kow?, na której

nagrany jest opis tego, czego nie widzi osoba z dysfunkcj? wzroku. W praktyce

cz?sto wygl?da to tak, ?e widz niewidomy jednym uchem s?ucha tego, co dzieje

si? na scenie czy ekranie, a na drugim ma s?uchawk?, przez któr? lektor czyta

specjalnie przygotowany tekst. Dzi?ki tak dyskretnemu dzia?aniu, na widowni

mog? siedzie? obok siebie osoby widz?ce i niewidome. Istniej? pewne zasady
tworzenia audiodeskrypcji:
- dok?adne poznanie przedmiotu opisu,
- zasada przechodzenia od ogó?u do szczegó?u,
- plastyczny i precyzyjny dobór s?ów (epitety, porównania, metafory),
- opisywana sytuacja czy przedmiot ma by? pozbawiony subiektywnej oceny,
- opisowi nie podlegaj? dialogi i komentarze.

Troch? inaczej jest z audioderskrypcj? w muzeum, mo?e by? ona bardziej

szczegó?owa, poniewa? nie jest ograniczana czasem pomi?dzy scenami filmu

czy sztuki. W praktyce wygl?da to tak, ?e specjalista opisuje dok?adnie dzie?o

(obraz, rze?b?) w taki sposób, ?eby osoba niewidoma mog?a sobie wyobrazi?

jego kszta?t, form?, kolorystyk? a tak?e mog?a odebra? zawart? w nim tre??.

Po przerwie na kaw? i ciastka odby?o si? spotkanie autorskie z 18-letni? pisark?
Katarzyn? Krup? (pseudonim Karina Pomorska), która od dzieci?stwa mieszka

w Zamo?ciu. Zadebiutowa?a w 2010 r. zbiorem tekstów W kajdanach mi?o?ci.

W 2011 r. wyda?a nast?pn? ksi??k? Ró?e w?ród mg?y, pisemne rozmaito?ci. Ksi??ki

zawieraj? opowiadania, wiersze, teksty piosenek i przemy?lenia osobiste autorki.

Podczas spotkania opowiada?a o pocz?tkach swojej twórczo?ci. Zacz??a pisa?, kiedy
mia?a 13 lat, jej ulubion? pisark?jest Lucy Maud Montgomery, a tematów do twór

czo?ci dostarcza jej ?ycie, które wnikliwie obserwuje. Na spotkanie przynios?a

ostatni? swoj? ksi??k?, tym razem dla dzieci: Babu/ki - bajki ma?ego odkrywcy.
Autorka wzruszy?a obecnych swoj? szczero?ci?, spontaniczno?ci? i niezwyk?? deli

katno?ci?, By?o to jej pierwsze spotkanie autorskie, podczas którego udowodni?a, ?e
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jest wytrwa?a w d??eniu do wyznaczonego sobie celu, jakim jest kontynuowanie

pracy twórczej w dziedzinie literatury.
Na zako?czenie seminariwn, przedstawiciele Lubelskiego Forum Organizacji

Osób Niepe?nosprawnych Sejmiku Wojewódzkiego - Teresa Tkaczyk i Zofia Brzo

zowska zaprezentowa?y dzia?alno?? Forum na rzecz osób niepe?nosprawnych.
Mam nadziej?, ?e cele zak?adane przy organizacji tego seminarium zosta?y

osi?gni?te i osoby zdrowe w kontaktach z osobami niepe?nosprawnymi b?d?

wykazywali wi?cej ?yczliwo?ci, troskliwo?ci i akceptacji, maj?c w pami?ci s?o

wa Jana Paw?a II, który mówi?, ?e powo?aniem niepe?nosprawnych jest uczy?
?wiat, czym jest mi?o??.

Danuta Wójcik

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

Do lasu id? i wypoczywaj ... póki jeszcze jest

Lasy to skarb co chroni Ziemi?, lasy to p?uca wielu miejsc, lasy to dom przer??

nych stworze?, nie pozwól, by znikn?? ich ?wiat - te fina?owe s?owa piosenki zako?

czy?y przedstawienie Sk?d cisza w lesie, które zosta?o przygotowane w ramach akcji
Wakacje z bibliotek?. Zaczn? jednak od pocz?tku, 25 sierpnia 2011 r., w siedzibie

Biblioteki Publicznej Gminy Zamo?? w Sita?cu odby?a si? impreza fina?owa waka

cyjnej akcji bibliotecznej realizowanej we wszystkich bibliotekach gminy. Wakacyj

ny plan zaj?? oscylowa? wokó? tematu ochrony przyrody i to w szerokim zakresie.

W bibliotece w Sita?cu zaj?cia prowadzone by?y trzy razy w tygodniu, po kilka go

dzin, a urozmaicony program pozwala? nie tylko na wypoczynek, ale te? na zabaw?,
?wiczenia fizyczne i umys?owe. Dzieci twórczo sp?dza?y czas w bibliotece. Wyko
nywa?y plakaty, protestuj?ce przeciwko za?miecaniu i niszczeniu przyrody. W z?j?
ciach manualnych, pod okiem specjalistów wykonywa?y stroje do przedstawienia, jak
równie? "ubrania" z odpadów, które zaprezentowa?y podczas imprezy fina?owej.

Biblioteka w Sita?cu, jako jednostka koordynuj?ca, dodatkowo przygotowa?a

spektakl, podczas którego przekazano wa?ne informacje o ró?nych gatunkach
drzew. Widowisko mia?o na celu uwra?liwienie u?ytkowników natury, jak wa?ne

jest zachowanie równowagi ?rodowiska. Uczniowie bior?cy udzia? w przedstawie
niu, wykazali wiele cierpliwo?ci, ch?ci i talentu, by ko?cowy wyst?p zwie?czy?
sukcesem i uda?o si?! Stan?li na wysoko?ci zadania, wyuczyli si? tekstów, przekazu

j?c je z ekspresj? i zaanga?owaniem, za co nagrodzeni zostali gromkimi brawami.

Walorem podkre?laj?cym przes?anie zaplanowanych zaj?? by?a scenografia,

któr? zaprojektowa?a i wykona?a Zofia Przytu?a - nauczyciel Zespo?u Szkó?

w Sita?cu. Sugestywna dekoracja sprawia?a wra?enie, ?e las wszed? do budynku

szko?y. Dope?nieniem by?y ?piewy ptaków, które odtworzono z nagrania oraz

akustyczny efekt powtarzaj?cego si? echa.
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Podejmuj?c temat ochrony lasów, nawi?zano kontakt z Nadle?nictwem w Zwie

rzy?cu, które bardzo ch?tnie w??czy?o si? do bibliotecznych dzia?a?. Dzi?ki pra

cownikom Nadle?nictwa, wszyscy uczestnicy uroczysto?ci mogli podziwia? wysta

w? eksponatów zwierz?t le?nych, a tak?e uczestniczy? w konkursie i zdobywa? na

grody. Aby akcja ochrony przyrody nie by?a tylko przekazem s?ownym, posadzono

przed szko?? drzewka ofiarowane przez Nadle?nictwo. Tego zaszczytnego aktu do

konali: wójt Gminy Zamo?? Ryszard Gliwi?ski, radni Jacek Adamczuk oraz Leszek

Stankiewicz. Swoje drzewka posadzili równie? nadle?niczy Andrzej Kulas, autorka

scenariusza Sk?d cisza w lesie Maria Du?awska, dyrektor biblioteki El?bieta Stan

kiewicz oraz przewodnicz?ce KGW z Sita?ca - Barbara Hrabowska i z Mokrego -

Irena Kucharska. Swoje drzewka maj? równie? dzieci i rodzice. Nasadzone drzewka

to pi?kny pomnik przyrody, a tak?e niekonwencjonalny sposób przekazania wiedzy
i uczenia szacunku do natury poprzez bezpo?rednie uczestnictwo w jej odbudowy
waniu. Z pewno?ci? b?d? o nie dba? uczniowie szko?y.

Kolejnym punktem imprezy by? pokaz mody, który udowodni? jak bardzo kre

atywna jest m?odzie?. Wykorzystano ró?ne zu?yte opakowania, cz?sto wyrzucone

w nieodpowiednie miejsca Prezentacja mia?a trafi? do serc i poruszy? sumienia

nas wszystkich, by?my spojrzeli bardziej ?askawie na otaczaj?cy nas ?wiat.

Na zako?czenie uczestnicy uroczysto?ci zostali zaproszeni na s?odki pocz?

stunek, by nie tylko "dokarmi?" dusz?, ale i cia?o.

Nast?pnego dnia bibliotekarze przygotowali kolejn? niespodziank?, wyjazd
do O?rodka Edukacyjno - Muzealnego w Zwierzy?cu na wystaw? ph. W krainie

jod?y, buka i tarpana. Wystawa sk?adaj?ca si? z 11 dioram prezentowa?a 17 ?ro

dowisk przyrodniczych. Ten niepowtarzalny, multimedialny spektakl wzboga

cony odpowiedni? scenografi?, ?wiat?em i d?wi?kiem zabra? nas w swoist? wy

praw? w ?wiat przyrody Roztocza. Kolejnym etapem wycieczki by? Park Juraj
ski w Krasnobrodzie, gdzie dzieci obejrza?y 17 dinozaurów i wys?ucha?y cieka

wej historii opowiedzianej przez przewodnika.

Podsumowuj?c wakacyjne zaj?cia biblioteczne sk?adam podzi?kowania

wszystkim, którzy w??czyli si? w realizacj? programu. Dzi?ki ich zaanga?owa
niu i kreatywno?ci, wakacyjny pobyt dzieci w bibliotece by? atrakcyjny, przy

jemny i po?yteczny.

El?bieta Stankiewicz

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

Zamojski Festiwal Ksi??ki

Fortyfikacje zamojskiej twierdzy, a dok?adniej dziedziniec Bastionu vn, by?y
miejscem, w którym w dniach 11-12 maja 2011 r. odby? si? Zamojski Festiwal

Ksi??ki. Festiwal wpisa? si? w obchody vn Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek
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Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam
- wchodz?. Pod takim has?em w ca?ej Pol

sce obchodzono, organizowany od 2004 roku przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich, Tydzie? Bibliotek. Tegoroczna edycja mia?a zach?ci? czytelników do

odwiedzania bibliotek, nie tylko w celu wypo?yczenia ksi??ki, ale przede wszyst
kim jako miejsca, w którym ka?dy mo?e znale?? co? dla siebie.

Ksi??nica Zamojska przygotowa?a dla czytelników szereg atrakcji, m.in. wy

wiady ze znanymi osobisto?ciami Zamo?cia, Igraszki z ksiq?kq; czyli Weso?e za

bawy w rytm utworów literackich i popisowa scena, Kiermasz ksi??ki u?ywanej,

czyli przeczyta?em -polecam innym, W?druj?cy kiermasz, Promocj? z autografem.
Wywiad z prezydentem miasta Marcinem Zamoyskim zainaugurowa? zamojskie

?wi?towanie. M?odzie? w asy?cie dziennikarzy "Gazety Zamojskiej" i "Skafandra",
zada?a pytania na temat literatury, ulubionych ksi??ek i bohaterów literackich, emo

cji i korzy?ci p?yn?cych z czytania oraz przysz?o?ci tradycyjnej ksi??ki - kodeksu.

Na t? okoliczno?? przepytani zostali równie? pose? S?awomir Zawi?lak i radni miej

scy Jan Wojciech Matwiejczuk i Wies?aw Nowakowski. Wywiady zosta?y opubli
kowane na portalach internetowych oraz w prasie lokalnej.

Dla najm?odszej grupy czytelników zaproponowano Igraszki z ksi??k?. Przy

gotowano zaj?cia plastyczne, konkursy i zabawy ruchowe. Do wierszy Juliana

Tuwima i Jana Brzechwy dzieci wykona?y pi?kne ilustracje, z których powsta?y
dwie "stare ksi??ki". W ci?gu dwóch dni maluchy mia?y równie? okazj? zaprezen

towa? swoje talenty aktorskie przed festiwalow? publiczno?ci?, a wi?c recytowa

?y, ?piewa?y i ta?czy?y. Dzieciaki ?wietnie si? bawi?y i miejmy nadziej?. ?e zarazi

?y si? czytaniem. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Zaj?cia przygotowa?a
i do zabawy zach?ca?a Renata Michalik, bibliotekarka z FB nr l w Zamo?ciu.

Za jedn? z?otówk? mo?na by?o zakupi? ksi??ki, które bibliotekarze oferowali

na kiermaszu ksi??ki u?ywanej - stacjonarnym oraz w?drownym. Stoiska zorga

nizowane zosta?y w zabytkowej scenerii Bastionu, a w?druj?ca grupa wyruszy?a
z koszykarni pe?nymi ksi??ek na ulice Starego Miasta. W pud?ach, koszach, na

stolikach, roz?o?one na murach i trawie, zach?ca?y czytelników do zakupu. By?a
to równie? okazja do rozmowy o ksi??kach, wymiany pogl?dów, polecenia intere

suj?cej lektury, a przede wszystkim zaproszenia do Ksi??nicy Zamojskiej i sko

rzystania z jej bogatych zasobów. Uzyskane ?rodki przeznaczono na zakup no

wych, prezentowanych na festiwalu, ksi??ek zamojskich autorek. Kiermasze

ksi??ki po??czono z krótkim sonda?em. Ka?dy zainteresowany mia? do wype?nia
nia, sk?adaj?c? si? z 10 pyta?, ankiet?. Ta forma zosta?a pozytywnie przyj?ta przez

uczestników festiwalu. Na 100 przygotowanych formularzy, zwrócono 75. Na

wnioski jednak musimy poczeka?. W przedsi?wzi?cie zaanga?owa?y si? szczegól
nie Halina Biniek, Agnieszka Szewczuk, Marzena Rosiak, Beata Wac?awik, El?

bieta Szczurek, Bernardyna Kowalczyk oraz m?odzi czytelnicy biblioteki.

G?ównym wydarzeniem Festiwalu by?a Promocja z autografom. Swój dorobek

literacki zaprezentowa?y zamojskie autorki. Pierwszy dzie? nale?a? do Bo?eny Ga?-
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czy?skej-Szurek i Ireny Polkowskiej. Pani Bo?ena zaprezentowa?a swoj? debiutanc

k? powie?? Tajemnica greckiej madonny. Irena Polkowska przypomnia?a swoje

powie?ci Pod niebem Annaby, Vancouver moja mi?o?? oraz poezje wydane w zbio

rach Symfonia ciszy, Kubek pe?en mi?o?ci oraz Krajobrazy wzrusze?. Spotkania

przebieg?y w niezwyk?ej atmosferze. Mi?o?nicy ksi??ek mieli okazj? zaznajomi? si?
z twórczo?ci?, warsztatem pisarskim oraz samymi autorkami, które w interesuj?cy

sposób opowiada?y o sobie, o pocz?tkach swojej pracy literackiej, inspiracjach, am

bicjach i marzeniach. Spotkania by?y przeplatane fragmentami utworów czytanymi

przez Bo?en? Dudzi?sk? oraz koncertem w wykonaniu uczniów Pa?stwowej Szko?y

Muzycznej I i II stopnia w Zamo?ciu pod kierunkiem Andrzeja Fila Na zako?czenie

posiadacze ksi??ek otrzymali od autorek wpis z autografem.
Z Ann? Rychter, Juli? Rodzik i Monik? Rebizant-Siwi?o czytelnicy spotkali

si? nast?pnego dnia. Mieli?my okazj? wys?ucha? wzruszaj?cej audycji radiowej

powsta?ej na podstawie ksi??ki naszej kole?anki Ani tyj?ca w Polsce i inne stany

niewa?ko?ci. Druga cz??? spotkania zosta?a przeprowadzona w formie wywiadu

rozmowy. Wywi?za?a si? o?ywiona dyskusja na temat problemów poruszonych
w ksi??ce, szczególnie o pozycji kobiet, sytuacji spo?eczno-ekonomicznej, migra

cjach zarobkowych i ich skutkach, biedzie, nieistniej?cym rynku pracy oraz o bra

ku perspektyw dla m?odych i beznadziejno?ci dla starszych.
Pani Julia Rodzik opowiedzia?a o tragicznych prze?yciach z okresu II wojny

?wiatowej, które zebra?a w ksi??ce Wojenne losy Dzieci Zamojszczyzny. Autorka,

jako ma?a dziewczynka, do?wiadczy?a tych strasznych prze?y?. Jej ksi??ka to ?wia

dectwo i ho?d z?o?ony tysi?com bezbronnych dzieci, które prze?y?y hitlerowski

koszmar. To, co pozosta?o im z wojny, to koszmarne wspomnienia i ból do?wiad

cze?, tak przykrych, ?e niewyobra?alnych dla dzisiejszych pokole?. C? którzy prze

?yli wiedz? do jakich strasznych czynów zdolny jest cz?owiek, z jak? ?atwo?ci? mo

?e niszczy?, skazywa? na wygnanie, kator?nicz? prac?, roz??k? z n?ibli?szymi, nie

ustanny strach, ból i g?ód. Pami?? o tamtych czasach i ludziach ocalona zostanie

dzi?ki przekazom samych uczestników - dzieci wojny. Nam pozostaje tylko posta
wa szacunku dla bezimiennych bohaterów i rado??, ?e ?yjemy w innym ?wiecie.

Ostatnim go?ciem Promocji z autografem by?a nauczycielka historii, prze

wodnik po Roztoczu i bibliotekarka Monika Rebizant-Siwi?o, autorka powie?ci

obyczajowej Singiel. Ksi??ka powsta?a w przeci?gu trzech miesi?cy. Jak sama

autorka stwierdza, ta powie?? w niej istnia?a, ona j? tylko opowiedzia?a. Prze

nios?a na kartki papieru swoje emocje, uczucia, nami?tno?ci, wspomnienia
i do?wiadczenia oraz ukochan? Puszcz? Solsk?, na tle której rozgrywa si? akcja
ksi??ki, Szczególne zamieszanie towarzyszy?o samemu procesowi wydania pu

blikacji, ale na szcz??cie dla czytelników, dzie?o ujrza?o ?wiat?o dzienne.

Spotkania z pisz?cymi zamo?ciankami przebieg?y w bardzo mi?ej i przyja
cielskiej atmosferze, bo same autorki to wyj?tkowe kobiety, które w szczególny
sposób promuj? nasze miasto i mieszkaj?cych tu ludzi. Mo?emy mie? nadziej?,
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?e to nie ostatnie takie spotkania. Dostali?my zapewnienie, od prawie wszyst

kich pa?, ?e pracuj? nad kolejnymi powie?ciami. Trzymamy za s?owo i czekamy
na kolejne lektury. Spotkania odby?y si? dzi?ki naszym kole?ankom Ani Wróbel

i Alicji Nizio?, którym uda?o si? zaprosi? pisarki.

Podsumowuj?c Zamojski Festiwal Ksiq?ki, mo?na z pewno?ci? stwierdzi?, ?e

by?a to impreza udana, bogata w wiele niezwykle ciekawych wydarze?. Skupi?a
wokó? biblioteki i ksi??ki szerokie grono zamojskich twórców i mi?o?ników czyta

nia By?a to równie? doskona?a okazja do zaprezentowania aktualnej oferty bibliote

ki, a tak?e do pomania jej jako miejsca przyjaznego lokalnej spo?eczno?ci. Ksi??ni
ca Zamojska i biblioteki filialne zapraszaj? nie tylko w czasie majowego Tygodnia
Bibliotek, ale przez ca?y rok, przez ca?e ?ycie, bo ... jeste?my zawsze po drodze.

Gor?ce podzi?kowania nale?? si? wszystkim go?ciom i uczestnikom Zamoj

sldego Festiwalu Ksi??ki. Ich spontaniczny i ca?kowicie nieodp?atny udzia?

w przedsi?wzi?ciu przyczyni? si? do powodzenia tej imprezy. Natura równie?

nie zawiod?a organizatorów. Mo?na powiedzie?, ?e by? to najbardziej gor?cy

zamojski festiwal.

Patronat medialny nad ca?ym wydarzeniem sprawowa?y lokalne media "Ga
zeta Zamojska" i "Skafander".

W organizacj? Zamojskiego Festiwalu Ksi??ki zaanga?owani zostali biblio

tekarze bibliotek filialnych, a tak?e pracownicy innych dzia?ów. Koordynacj?
zadania zaj?? si? Dzia? Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Ksi??nicy Zamoj

skiej.

Alina Malinowska
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ICi1RELACJE
Niewidomi w kulturze

8-10 czerwca 2011 r.

. .. na ??kach s?o?ce zapala

ogniska kwiatów

tylko mnie nikt nie ocali

z czarnej doliny oka

Stanis?aw Leon Wachowiak= Wspomnienia z m?odo?ci

W dniach 8-10 czerwca 2011 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym

Polskiego Zwi?zku Niewidomych w Warszawie odby?a si? ogólnopolska konfe

rencja Niewidomi w kulturze. Organizatorami konferencji by?a Biblioteka Cen

tralna PZN i Krajowe Centrum Kultury Niewidomych. Konferencja adresowana

by?a nie tylko do niewidomych, ale przede wszystkim do instytucji i osób, które

z nimi pracuj? i mog? im pomaga? w twórczej realizacji - rozwijaniu swoich

zdolno?ci i umiej?tno?ci. Takie cele stawia sobie Krajowe Centrum Kultury

Niewidomych, którego dzia?alno?? przedstawi? Arkadiusz Szostak.

Dyrektor Biblioteki Centralnej Teresa Dederko w swoim wyst?pieniu Kultura

zamkni?ta nie tylko w ksiqjkach, zaprezentowa?a dzia?alno?? Biblioteki Centralnej

PZN, która w swojej strukturze posiada dzia?y: ksi??ki mówionej, ksi??ki cyfrowej,
ksi??ki brajlowskiej, zbiorów muzycznych, tyf1ologicznych i muzeum tyflologiczne,

Tyflologia nie jest wyodr?bnion? dyscyplin? naukow?, stanowi raczej zbiór wiado

mo?ci z wielu dziedzin (psychologia, medycyna, pedagogika), które s? przydatne
osobom niewidomym w procesie edukacji, terapii i rehabilitacji. Z Biblioteki Cen

tralnej korzystaj? osoby z dysfunkcj? wzroku z ca?ego kraju i Polacy z ca?ego ?wiata.

Prof. Ryszard Stryjecki, artysta-rze?biarz, absolwent Akademii Sztuk Pi?k

nych w Warszawie podzieli? si? swoimi do?wiadczeniami w pracy z osobami g?u

choniewidomymi, dla których jedyn? form? komunikacji jest dotyk. Odkry? po

nadprzeci?tny talent tych osób, opowiada? z wielkim wzruszeniem o pracy twór

czej g?uchoniewidomych uczestników warsztatów i plenerów rze?biarskich, jakie
dla nich organizuje. Warsztaty rze?biarskie s? wyj?tkow? forma terapii, która po

zwala na wyj?cie z domu i sp?dzenie czasu w ciekawy, po?yteczny i twórczy spo

sób. Jest to wg niego ... nierzadko droga z dna rozpaczy, bezradno?ci i upokorze?

poprzez mo?liwo?? artykulacji, fascynacj? tworzenia, do poczucia przydatno?ci

spo?ecznej, zainteresowania, a nawet podziwu pe?nosprawnych.

Niewidomy poeta, prezes Dolno?l?skiego Oddzia?u Zwi?zku Literatów Pol

skich - Andrzej Barty?ski przedstawi? sylwetki niewidomych twórców literatu

ry okresu powojennego. Wielokierunkowe badania, oparte na analizie bibliogra

ficznej, pozwalaj? odnotowa? ogó?em 460 osób z niepe?nosprawno?ci? wzroku,
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zajmuj?cych si? na przestrzeni lat 1945-2008 twórczo?ci? literack? -

spora

dycznie lub systematycznie, na poziomie amatorskim lub profesjonalnie. Najbo

gatszy dorobek, liczony ilo?ci? wydanych pozycji (??cznie ze wznowieniami),

posiadaj?: Stanis?aw Leon Machowiak (33 pozycje), Maksymilian Bart

Koz?owski (29), Stanis?aw Nyczaj, Halina Kuropatnicka-Salamon, Jan Piotr Gra

bowski, Jadwiga Sta?czakowa, Andrzej Barty?ski, Jerzy Szczygie?, Jan Kurczab,
Bronis?aw Mróz-D?ugoszewski, Napoleon Mitraszewski, Micha? Kaziów.

Kierownik Centrum Rehabilitacji w Instytucie Tyflologicznym PZN El?bieta

Oleksiak w swoim wyst?pieniu Dotyk melodii - niewidomi muzycy, przybli?y?a

sylwetki znanych muzyków niewidomych, tworz?cych w okresie powojennym.
Niewidomi wykonawcy realizuj? si? w ró?nych gatunkach muzycznych: muzyce

powa?nej, jazzie, popie, foIku, muzyce religijnej, poezji ?piewanej. W polskiej kul

turze powojennej najwi?kszy sukces odniós? Edwin Kowalik (1928-1997). Dzie?em

jego ?ycia by?o opublikowanie brajlowskiej wersji nut wszystkich kompozycji Fry

deryka Chopina. Spo?ród ?piewaków wykonuj?cych muzyk? klasyczn?, najbardziej

znan?postaci?jest Ryszard Gruszczy?ski (1912-2001), Jolanta Kauffinan (sopran),
która specjalizuje si? w repertuarze oratoryjnym i pie?niarskim, Wies?aw Pawlak

(tenor), zwany ,,Kiepur? ze Zgierza", Armand Perykietko (baryton) czy Janusz Ko

walski (baryton). Zespo?em wokalnym o najwi?kszych osi?gni?ciach jest chór Si

gnum pod kierunkiem Heleny Jakubowskiej. W jego repertuarze znajduje si? ponad
600 utworów - religijnych (pie?ni, msze, oratoria), staropolskich, patriotycznych,
ludowych. W?ród niewidomych muzyków jazzowych najwi?kszy rozg?os zdoby?

Mieczys?aw Kosz (1944-1973). Urodzi? si? w Antoniówce ko?o Tomaszowa Lubel

skiego. Jego p?yty to kamienie milowe historii polskiego jazzu. Istnieje Zamojski
Klub Jazzowy im. Mieczys?awa Kosza, który organizuje Mi?dzynarodowe Spotka
nia Wokalistów Jazzowych (mówi si? o nich ,,Jazz na kresach") W roku 1992Iaure

atem tego konkursu by? niewidomy artysta Bronis?aw Harasiuk. Nale?y równie?

wspomnie? pianist? i kompozytora Janusza Skowrona, a tak?e interpretatorki poezji
?piewanej: Ew? B?och, Wies?aw? Stolarczyk, Karolin? Perdek, które przez swoj?
ci??k? prac? i zaanga?owanie udowadniaj?, ?e równie? w dziedzinie muzyki niewi

domi mog? dorówna? widz?cym.
Najwi?cej czasu, podczas konferencji, po?wi?cono audiodeskrypcji - nowocze

snej technice narracyjnej, która za pomoc? dodatkowych, werbalnych opisów udo

st?pnia odbiór tre?ci wizualnych osobom niewidomym i s?abowidz?cym. Ma ona

zastosowanie we wszystkich dziedzinach twórczo?ci artystycznej. O zasadach two

rzenia audiodeskrypcji i zastosowaniu w kinie i teatrze mówi?y: Izabela Kunstler

i Urszula Butkiewicz z Wy?szej Szko?y Psychologii Spo?ecznej w Warszawie. O au

diodeskrypcji w muzeach mówi?a Pani Ró?a Ksi??ek-Czerwi?ska z Muzeum Uni

wersytetu Jagiello?skiego, Edyta Lisek-Luba? z Muzeum w Stalowej Woli i inni.
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Problem odpowiedniego oznakowania przestrzeni publicznej dla osób z dys

funkcja wzroku poruszy? w swoim wyst?pieniu Pan Marek Jakubowski z Pol

skiego Zwi?zku Niewidomych.
Podczas konferencji by? tak?e czas na zwiedzanie warszawskich obiektów

kultury (Zamek Królewski, spacer po Starym Mie?cie). W Zamku Królewskim

odby?a si? inauguracyjna prezentacja ?cie?ki muzealnej z audiodeskrypcj?.
Program konferencji by? bardzo bogaty, przybli?a? nowoczesne metody i techno

logie u?atwiaj?ce funkcjonowanie w spo?ecze?stwie osób z dysfunkcja wzroku.

Uczestnictwo w tej konferencji zaowocowa?o organizacj? seminarium Budowanie

przyjaznego ?wiata dla osób niepe?nosprawnych. które odby?o si? w Ksi??nicy Za

mojskiej d?ia 28 wrze?nia 2011 r. Podczas seminarium zosta?y przedstawione zasady
tworzenia audiodeskrypcji, a tak?e ró?nice jej zastosowania w muzeum, teatrze, fil

mie, ogrodach botanicznych czy w oznakowaniu przestrzeni publicznej.

Danuta Wójcik

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

Relacja z seminarium wyjazdowego
do Europejskiego Centrum Bajki im. Kozio?ka Mato?ka

wPacanowie

Dnia 7.09.2011 r. byli?my z wizyt? w Europejskim Centrum Bajki im. Ko

zio?ka Mato?ka w Pacanowie. Jest to wielofunkcyjny obiekt dla dzieci, w któ

rym znajduje si? biblioteka z czytelni? i ksi?garni?, sala kinowa i teatralna oraz

sale warsztatowe. Ca?y budynek otoczony jest ogrodem z altanami, ku?ni? oraz

placem zabaw dla najm?odszych. Przy wej?ciu do budynku jest staw, a wokó?

niego swoje miejsce znalaz? niewielki amfiteatr. G?ównym celem naszej wizyty

by?o obejrzenie wystawy pt. Bajkowy ?Wiat.

Odbiór w kasie biletu, na?o?enie magicznego ochronnego obuwia i zwiedzanie

czas zacz??. Ca?a podró? odbywa?a si? pod okiem przewodnika - króla Maciusia I

i podzielona by?a na kilka etapów, które wprowadzi?y nas w niesamowity nastrój.
Ju? na samym pocz?tku w Bajkowym Przedpokoju poczuli?my si? niczym Alicja
w Krainie Czarów, maj?c z?udzenie, ?e zostali?my pomniejszeni. A wszystko to

za spraw? ogromnej komody z szufladami, w której podobno ?pi Kot w Butach.

Zaraz obokjest Garderoba Czarów, w której swoje stroje zostawi?y pewne posta
cie bajkowe i w ten sposób mogli?my podziwia? pantofelek Kopciuszka oraz buty
zostawione przez znanego wszystkim kota. Nast?pnie, przez mysi? dziur? wygry

zion? w ?cianie przeniesieni zostali?my do pa?acowego korytarza, gdzie wkroczy- .

li?my w prawdziwy ?wiat ba?ni. Zobaczyli?my miedzy innymi trójg?owego smo

ka, ziarnko grochu na którym spa?a ksi??niczka oraz ptasi taras. W mi?dzyczasie
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pojawi? si? zaczarowany dworzec wi?c ustawili?my si?, oczekuj?c na wjazd po

ci?gu. Na peronie powita? nas Kozio?ek Mato?ek wraz z bajkowymi postaciami:

cyklopem, krasnoludkami oraz czarownic? na miotle. Po odje?dzie poci?gu na

interaktywnej mapie Europy mogli?my poszuka? miejsc zamieszkania ba?nio

wych stworze?, po czym wyruszamy w dalsz? podró?.

Trafiamy do czarodziejskiego ogrodu, gdzie czekaj? na nas magiczne ro?liny,
le?ne konwalie, wysokie li?cie, wielkie jagody oraz "gadaj?ce kamienie". Mo?na

tutaj posiedzie? na poduszkach w?ród kolorowych kwiatów oraz przej?? przez

pie? drzewa. Po mi?ym postoju udajemy si? w stron? szachownicy, na której stoi

Wie?a Szachowa, jednak by na ni? dotrze? trzeba odpowiedzie? na tyle pyta? ile

jest na niej schodów. Wspólnymi si?ami uda?o nam si? rozwi?za? wszystkie za

gadki, a w nagrod? na szczycie czeka?a na nas studnia spe?niaj?ca ?yczenia.
W dalszej cz??ci przenie?li?my si? do Bajki Polskiej, czyli ?ciany przedstawiaj?

cej ludow? wycinank? z mnóstwem otwieranych drzwiczek i okienek, w której
mo?na by?o odkry? postaci z historii polskiej bajki. Po drodze, podziwiaj?c wielk?

Ksi?g? ilustracji; zatrzymali?my si? w antresoli na pniu. Naszym zadaniem by?o

odgadni?cie znanych dobranocek. Kiedy poprawnie rozpoznali?my wszystkie bajki
w?ród pluszowych maskotek, sp?dzili?my czas na ogl?daniu jednej z nich.

Po krótkim odpoczynku, w?druj?c wzd?u? Ska? Strachu, czuj?c na sobie ciep?o
oddechu gro?nego smoka dotarli?my do ostatniego etapu naszej podró?y - Skarb

nicy Bajek. Aby odkry? to tajemnicze miejsce musieli?my przej?? przez zaczaro

wane, mgliste lustro i w ko?cu podziwia? najbardziej znane sceny z ró?nych ba?ni

zamkni?te w pod?wietlanych, szklanych kulach. Po wyborze jednej z nich mogli

?my pos?ucha? zaczarowanej historii, Ko?cz?c wycieczk? spojrzeli?my raz jesz
cze na map? z zaznaczonymi punktami na przebytej przez nas trasie.

Ca?a ekspozycja to wyj?tkowa podró? w krain? marze? i snów. Dzi?ki licz

nym eksponatom, najnowszym technikom multimedialnym oraz zaskakuj?cym
efektom diwi?kowym mogli?my aktywnie i mi?o sp?dzi? czas oraz nauczy? si?

czego? nowego. Jest to wspania?a rozrywka zarówno dla dzieci jak i doros?ych,

którzy maj? szans? przenie?? si? ponownie do czasów dzieci?stwa.

El?bieta Szczurek

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

Polskie Biblioteki Pub?iczne: Promocja!

28 czerwca br. w na Uniwersytecie Warszawskim odby?a si? konferencja
naukowa ph. Polskie Biblioteki Publiczne: Promocja! Jej organizatorami byli

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW oraz Oddzia?

Warszawski Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego. Partnerzy konferencji to:

Fundacja Rozwoju Spo?ecze?stwa Informacyjnego - realizuj?ca Program Roz-
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woju Bibliotek oraz Instytut Ksi??ki realizuj?cy program Biblioteka+, natomiast

patronat medialny sprawowa? Poradnik Bibliotekarza.

Konferencja skierowana by?a do przedstawicieli bibliotek publicznych,
przede wszystkim stopnia powiatowego. Po?wi?cona by?a ró?norodnym aspek
tom dzia?a? promocyjnych w bibliotekach publicznych. Podzielona by?a na trzy

cz??ci: w pierwszej znalaz?y si? referaty o charakterze teoretycznym; w drugiej
uczestnicy mogli pozna? dobre praktyki promocyjne stosowane przez biblioteki,
a trzecia cz??? mia?a charakter warsztatowy.

Jako pierwszy mówi? Marcin Leszczy?ski, instruktor Biblioteki Publicznej
m. st. Warszawy - Biblioteki G?ównej Województwa Mazowieckiego, nt, Promo

cja biblioteki - czyli po co sprzedawa? bezp?atne us?ugi. Zwróci? uwag? na fakt,
?e nie wszystkie biblioteki maj? ?wiadomo?? i? uczestnicz? w grze rynkowej. J?

?eli biblioteki maj? istnie? musz? zabiega? o klientów (u?ytkowników, czytelni
ków, decydentów). Musz? te? sprosta? ogromnej konkurencji mass-mediów, in

nych instytucji kultury (np. domy kultury, muzea .. ). Musz? wi?c zacz?? dzia?a?

rynkowo, promowa? si?, lobbowa?, budowa? mark?. Promocja i marketing jest
rozwini?ciem koncepcji dzia?alno?ci informacyjnej biblioteki, do której zada?

nale?y informowanie m.in. o zbiorach, katalogach, ale tak?e - o samej bibliotece.

Bohdan Paw?owicz w wyk?adzie PR - czyli pozytywne relacje! Kreowanie

wizerunku mówi? o znaczeniu public relations, budowaniu strategii komunikacji,
o korzy?ciach z niej p?yn?cych: prosprzeda?owych, u?atwiaj?cych realizacj?

podejmowanych projektów i podstawowej korzy?ci - budowaniu dobrego wize

runku, dobrego imienia firmy.
O "rzecznictwie w sprawie bibliotek" mówi?a w swoim wyst?pieniu Libra

ry advocacy. Jak to b?dzie po polsku Justyna Grzyma?a. Przedstawi?a definicje,
cele, formy rzecznictwa. Library advocacy to wszelkie dzia?ania podejmowane

by wp?yn?? na decyzje dot. bibliotek na szczeblu lokalnym, regionalnym i kra

jowym, wspieraj?ce budowanie po??danej polityki dla bibliotek. Celem jest
stworzenie pozytywnego otoczenia, wskazanie na wa?ne dla bibliotek sprawy

i zapewnienie ci?g?o?ci finansowej.
Do tematyki budowania wizerunku i public relations w bibliotece wróci?a

w swoich rozwa?aniach PR w bibliotece. ?Wiadome kszta?towanie relacji z oto

czeniem Katarzyna Nakonieczna. Buduj?c wizerunek nale?y zwróci? uwag? na

atrybuty to?samo?ci (indywidualna nazwa, logo), ofert? (jako?? i dost?pno??

zbiorów), dobra lokalizacja i dojazd do biblioteki, ró?ne godziny otwarcia, do

st?pno?? dla starszych i niepe?nosprawnych, mo?liwo?? kontaktu mailowego,

telefonicznego, kultura organizacji -

normy zachowania, zasady oraz najistot

niejszy element - pracownicy. Podstaw? sukcesu wi?kszo?ci firm, przede

wszystkim instytucji kultury, jest uto?samianie si? pracownika z prac?.

Praktyczne zastosowanie rzecznictwa w dzia?alno?ci biblioteki przedstawi?y

Ma?gorzata D?browska i Dorota Kostowska w wyst?pieniu Library advocacy -

60



czym mo?e by?! Uczestnicy konferencji mieli okazj? na konkretnym przyk?adzie
zbudowa? "plan post?powania rzeczniczego" .

Po cz??ci teoretycznej przysz?a pora na wyst?pienia praktyków. Swoje bi

blioteki, ich dzia?alno?? oraz promocj? przedstawi?y: Miros?awa Szymczak -

Biblioteka Publiczna Gminy i Miasta Zduny, Aleksandra Zawalska-Hawel -

Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach ?l?skich oraz Danuta Rzepka - Bi

blioteka Publiczna Gminy Przodkowo.

Wykorzystanie Internetu w promocji biblioteki przedstawili Krzysztof Li

ty?ski Strona biblioteki na Facebooku. Z czym to si? je? oraz A w youtubie po

kazali .... czyli komentowany pokaz bibliotecznych film?w promocyjnych",
Jak dotrze? do u?ytkownika za pomoc? strony w serwisie Facebook, czego

oczekuj? u?ytkownicy, jak si? z nimi komunikowa?, jak sprawi?, aby nasza promo

cja by?a skuteczna - to kilka najwa?niejszych tematów poruszonych przez K. Lity?

skiego. I najwa?niejsze - je?eli zdecydujemy si? na zaistnienie na Facebooku, to

musimy mie? ?wiadomo??, ?e zadanie to b?dzie wymaga?o wiele czasu i uwagi
Prezentacja J. W?odarskiego mia?a na celu przedstawienie ró?nych filmów

promocyjnych zwi?zanych z bibliotekami: promuj?cych konkretne placówki,

zapowiadaj?ce wydarzenia przez nie organizowane oraz promuj?ce czytelnic
two. Zwrócono uwag? na konwencj?, d?ugo??, u?yte efekty, wykorzystanie
d?wi?ku i muzyki. Niestety, filmy promuj?ce biblioteki nie znajduj? wi?kszej
liczby odbiorców, obejrza?o je do 1000 widzów.

Ostatni? cz??ci? konferencji by?y warsztaty. Spo?ród 3. zorganizowanych
wybra?am prowadzony przez Ma?gorzat? Wojnowsk? i Grzegorza Bu?ko warsz

,
tat nt. organizacji eventów bibliotecznych. Zastanawiali?my si? czym jest event,

jakie s? jego cele, odbiorcy, za?o?enia (komunikat), ustalali?my bud?et, plan
wykonania eventu i przeprowadzili?my ewaluacj?, a wi?c co si? uda?o realizo

wa?, jakie korzy?ci osi?gn?li?my. Nast?pnie, podzieleni na grupy, planowali?my
event biblioteczny, maj?cy zach?ci? do przyj?cia do biblioteki, oporn?je?li cho

dzi o czytanie grup? odbiorców - gimnazjalistów.
Zako?czeniem by?o podsumowanie wszystkich warsztatów oraz dyskusja

Wymowny by? ul, ?e mogli?my uczestniczy? tylko w jednym warsztacie,
a konferencja ledwo sygnalizowa?a niektóre tematy.

Anna Kalniuk

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

Targi Innowacji i e-administracji dla Bibliotek

Kijów, 11 kwietnia 2011 r.

Dnia 11 kwietnia br. odby?y si? w Kijowie Targi Innowacji i e-administracji
dla Bibliotek. By?o to pierwsze forum bibliotekarzy Ukrainy. Jego organizatorem
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byli, m.in.: Ministerstwo Kultury Ukrainy, Bibliomist (ukrai?ski program dla bi

bliotek finansowany przez IREX - mi?dzynarodow? organizacj? wspieraj?c?

rozwój spo?ecze?stwa informacyjnego) oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Ukra

iny, W forum uczestniczy?o oko?o 450 osób - bibliotekarzy ukrai?skich, delegacje
z Polski, Litwy i Rumunii, gdzie IREX realizuje programy na rzecz bibliotek.

Organizatorem wyjazdu delegacji polskiej by?a Fundacja Rozwoju Spo?e
cze?stwa Informacyjnego, m.in. wspieraj?ca rozwój bibliotek w Polsce poprzez

Program Rozwoju Bibliotek (program jest skierowany do bibliotek z miejsco
wo?ci do 20 tysi?cy mieszka?ców). Uczestnikami delegacji polskiej byli: Jacek

Wojnarowski (prezes zarz?du Fundacji Rozwoju Spo?ecze?stwa Informacyjne

go, Dyrektor Programu Rozwoju Bibliotek), Katarzyna Morawska (FRSI), Do

rota Mo?cibrodzka i Ma?gorzata Pieczykolan (Wojewódzka Biblioteka Publicz

na im. H. Lopaci?skiego w Lublinie), Danuta Kawa?ko (Ksi??nica Zamojska
im. Sto K. Zamoyskiego w Zamo?ciu), Barbara Balicka i Bo?ena Janda (Woje
wódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie).

Podczas targów w Kijowie na stoisku polskim prezentowane by?y materia?y

dotycz?ce dzia?alno?ci bibliotek w Polsce. Ponadto w panelu przedstawiona zo

sta?a informacja z realizacji Programu Rozwoju Bibliotek i innowacyjne dzia?a

nia naszych bibliotek. Ksi??nica Zamojska prezentowa?a dzia?alno?? na rzecz

edukacji ekologicznej oraz prac? O?rodka Czytelnictwa Niepe?nosprawnych.

Dope?nieniem zawodowych prze?y? i nawi?zanej wspó?pracy by?o zwiedza

nie Kijowa, m.in. Soboru Sofijskiego z mozaikami i malowid?ami z XI wieku.

Danuta R. Kawa?ko
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I ciI POMOCE METODYCZNE

Kalendarz rocznic regionalnych 2012

l. Bodes Bogus?aw (1942-) - malarz, grafik, rze?biarz (70 rocznica urodzin)
2. Bryk Aleksander (1905-1982) - kompozytor, dyrygent, pedagog, autor hejna?u

zamojskiego (30 rocznica ?mierci)
3. Czernicki Tomasz (1886-1947) - adwokat, pose?, czo?owy dzia?acz polityczny

ijeden z najbardziej wp?ywowych przedstawicieli ?ycia publicznego w mi?dzy

wojennym Zamo?ciu (65 rocznica ?mierci)
4. Dmitroca Zbigniew (1962-) -

poeta, bajkopisarz, satyryk, t?wnacz (28 lutego -

50 rocznica urodzin)
5. Domaniewski Bogus?aw (1910-2002) - przyrodnik, podró?nik, krajoznawca

(10 rocznica ?mierci)
6. Du?awska Maria (1942-) - poetka, nauczycielka (31 marca - 70 rocznica uro

dzin)
7. Du?awski Rajmund (1937-) -

poeta, nauczyciel, in?ynier budownictwa

(31 sierpnia - 75 rocznica urodzin)
8. Du?czewski, Stanis?aw (1701-1767) - profesor Akademii Zamojskiej, autor

i wydawca s?ynnych kalendarzy (245 rocznica ?mierci)
9. Ettinger Salomon (1802-1856) - lekarz, jeden z pionierów literatury w j?zyku

jidysz (210 rocznica urodzin)
10. Fronczek W?odzimierz (1947-) -

poeta, prozaik, publicysta, krytyk literacki

(8 marca- 65 rocznica urodzin)
11. Grzyb Czes?aw (1952-) - ksi?dz pra?at, proboszcz katedry zamojskiej (60 rocz-

nica urodzin) .

12. Guzowski Krzysztof (1962-) ksi?dz, poeta, dr teologii, wyk?adowca KUL

(13 stycznia - 50 rocznica urodzin)
13. Herbst Stanis?aw (1907-1973) - wybitny historyk wojskowo?ci, miast i kultury

(12 lipca - 105 rocznica urodzin)
14. Izrael Ben Mosze - Izrael Zamo?? (1700-1772) - pionier ?ydowskiego O?wie

cenia w Polsce, filozof (240 rocznica ?mierci)
15. Ja?kiewicz Romuald (1857-1930) - organizator i pierwszy prezes S?du Okr?

gowego w Zamo?ciu (155 rocznica urodzin)
16. Kalinowski Teodor (1868-1922) - rejent, czo?owa posta? Zamo?cia w dwudzie

stoleciu mi?dzywojennym (90 rocznica ?mierci)
17. Kawa?ko Janusz (1957-) - dziennikarz, dzia?acz sportowy (55 rocznica urodzin)
18. Kie?bi?ski Czes?aw (1908-1922) - malarz, rze?biarz, autor polichromii sakral

nych (20 rocznica ?mierci)
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19. Klonowic Sebastian (1545-1602) -

poeta, t?wnacz, autor poematów polskich
i ?aci?skich (29 sierpnia - 410 rocznica ?mierci)

20. Klukowski Tadeusz (1931-1952) - adoptowany syn Zygmunta Klukowskiego,
. ?o?nierz Podziemia

21. K?ossowski Karol (1817-1890) - aptekarz, dzia?acz spo?eczny, przez 40 lat pro

wadzi? Aptek? Rektorsk? w Zamo?ciu (195 rocznica urodzin)
22. Kondraciuk Piotr (l 962- ) - historyk sztuki, muzealnik, kustosz wielu wystaw

muzealnych (50 rocznica urodzin)
23. Kozio? Hipolit (1907-1987) - nauczyciel, archiwista, dzia?acz o?wiatowy, regio

nalista (105 rocznica urodzin)
24. Kucharska Wiera (1932-) - poetka (5 pa?dziernika - 80 rocznica urodzin)
25. Lelewel Jan Pawe? (1796-1847) - in?ynier wojskowy, projektant Nowej Bramy

Lwowskiej, Lubelskiej i przebudowy bastionów (l65 rocznica ?mierci)
26. Leszczy?ski Mariusz (1957-) - biskup pomocniczy (3 kwietnia - 55 rocznica

urodzin)
27. Le?mian Boles?aw (1877-1937) - jeden z najwybitniejszych liryków polskich

okresu mi?dzywojennego (22 stycznia - 135 rocznica urodzin i 5 listopada -

75 rocznica ?mierci)
28. ?empicki Stanis?aw (l886-1947) - wybitny historyk, profesor Uniwersytetu

Lwowskiego, badacz kultury i literatury renesansowego Zamo?cia (2 grudnia-
65 rocznica ?mierci)

29. Madlerowa Wanda (1892-1969) - zas?u?ona nauczycielka i dyrektorka gimna

zium, dzia?aczka spo?eczna (120 rocznica urodzin)
30. Malletski Jan (l777-1846) - in?ynier wojskowy, genera?, autor modernizacji

twierdzy zamojskiej (235 rocznica urodzin)
31. Michalski Mieczys?aw (1912-1989) - ksi?dz, d?ugoletni rektor ko?cio?a ?w. Ka

tarzyny (l 00 rocznica urodzin)
32. Miler Stefan (1888-1962) - zas?u?ony profesor gimnazjów i liceów zamojskich,

za?o?yciel i d?ugoletni opiekun ogrodu zoologicznego (14 lutego - 50 rocznica

?mierci)
33. Misiura W?adys?awa (1922-) - poetka (l kwietnia- 90 rocznica urodzin)
34. Obst Grzegorz (l952-) -

prezes i wspó?za?o?yciel Klubu Jazzowego im. M. Ko

sza (60 rocznica urodzin)
35. Oszajca Wac?aw (1947-) - duszpasterz, poeta, prozaik, t?wnacz, autor utworów

dla dzieci (28 WJZe?nia- 65 rocznica urodzin)
36. Pa?czyk W?adys?aw (1942-) - pedagog, autor artyku?ów dotycz?cych kultury

fizycznej (70 rocznica urodzin)
37. Perec Icchak Lejb (1852-1915) - ?wiatowej s?awy pisarz, tworz?cy w j?zyku

jidysz (18 maja - 160 rocznica urodzin)
38. Pi?sudski Józef (1867-1935) - polityk, Naczelnik Pa?stwa, 5-krotnie odwiedza?

Zamo?? (5 grudnia - 145 rocznica urodzin)

64



39. Rogi?ska Halina (1884-1972) - nauczycielka, dyrektorka PLSP, animatorka

?ycia teatralnego w Zamo?ciu, poetka (40 rocznica ?mierci)
40. Rudomicz Bazyli (ok. 1624-1672) - profesor i rektor Akademii Zamojskiej,

prawnik, lekarz, kronikarz (340 rocznica ?mierci)
41. Skotnicki Henryk Jakub (1898-1967) - zamojski okulista, lekarz medycyny,

dzia?acz kulturalny, czo?owa posta? powojennego ?ycia kulturalnego (45 roczni

ca ?mierci)
42. Skulski Leopold (1877-1945) - polityk, premier RP, minister (15 Iistopada-

135 rocznica urodzin)
43. Sochaniewicz Kazimierz (1892-1930) - historyk, archiwista, twórca "Kroni

ki Powiatu Zamojskiego" i "Teki Zamojskiej" (120 rocznica urodzin)
44. Splewi?ski Ryszard (1927-1994) - fotograf(85 rocznica urodzin)
45. Staniszewski Wac?aw (1907-1979) - ksi?dz, doktor teologii, w 1939 r. przecho

wywa? "Ho?d Pruski" Jana Matejki (105 rocznica urodzin)
46. Sztern Jan (1922-) -

poeta (15 kwietnia - 90 rocznica urodzin)
47. Urba?ski Andrzej (1957-) - archeolog, dyrektor Muzeum Zamojskiego

(55 rocznica urodzin)
48. Ursinus Jan (1562-1613) - lekarz i filolog, profesor Akademii Zamojskiej

(450 rocznica urodzin)
49. Weremczuk Stanis?aw (1922-) -

poeta, prozaik, pisarz dramatyczny, publicysta

(19 sierpnia- 80 rocznica urodzin)
50. Zamoyski Jan (1542-1605) - kanclerz i hetman wielki koronny, za?o?yciel Za

mo?cia i Ordynacji Zamojskiej (19 marca - 470 rocznica urodzin)
51. Zakrzewski Waldemar (1937) -

re?yser teatralny, scenarzysta, kierownik lite

racki, za?o?yciel MT A, dyrektor PLSP w Zamo?ciu (75 rocznica urodzin)
52. Zamoyski Jan (1912-2002) -

szesnasty, ostatni ordynat (12 czerwca - 100 rocz

nica urodzin i 29 czerwca - 10 rocznica ?mierci)
53. Zamoyski Marcin (1947-) - prezydent miasta Zamo?cia, wojewoda zamojski

(30 pa?dziernika - 65 rocznica urodzin)
54. Zin Wiktor (1925-2007) - architekt, historyk sztuki, konserwator (17 maja -

5 rocznica ?mierci)
55. ?ubrowa Joanna (1786-1852) - pierwsza kobieta odznaczona krzy?em Virtuti

Militari (160 rocznica ?mierci)

W roku 2012 mija:
- 240 rocznica I rozbioru Polski - Zamo?? dostaje si? pod panowanie Austrii (1772)
- 45 rocznica za?o?enia Biura Wystaw Artystycznych (1967)
- 100 rocznica powstania "Centralki" - restauracji "Centralna" w Zamo?ciu (1912)
- 20 rocznica utworzenia Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (bulla papieska

z dn. 25.03.1992)
- 85 rocznica wzniesienia Domu Czynszowego (ul. Pi?sudskiego 18) - pierw

szego w Zamo?ciu komunalnego budynku mieszkalnego (1927)
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- 15 rocznica utworzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierz?t (1997)
- 90 rocznica powo?ania w Zamo?ciu Towarzystwa Opieki nad Zwierz?tami (1922)
- 70 rocznica likwidacji getta ?ydowskiego na Nowym Mie?cie w Zamo?ciu

(20.10.1942)
-40 rocznica powstania nowego hejna?u zamojskiego, skomponowanego przez

Aleksandra Bryka (1972)
- 30 rocznica powstania Jazz Club im. Mieczys?awa Kosza - "Kosz" (31.05.1982)
- 20 rocznica nadania Zamojskiej Kolegiacie miana ko?cio?a katedralnego (1992)
-35 rocznica otwarcia Klubu Mi?dzynarodowej Prasy i Ksi??ki (10.01.1977-

30.09.1996)
- 95 rocznica utworzenia "Ksi?garni Polskiej" z inicjatywy Stefana i Zygmunta

Pomara?skich (15.12.1917)
-205 rocznica utworzenia Ksi?stwa Warszawskiego przez Napoleona Bonapar

te. Zamo?? od 1807 do 1815 roku znalaz? si? pod panowaniem francuskim

- 20 rocznica wpisania Zamo?cia na List? ?wiatowego Dziedzictwa Kulturalne-

go UNESCO (14.12.1992)
- 50 rocznica powstania M?odzie?owego Teatru Aktualno?ci (1.12.1962)
- 25 rocznica otwarcia Muzeum Sakralnego Kolegiaty Zamojskiej (25.1 0.1987)
- 190 rocznica powstania Nowej Osady, póiniejszej dzielnicy Nowe Miasto

- 70 rocznica utworzenia Obozu Przesiedle?czego u zbiegu ulic Okrzei i Pi?sud-

skiego (27.11.1942)
- 20 rocznica otwarcia Osiedlowego domu Kultury Spó?dzielni Mieszkaniowej

im. J. Zamoyskiego "Okr?glak" (2.11.1992)
- 20 rocznica powstania Szko?y Ta?ca Magdaleny i Janusza Myków
-15 rocznica utworzenia Wy?szej Szko?y Zarz?dzania i Administracji (13.08.1997)
-15 rocznica utworzenia Zamojskiej Korporacji Energetycznej (31.12.1997)
- 45 rocznica utworzenia Zamojskiego Towarzystwa Przyjació? Nauk (18.06.1967)

Bibliografia:

K?dziora A. - Encyklopedia miasta Zamo?cia, Che?m 2000

K?dziora A. - Encyklopedia ludzi Zamo?cia, Zamo?? 2007

Smolarz J. - Pisarze lubelscy, Lublin 1980
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I ciJZESTA WIENIA BmUOGRAFICZNE

Nabytki regionalne Ksi??nicy Zamojskiej
Kolekcja stycze? -lipiec 2011r.

l. Akademia Zamojska i Akademia Ostrogska w perspektywie historyczno
kuhurowej : wspó?czesne implikacje dla wspó?pracy transgranicznej / red. Henryk

Cha?upczak [et al.]. - Zamo??: Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa, 2010

2. Antoniak, Piotr : Zapomniane pogranicze - dekanat Uhnowski / Piotr Anto

niak, Jerzy Chodor, Wasyl S?obodian ; Fundacja Kultury Duchowej Pograni
cza. - Lublin: Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza, 2005

3. Antoniuk, Wac?aw Grzegorz: Moniatycze. Okolice, historia, politykierzy. -

Lublin: Wac?aw Grzegorz Antoniuk, [2009]

4. Ars armeniaca : sztuka ormia?ska ze zbiorów polskich i ukrai?skich: katalog
wystawy / [Muzeum Zamojskie; red. nauk. Waldemar Deluga]. - Zamo??:

Muzeum Zamojskie, 2010

5. Babel, Isaak Emmanuilovic : Armia Konna i inne utwory / Izaak Babel; prze?.

Jerzy Pomianowski. - Warszawa: Polityka Spó?dzielnia Pracy, 2010

6. Baranowski, Zenon ?ukasz: Mi?dzy Lasami Janowskimi a wzgórzami Rozto

cza Gorajskiego : przewodnik nie tylko dla turystów po powiecie janowskim /

Zenon ?ukasz Baranowski. - Zamo??: Atut Biuro Promocji, 2011

7. Bardel, Marcin: Z Krasnobrodu przez obozy i obczyzn? do rodzinnych stron /

Marcin Bardei ; opracowa?, wst?pem i przypisami opatrzy? oraz poda? do dru

ku Edward Walewander. - Lublin: Oddzia? Lubelski Stowarzyszenia "Wspól
nota Polska", 1994

8. Biblioteka skarbnic? wiedzy o regionie: materia?y z ogólnopolskiej konferen

cji Zamo?? 19 maja 2011 r. / red. Danuta R Kawa?ko. - Zamo??: Ksi??nica

Zamojska im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu, 2011

9. Bieli?ska-Sturm, Irena: O Lublinie ... i nie tylko ... przez ca?y rok / Irena Bie

li?ska-Sturm, - Stevens Point: Point Publications, 2011

10. Bijas, Robert: Ptaki i ssaki Roztocza: najcz??ciej spotykane / Robert Bijas. -

Zamo??: Zak?ad Poligraficzny, 2010

II. Biuletyn G?ównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. T. 6 /

G?ówna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. - [Warszawa] :

Wydaw. Ministerstwa Sprawiedliwo?ci, 1951
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12. Biuletyn G?ównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. T. 16/

G?ówna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. - Warszawa :

Wydaw. Ministerstwa Sprawiedliwo?ci, 1967

13. Biuletyn G?ównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. T. 17 /

G?ówna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. - Warszawa :

Wydaw. Ministerstwa Sprawiedliwo?ci, 1967

14. Biuletyn G?ównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. T. 19/

G?ówna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. - Warszawa:

Wydaw. Ministerstwa Sprawiedliwo?ci, 1968

15. Biuletyn G?ównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. T. 22 /

G?ówna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce. - Warszawa:

Wydaw. Ministerstwa Sprawiedliwo?ci, 1971

16. Borodej, Michalina : Wiosko moja, wiosko mi?a: utwory zebrane / Michalina

Borodej ; wybór, opracowanie, wst?p Zbigniew Waldemar Oko?. - Che?m :

Starostwo Powiatowe w Che?mie, 2003

17. Borsukiewicz, Bronis?aw : Nasz chleb powszedni / Bronis?aw Borsukiewicz ;

[red. i wst?p Donat Niewiadomskt].- Lublin: Wydawnictwo Polihymnia, 2006

18. Bramy Roztocza: Zwierzyniec i Narolliderarni rozwoju kultury i turystyki
Roztocza / [zdj?cia Andrzej Koziara, Artur ?uchowski, Robert Pinkowicz ;

wybór prac i uk?ad Artur ?uchowski]. - DonBrando Sp. z 0.0. [ok. 2010]

19. Brytan, Tomasz: Gmina Bi?goraj / Tomasz Brytan.
- Krosno: .Apla", 2000

20. Bug: rzeka która ??czy / [red. Stefan Koz?owski, Janusz Ku?mierczyk ; prze?.
z ukr. Magdalena Kamola]. - Piaski: Ekologiczny Klub UNESCO. Pracownia

na Rzecz Bioró?norodno?ci, 2002

21. Burda, Stanis?awa : Psalmodi? sokaI's'ka / Stanislava Burda; per. Uli? Pivto

rak, Maria Pokal'?uk ; ris. Al'fred P?ibi?, - Lublin: Norbertinum Wydawnic
two - Drukarnia - Ksi?garnia, 2009

22. Chachaj, Jacek: Pocz?tki ko?cio?ów lubelskich w ?wietle legend i przekazów

historycznych / Jacek Chachaj ; przedm. Czes?aw Deptu?a - Lublin: Wydaw
nictwo Werset, 2010

23. Charakterystyka wód granicznego odcinka rzeki Bug w latach 1990-1996/ [t?.
w j?z. ros. Oksana Kowalczuk ; Pa?stwowa Inspekcja Ochrony ?rodowiska

etc.]. - Che?m: Pa?stwowa Inspekcja Ochrony ?rodowiska, 1997

24. Cimek, Edward Franciszek: Pod skrzyd?ami or?a / Edward Franciszek Cimek.

- Izbica: Edward Franciszek Cimek, 2010

25. Cis?o, Boles?aw: Kalendarium tomaszowskich wydarze? / Boles?aw Cis?o. -

Tomaszów Lubelski: O?rodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy, 2010
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26. Czacharowski, Andrzej: Przewodnik krajoznawczy po Bi?goraju: informator

turystyczny / aut. Andrzej Czacharowski, Marian Kurzyna. - Bi?goraj: Powia

towy O?rodek Informacji Turystycznej, 2005

27. Czarnota, Krzysztof: Nios?ca rado?? / Krzysztof Czarnota. - Pozna?: .Zysk
i S-ka", cop. 2003

28. Czy nauka zast?pi religi?? / pod red. Bartosza Bro?ka i Janusza M?czki. - Kra

ków: Copemicus Center Press, 2011

29. Czynniki endogeniczne rozwoju Polski Wschodniej / red. nauk. Dariusz

1. B?aszczuk, Marian Stefa?ski. - Lublin: lnnovatio Press Wydawnictwo Na

ukowe Wy?szej Szko?y Ekonomii i Innowacj i, 2010

30. ?wiek, Dorota: 40 [Czterdzie?ci) lat Szkó? Ekonomicznych w Tomaszowie

Lubelskim: monografia Zespo?u Szkó? nr 2/ Dorota i Leopold ?wiek. - To

maszów Lubelski: Zespó? Szkó? Ekonomicznych, [2003]

31. Depo, Wac?aw Tomasz: Chrystus kerygmatyczny w nauce Martina Kahl

era (1835-1912) / Wac?aw Depo.
- Warszawa: Oficyna Wydawniczo

Poligraficzna "Adam", 2010

32. Depo, Wac?aw Tomasz: Dotkn?? Chrystusa / Wac?aw Depo. - Warszawa:

Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna ,,Adam", 2008

33. Depo, Wac?aw Tomasz: Raduj si? twoj? wiar? ... / Wac?aw Depo.
- Warsza

wa : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna ,,Adam", 2009

34. D?bowska, Maria: Duchowie?stwo diecezji ?uckiej : ofiary wojny i represji

okupantów 1939-1945 / Maria D?bowska, Leon Popek. - Lublin: Wydawnic
two Polihymnia, 2010

35. Dmowski, Rafa?: Motocyklem po Mazowszu, Kielecczy?nie, Lubelszczy?nie
i Ksi?stwie ?owickim / Rafa? Dmowski, Marek Harasimiuk. - Warszawa :

Wydawnictwa Komunikacji i ??czno?ci, 2008

36. 2 Eskadra Wywiadowcza (1918-1921) : w fotografiach z albumu Feliksa Przy

stupy / wst?pem opatrzyli Janusz ?osowski, Eugeniusz Misiewicz ; [red. Eu

geniusz Misiewicz, Pawe? Brodzisz). - ??czna : Centrum Kultury, 2010

37. Druga po Jasnej Górze: twierdza Zamo?? w czasach potopu szwedzkiego /

[red. nauk. Piotr Kondraciuk). - Zamo??: Muzeum Zamojskie, 2006

38. 20 lat samorz?du terytorialnego w Polsce: do?wiadczenia i perspektywy / red.

naukowa Krzysztof Grabczuk i Marcin Szewczak. - Lublin: Gaudium, 2010

39. Dzieje gminy Szczebrzeszyn: praca zbiorowa / pod red. Reginy Smoter Grzesz

kiewicz i Bogus?awa Garbacika - Szczebrzeszyn : Gmina Szczebrzeszyn, 201 O

40. 90-lecie Izby Adwokackiej w Lublinie: szkice o dziejach adwokatury lubel

skiej / pod red. Piotra Sendeckiego. - Lublin : Okr?gowa Rada Adwokacka

Izby Adwokackiej, 2009
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41. Ewolucja ?ycia i ewolucja wszech?wiata / pod red. Janusza M?czki i Paw?a

Polaka. - Kraków: Copemicus Center Press : Konsorcjum Akademickie. Wy

dawnictwo, 2011

42. Flisi?ski, Jerzy: Bia?a na Podlasiu : dzieje miasta i okolic do 1795 r. / Jerzy
Flisi?ski. - Bia?a Podlaska: Miejska Biblioteka Publiczna, 2009

43. Ga?czy?ska-Szurek, Bo?ena: Tajemnice greckiej Madonny / Bo?ena Ga?czy?
ska-Szurek. - Gdynia: Novae Res, 2011

44. Gmina Bi?goraj: przewodnik krajoznawczo-przyrodniczy / [tekst Tomasz Bry

tan; zdj?cia Grzegorz Szkutnik]. - Bi?goraj: Wydawnictwo Lipiec, 2010

45. Gruner, Wies?awa: Tarnawatka / Wies?awa Gruner. - Tarnawatka, Zamo??:

TN Studio, 2011

46. Guzowski, Krzysztof: Ogrody / Krzysztof Guzowski. - Sandomierz: Wydaw.

Diecezjalne, cop.1999

47. Gzella, Alojzy Leszek: Tylko Polska: ?o?nierze Andersa pod wodz? BerIin

ga / Alojzy Leszek Gzella. - Lublin: Drukarnia Best Print : Gal, 20 10

48. Hrubieszów i Ziemia Hrubieszowska / red. [Stanis?aw Jadczak]. - [Lublin] :

Express Press, 2005

49. Jakubiec, Andrzej: 40 lat Chmielaków / [Andrzej Jakubiec; i?. Jerzy Cabaj; t?.

Ma?gorzata Linek, Agnieszka Banaszak, Bogus?awa Marczak]. - Krasnystaw:

Fotpress, 2010

50. Jaroszy?ski, Wac?aw: 33 miesi?ce zes?ania na Uralu / Wac?aw Jaroszynski. -

Lublin: Norbertinum, 2010

51. J?zyk polski: wspó?czesno??, historia vm / pod red. W?adys?awy Ksi??ek

Bry?owej, Henryka Dudy. - Zamo??: Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa, 2010

52. Jubileusz 50-lecia Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego / [zespó?
red. Bogumi?a Dragan-Szkodzi?ska et al.]. - Hrubieszów; Lublin: Poli

hymnia, 20 10

53. Karczmarczyk, Marian: Z bliska po pyskach / Marian Karczmarczyk ; [wst?p
Maria Du?awska ; i?. Sylwia Malon]. - Lublin: Polihymnia, 20 l O

54. Klonowski, Alfons Franciszek: Strój warmi?ski / A. Franciszek Klonow

ski; [plansza barwna: Jerzy Karolak ; uk?ad graf. Adam Glapa] ; Polskie

Towarzystwo Ludoznawcze we Wroc?awiu. - Wroc?aw: Polskie Towarzy
stwo Ludoznawcze, 1960

55. Kolberg, Oskar: Ru? Czerwona. Cz. l/Oskar Kolberg; [z rpsów oprac. W?a

dys?aw Kuraszkiewicz, Bogus?aw Linette, Medard Tarko ; red. Medard Tar

ko] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Warszawa; Kraków: Ludowa

Spó?dzielnia Wydawnicza: Polskie Tow. Muzyczne, : Warszawa., 1976
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56. Kolberg, Oskar: Ru? Czerwona. Cz. 2, z. l/Oskar Kolberg; [z rpsów oprac.

W?adys?aw Kuraszkiewicz, Bogus?aw Linette, Medard Tarko ; red. Medard

Tarko] ; Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. - Warszawa; Kraków: Polskie

Tow. Muzyczne, 1978

57. Korneluk, Janusz: W?odawa: miasto 3 kultur / [oprac. tekstu Janusz Korneluk,

KrzysztofKusiuk, Joanna Pogonowska; zdj. Zbigniew D?biec et aJ. ; t?. Grze

gorz Bednarczyk]. - Kwidzyn; W?odawa: Vega Studio: Urz?d Miasta, 2009

58. Kozio?, Urszula: Horrendum / Urszula Kozio?. - Kraków: Wydaw. Literackie, 20 l O

59. Kraszewski, JózefIgnacy : Bajbuza : czasy Zygmunta In / JózefIgnacy Kra

szewski. - Wyd. 4. - Warszawa: Ludowa Spó?dzielnia Wydawnicza, 1986

60. Krawczuk, Wojciech: Sumariusz metryki koronnej: ksi?ga wpisów kancelarii

koronnej podkanclerzego Tomasza Zamoyskiego z lat 1628-1635 ze zbiorów

sztokholmskiego Riksarkivet sygnatura Skokloster E[nskilda] 8636/ Wojciech
Krawczuk. - Kraków: Historia lagiellonica, 1999

61. Królikowski, Bohdan: U?a?ska jesie?: szkice do dziejów kawalerii II Rze

czypospolitej / Bohdan Królikowski. - Lublin: mKUL, cop. 2002

62. Kruk, Zbigniew: Z Armii Krajowej na Sybir: wspomnienia / Zbigniew Kruk ;

[oprac. Dariusz Górny]. -Zamo??: Zak?ad Poligraficzny, 2010

63. Kurzyna, Marian: Spotkania z przyrod? na szlakach turystycznych Ziemi Bi?

gorajskiej : przewodnik / Marian Kurzyna : fot. Andrzej Czacharowski, Pauli

na Czacharowska. - Wyd. 2. - Bi?goraj: "Helvetica", 2009

64. Kuwa?ek, Robert: Obóz zag?ady w Be??cu / Robert Kuwa?ek. - Lublin: Pa?

stwowe Muzeum na Majdanku, 20 l O

65. Ku?ma, Ewa: Dzia?alno?? kulturalno-o?wiatowa w?adz pa?stwowych i samorz?

dowych w powiecie zamojskim w latach 1944-1956 / Ewa Ku?ma - Zamo?? :

Wy?sza Szko?a Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego, 2008

66. Ku?ma, Ewa : Polityka przemys?owo-handlowa w?adz pa?stwowych, samo

rz?dowych i spó?dzielczych w powiecie zamojskim w latach 1944-1948 / Ewa

Ku?ma. - Zamo??: W)"?13za Szko?a Humanistyczno-Ekonomiczna, 2009

67. Leksykon harcerstwa / praca pod red. Olgierda Fietkiewicza. - Warszawa:

M?odzie?owa Agencja Wydawnicza, 1988

68. Le?mian, Boles?aw: Zwiedzam wszech?wiat: wybór wierszy / Boles?aw Le

?mian [pseud.] ; wybór, wst?p i oprac. W?odzimierz Bolecki ; [i?. Mieczys?aw

Wasilewski]. - Warszawa: "?wiat Ksi??ki", 1996

69. Literatura w?oska na tle literatury europejskiej i ?wiatowej: materia?y z semi

narium popularnonaukowego, Zamo??, 11 czerwca 2010 r. / Ksi??nica Zamoj
ska im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego.

- Zamo?? : Ksi??nica Zamojska im.

Stanis?awa Kostki Zamoyskiego, 2010
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70. Lorentz, Ewa: Ko?ció? i klasztor ojców franciszkanów w Zamo?ciu: informa

tor historyczny wydany w pierwsz? rocznic? rekoncyliacji ko?cio?a dokonanej
25 marca 1994 roku przez ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej bi

,

skupa Jana ?rutw? / Ewa Lorentz. - Niepokalanów : Wydawnictwo Ojców
Franciszkanów, 1995

71. Ludno??, ruch naturalny i migracje w województwie lubelskim w 2008 r. /

zesp. red. Kazimierz Tucki [et al.] ; Urz?d Statystyczny w Lublinie. - Lublin:

Urz?d Statystyczny, 2009

72. Ludno??, ruch naturalny i migracje w województwie lubelskim w 2009 r. /

zesp. red. Krzysztof Markowski [et al.] ; Urz?d Statystyczny w Lublinie. - Lu

blin: Urz?d Statystyczny, 2010

73. Ludowo?? dawniej i dzi? / red. Ryszard Górski i Julian Krzy?anowski. - Wro

c?aw: Zak?ad Narodowy im. Ossoli?skich Wydaw. PAN, 1973

74. ?obocki, Mieczys?aw: O SOS Wioskach Dzieci?cych / Mieczys?aw ?obocki.

- Kraków: Impuls, 2011

75. ?owczak, S?awomir: Burzliwa historia Markuszowa / S?awomir ?owczak. - Mar

kusz6w: Markuszowskie Towarzystwo Regionalne. - Lublin: Polihymnia, 2001

76. Maci?g, Józef: Z wielkiego ucisku : b?ogos?awieni m?czennicy Ziemi Lubel

skiej i Zamojskiej (1939-1945) / Józef Maci?g. - Lublin: Gaudium, 1999

77. Mazur, Janusz: Architektura sakralna pogranicza: ko?cio?y i cerkwie Rozto

cza i Ziemi Lubaczowskiej / [aut. tekstu Janusz Mazur].
- Lubaczów: Stowa

rzyszenie Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej ; Przemy?l: Mercator, 2009

78. Mazur, Tadeusz: Walka. Gwardia Ludowa i Armia Ludowa / mat. zebr. i oprac.

Tadeusz Mazur, Jerzy Tomaszewski. - [Warszawa] : Wydaw. Min. Obrony Na

rodowej, 1963

79. Mierzwi?ski, Henryk: Bia?a Podlaska w latach 1918-1939/ Henryk Mierz

wi?ski. - Bia?a Podlaska: Miejska Biblioteka Publiczna, 2010

80. Migracje a rynek pracy w województwie lubelskim : prognozy opracowane

w ramach projektu: praca zbiorowa / [oprac. Krzysztof Kwa?niewski, Edyta

?aszkiewicz, Joanna StopoIska ; red. nauk. Micha? Mackiewicz; Instytut Nauk

Spo?eczno-Ekonomicznych. - Warszawa: CBOS, 2011

81. Migracje a rynek pracy w województwie lubelskim : raport z bada? przepro

wadzonych w ramach projektu : praca zbiorowa / red. nauk. Miros?awa Gra

bowska ; [aut. Katarzyna Kowalczuk et al. ; Centrum Badania Opinii Spo?ecz

nej]. - Warszawa: CBOS, 2011

82. Migracje a rynek pracy w województwie lubelskim: rekomendacje opracowa

ne w ramach projektu: praca zbiorowa / red. nauk. Piotr Krajewski ; Instytut
Nauk Spo?eczno-Ekonomicznych. - Warszawa: CBOS, 2011
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83. Misiura, Alina: Tomaszów Lubelski w dwudziestoleciu 1918-1939 / Alina

Misiura. - Warszawa: Bel Studio, 2010

84. Motyka, Grzegorz: Od rzezi wo?y?skiej do akcji "Wis?a" : konflikt polsko
ukrai?ski 1943-1947/ Grzegorz Motyka. -Kraków: Wydaw. Literackie, 2011

85. Nasiadka, Marek: Podlaski prze?om Bugu: przewodnik nie tylko dla turystów /

Marek Nasiadka. - Rzeszów: Wydawnictwo Turystyczne Pawe? W?ad, 2010

86. Nasiadka, Marek: Turystyczne bramy Roztocza Naroi-Zwierzyniec: przewod
nik turystyczny / Marek Nasiadka - Naroi-Zwierzyniec: [bez nazwy], 2010

87. Niebelski, Eugeniusz: Zmierzch powstania styczniowego w Lubelskiem i na

Podlasiu (1864-1872) / Eugeniusz Niebelski ; Lubelskie Towarzystwo Na

ukowe. - Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 1993

88. Nied?wiedi, Józef: Dzieje miejscowo?ci gminy Grabowiec powiat zamojski /

JózefNied?wiedi, Ewa Nied?wiedi. - Grabowiec : Gminny O?rodek Kultury ;

Zamo??: Akapit, 2011

89. Nigdy ci? nie zapomn?: wydawnictwo pokonkursowe / Powiatowa i Miejska
Biblioteka Publiczna im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu. - Za

mo??: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanis?awa Kostki Za

moyskiego, 2006

90. Niklewicz, Maria: Wierz, cudu doznasz / Maria Niklewicz. - Zamo??: Dru

karnia Attyla, 2008

91. Niklewicz, Maria: Wyp?y? na g??bi? / Maria Niklewicz. - Zamo??: Drukarnia

Attyla, 2008

92. Niklewska, Jolanta: Prywatne szko?y ?rednie w Warszawie 1905-1915/ Jolan

taNiklewska.- Warszawa: Pa?st. Wydaw. Naukowe, 1987

93. O edukacji dawnych Polaków: materia?y z XVI-XVII wieku / wybra?a i oprac.

Teresa Duralska-Macheta ; [oprac. graf. Anna Stylo-Ginter ; s?owo wst?pne

Bogdan Suchodolski].- Warszawa: "NaszaKsi?gamia", 1982

94. Ochrona ?rodowiska w województwie lubelskim w 2004 r. / [pod red. Kazi

mierza Tuckiego] ; Urz?d Statystyczny w Lublinie. - Lublin: Urz?d Staty

styczny, 2005

95. Odorowski, Waldemar: Pa?ac w Koz?ówce. - Lublin: Krajowa Agencja Wy

dawnicza, 1985

96. 80 lat Pa?stwowego Gimnazjum i Liceum im. Bartosza G?owackiego w Toma

szowie Lubelskim : Zjazd Absolwentów Jubilatki i II Liceum Ogólnokszta?c?

cego / zespó? red. Marian Bury [et al.]. - Tomaszów Lubelski: Komitet Orga

nizacyjny Obchodów 80-lecia Pa?stwowego Gimnazjum i Liceum, 1997
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97. 85 lat energetyki zamojskiej: [1919-2004] / red. Marek Jawor; tekst Alicja

Zych-Adarnczuk [et al.] ; Zamojska Korporacja Energetyczna SA. - Wyd. 2

popr. i uzup.
- Zamo??: Atut Biuro Promocji, 2004

98. Osoby niepe?nosprawne na rynku pracy Lubelszczyzny / Pawe? Rydzewski [et

al.].-Lublin: Wydawnictwo WSPA, 2011

99. Osoby po 45. roku ?ycia na rynku pracy Lubelszczyzny: prognozy opracowa

ne w ramach projektu: praca zbiorowa / [oprac. Edyta Laszkiewicz, Joanna

Stopo Iska, Agnieszka Szkudlarek ; red. nauk. Micha? Mackiewicz ; Instytut
Nauk Spo?eczno-Ekonomicznych; CBOS]. - Warszawa: CBOS, [2010]

100. Osoby po 45. roku ?ycia na rynku pracy Lubelszczyzny: raport z bada? prze

prowadzonych w ramach projektu : praca zbiorowa / red. nauk. Miros?awa

Grabowska, Janusz Durlik ; Instytut Nauk Spo?eczno-Ekonomicznych ;

CBOS].- Warszawa: CBOS, [2010]

101. Osoby po 45. roku ?ycia na rynku pracy Lubelszczyzny: rekomendacje opra

cowane w ramach projektu : praca zbiorowa / [oprac. Piotr B??dowski ; red.

nauk. Piotr Krajewski ; Instytut Nauk Spo?eczno-Ekonomicznych; CBOS]. -

Warszawa: CBOS, [2010]

102. 50 [pi??dziesi?t] lat Pa?stwowej Szko?y Muzycznej I i II stopnia im. Karola

Szymanowskiego w Zamo?ciu / pod red. Eliza Leszczy?ska-Pieniak, - Za

mo??: Stowarzyszenie Niezale?ny O?rodek Kultury, 1999

103. Pe?na harmonia / [tekst Krystyna Murant et al. ; oprac. graf. Tadeusz Siera

dzan]. -Pu?awy: Zak?ady Azotowe ,,Pu?awy" S.A., 1996

104. .Pod niebem pó?nocy" : z dziejów polsko-w?oskich zwi?zków artystycznych /

[red. nauk. i oprac. Piotr Kondraciuk] ; Muzeum Zamojskie w Zamo?ciu. -

Zamo??: Muzeum Zamojskie, 2010

105. Podkowik, Jan : Nie wszystko umiera. monografia cmentarza grzebalnego
w Hrubieszowie / Jan Podkowik. - Lublin: Polihymnia, 2007

106. Pogranicze polsko-ruskie we wczesnym ?redniowieczu na Lubelszczy?nie :

praca zbiorowa / pod red. Ewy Banasiewicz-Szyku?y ; Lubelski Wojewódzki
Konserwator Zabytków w Lublinie. - Lublin: Wojewódzki Urz?d Ochrony

Zabytków, 2009

107. Polakowski, Andrzej: Po?egnanie taboru 1967 : fotografie / Andrzej Polakow

ski. - Lublin: Petit Sk?ad - Druk- Oprawa: na zlec. O?rodka "Brama Grodzka

- Teatr NN", 2007

]08. Polit, Jan: Hrubieszowskie legendy, podania i opowiadania, wiersze / Jan Po

lit; [wybór i oprac. Bo?ena M?czka; i?. Jerzy Szpot]. - Wo?ajowice: Gminy
O?rodek Kultury, 2004
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109. Polkowska, Irena: Krajobrazy wzrusze?: wiersze / Irena Polkowska ; wybór
red. i oprac. Marian Adam Kasprzyk ; i1. Stanis?aw Kasprzyk, Dagmara Ka

sprzyk-Gelebart, Dorota Keller. - Szczecin: Akcydens Drukarnia, 2010

110. Polkowska, Irena: Vancouver - moja mi?o??: czyli "B??kitne Bolero" / Irena

Polkowska. - Szczecin: Akcydens Drukarnia, 2008

111. Polski, Adam : Kryptonim ,,Powtórka" : materia?y i dokumenty z powtórzo

nych wyborów do Gromadzkiej Rady Narodowej w okr?gu wyborczym Bo

niewo gmina Fajs?awice w 1984/1985 roku : (w 25 rocznic? wydarze?) /

Adam Polski. - Lublin; Fajs?awice Towarzystwo Przyjació? Fajs?awic, 2009

112. Polsko-Ukrai?ska Strategia Wspó?pracy Transgranicznej na lata 2007-2015 /

zespó? autorski Witold Wo?oszyn; red. Ma?gorzata Langiewicz. - Lublin :

Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Wspó?pracy Samorz?dowej

"Dom Europy", 2008

113. Pomorska, Karina : Ró?e w?ród mg?y: pisemne rozmaito?ci / Karina Pomor

ska [pseud.]. - Tolkmicko: Radwan, 2011

114. Pomorska, Karina : W kajdanach mi?o?ci / Karina Pomorska [pseud.]. -

Tolkmicko: Radwan, 2010

115. Potencja? ekonomiczny miast w województwie lubelskim w latach 2000-

2004/ [zespó? red. Kazimierz Tucki et a1.] ; Urz?d Statystyczny w Lublinie.

Lublin: Urz?d Statystyczny 2005

116. Powiat ??czy?ski, region ?ó?kiewski : przewodnik turystyczny / red. Adam

Niwi?ski [et aL] ; t?. [z j. ukrai?skiego] Olga Osadczy; fot. Stanis?aw Tur

ski [et al.]. - L?czna : [Starostwo Powiatowe], 2007

117. Prusicka-Ko?con, Ewa: Zamek w Kry?owie / Ewa Prusicka-Ko?con. - Za

mo??: Witryna Kresowa Zdzis?aw Kazimierczuk, 2010

118. Przegon, Wojciech: Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym
w Krakowie : kronika Z. 2 / Wojciech Przegon ; [Uniwersytet Rolniczy
w Krakowie. Architektura Krajobrazu - Studia Mi?dzywydzia?owe. Wydzia?

In?ynierii ?rodowiska i Geodezji].
- Kraków: Wojciech przegon, 2011

119. Przemiany demograficzne w województwie lubelskim w latach 2000-2004 /

[kom. red. Kazimierz Tucki et aL]. - Lublin: Urz?d Statystyczny, 2005

120. Przewodnik krajoznawczy po Bi?goraju z propozycjami ?cie?ek dydaktycz

nych / [red. Marian Kurzyna]. - [Bi?goraj: Szko?a Podstawowa Nr 1],1997

121. Raport o stanie ?rodowiska województwa lubelskiego w 2000 roku / [red. Jo

anna Ba?kowska-Królikowska] ; Inspekcja Ochrony ?rodowiska. Wojewódzki

Inspektorat Ochrony ?rodowiska w Lublinie, Lubelski Urz?d Wojewódzki
w Lublinie. Wydzia? Ochrony ?rodowiska i Rolnictwa, Wojewódzki Fundusz
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Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. - Lublin: Biblioteka

Monitoringu ?rodowiska, 2001

122. Rebizant-Siwi?o, Monika : Singiel / Monika Rebizant-Siwi?o. - [Brwinów] :
,

lnterwers, 20 l O

123. Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego 2010 / Urz?d Statystyczny
w Lublinie = Statistical Yearbook of Lubelskie Voivodship / Statistical Office

in Lublin; [kom. red. przewodn. Krzysztof Markowski]. - Lublin: Urz?d Sta

tystyczny w Lublinie, 20 l O

124. Roztocza?skie spotkania: wyk?ady otwarte w O?rodku Edukacyjno - Muzeal

nym Roztocza?skiego Parku Narodowego. T. 3, (2000-2001) / [red. Alina

Anasiewicz, Bogus?aw Chmiel] ; Roztocza?ski Park Narodowy. - Zwierzy
niec : RPN, 2002

125. Roztocza?skie spotkania: wyk?ady otwarte z lat 2004-2005. T. 5/ [red. Pawe?

Marczakowski, Lucyna Dro?dziel, Aneta Ukalska] ; Roztocza?ski Park Naro

dowy. - Zwierzyniec: RPN : Wydawnictwo Lipiec, 2008

126. Roztocze : region pogranicza przyrodniczo-kulturowego : materia?y polsko

ukrai?skiej konferencji naukowej 35 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczo
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 Grzegorczyk], 2009

127. Ruch nowatorstwa pedagogicznego na Lubelszczy?nie 1964-1969 : Materia?y na

sesj? naukow? po?wiecon? osi?gni?ciom szkolnictwa na Lubelszczyinie w 25-

leciu PRL. T. 2 / pod red. Mieczys?awa Marczuka ; wyd. przy wsp6?udz. Zarz?du

Okr?gu Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego w Lublinie. O?rodek Us?ug Pedago

gicznych. - Lublin : Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, 1969

128. Rynek pracy w województwie lubelskim w 2004 r. / [red. Kazimierz Tucki] ;

Urz?d Statystyczny w Lublinie. - Lublin: Urz?d Statystyczny, 2005

129. Rzecz o Wandzie Szel?g: opracowanie / pod red. Zdzis?awa Szel?ga. - Gró

jec : Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddzia?, 20 l O

130. Skarby Lubelszczyzny: praca zbiorowa / pod red. Ewy Banasiewicz-Szyku?y ;

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie. - Lublin: Woje
wódzki Urz?d Ochrony Zabytków, 2010

131. Skarby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima ?opaci?skiego :

wystawa w 90-lecie Biblioteki / Komisarz wystawy i autor tekstu Jan Smo

larz; WBP. - Lublin: Wojewódzka Biblioteka Publiczna, 1997

132. Skodlarski, Janusz: Nowe spojrzenie na pogl?dy i dzia?alno?? Stanis?awa Staszi

ca / Janusz Skodlarski. - ?ód? : Wydawnictwo Uniwersytetu ?ódzkiego, 20 l O
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133. Socha, Janusz. : Stronnictwa ludowe po zamachu majowym / Janusz Socha. -

Warszawa: Ludowa Spó?dzielnia Wydawnicza, 1983

134. Solecka, Halina : Garncarstwo baranowskie / Halina Solecka, Janina Kocha

nowska ; i?. Halina Solecka i Anna Jab?onowska. - Le?no Górne : Akademia

Umiej?tno?ci "Tradycja", 2006

135. Spis podró?ny : Polscy Ormianie, Ormianie w Polsce: konferencja / [red. Mo

nika Maciejewska, Longin Graczyk]. - Bydgoszcz: Fundacja Ari Ari, 2010

136. Sprawka, Jerzy B. : Sekretne ?ycie topików / Jerzy B. Sprawka; [grafika Artur

Popek]. - Lublin: ,,Polihymnia", 2003

137. Staszic, Stanis?aw: Ród ludzki: wersja brulionowa po raz pierwszy og?oszona
drukiem wed?ug zachowanego r?kopisu. T. l/Stanis?aw Staszic; oprac. Zbi

gniew Daszkowski ; przedm. napisa? Bogdan Suchodolski ; [polska Akademia

Nauk]. - [Warszawa] : Pa?stwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959

138. Staszic, Stanis?aw: Ród ludzki: wersja brulionowa po raz pierwszy og?oszona
drukiem wed?ug zachowanego r?kopisu. T. 2 / Stanis?aw Staszic; oprac. Zbi

gniew Daszkowski ; przedm. napisa? Bogdan Suchodolski ; [polska Akademia

Nauk]. - [Warszawa] : Pa?stwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959

139. Staszic, Stanis?aw: Ród ludzki: wersja brulionowa po raz pierwszy og?oszona
drukiem wed?ug zachowanego r?kopisu. T. 3 / Stanis?aw Staszic; oprac. Zbi

gniew Daszkowski ; przedm. napisa? Bogdan Suchodolski ; [polska Akademia

Nauk]. - [Warszawa] : Pa?stwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959

140. Stolarski, Artur : Kazimierz Dolny i okolice: przewodnik dla turystów pie

szych rowerowych i zmotoryzowanych / [tekst Artur Stolarski ; zdj?cia

Krzysztof Adam ?liwa]. - Wyd. 2. - Kielce: Elipsa, 2008

141. Strategiczna problematyka rozwoju Polski Wschodniej / red. nauk. Dariusz J.

B?aszczuk, Marian Stefa?ski, - Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Na

ukowe Wytszej Szko?y Ekonomii i Innowacji, 2010

142. Stryjkowski, Julian: Ocalony na Wschodzie / z Julianem Stryjkowskim roz

mawia Piotr Szewc. - Montricher : Les Editions Noir sur Blanc, dr. 1991

143. Studia z dziejów Kocka / pod red. Ryszarda Szczyg?a - Lublin: Towanystwo

Przyjació? Miasta Kocka, 2003

144. Szkice z historii lewicowego ruchu m?odzie?owego na Lubelszczy?nie / pod
red. Emila Horocha; ,,Pokolenia". - Lublin: Zarz?d Wojewódzki Stowarzy

szenia ,,Pokolenia", 2004

145. Szlaki turystyczne Ziemi Bi?gor?jskiej / [tekst: Andrzej Czacharowski, Marian

Kurzyna; red. Stanis?awa Dziko?]. - Bi?goraj: Powiatowy O?rodek Informa

cji Turystycznej przy Zespole Szkó? Zawodowych i Ogólnokszta?c?cych Sta

rostwa Powiatowego, 2006
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146. Sztuka sakralna i duchowo?? pogranicza polsko-ukrai?skiego na Lubelszczy?
nie : (Materia?y z Mi?dzynarodowej Konferencji "Sztuka Sakralna Pograni
cza", Lublin 13-15.10.2005 r.). - Lublin: Fundacja Kultury Duchowej Pogra

,

nicza, 2005

147. Sztuka w?oska: katalog wystaw w Muzeum Zamojskim w Zamo?ciu / red.

nauk. i oprac. Piotr Kondraciuk. - Zamo??: Muzeum Zamojskie w Zamo?ciu,
2010

148. Szumi?, Halina Irena: :xxv lat czytelni teologicznej Biblioteki Uniwersytec

kiej KUL / Halina Irena Szumi?; Katolicki Uniwersytet Lubelski. - Lublin :

Biblioteka Uniwersytecka KUL, 1994

149. Szwarcówna, Wanda: Biblioteka Szymona Szymonowica / Wanda Szwar

cówna ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima ?opaci?skiego
w Lublinie. - Lublin: WBP, 1989

150. Szyszka, Bogdan: Zamo?? europejskie miasto kultury / Bogdan Szyszka.
Zamo??: Wy?sza Szko?a Zarz?dzania i Administracji w Zamo?ciu, 2010

151. ?ladami Unii Lubelskiej: spacer po dawnym Lublinie / [Ma?gorzata Domaga

?a, Marcin Bielesz, Iwona Burdzanowska ; oprac. graficzne Konrad Rz?dow

ski] .

- Lublin: Urz?d Miasta Lublin, 20 l O

152. The polish-ukrainian borderland : environment - society -

economy / red. nauk.

Bogdan Kawa?ko i Andrzej Miszczuk ; zespó? aut Serhiej Fedoniuk et al. ; t?. Je

rzy Adamko, Jerzy Rywacki (j?z. ang.). - Zamo??; Lublin: Wy?sza Szko?a Za

rz?dzania i Administracji. Centrum Badawczo-Szkoleniowe : Wy?sza Szko?a

Zarz?dzania i Administracji. Centrum Badawczo-Szkoleniowe, 2005

153. Tochman, Krzysztof A. : Z ziemi obcej do Polski : losy ?o?nierzy Polskich Si?

Zbrojnych, którzy powrócili do kraju po II wojnie ?wiatowej. T. 2 / Krzysztof
A. Tochman. - Skokówka: na zlec. Obywatelskiego Stowarzyszenia "Osto

ja" : Zak?ad Poligraficzny Krystyna Górska, 2009

154. Turystyczny szlak transgraniczny Be??ec - Be?z - Be??ec =

Transkordonnyj

turisti?nij mar?rut Be??ec' - Belz - Be??ec' / [oprac.: Firma Szkoleniowa

Agnieszka Wi?niewska-Wo?niak, Urz?d Gminy Be??ec: [t?. Agnieszka Du

dek-Szumigaj]. - Be??ec : Gmina, 2009

155. Typek, Jan Tadeusz: Pielgrzym mocny nadziej?: powie?? historyczna / Jan

Tadeusz Typek. - Lublin: Gaudium, 2011

156. W ho?dzie wysokim drzewom i zielonej trawie: wydawnictwo pokonkurso
we / Ksi??nica Zamojska im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu. -

Zamo??: Ksi??nica Zamojska im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego, 2008

157. Walory kulturowe i przyrodnicze Ziemi Parczewskiej i Lubomelskiej
= Kul

'turni ta prirodni cinnocti Parcevs'koi ta Luboml's'koi zemli / [aut zdj. Andrzej
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Chodacki, Tomasz Ostapiuk, M. Wo?odimirowicz ; t?. Wiera Martyniuk]. -

Parczew : Powiat Parczewski, 2010

158. Waluda, Bronis?aw: Samoobrona Zamojszczyzny przed eskalacj? 1939-1944 /

Bronis?aw Waluda - Warszawa: Bronis?aw Waluda, cop. 2010

159. Wawryniuk, Andrzej: Powiat w?odawski : historia, geografia, gospodarka,
polityka: monografia miejscowo?ci / Andrzej Wawryniuk. - W?odawa: Dru

karnia Graf Królikowski Janusz, 2010

160. Wilkowski, Eugeniusz: Solidarno?? w Zamojskich Fabrykach Mebli w latach

1980-1989 / Eugeniusz Wilkowski. - Che?m : [Agencja Arte], 2010

161. Winiarski, Janusz: Parczew / [tekst i oprac. red. Janusz Winiarski]. - Par

czew : Express Press, 2008

162. Winiewicz-Cybulska, Izabela: Dusiek and Bajdek in Zamo?? fortress / Izabela

Winiewicz ; i?. Anna Zawadzka, Marek Stolarz. - Zamo??: Izabela Winie

wicz-Cybulska, 2009

163. Winiewicz-Cybulska, Izabela: Dusiek i Bajdek w zamojskiej twierdzy / Izabe

la Winiewicz ; il. Anna Zawadzka, Marek Stolarz. - Zamo??: Izabela Winie

wicz-Cybulska, 2009

164. Winnicka, Halina: Zapomniany wynalazca / Halina Winnicka. - Warszawa:

Pa?stwowe Zak?ady Wydawnictw Szkolnych, 1962

165. Województwo lubelskie 2010 = Lubelskie voivodship 2010: podregiony, po

wiaty, gminy
=

subregions, powiats, gminas / Red. Kazimierz Tucki [ et al.]. -

Lublin: Urz?d Statystyczny, 2010

166. Wójcik, Robert: Historia Cukrowni "Garbów" / Robert Wójcik. - Lublin :

Towarzystwo Naukowe KUL : Lubelska Fundacja Odnowy Zabytków, 2010

167. Wójcik, Tomasz: Polska: najpi?kniejsze miejsca / Tomasz Wójcik. - War

szawa : Buchmann, 2008

168. Z dzia?alno?ci nauczycieli tajnego nauczania na Lubelszczy?nie / [zespó? red.

Boles?aw Grzebalski et al.] ; Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego. Okr?g w Lu

blinie. - Warszawa: Instytut Wydawniczy Zwi?zków Zawodowych: na zlec.

Zarz?du Okr?gu Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego w Lublinie, 1989

169. Zabytki powiatu hrubieszowskiego
= Historical buildings of the Hrubieszów

district / [oprac. i fot Dorota Grzyma?a, Justyna Wojtiuk] ; Muzeum im. ks.

Stanis?awa Staszica w Hrubieszowie. - Hrubieszów : Muzeum im. ks. Stani

s?awa Staszica, 2011

170. Zamojskie Studia i Materia?y ; Nr 312009 / red. wydania Janusz Skwarek ;

Wy?sza Szko?a Zarz?dzania i Administracji w Zamo?ciu. - Zamo??: Wy?sza
Szko?a Zarz?dzania i Administracji, 2009
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171. Zarys dziejów Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego na Lubelszczy?nie w latach

1905-1985 / [kom. red. Henryk Bichta et al.]. - Lublin: Krajowa Agencja

Wydawnicza, 1988

172: Zbyryt Barbara: Pami?? wierno?ci / Barbara Zbyryt ; [fot Andrzej Dudek et

al.]. - Zamo??: Barbara Zbyryt, 2010

173. Zespó? synagogalny we W?odawie / [oprac. Ewa PodJewska-Bem]. - W?oda

wa : Muzeum Pojezierza ??czy?sko- W?odawskiego, [2005]

174. Zieli?ska, Halina: O ksi??ce prawie wszystko / [tekst i oprac. red. Halina Zie

li?ska]. - Zamo??: Ksi??nica Zamojska im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego,
2010

175. Zió?kowski, Wiktor Hermogenes: ??czna - miasto wielkich jarmarków w foto

grafii Wiktora Zió?kowskiego / [teksty Eugeniusz Misiewicz ; zespó? red. Euge
niusz Misiewicz, Pawe? Brodzisz]. -

??czna : Starostwo Powiatowe, cop. 2010

176. Z?oty album Lubelszczyzny. - Lublin: VIP Agencja Reklamy, 2010

177. Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego na Lubelszczy?nie w latach 1986-2000/

pod red. Jerzego Doroszewskiego ; Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego. Lu

belski Zarz?d Okr?gu. - Lublin: ZNP, 2002

Anna Rychter
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I [5]KSI??KI, KTÓRE WARTO KUPI?

Gortner, c. w.: Ostatnia królowa. - Pozna?; Katowice: Ksi??nica Oddzia?

Publikat, 2011.

Autor powie?ci historycznych, które zdoby?y mi?dzynarodow? s?aw? tym
razem przybli?a barwn? posta? Joanny I Kastylijskiej.

Gortner - Hiszpan wychowany w Maladze, studiowa? w New College w Kalifor

nii, na wydziale sztuk pi?knych i historii. Obecnie mieszka w pó?nocnej Kalifornii.

Ostatnia kr?lowa to powie?? o jednej z najbardziej tajemniczych postaci, o ?y
ciu Joanny Szalonej, trzeciego dziecka hiszpa?skiej królowej Izabeli. Ksi??ka
przenosi czytelnika w czasy epoki renesansu, kiedy to Hiszpania walczy o zjedno
czenie i umocnienie w?adzy królewskiej, równie? dzi?ki politycznym koligacjom.
Szesnastoletnia Joanna zostaje po?lubiona przez Filipa I Pi?knego, spadkobierc?
cesarstwa Habsburgów. Pocz?tkowo udane ma??e?stwo z biegiem lat i dynamicz
nie zmieniaj?cych si? realiów historycznych, staje si? koszmarem i udr?k?. In

fantka Hiszpanii, arcyksi??na, przysz?a królowa poprzez intrygi polityczne sta?a

si? pionkiem w grze o w?adz?. Kiedy próbowa?a protestowa?, okrzykni?to j? sza

lon?. Znakomicie poprowadzona akcja powie?ci, nakre?la tak?e dworskie zwycza

je, dyplomacj?, relacje spo?eczne, a wszystko na tle donios?ych wydarze? histo

rycznych. Porywaj?ca opowie?? o ludzkich nami?tno?ciach i dramatach.

Ossendowski, Ferdynand Antoni: Kmpaty i Podkorpacie. - ?omianki: Libra, 2011.

Reprint oryginalnego wydania: Karpaty i Podkarpacie. - Pozna?: Wydawnic
two Polskie R. Wegnera, [1939]. Cuda Polski; t. 14.

Ferdynand Antoni Ossendowski (urodzony 27 maja 1878 r., w Lucynie w gu

berni witebskiej, zmar? 3 stycznia 1945 r. w ?6?winie ko?o Milanówka) pisarz,

dziennikarz, podró?nik, nauczyciel akademicki, cz?onek Akademii Francuskiej,
dzia?acz polityczny, naukowy i spo?eczny, antykomunista. W 1905 r. przeniós? si?
do Mand?urii, gdzie prowadzi? badania geologiczne. Za organizowanie protestów
przeciw represjom w Królestwie Kongresowym skazany zosta? przez s?d rosyjski na

pó?tora roku wi?zienia Nast?pnie wiele podró?owa? po Syberii, p?ywa? na statkach

handlowych do Indii, Japonii i na Sumatr?. Podczas wojny domowej w Rosji czyn

nie zaanga?owa? si? po stronie Bia?ych. Nast?pnie poszukiwany przez policj? poli

tyczn? zbieg? do Mongolii. Do Polski powróci? w 1922 r., gdzie zajmowa? si? dzia

?alno?ci? literack?. S?aw? przynios?a mu, przet?umaczona na 19 j?zyków, ksi??ka:

Zwierz?ta, ludzie, bogowie, w której opisa? wspomnienia z ucieczki z Rosji ogarni?
tej rewolucj?. W sumie ukaza?o si? 77 tytu?ów jego autorstwa W czasie II wojny

?wiatowej pracowa? w konspiracji Stronnictwa Narodowego.
Po wojnie w?adze PRL zakaza?y publikowania prac Ossendowskiego, ze

wzgl?du na tre?? jego ksi??ki - fabularyzowanej biografii Lenin.
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Publikacja Karpaty i Podkarpacie opisuje pasmo górskie Karpat, Podkarpacie
Pó?nocne i Podkarpacie Wschodnie - obecnie po stronie ukrai?skiej. Autor w intere

suj?cy sposób nakre?la dzieje historyczne ziem regionu karpackiego, oddaje specy

fik? warunków naturalnych: geologicznych i przyrodniczych. Szeroko omawia ró?

norodno?? etnograficzn? poszczególnych obszarów i dokumentuje fotograficznie
sylwetki, stroje i domostwa Czytelnik odnale?? tu mo?e histori? i opisy zapomnia

nych pierwotnych mieszka?ców ?emkowszczyzny oraz Bojków i Hucu?ów. Za

mieszcza miniatury ilustruj?ce zamki i pa?ace okolicznej szlachty i ich portrety. Ob

razuje i opisuje rozwijaj?cy si? dopiero na tych terenach polski przemys?.
Ksi??ka zosta?a starannie wydana w pi?knej, twardej oprawie, godnej jej tre

?ci i warto?ci dokumentacyjnej.

Molenda, Jaros?aw: Ro§/iny, które zmieni?y ?wiat. - Zakrzewo: Wydawnic
two Replika, 2011.

Autor Jaros?aw Molenda (ur. 1965 r.) zajmuje si? g?ównie publicystyk? popular
nonaukow?, cho? z wykszta?cenia jest filologiem. Uko?czy? Wydzia? Filologii Pol

skiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pisarz, dzienni

karz, podró?nik wspó?pracowa? m.in. z takimi pismami jak: Archeologia ?ywa, Glob

troter, Voyage, Wiedza i tycie. Bra? udzia? w kolegium redakcyjnym Encyklopedii
Geograficznej ?Wiata. Cz?onek South American Explorer i Polskiego Klubu Przyrody.

Ro?liny, które zmieni?y ?wiat to pi?knie prezentuj?cy si? przewodnik, który

opisuje 18 znanych i po?ytecznych ro?lin. Jak zapewnia sam autor, na stronie

tytu?owej, przytoczone s? tu:

- fakty i mity na temat w?a?ciwo?ci leczniczych warzyw i owoców,
- anegdoty i zagadki ro?linnych peregrynacji,
- kulisy ewolucji gatunków.

W interesuj?cy, przyst?pny sposób publikacja odkrywa przed czytelnikiem tajem
nice królestwa ro?lin, udowadnia, ?e to w?a?nie dzi?ki ro?linom dokona? si? rozwój

cywilizacji. Na kartach ksi??ki oprócz informacji o danej ro?linie oraz zwi?zanych
z ni? anegdot, zamieszczono sporo kolorowych zdj??, ciekawostek oraz wyja?niono

definicje, niektórych poj??. W zwi?zku z pochodzeniem omawianego gatunku autor

publikacji zapozn?je czytelnika z obyczajowo?ci? i tradycj? danego kr?ju, a tak?e

z bardziej lub mniej znanymi odkrywcami. Atutem ksi??ki jest ciekawy, plastyczny

j?zyk, który w fuscynuj?cy sposób mówi m.in. o: czosnku, cynamonie, bawe?nie, pie

przu, ry?u, kawie, herbacie, ziemniakach czy kakao. Autor u?wiadamia, i? tak na

prawd? ma?o, kto zdaje sobie spraw?, jakie bogactwo kryje ?wiat prozaicznych ro?lin.

Pousin, Sonia, Pousin, Alexandre: Afryka Trek: Od Przyl?dka Dobrej Na

dziei do Kilimand?aro. - Pozna?: Zysk i S-ka, 2011.

Afryka Trek: Od Przyl?dka Dobrej Nadziei do Kilimand?aro ukaza?a si?
w serii Cz?owiek poznaje ?wiat. Jest to cz??? pierwsza relacji z podró?y, która

opisuje 7 tysi?cy kilometrów marszu wzd?u? Wielkiego Rowu Afryka?skiego.
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Autorzy ksi??ki to ma??e?stwo francuskich podró?ników, którzy przez trzy
lata w?drowali po Afryce. Sonia i Alexandre Poussin to przede wszystkim pa

sjonaci Czarnego L?du, ale równie? osoby bior?ce udzia? w misjach humanitar

nych i dzia?aj?ce we francuskich mediach, tak?e na rzecz Afryki. Alexandre jest
re?yserem, prowadzi programy na antenie France 3 oraz na kanale Voyage.

Ksi??ka Afryka Trek opowiada w sposób bardzo osobisty o prze?yciach na

szlaku od Przyl?dka Dobrej Nadziei do Jeziora Tyberiadzkiego. Czytelnik wraz

z w?drowcami przemierza krok po kroku wschodni? Afryk? w wyczerpuj?cym
marszu przez pustyni?, busz, d?ungl?. Jak wynika z opisów, Afryka to nie tylko
dzikie zwierz?ta i ogromne przestrzenie, ale przede wszystkim ludzie. Autorzy
wielokrotnie podkre?laj? ogromn? ?yczliwo?? i hojno?? mieszka?ców, mimo

?e ?yj? oni cz?sto w trudnych warunkach i ubóstwie.

Dzi?ki ma??e?stwu Poussin mo?na na nowo pozna? kontynent afryka?ski
z jego kontrastami spo?ecznymi i podziwia? pot?g? nieujarzmionej przyrody.
W publikacji zamieszczono liczne zdj?cia i mapy.

Wilson, Andrew: 140 projektów malycl, ogrodów. - Wyd. 2. - Warszawa:

Muza SA, 2011.

W Wydawnictwie Muza SA ukaza?o si? drugie wydanie znakomitego po

radnika 140 projektów ma?ych ogrodów z dziedziny architektury i wn?trza, au

torstwa Andrew Wilsona, znanego angielskiego architekta krajobrazu.

Ksi??ka pomaga w komponowaniu poszczególnych elementów ogrodu, za

wiera mas? planów i grafik, przydatnych dla osób zak?adaj?cych dopiero ogro

dy, jak i ju? zaawansowanych ogrodników. Przedstawione projekty, kompozy
cje i sugestie uzupe?niaj? fotografie i obja?nienia autora. Szeroki wachlarz prze

strzennych rozwi?za?, dobór ro?lin oraz inspiracji przystosowany zosta? do wa

runków polskich.
Poradnik wydano w formie pi?knego albumu z czytelnym uk?adem komen

tarzy.

Rakoczy, Bartosz: Ustawa o lasach: komentarz. - Warszawa: Woltares K1u

wer Polska Sp. z 0.0., 2011.

Ksi??ka Bartosza Rakoczego Ustawa o lasach z wyczerpuj?cym komenta

rzem W. Radeckiego wype?nia luk? powsta?? w ostatnich latach w literaturze

dotycz?cej prawa le?nego. Jest to tym bardziej cenna publikacja, gdy? problemy
prawne dotycz?ce lasów narastaj?. Autor traktuje tematyk? wielop?aszczyzno

wo, porusza zagadnienia teoretyczne, ale tak?e praktyczne z uwzgl?dnieniem

problematyki ochrony ?rodowiska, rozwoju gospodarczego i zagadnie? cywil

noprawnych.

Wydawnictwo adresowane jest do szerokiego grona odbiorców: do pracow

ników S?u?by i Stra?y Le?nej, organów administracji publicznej, s?dziów, rad

ców prawnych, adwokatów, notariuszy i prokuratorów oraz do kadry naukowej

zg??biaj?cej problemy ochrony ?rodowiska.
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Cbiger, Krystyna, Paisner, Daniel: Dziewczynka w zielonym sweterku. -

Warszawa: PWN, 2011.

Krystyna Chiger-Keren, czyli tytu?owa Dziewczynka w zielonym sweterku,

opowiada po latach swoj? histori? z czasów II wojny ?wiatowej, kiedy to wraz

z rodzin? musia?a ukrywa? si? w lwowskich kana?ach. Obecnie autorka mieszka

w Nowym Jorku, jednak zanim na sta?e osiad?a w Stanach Zjednoczonych, prze

bywa?a w Izraelu, a wcze?niej w Polsce. Zielony sweterek wraz z bohaterk? ocala?

i istnieje do dzi?, znalaz? swoje miejsce w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie.
Ksi??ka przenosi czytelnika w najstraszniejszy okres wojny widziany oczami

?ydowskiego, o?mioletniego dziecka, wprowadza w koszmar codzienno?ci lwow

skiego getta, a pó?niej w podziemny ?wiat kana?ów. Dzi?ki pomocy, pocz?tkowo

odp?atnej, Leopolda Sochy - polskiego kanalarza, dziewczynka prze?ywa tam

14 miesi?cy w strachu, brudzie, g?odzie oraz zimnie, do lipca 1944 roku, kiedy
Armia Czerwona zajmuje Lwów. W tym czasie najcieplejszym ubraniem Krysi
by? sweterek zrobiony przez jej babci?. Nigdy si? z nim nie rozstawa?a, bo czu?a,
?e sprawia on cuda i to dzi?ki niemu przetrwaj? - ona ijej najbli?si.

Na motywach wspomnie? Krystyny Chiger, powsta? przejmuj?cy film

Agnieszki Rolland W ciemno?ci. Do wydania PWN dodaje p?yt? DVD Tak, pa

mi?tam: wspomnienia Krystyny Chiger-Keren.

Paluchowska-?wi?cka Olga: Prosektorium. - Warszawa: Prószy?ski i S-ka,
2011.

Prosektorium to debiut pisarski Olgi Paluchowskiej-?wi?ckiej. Do tej pory

autorka zajmowa?a si? prac? naukow?, obroni?a prac? doktorsk? z mikrobiolo

gii, napisa?a kilka publikacji. Pochodzi z Ostrowca ?wi?tokrzyskiego, w swoim

zawodowym ?yciu podejmowa?a ró?ne prace: od pracy fizycznej, pó?niej jako
modelka, instruktor taiji i mikolog w warszawskich szpitalach. Obecnie prowa

dzi w?asny gabinet dietetyczny. Jej hobby to tworzenie wielkoformatowych gra

fik.

Ksi??k? Olgi Paluchowskiej-?wi?ckiej czyta si? z ogromnym zaciekawieniem,

akcja do ostatniej strony jest poprowadzona sprawnie i trzyma czytelnika w napi?
ciu. Bohaterka Natasza Woronowna, m?oda studentka i modelka, dziewczyna o

niezwyk?ej urodzie zg?asza si? do pracy w prosektorium, Pocz?tkowo praca tam

mia?a by? ucieczk? od w?asnych problemów i schronieniem. Nied?ugo otrzymuje

prac? równie? w szpitalu, gdzie styka si? ze ?wiatem ludzi chorych i zm?czonych

?yciem. Kontrastowe zestawienie dwóch rzeczywisto?ci: z jednej strony szpitala
i codziennej styczno?ci ze ?mierci?, a z drugiej strony mody, fleszy i pi?knych
dziewcz?t sprawia, ?e Natasza zaczyna g??biej odczuwa? i docenia? to, co ulotne,

pi?kne i wa?ne. Odkrywa, ?e osoby z obu ?wiatów, które ocenia?a w sposób po

wierzchowny, stereotypowy, posiadaj? g??bokie wn?trza i skrywaj? mroczne ta

jemnice swojej duszy. Jako m?oda i zmys?owa kobieta, a przy tym inteligentna
i wra?liwa osoba, pozytywnie oddzia?uje na ludzi cierpi?cych po stracie bliskich
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i chorych le??cych w szpitalu. Sama jej obecno?? przynosi ulg? i zmusza do zwie

rze?, po traumatycznych prze?yciach. Do?wiadczenia te, tak?e samej Nataszy,
pomagaj? w odnalezieniu zagubionej to?samo?ci.

Ksi??ka przepe?niona jest przemy?leniami o ?yciu, o zagubieniu we wspó?
czesnym ?wiecie i samotno?ci cz?owieka. Du?o w niej subtelnego erotyzmu oraz

mistycyzmu, który jak si? okazuje jest nieodzownym elementem ?ycia w rów

nowadze.

Mandanna, Sarita: Tygrysie Wzgórza. - Kraków: Wydawnictwo Otwarte,
2011.

Sarita Mandanna ameryka?ska pisarka, autorka powie?ci Tygrysie Wzgórza
urodzi?a si? oraz dorasta?a w Indiach, du?y wp?yw na tre?? ksi??ki mia?y wi?c -

jak sama przyznaje - jej w?asne do?wiadczenia i wspomnienia z dzieci?stwa.

Fabu?a przenosi czytelnika w malowniczy krajobraz po?udniowych Indii.

Autentyczne opisy kultury i zwyczajów oraz poetycko nakre?lone pi?kno przy

rody stanowi? fascynuj?c? odskoczni? od akcji i podnosz? warto?? poznawcz?

ksi??ki. Ze wzgl?du na barwn?, egzotyczn? opowie?? o zakazanej, tragicznej
mi?o?ci dwojga m?odych ludzi, rozgrywaj?cej si? w dziewi?tnastowiecznych
Indiach, ksi??ka szybko zyska?a miano mi?dzynarodowego bestselleru, zapo

wiadanego, jako indyjskie Przemin??o z wiatrem. Powie?? oparta jest na historii

rodziny, porusza uniwersalne tematy jak: niespe?niona mi?o??, przyja??, umie

j?tno?? wybaczania, si?a nami?tno?ci i przeznaczenie. Ksi??ka opowiada o prze

?yciach pi?knej Dewi, jej przyjaciela Dewanna i Macu -

pogromcy tygrysa, któ

ry zauroczy? dziewczyn?. Tygrysie Wzgórza to ksi??ka pe?na emocji, dobra lek

tura dla czytelników lubi?cych sagi rodzinne, wra?liwych na pi?kno natury.

Szwaja, Monika: Nie dla mi?czaków. - Warszawa: Empik Sp. z 0.0., 2011.

Nowa ksi??ka Moniki Szwaji ukaza?a si?, jako prezent od Empiku w ramach

?wiatowego Tygodnia Ksi??ki 20 II.

Monika Szwaja (ur. l 949 r.) - pisarka i dziennikarka telewizyjna, uko?czy?a

polonistyk? na Uniwersytecie w Poznaniu. Po studiach pracowa?a w telewizji,
sk?d zosta?a zwolniona w stanie wojennym. Przez nast?pne lata pracowa?a, jako
nauczycielka j?zyka polskiego i historii w ma?ej miejscowo?ci Podgórzyn, po?o
?onej w Karkonoszach. Swoje do?wiadczenia z tego okresu zamie?ci?a w po

wie?ci Jestem nudziar?. W 1989 r. powróci?a do pracy w telewizji, gdzie pra

cowa?a do 2002 r. Obecnie mieszka w Szczecinie i posiada w?asne wydawnic
two - SOL. Ma syna Wawrzy?ca (1984 r.), d?wi?kowca w radiu Szczecin.

Nie dla mi?czaków to ksi??ka przyjemna w odbiorze, czasem wr?cz zabaw

na, ale przy tej lekko?ci poruszaj?ca istotne problemy spo?eczne. G?ówny boha

ter Piotr, w?a?nie ?wie?o po rozwodzie, wyruszy? na beztroski spacer, czuj?c, ?e

Wszelkie problemy ma ju? za sob?. Na jego drodze pojawi?a si? jednak pewna

?iepozorna, jak j? nazywa? w my?lach Szara Myszka. Kobieta pe?na optymizmu
I otwarta, objawi?a si?, jako przeciwie?stwo jego by?ej ?ony. Kiedy na oczach
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Piotra staje si? ona zgrabn? Majk? i zauroczony snuje ju? plany zwi?zane z jej
osob?, w jego domu pojawia si? 17-stoletni syn. Do tej pory Piotr nie wiedzia?

o jego istnieniu, co zrobi?o na nim piorunuj?ce wra?enie, a niemniejsze jego
orientacja seksualna. Mimo skomplikowanej sytuacji rodzinnej i uczuciowej,
Piotr: czuje si? odpowiedzialny za osoby, które nieoczekiwanie pojawi?y si?
w jego ?yciu. Chce ponownie za?o?y? rodzin?, wierzy, te poradzi sobie z pro

blemami otaczaj?cej rzeczywisto?ci, czuje si? silny, a jego nowe motto ?yciowe
brzmi: "zak?adanie rodziny nie jest dla mi?czaków".

Monika Szwaja prze?amuje w tej ksi??ce wiele stereotypów dotycz?cych
uczu?, zwi?zków mi?dzy lud?mi, poj?cia rodziny, a przede wszystkim m?skiej
psychiki: "To, te m?tczyzna jest ?agodnego serca, nie znaczy wcale, re jest
mi?czakiem."

Pruski, Micha?, Piepka, Miros?aw. - Czarny czwartek: Gdynia' 70. - War

szawa, ?Wiat Ksi?tki, 2011.

Jest to fabularyzowany reporta? o gdy?skiej tragedii z 1970 r., podczas któ

rej zgin??o 18 osób. Autorzy ksi??ki to dziennikarze, pochodz?cy z Trójmiasta.
Jako nastoletni ch?opcy sami byli ?wiadkami tych wstrz?saj?cych wydarze?? Po

latach odnale?li m.in. ton? Brunona Drywy, zastrzelonego portowca, która

opowiada o dramatycznych losach swojej rodziny. Zamieszczone s? tu równie?

relacje rodziców Zbigniewa Godlewskiego, zabitego osiemnastolatka, znanego,

jako Janek Wi?niewski. Opinie i relacje równie? innych ?wiadków, zw?aszcza

uczestników strajku, podkre?laj? bezwzgl?dno?? ówczesnych komunistycznych
w?adz w t?umieniu robotniczych wyst?pie?. Na bezbronny t?um stoczniowców

skierowano zmasowane ataki milicji i wojska.
Na podstawie ksi??ki powsta? film, w którym archiwalne zdj?cia z tego

okresu przewijaj? si? w?ród fabu?y, nadaj?c mu charakter niemal dokumentalny.
Publikacja Czarnego czwartku wpisuje si? w spo?eczn? dyskusj? i obchody

wyst?pie? polskich robotników przeciw rz?dom socjalistycznym.

Conradi, Peter, Logue, Mark: Jak zosta? królem. - Warszawa: ?wiat Ksi??
ki,2011.

Ksi??ka oparta na pami?tnikach Lionela Louge australijskiego terapeuty,

który znalaz? sposób na wyleczenie ksi?cia Jerzego VI - ojca obecnej królowej

El?biety II - z j?kania.
Wnuk Lionela, Mark Logue, zebra? odnalezione zapiski swojego dziadka

i ods?oni? prawdziw?, a przy tym niezwykle barwn?, pe?n? anegdot, opowie??
z ?ycia brytyjskiej rodziny królewskiej.

Po ?mierci króla Jerzego V i abdykacji Edwarda VIll, królewski brat, kolej

ny nast?pca
- ksi??? Albert musia? obj?? tron Anglii, jako Jerzy VI. Ogromn?

przeszkod? w wype?nianiu oficjalnych obowi?zków by?a nieprzyjemna i o?mie

szaj?ca przypad?o?? ksi?cia, n?kaj?ca go od najm?odszych lat. Ksi??ka opowia
da o zmaganiach ksi?cia, pó?niej króla Jerzego VI ze swoim olbrzymim pro-
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blemem, dokuczliwym ze wzgl?du na konieczno?? wielu publicznych wyst?

pie?, jak i obni?onego poczucia warto?ci. Przedstawia równie? histori? praw

dziwej przyja?ni i pokonywania w?asnej s?abo?ci.

Ekranizacja Jak zosta? królem otrzyma?a 12 nominacji, a ??cznie zdoby?a
4 Oscary w tym za najlepszy film 2010 roku. W g?ównych rolach wyst?pili Co

lin Frith i Geofrey Rush.

Motyka, Grzegorz: Od rzezi woly?skiej do akcji "Wis?a": konflikt polsko -

ukrai?ski 1943-1947. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2011.

Autor ksi??ki Od rzezi wo?y?skiej do akcji" Wis/a" opisuje najtrudniejszy
okres dziejów Polski i Ukrainy - konflikt z lat 1943-1947.

Dr hab. Grzegorz Motyka (ur. 1967 r.) historyk, absolwent Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, pracownik Instytutu Studiów Politycznych PAN,

by?y pracownik Instytutu Pami?ci Narodowej zajmuje si? g?ównie badaniami

stosunków polsko-ukrai?skich. Wyda? kilka publikacji dotycz?cych tej proble
matyki oraz szereg artyku?ów naukowych zamieszczanych w Karcie, Wi?zi,

Zeszytach Historycznych oraz w Gazecie Wyborczej i innych.
Najnowsza ksi??ka Grzegorza Motyki Od rzezi wo?y?skiej do akcji" Wis/a"

to podsumowanie wieloletnich zainteresowa?, jednak - jak definiuje sam autor -

posiada ona charakter popularnonaukowy. Przedstawia przebieg tragicznego
konfliktu dwóch narodów, który wyznaczaj? ramy chronologiczne 1943-1947.

W 1943 r. dokona?a si? rze? wo?y?ska, czyli czystka etniczna na Polakach przez

nacjonalistów ukrai?skich. Rok 1947 to data akcji "Wis?a" -

przymusowe wy

siedlenie Ukrai?ców z po?udniowo-wschodniej Polski. Zatrwa?aj?cy bilans

krwawego konfliktu do dzi? ci??y na zbiorowej pami?ci. Dziesi?tki tysi?cy zabi

tych cywilów, w tym kobiet i dzieci, tysi?ce spalonych lub zniszczonych miej

scowo?ci, ponad pó?tora miliona wysiedlonych ludzi, zmuszonych do opuszcze

nia rodzinnych domów i pozostawienia dorobku.

Grzegorz Motyka jest jednym z najlepszych znawców stosunków polsko
ukrai?skich w latach wojny i tu? po niej, co przyznaj? tak?e przeciwnicy jego

pogl?dów. Wydanie Od rzezi wo?y?skiej do akcji "Wis?a" równie? wzbudzi?o

szereg kontrowersyjnych opinii szczególnie w ?rodowisku by?ych ?o?nierzy
Armii Krajowej.

Warto si?gn?? po t? publikacj?, gdy? wype?nia ona luk? w rzetelnym wyja
?nieniu tego tematu, przemilczanego w okresie w?adzy komunistycznej, a i dzi

siaj pozostaj?cego bia?? plam?.

Agnieszka Szewczuk
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I ci] TO WARTO WIEDZIE?

Tworzenie struktur Niezale?nego Samorz?dnego Zwi?zku

Zawodowego "Solidarno??" w Wojewódzkiej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Zamo?ciu

Solidarno?? - to znaczy: jeden i drugi,
a skoro brzemi?,

to brzemi? niesione razem, we wspólnocie.
A wi?c nigdy: jeden przeciw drugiemu.

Jan Pawe? II

Gda?sk - Zaspa, 12 czerwca 1987 r.

Niezale?ny Samorz?dny Zwi?zek Zawodowy "Solidarno??" (NSZZ "Soli

darno??") powsta? w wyniku niezadowolenia spo?ecznego z pogarszaj?cej si?

sytuacji ekonomicznej spo?ecze?stwa oraz ze sposobu sprawowania w?adzy

przez rz?dy komunistyczne. Strajki zapocz?tkowane w ?widniku na Lubelsz

czy?nie, kontynuowane na Wybrze?u, rozwin??y si? w protesty ogólnopolskie.

Kulminacyjnym i najwa?niejszym by? strajk okupacyjny w Stoczni Gda?skiej,

który zako?czy? si? 31 sierpnia porozumieniem, które mi?dzy innymi zawiera?o

zgod? na utworzenie niezale?nych zwi?zków zawodowych. Komitety za?o?y
cielskie nowych zwi?zków powstawa?y w ca?ym kraju na skal? masow?.

17 wrze?nia 1980 r. na spotkaniu przedstawicieli komitetów strajkowych
i za?o?ycielskich w Gda?sku utworzono NSZZ "Solidarno??", powo?ano Krajo

w? Komisj? Porozumiewawcz? z przewodnicz?cym Lechem Wa??s? i ustalono

Statut Zwi?zku. W pa?dzierniku z?o?ono materia?y w s?dzie wojewódzkim w

Warszawie w celu rejestracji NSZZ "Solidarno??".

Pracownicy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu z uwa

g? obserwowali wydarzenia polityczne i spo?eczne w ca?ej Polsce. Drogami konspi
racyjnymi otrzymywali ulotki i biuletyny informacyjne o aktualnych wydarzeniach.
W Zamo?ciu zacz??y tworzy? si? komitety za?o?ycielskie NSZZ "Solidarno??".
Tak?e cz??? pracowników WiMBP postanowi?a czynnie w??czy? si? do tworzenia

nowych zwi?zków, a tym samym zmienia? skostnia?y, zniewolony system spo?ecz
ny i polityczny. Dusz? i organizatorem wszystkich spotka?, rozmów i dyskusji by?

Andrzej G?sienica, który swoj? wiedz? i zaanga?owaniem potrafi? porwa? i przeko
na? do zmian i podj?cia walki na pocz?tku kilkuosobow? grup? pracowników
w ró?nym wieku i z ró?nym starem pracy. Grupa ta za?o?y?a Tymczasowy Komitet

Za?o?ycielski NSZZ "Solidarno??". Bardzo wa?nym szczegó?em, który w sposób

widoczny podkre?la? przynale?no?? i sympati? do nowego ruchu by? male?ki zna

czek Solidarno??. Nosi?o si? go na piersiach z wielk? dum?. Wzbudza? on na ulicy

88



ró?ne emocje. Od ciep?ych u?miechów, przez ironi?, czasem zazdro?? o odwag?,
a? po ró?ne formy dezaprobaty czy wr?cz nienawi?ci. Takim miejscem, gdzie mo?

na by?o spotka? si? z lud?mi, którzy uczestniczyli w tworzeniu nowych struktur,
mieli du?? wiedz? o aktualnych wydarzeniach w Polsce, potrafili natchn?? ide?
wolno?ci i patriotyzmu, by?a Sala Consu1atus w Ratuszu. Spotkania te odbywa?y si?
po pracy i uczestniczyli w nich tak?e ch?tni pracownicy biblioteki. Pó?niej wszyst
ko, o czym tam si? s?ysza?o, przekazywane by?o pozosta?ym pracownikom. By?o to

jak oddech ?wie?ego powietrza, którym si? na co dzie? nie oddycha?o. Dzi?ki takim

dzia?aniom i pracy informacyjnej, grupa sympatyków Solidarno?ci powi?kszy?a si?
do oko?o 20 osób. Tymczasowy Komitet Za?o?ycielski NSZZ "Solidarno??", prze

kszta?ci? si? w Komitet Za?o?ycielski Zwi?zku i w paidzierniku 1980 r. sprawa doj
rza?a do zarejestrowania NSZZ "Solidarno??" Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Zamo?ciu w Mi?dzyzak?adowym Komitecie Za?o?ycielskim, Region
?rodkowo-Wschodni w Lublinie, Oddzia? w Zamo?ciu, który mie?ci? si? na prze

ciwko synagogi, przy ul. Bazylia?skiej.
Na zebraniu za?o?ycielskim Zwi?zku, wybrano komisj? zak?adow?, w sk?ad

której weszli pracownicy WiMBP w Zamo?ciu:
-

przewodnicz?cy -

Andrzej G?sienica (Dzia? Instrukcyjno-Metodyczny)
-

v-ce przewodnicz?ca - Jadwiga Darska (Czytelnia)
- sekretarz - Danuta Szozda (Dzia? Dzieci?co-M?odzie?owy)
- skarbnik - Stanis?aw Makiel (Dzia? Instrukcyjno-Metodyczny).
W sk?ad komisji wesz?y jeszcze inne osoby, jako jej cz?onkowie.

NSZZ "Solidarno??" zosta? ostatecznie zarejestrowany 10 listopada 1980 r.

przez S?d Okr?gowy w Warszawie. W chwili rejestracji liczy? oko?o 10 mln.

cz?onków tj. 80% wszystkich zatrudnionych. Naczeln? w?adz? by? Zjazd Dele

gatów, w?adz? wykonawcz? sprawowa?a Krajowa Komisja Porozumiewawcza

(od wrze?nia 1981 r. Komisja Krajowa) z siedzib? w Gda?sku. W jego struktu

rach by?a tak?e organizacja zwi?zkowa "Solidarno?ci" WiMBP w Zamo?ciu.

Solidarno?? wnios?a do umys?ów ludzi, przez lata zniewolonych przez propa

gand? komunistyczn?, przestrze? wolno?ci sumienia i poczucie godno?ci osobi

stej. Ludzie zaczynali publicznie g?osi? swoje pogl?dy polityczne i religijne.
W niektórych zak?adach pracy i instytucjach pa?stwowych, równie? w Zamo?ciu,

pojawi?y si? krzy?e na ?cianach, co nie mog?o podoba? si? przedstawicielom ko

munistycznej w?adzy. Takie dzia?ania by?y niepo??dane dla w?adz PRL, której

zaczyna?a wymyka? si? kontrola nad spo?ecze?stwem. Odpowiedzi? by?o wpro

Wadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. i zdelegalizowanie NSZZ "Solidar
no??." Przywódców zwi?zku internowano i umieszczono w odosobnionych

o?rodkach, których strzeg?y s?u?by bezpiecze?stwa Zosta? tak?e internowany An

drzej G?sienica, przewodnicz?cy "Solidarno?ci" WiMBP w Zamo?ciu, natomiast

sekretarz i skarbnik Komisji Zak?adowej zostali zwolnieni z pracy. Zacz??y si?

represje, przes?uchania i sprawy s?dowe. Dzi?ki pomocy wielu ludzi, przywróco-
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no do pracy sekretarza Komisji Zak?adowej. Przewodnicz?cy po powrocie z inter

nowania równie? wróci? do pracy w bibliotece, jednak?e s?u?by bezpiecze?stwa
nie odst?powa?y go na krok. Po kilku miesi?cach wraz z innymi przywódcami
"Soltdarno?ci", którzy mieli podobne problemy, opu?ci? kraj. W ten sposób, przy

pomocy podobnych represji psychicznych, w?adze PRL pozbywali si? najwi?k
szych patriotów i dzia?aczy zwi?zkowych. Czasy by?y bardzo trudne, trzeba by?o

p?aci? za swoje przekonania, ale warto by?o, chocia?by dla tej pewno?ci, ?e naj

wa?niejsze wydarzenia, zmierzaj?ce do odzyskania autentycznej niepodleg?o?ci

przez Polsk?, nie przesz?y obok nas, ?e mieli?my w tym czynny udzia?.

Wszystkie materia?y, dotycz?ce dzia?alno?ci NSZZ "Solidarno??" Woje

wódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu uleg?y zniszczeniu, dla

tego te? w powy?szym materiale mog? by? pewne nie?cis?o?ci, nie zamierzone

lecz spowodowane u?omno?ci? pami?ci.

Danuta Wójcik
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Biblioteka: wi?cej ni? my?lisz!

Drugi Kongres bibliotek publicznych w Warszawie

Bibliotekarze z ca?ego kraju, a w?ród nich przedstawiciele powiatu zamojskiego,
uczestniczyli w dniach 13-14 pa?dziernika br. w kongresie bibliotek publicznych
Biblioteka: wi?cej ni? my?lisz! Kongres odbywaj?cy si? w tym roku w warszawskim

Forcie Sanguszki by? spotkaniem bibliotekarzy, przedstawicieli w?adz, cz?onków

Krajowego Partnerstwa na rzecz Rozwoju Bibliotek, reprezentantów organizacji

pozarz?dowych, partnerów Programu Rozwoju Bibliotek. Patronat nad tym wyda
rzeniem przyj??y: Anna Komorowska, ma??onka Prezydenta Rzeczypospolitej Pol

skiej i Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent Miasta Sto?ecznego Warszawy. Kon

gres Biblioteka: wi?cej ni? my?lisz! by? spotkaniem interaktywnym, s?u??cym wy

mianie do?wiadcze?, sprzyjaj?cym dzieleniu si? pomys?ami i praktycznymi wska

zówkami, a tak?e integracji i dobrej zabawie. Odby?o si? 40 warsztatów, spotka?
i prezentacji w ramach 5 bloków tematycznych: POKA? SI?! - po?wi?cony dzia

?alno?ci promocyjnej bibliotek, W??CZ SI?! - o zastosowaniu nowoczesnych

technologii w bibliotekach, POCHW AL SI?! - przyk?ady dobrych praktyk w?ród

bibliotek uczestnicz?cych w Programie Rozwoju Bibliotek, DOWIEDZ SI?! - te

maty na ?yczenie, zaproponowane mi?dzy innymi przez uczestników zesz?oroczne

go kongresu, WS?UCHAJ SI?! - prezentacje organizacji pozarz?dowych, wspó?

pracuj?cych z bibliotekami oraz spotkania z lud?mi dzia?aj?cymi z pasj?.

Wybór warsztatów by? niezwykle trudny, g?ównie ze wzgl?du na ich ilo??, Wie

le interesuj?cych zaj?? odbywa?o si? w tym samym czasie. Niezwykle ciekawe by?y

warsztaty prowadzone przez Agat? Szczotka-Sarn? pt Aaaa marka potrzebna od

zaraz! Branding ijego rola w dzia?alno?ci bibliotek. Warsztaty po?wi?cono najnow
szym trendom w zakresie budowania marki biblioteki. Marka jest najwa?niejszym
instrumentem wspó?czesnego marketingu, natomiast nazwa marketingowa jest pod

stawowym narz?dziem brandingu. Branding (markowanie) to nadawanie, kszta?to

wanie i wykorzystanie marek w ca?okszta?cie przedsi?wzi?? i procesów marketin

gowych. Marka i wszystkie dzia?ania brandingowe maj? oddzia?ywa? na wra?enia,

odczucia i emocje u?ytkownika Powinny wp?ywa? na jego sposób my?lenia, two

rzenie wi?zi, osobiste zaanga?owanie, pozytywne doznania oraz jego styl ?ycia.
Tworzenie marki nale?y oprze? na wiedzy dotycz?cej oddzia?ywania biblio

teki (lub innej instytucji) na u?ytkowników. Do?wiadczenia wskazuj?, ?e znak

graficzny marki ju? nie wystarczy, aby utrzyma? u?ytkownika, gdy? zasadniczo

oddzia?uje tylko na 2 zmys?y. Wspó?czesny konsument bombardowany ze

WSzystkich stron coraz nowymi markami "reaguje" z rosn?c? oboj?tno?ci?. Aby
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skutecznie oddzia?ywa? na emocje konsumentów marka musi dzia?a? na

wszystkie zmys?y, tzn. wzrok, s?uch, w?ch, smak i dotyk.
W cz??ci aktywizuj?cej uczestników, bibliotekarze zaanga?owani zostali w zaj?

cia wykorzystuj?ce ich do?wiadczenia w zakresie oddzia?ywania na wszystkie zmy

s?y u?ytkowników bibliotek. Powsta?o wiele pomys?ów jak wykreowa? bibliotek?
w ?rodowisku. Biblioteka powinna (da? si? zobaczy?), kojarzy? si? z charaktery

stycznym logo i szyldem, niekiedy charakterystycznym wej?ciem, mo?e nieprzy

padkowo dobranymi meblami, aktualnymi wystawkami czy nawet charakterystycz

nym dla biblioteki katalogiem kartkowym. Dobrym pomys?em by?a maskotka bi

blioteczna oddzia?uj?ca na ró?ne zmys?y. Wa?nym elementem marki biblioteki jest

wykreowanie zapachu biblioteki, daj?cego komfort i poczucie bezpiecze?stwa, np.

zapachy 4. pór roku. Wa?ne s? te? d?wi?ki charakterystyczne dla naszej biblioteki,

np. dzwonek przy drzwiach, winda, gadaj?cy rega?, "czytelnicy polecaj?' - k?cik
audio z nagranymi recenzjami i komentarzami czytelników na temat przeczytanych
ksi??ek. Coraz cz??ciej biblioteka staje si? miejscem sp?dzania wolnego czasu,

gdzie mo?na skorzysta? z automatów do napojów. Warto niekiedy zrezygnowa?
z automatów, na rzecz k?cików do samodzielnego przygotowywania ulubionych

napojów, przy czym mo?na wybra? rodzaj/smak, który stanie si? znakiem firmo

wym biblioteki. Niezwykle wa?ne dla promocji biblioteki s?ró?ne gad?ety: osobiste

karty czytelnicze, karty miejskie, stemple, zak?adki, breloczki, itp.

Dlaczego anga?owanie wszystkich zmys?ów jest takie wa?ne przy tworzeniu mar

ki? Poniewa? ?atwiej dotrze? do potencjalnego u?ytkownika. Synergia, czyli wspólne
dzia?anie daje wi?ksze efekty ni? suma dzia?a? pojedynczych. Najwi?kszy wp?yw na

nasze postrzeganie ma wzrok 58%, w?ch 45%, s?uch 41 %, smak 31 % i dotyk 25%.

Filary marki: wyró?nialno?? -

czym marka ró?ni si? od innych (np. postrze

gana odmienno??, wspólny system skojarze?); zapotrzebowanie - na ile marka

odpowiada potrzebom u?ytkowników; szacunek - na ile marka spe?nia swoje
obietnice i wiedza - co wiem o marce i jaka ona jest.

Nast?pne spotkanie z bloku Poka? si?! prowadzi? Kamil ?liwowski z Fundacji
Nowoczesna Polska, Podczas warsztatów zatytu?owanych Coming Out! -

czy bi

blioteka mo?e by? wiralna? zastanawiali?my si? jak najskuteczniej prowadzi? kam

pani? reklamow? biblioteki. Za najskuteczniejszy i zarazem najta?szy obecnie

uznawany jest marketing wiralny. Jest to specyficzny rodzaj dzia?a?, polegaj?cych
na zainicjowaniu sytuacji, w której potencjalni klienci b?d? sami mi?dzy sob? roz

powszechnia? informacje dotycz?ce firmy, us?ug czy produktów. Wiralny dlatego,
?e ma si? ,,kr?ci?" d?u?ej, Tego typu dzia?ania marketingowe powinny anga?owa?

u?ytkowników, dawa? im rado?? (rozrywk?) i w??cza? ich do promowania w swo

ich ?rodowiskach (tworz?c sie?). Kampania jest skuteczna dopiero wtedy, gdy te

trzy elementy zamykaj? si? tworz?c ko?o. Poza tym kampania taka nie wymaga

wielkich nak?adów finansowych i ma szeroki zasi?g. Jakie mog? by? formy sku

tecznej kampanii reklamowej biblioteki? G?ównie te, które wykorzystuj? wolonta-
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riat: seniorzy w bibliotece - czytaj? dzieciom, zaj?cia dla dzieci, opieka nad zieleni?
w bibliotece, dy?ury zaufania (rozmowy na trudne tematy); m?odzie? w bibliotece -

uczy seniorów (np. nowych technik informatycznych); konserwatoria j?zykowe;
anga?owanie u?ytkowników w polityk? doboru nowo?ci do zbiorów, recenzje ksi?
?ek, strony czytelników na naszych blogach, wykorzystanie portali spo?eczno?cio
wych w celach promocyjnych. Anga?uj?c u?ytkowników do pracy na rzecz biblio

teki przywi?zujemy go do niej, nobilituj?c tym samym. Biblioteka jest miejscem
najbardziej demokratyzuj?cym. Jest miejscem dla wszystkich. Przyk?adem kampanii
wiralnej by?a nocna gra w jednej z bibliotek Nowego Jorku, a potem konkurs na

scenariusz wydarze? jakie mog?yby si? podczas takiej nocy wydarzy?. Gra rekla

mowana by?a na You Tubie i tam te? zamieszczono rejestracj? do konkursu. Jednym
z celów tej kampanii by?o przyci?gni?cie do biblioteki dzieci-graczy, pokazanie im,
?e biblioteka mo?e by? miejscem interesuj?cym i miejscem cool.

Jak przekona? wójta i burmistrza? to kolejne warsztaty dla bibliotekarzy
z udzia?em samorz?dowców prowadzone przez Noemi Gryczko z Fundacji Rozwoju

Spo?ecze?stwa Informacyjnego. Warsztaty mia?y na celu porozmawianie o sprawdzo
nych sposobach budowania relacji bibliotekarzy z w?adzami samorz?dowymi. Na

podstawie w?asnych do?wiadcze? ka?dej ze stron starali?my si? pokaza? sprawdzone

sposoby komunikacji na linii bibliotekarz - w?adza samorz?dowa. Pokazywali?my
jakie s? nasze wzajemne oczekiwania, jak niektórym udaje si? skuteczne przekonywa?
w?adze lokalne, ?e biblioteka jest niemniej wa?najak np. droga czy wodoci?g. Wza

jemne kontakty zale?? bardzo cz?sto od intencji i w?a?ciwego zrozumienia problemów
obu stron. N?jcz??ciej powodem niedobrych relacji jest roszczeniowa postawa biblio

tekarzy wobec wójta oraz niedoinformowanie w?adz w zakresie dzia?alno?ci i potrzeb
bibliotek. Wójtowie oczekuj? od bibliotek uczestnictwa w ?yciu mieszka?ców, poka

ZYWania si? w ?rodowisku, partnerstwa z innymi instytucjami i organizacjami na tere

me gminy oraz sta?ej, konkretnej i bezpo?redniej informacji na temat dzia?a? i proble
mów bibliotecznych. Oczekuj? tak?e od bibliotekarzy inicjatywy, aby s?owo bibliote

ka umieszczane by?o w strategiach rozwoju gminy. W kontaktach z w?adzami biblio

tekarze unika? powinni milczenia w sprawach bibliotecznych, wyg?aszania roszcze?

na posiedzeniach Rady Gminy bez wcze?niejszej rozmowy o potrzebach bibliotek

z wójtem, wyg?aszania ??da? bez poparcia ich konkretnymi argumentami.
Bibliotekarze utrzymuj?cy dobre relacje z wójtami twierdz?, ?e udaje im si?

to, m.in. dzi?ki sta?ym i konkretnym informacjom o wszystkim co dzieje si?
w bibliotece, zapraszaniu wójta i innych przedstawicieli w?adz na wszystkie

imprezy biblioteczne, wr?czaniu przedstawicielom w?adz kart vipowskich,
przede wszystkim w??czaniu si? biblioteki w ?ycie spo?eczne miejscowo?ci.

Danuta Zwoli?ska

Warsztaty Nie tylko dla sta?ych bywalc?w; czyli tury?ci i letnicy w bibliotece z blo

ku Pochwal si?! zosta?y poprowadzone przez dwie bibliotekarki z Biblioteki Publicz-
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nej Miasta i Gminy Jarocin oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Drelowie, które

uczestniczy?y w Programie Rozwoju Bibliotek. Celem tych wyst?pie? by?o pokazanie
uczestnikom, w jaki sposób mo?na pozyskiwa? nowych czytelników oraz promowa?

bibliotek? w spo?ecze?stwie lokalnym, wspó?pracowa? ze ?rodowiskiem lokalnym
i nawi?zywa? partnerstwa Bibliotekarz z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jaro

cin, jako pierwszy w swoim wyst?pieniu, przedstawi? s?uchaczom us?ug? pt G?o?ne

czytanie na pla?y i polanie. To przedsi?wzi?cie by?o adresowane do wszystkich dzieci

zarówno mieszkaj?cych, jak i przebywaj?cych w gminie Jarocin na wakacjach. Reali

zowany systematycznie scenariusz spotka? by? zawsze taki sam: czytanie (15 min.)
po??czone z zabawami ruchowymi lub zaj?ciami plastycznymi. Bardzo cz?sto do za

bawy i czytania w??czali si? równie? opiekunowie, rodzice lub zaproszeni go?cie, np.
na jednym z zaj?? na polanie by? obecny ?o?nierz, który po przeczytaniu ksi??ki bawi?

si? z dzie?mi w poligon. Nast?pnie bibliotekarka z Gminnej Biblioteki Publicznej
w Drelowie opowiedzia?a o Letnim Klubie Malucha. Biblioteka w partnerstwie z To

warzystwem Przyjació? Ziemi Drelowskiej pozyska?a ?rodki z Programu Integracji

Spo?ecznej i utworzy?a w trzech miejscowo?ciach gminy Letni Klub Malucha. Ta

us?uga by?a skierowana do rodzin zamieszkuj?cych gmin? Drelów. Celem jej by?a
pomoc w opiece nad dzie?mi w okresie intensywnych prac w gospodarstwie. Przez

dwa miesi?ce maluchy rozwija?y wyobra?ni?, uczy?y si? wspó?dzia?ania, uczestniczy?y
w warsztatach plastycznych, kulinarnych i technicznych, w wycieczkach oraz grach

dydaktycznych. Oba wyst?pienia wskaza?y szereg korzy?ci p?yn?cych z oferowanych
us?ug oraz podkre?li?y na co zwróci? uwag? organizuj?c podobn? us?ug?.

Blok Ws?uchaj si?! zawiera? równie? warsztaty: Biblioteki dla ma?ych dzieci - to

dzia?a! i Nowa Biblioteka: jak dzi? projektuje si? otwarte i wielofunkcyjne przestrze

nie? Biblioteki dla ma?ych dzieci - to dzia?a! poprowadzi?a Monika Ro?ciszewska

Wo?niak z Fundacji Rozwoju Dzieci im. J. A Kome?skiego, Celem tego wyst?pie
nia by?o przedstawienie projektu oferowanego przez Fundacj? dla bibliotek oraz

korzy?ci p?yn?ce z jego realizacji. Fundacja d??y do zapewnienia optymalnych wa

runków rozwoju i wyrównania szans edukacyjnych dzieci od O do 10 roku ?ycia

Organizacja pozarz?dowa oferuje bibliotekom mo?liwo?? skorzystania z projektu pt

Grupy zabawowe (od O do 3 lat), Biblioteczka dla najm/odszych czy mali badacze

(od 3-10 lat). Biblioteka Publiczna O?rodka Kultury w Brzeszczach skorzysta?a
z projektu Mali badacze. Zaj?cia pozwoli?y zainteresowa? dzieci zachodz?cymi zja
wiskami w otaczaj?cym ich ?wiecie. Dzieci mog?y przeprowadzi? proste do?wiad

czenia, eksperymenty oraz obserwacje, stawia? hipotezy i sprawdza? ich prawdzi
wo??, rozwija? wyobra?ni?, przeprowadza? wywiad, szuka? ró?nych ?róde? wiedzy.

Projekt zosta? bardzo dobrze przyj?ty przez lokalne spo?ecze?stwo.

Kolejne wyst?pienie pt. Nowa Biblioteka: jak dzi? projektuje si? otwarte

i wielofunkcyjne przestrzenie? poprowadzi? go?? specjalny kongresu Agnieszka

Rasmus-Zgorzelska. Swoje wyst?pienie zacz??a od pytania -

czy w bibliotece

mo?na je?? ciasteczka? Tym pytaniem podkre?li?a wag? architektury w naszym
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?yciu. Wspó?czesna biblioteka powinna by? pa?acem, drzwiami do wielkiego,

nowoczesnego ?wiata z przysz?o?ci?, symbolem sukcesów i presti?u miasta.

Agnieszka Rasmus-Zgorzelska w trakcie wyst?pienia odpowiedzia?a na zadane

pytanie - "tak, mo?na je?? ciasteczka w bibliotece". Przedstawi?a tym samym

now? funkcj? oraz elastyczno?? biblioteki. Budynek biblioteki powinien by?
miejscem dostosowanym do potrzeb u?ytkownika: przestronny parking, kawiar

nia, wygodne meble, kolorowa, przyjazna przestrze?, miejsca to zabaw, kryjó
wek dla dzieci itd., ale te? miejscem zabaw, nauki, rozrywki, terapii.

Warsztaty Zanim zacznie si? remont lub budowa, czyli o mocy dobrego projektu
z bloku Dowiedz si?! poprowadzi? Dariusz ?miechowski. Celem tego spotkania by?o
uporz?dkowanie praktycznej wiedzy dotycz?cej planowania i organizacji prac mo

dernizacyjno-remontowych oraz budowlanych zwi?zanych z budynkami bibliotek

i ich otoczeniem. Prowadz?cy zaprezentowa? kilka wybranych przyk?adów proce

sów modernizacji bibliotek korzystaj?cych ze ?rodków Programu Infrastruktura Bi

bliotek oraz do?wiadczenia projektu Sztuka kszta?towania przestrzeni w bibliotece

prowadzonego w ramach wspó?pracy Stowarzyszenia Architektów Polskich z Fun

dacj? Rozwoju Spo?ecze?stwa Infonnacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bi

bliotek. Przedstawi? modelowe warunki organizacji procesu modernizacji i budowy.
Omówi? te? wymagania architektoniczne bibliotek pretenduj?cych do Certyfikatu

Biblioteka+, a tak?e aktualne tendencje w architekturze bibliotek.

Wyk?ad Dlaczego potrzebna nam jest oddolna digitalizacja? z bloku Ws?u

chaj si?! przedstawi? Marcin Wilkowski z Fundacji O?rodka KARTA. Intencj?

prowadz?cego by?o omówienie problemu masowej digitalizacji. Biblioteka pu

bliczna jako instytucja kultury ma na celu gromadzenie, przechowywanie i udo

st?pnianie zbiorów (w tym regionalnych) szerokiemu gronu odbiorców. Dlatego
ka?da biblioteka ma za zadanie chroni?, piel?gnowa? i upowszechnia? histori?

lokaln?, czyli tzw. "ukryte dziedzictwo". Organizacja pozarz?dowa oferuje bi

bliotekom w ramach Programu Rozwoju Bibliotek wsparcie w postaci sprz?tu

umo?liwi?l?cego digitalizowanie, opracowywanie i przechowywanie cyfrowych

wersji materia?ów historycznych (fotografie, dokumenty, relacje itp.). Wspó?

prac? z Kart? nawi?za?a Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, która da?a

?wiadectwo korzy?ci p?yn?cych z danego programu.

Magda Szafarska

Oprócz warsztatów niezwykle istotne dla bibliotekarzy by?y spotkania
i rozmowy w kuluarach, w?ród wielu prezentuj?cych si? organizacji i firm

zwi?zanych z bibliotekarstwem.

Podczas Kongresu odby?a si? premiera filmu dokumentalnego w re?yserii
Jakuba Pi?tka "Otwarte dla wszystkich" z udzia?em bibliotek z S?pólna Kraje?

skiego, Jarocina oraz Giera?towic prezentuj?cego niekonwencjonalne formy
dzia?alno?ci bibliotek w ?rodowisku lokalnym.

Danuta Zwoli?ska
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I ci] KRONIKA

Kronika bibliotek publicznych powiatu zamojskiego
I pó?rocze 2011 roku

- wybór-
ZAMO??

stycze?
• Zamojska Biesiada Literacka z Jackiem Feduszk? - muzealnikiem, regiona

list?, autorem ksi??ki Zamojszczyzna w kulturze i historii Polski - Ksi??ni

caZamojska
• Sielsko-Anielsko -

wystawa prac Anny Wo? i Krystyny Kopciowskiej -

Ksi??nica Zamojska
• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki po?wi?cone prozie Stefana Dardy -

Ksi??nica Zamojska
• Zamo?? i Zamojszczyzna w literaturze dla dzieci i m?odzie?y -

wystawa
-

Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Fina? akcji Czytam i rysuj? z energi?, sponsorowanej przez PGE Dystrybucja
Zamo?? adresowanej do zamojskich przedszkolaków. W programie imprezy:
otwarcie wystawy Czytam i rysuj? z energi?, podsumowanie konkursu pla

stycznego, wr?czenie nagród i wyró?nie? laureatom, pocz?stunek oraz zaba

wa choinkowa-Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y K?, FB nr l, 2, 3, 4, 6

• Ferie w bibliotece - cykl 8 zaj?? przygotowanych dla dzieci na okres ferii

zimowych, popularyzuj?cych literatur? regionaln?. W ramach Ferii zorga

nizowano w spotkanie z regionaln? poetk? Mari? Du?awsk? - Oddzia? dla

Dzieci i M?odzie?y KZ

• Puchatkowe spotkania - cykliczne zaj?cia biblioteczne dla dzieci w wieku

od 3 do 5 lat. S? to spotkania rodzinne, w których aktywny udzia? bior?

opiekunowie dzieci. W programie m.in.: g?o?ne czytanie, zabawy ruchowe,

edukacyjne i integracyjne - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Sobotnie spotkania z ksi??k? - zaj?cia cykliczne dla dzieci w wieku szkol

nym, po?wi?cone w 2011 r. popularyzacji polskiej literatury klasycznej dla

dzieci i m?odzie?y - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Zaczarowani czytaniem
- cykl g?o?nego czytania dla najm?odszych z Przed

szkola S?oneczko - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Ba?nie ucz? i bawi? - cykl g?o?nego czytania dla pi?ciolatków z Przedszkola

Miejskiego nr 9 - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Egipt - ziemia faraonów - wystawa
- O?rodek Czytelnictwa Niepe?no

sprawnych KZ
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• ?pij dziecino ma?a - konkurs kol?d - O?rodek Czytelnictwa Niepe?no

sprawnych KZ

• W krainie u?miechni?tej ksi??ki - cykl g?o?nego czytania w Przedszkolach

Miejskich nr 1,2, 12, 15 - FB nr l

• Spotkanie z bajeczk? - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 13 - FB nr 2

• Bajeczka dla przedszkolaka - cykl g?o?nego czytania w Przedszkolu nr 14

i SP nr 9 FB nr 3 - FB nr 3

• Godzina na historyjk? - cykl g?o?nego czytania w Przedszkolach nr 1,5, 12

-FBnr4

• Czas na czytanie
- cykl g?o?nego czytania w Przedszkolu nr 6 - FB nr 6

• ?wiat zwierz?t doktora Dolittle - zaj?cia po?wi?cone ksi??kom H. Loftin

ga; Kwiatki, kwiatki dla Dziadka i Babci -

zaj?cia biblioteczne realizowane

przez filie KZ pod wspólnym tytu?em, ??cz?ce ró?ne formy: g?o?ne czyta

nie, dyskusje nt. przeczytanych tekstów, zaj?cia plastyczne, gry i zabawy,

konkursy, projekcje filmów - FB nr 1, 2, 3, 4, 6

• Ferie z Kubusiem Puchatkiem - zaj?cia biblioteczne dla dzieci w wieku

szkolnym. W programie ró?ne formy sp?dzenia czasu wolnego: g?o?ne czy

tanie, gry i zabawy, dyskusje nad ksi??kami, konkursy. Zaj?cia odbywa?y
si? o sta?ych porach 2 razy w tygodniu - FB nr l, 2, 3, 4, 6

luty
• Zamojska Biesiada Literacka po?wi?cona promocji ksi??ki Andrzeja Wnu

ka Fun Club - Ksi??nica Zamojska
• Okupacja niemiecka Zamojszczyzny 1939-1944 -

wystawa
- Ksi??nica Zamojska

• Spotkanie z Jaros?awem Siekiem, zamojskim autorem ksi??ek dla najm?od
szych - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Puchatkowe spotkania - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne dla ma?ych
dzieci - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Sobotnie spotkania z ksi??k? - cykliczne zaj?cia biblioteczne - Oddzia? dla

Dzieci i M?odzie?y KZ

• Zaczarowani czytaniem; Ba?nie ucz? i bawi? - cykle g?o?nego czytania dla

przedszkolaków - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ
.

• Egipt - ziemia faraonów -

wystawa
- O?rodek Czytelnictwa Niepe?no

sprawnych KZ

• W krainie u?miechni?tej ksi??ki; Spotkanie z bajeczk?; Bajeczka dla przed
szkolaka; Godzina na historyjk?; Czas na czytanie

- cykliczne g?o?ne czy

tanie w zamojskich przedszkolach
- FB nr 1,2,3,4,6

• Z Nowym Rokiem tanecznym krokiem - maski karnawa?owe; Zima w Dolinie

Mumink?w; Biblioteczne spotkania z ba?niami braci Grimm; Biblioteka - w ?wie

cie ksi??ek i dziwów - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne - FB nr 1,2, 3, 4, 6

• Rusz si? po zdrowie -

wystawa
- FB nr 5
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marzec

• Spotkanie ze Stefanem Dard? w ramach Zamojskich Biesiad Literackich -

Ksi??nica Zamojska
• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki po?wi?cone ksi??ce Pingpongista

Józefa Hena - Ksi??nica Zamojska
• Stefan Kisielewski -

pisarz, publicysta, kompozytor -

wystawa rocznicowa

- Ksi??nica Zamojska
• Sobotnie spotkania z ksi??k? - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne - Oddzia?

dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Puchatkowe spotkania - zaj?cia biblioteczne dla naj m?odszych dzieci -

Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Zaczarowani czytaniem; Ba?nie ucz? i bawi? - g?o?ne czytanie przedszko
lakom - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Historia mo?e by? pasj?. Wydarzenia buduj?ce mój patriotyzm
- podsu

mowanie konkursu plastycznego adresowanego do osób niepe?nosprawnych
- O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych KZ

• Historia mo?e by? pasj?. Wydarzenia buduj?ce mój patriotyzm
-

wystawa

pokonkursowa - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych KZ

• Kiedy zwierz?ta umia?y mówi?; Wiosna w papierowym ogrodzie; Dzieci?ca
Biblioteka Przygody; S?owa jak zakl?cia - cykliczne zaj?cia biblioteczne -

FB nr 1,2,3,4,6
• W krainie u?miechni?tej ksi??ki; Spotkanie z bajeczk?; Bajeczka dla przed

szkolaka; Godzina na historyjk?; Czas na czytanie
- g?o?ne czytanie

w przedszkolach Zamo?cia - FB nr 1, 2, 3, 4, 6

• Mi?dzy niebem a ziemi? -

wystawa fotografii Tomasza Ci?ciery - FB nr l

• Rusz si? po zdrowie -

wystawa
- FB nr 5

kwiecie?

• Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa

2010, organizowanego przez Zarz?d G?ówny Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich, w którym Ksi??nica Zamojska im. Stanis?awa Kostki Zamoyskie

go w Zamo?ciu zdoby?a wyró?nienie
• Ekslibris z motywem zamojskim -

wystawa ze zbiorów zamojskich kolek

cjonerów realizowana w ramach obchodów 90-lecia Biblioteki Publicznej
w Zamo?ciu - Ksi??nica Zamojska

• Zamo?? i Zamojszczyzna w literaturze -

wystawa ze zbiorów w?asnych -

Ksi??nica Zamojska
• Dzia?alno?? Ksi??nicy Zamojskiej na rzecz mieszka?ców miasta Zamo?? i po

wiatu zamojskiego w 2010 roku - seminarium. W programie prezentacje: Dzia

?alno?? Ksiq?nicy Zamojskiej w zakresie animacji i upowszechniania czytelnic
twa w Zamo?ciu w 2010 roku - H. Zieli?ska; Ksi??nica Zamojska na rzecz roz-
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woju czytelnictwa i bibliotek w powiecie zamojskim w 2010 roku - D. Zwoli?

ska; Biblioteki Zamo?cia i powiatu zamojskiego na tle sieci bibliotek publicz
nych województwa lubelskiego w 2010 roku - Magdalena Wójcikiewiecz
(WBP im. H. Lopaci?skiego w Lublinie) - Ksi??nica Zamojska

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki po?wi?cone ksi??ce Pi?ta strona

?wiata Kazimierza Kutza - Ksi??nica Zamojska

•

Puchatkowe spotkania - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne dla najm?od
szych - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

•

Sobotnie spotkania z ksi??k? - cykliczne zaj?cia biblioteczne - Oddzia? dla

Dzieci i M?odzie?y KZ

•

Zaczarowani czytaniem; Ba?nie ucz? i bawi? - g?o?ne czytanie przedszko
lakom - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

•

Ksi??ka dzieci?ca i m?odzie?owa w Polsce - historia i wspó?czesno?? -

wy

stawa - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

•

Historia mo?e by? pasj?. Wydarzenia buduj?ce mój patriotyzm -

wystawa

pokonkursowa - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych KZ

•

Po czym poznajemy wiosn?? - zaj?cia terapeutyczne literacko-plastyczne
dla podopiecznych O?rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego
- O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych KZ

•

Zachowaj pi?kno Roztocza na kolejne tysi?clecia - og?oszenie regionalnego
konkursu plastyczno-fotograficznego dla dzieci i m?odzie?y - Centrum In

formacji Ekologicznej KZ

•

W krainie u?miechni?tej ksi??ki; Spotkanie z bajeczk?; Bajeczka dla przed
szkolaka; Godzina na historyjk?; Czas na czytanie

- g?o?ne czytanie w za

mojskich przedszkolach - FB nr l, 2, 3, 4, 6

•

Rewia wiosenna; Barwy Roztocza; Festiwal Ksi??ek Szczególnych; Wzorzyste pi

sanki; Podro?e po literaturze - cykliczne zaj?cia biblioteczne - FB nr 1,2,3,4,6

Któr?dy do ludzi? -

wystawa
- FB nr 5

•

•

maj
•

Zamojski Festiwal Ksi??ki - przedsi?wzi?cie w ramach obchodów Ogólno

polskiego Tygodnia Bibliotek zorganizowane na zamojskiej Starówce.

W programie: Promocje z autografem
- spotkania autorskie popularyzuj?ce

twórczo?? lokalnych autorek: Ireny Polkowskiej, Bo?eny Ga?czy?skiej

Szurek, Julii Rodzik, Anny Rychter, Moniki Rebizant-Siwi?o; Kiermasz

ksi??ki u?ywanej w Bastionie VII; W?druj?cy kiermasz na ulicach Starego

Miasta; Igraszki z ksi??k? - zabawy edukacyjne dla najm?odszych; Wywia

dy ze znanymi Zamo?cianami - Ksi??nica Zamojska, FB nr l, 2, 3, 4, 5, 6

• Jubileusz 90-lecia Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu - centralnym punktem

trwaj?cych ca?y 2011 rok obchodów jubileuszowych by?a Ogólnopolska
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Konferencja Biblioteka skarbnic? wiedzy o regionie 119V l. W programie
m.in. wyst?pienia okoliczno?ciowe i wr?czenie odznacze?:

-

Medal Wojewody Lubelskiego dla Ksi??nicy Zamojskiej;
- Medal Prezydenta Miasta "Zas?u?ony dla Zamo?cia" dla Ksi??nicy Zamojskiej;
- Odznaki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zas?u?ony dla Kul-

tury Polskiej, z r?k Dyrektora BN Tomasza Makowskiego, otrzyma?y:
M. D?yga?o, A. Pietrynka E. Szyku?a, E. Radziejewska, E. Wójcik.;

- Odznaka honorowa Zas?u?ony dla Województwa Lubelskiego: K. Harasim,
D. R. Kawa?ko, J. Malicki, D. Piasecka, A. Rychter;

-

Nagroda Starosty Powiatu Zamojskiego: D. Zwoli?ska;
-

Dyplomy Starosty Powiatu Zamojskiego: K. Gruszka, D. R. Kawa?ko,
H. Zieli?ska;

Na program Konferencji z?o?y?y si? referaty:
Kto zna przysz?o?? bibliotek w Polsce? - Tomasz Makowski, BN; Dzia?ania

biblioteki publicznej na rzecz aktywizacji kulturalnej regionu
- Renata Male

sa, UMCS; Rzeczowe opracowanie zbiorów regionalnych na przyk?adzie llY

branych dokumentów ?ycia spo?ecznego
- Anna Stolarczyk, BN; Dokumenta

cyjna rola bibliografii regionalnej na przyk?adzie "Bibliografii Lubelszczy
zny" - Bo?ena Lech-Jab?o?ska, WBP Lublin; Regionalne i lokalne s?owniki

biograficzne Lubelskiego - Artur Znajomski, UMCS; Wybrane narz?dzia in

formacyjne w zasobie XIX-wie,cznej biblioteki klemensowskiej - Regina Ja

niak, UMCS; Zbiory regionalne Ksi??nicy Zamojskiej - Anna Rychter, KZ;

Zbiory regionalne Biblioteki Publicznej Gminy Radecznica - Zofia Syka?a,
BPG Radecznica; Regionalizm bibliotek na przyk?adzie Biblioteki Publicznej

Gminy ?abunie - Bogdan Szyku?a, BPG Labunie; Dzia?alno?? biblioteki pu

blicznej w Zamo?ciu w latach 1999-2010- Halina Zieli?ska, KZ.

Konferencji towarzyszy?y wystawy:
- Dzia?alno?? Ksi??nicy Zamojskiej na rzecz upowszechniania wiedzy o regionie;
- Biblioteka skarbnic? wiedzy o regionie -llYstawa zbiorów regionalnych;
- Niepe?nosprawno?? llYzwaniem ludzi zdrowych - dzia?alno?? O?rodka

Czytelnictwa Niepe?nosprawnych
• Bibliografia Zamojszczyzny. Prezentacja bazy regionalnej - seminarium.

W programie: Zbiory regionalne Ksi??nicy Zamojskiej - A. Rychter; Bi

bliografia Zamojszczyzny - prezentacja bazy regionalnej - R. O?go -

Ksi??nica Zamojska
• Zaczarowani czytaniem; Ba?nie ucz? i bawi? - g?o?ne czytanie przedszko

lakom - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Puchatkowe spotkania - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne dla najm?od

szych - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Sobotnie spotkania z ksi??k? - cykliczne zaj?cia biblioteczne - Oddzia? dla

Dzieci i M?odzie?y KZ
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• Zachowaj pi?kno Roztocza na kolejne tysi?clecia - regionalny konkurs plastycz

no-fotograficzny dla dzieci i m?odzie?y - Centrum Informacji Ekologicznej KZ

• Zamojszczyzna -

moja ma?a ojczyzna
- konkurs wokalno-literacki dla osób

z dysfunkcj? wzroku - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych KZ

• U?miech Pana Hetmana; Dzieci?ca Akademia Kultury; Zamo?? - miasto Rene

sansu; Ksi?stwo rega?ów - cykliczne zaj?cia biblioteczne - FB nr l, 2, 3,4, 6

• W krainie u?miechni?tej ksi??ki; Spotkanie z bajeczk?; Bajeczka dla przed
szkolaka; Godzina na historyjk?; Czas na czytanie

- g?o?ne czytanie
w przedszkolach miasta Zamo?cia - FB nr 1,2,3,4,6

• Cudze chwalicie swego nie znacie - Zamo?? ?wiatowym dziedzictwem kul

tury
-

wystawa
- FB nr 5

czerwiec

• Dyskusyjny Klub Ksi??ki po?wi?cony reporta?owej ksi??ce Jacka Hugo
Badera Bia?a gor?czka - Ksi??nica Zamojska

• Podr??e po literaturze w?oskiej -

wystawa realizowana w ramach N Festiwalu

Kultury W?oskiej ,,ARTE, CULTURA, MUSICA E ...

"
- Ksi??nica Zamojska

• Dzia?alno?? Ksi??nicy Zamojskiej na rzecz upowszechniania wiedzy o re

gionie
-

wystawa jubileuszowa
- Ksi??nica Zamojska

• Biblioteka skarbnic? wiedzy o regionie
-

wystawa zbiorów regionalnych -

Ksi??nica Zamojska
• Zachowaj pi?kno Roztocza na kolejne tysi?clecia - podsumowanie regio

nalnego konkursu plastyczno-fotograficznego dla dzieci i m?odzie?y - Cen

trum Informacji Ekologicznej KZ

• Zachowaj pi?kno Roztocza na kolejne tysi?clecia
-

wystawa pokonkursowa
- Centrum Informacji Ekologicznej KZ

• Zaczarowani czytaniem; Ba?nie ucz? i bawi? - g?o?ne czytanie przedszko
lakom - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Puchatkowe spotkania - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne dla najm?od

szych - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Z Janem Brzechw? na weso?o - impreza czytelnicza z okazji obchodów X Ogól

nopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Sobotnie spotkania z ksi??k? - cykliczne zaj?cia biblioteczne - Oddzia? dla

Dzieci i M?odzie?y KZ

•

Niepe?nosprawno?? wyzwaniem ludzi zdrowych -

wystawa
- O?rodek Czy

telnictwa Niepe?nosprawnych KZ

•

Zaczarowany ?wiat wakacji - zaj?cia biblioteczne - O?rodek Czytelnictwa

Niepe?nosprawnych KZ

• O kobietach i dla kobiet - spotkanie autorskie z Ann? Rychter - FB nr 6

• Ja nie pytam tylko czytam
- cykliczne zaj?cia biblioteczne - FB nr 1, 2, 3,4, 6
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• Obchody ROKU MI?OSZA - w programie m.in.: wystawy, konkurs pla
styczny Malowany Mi?osz, konkurs recytatorski Mi?osz bli?ej nas, pogadan
ki Czyj jest Mi?osz? - FB nr l, 2, 3, 4, 6

• W krainie u?miechni?tej ksi??ki; Spotkanie z bajeczk?; Bajeczka dla przed
szkolaka; Godzina na historyjk?; Czas na czytanie - g?o?ne czytanie w za

mojskich przedszkolach - FB nr l, 2, 3, 4, 6

• Nobli?ci w literaturze - 100 rocz. ur. Czes?awa Mi?osza -

wystawa
- FB nr 5

ADAMÓW

stycze?
• Babcia i Dziadek - pogadanka - GBP

luty
• Dzie? zakochanych - najpi?kniejsze ?yczenia - konkurs plastyczny - GBP

marzec

• Rok Mi?osza -

pogadanka - GBP

• Rok Mi?osza -

wystawa
- FB Suchowola

kwiecie?

• Wiosna, najpi?kniejsza pora roku - pogadanka - GBP

• Katy? - Smole?sk - pogadanka, wystawa
- GBP

• Katy? -

gazetka - FB Bondyrz

maj
• Cykl g?o?nego czytania bajek - GBP

• Obchody Dnia Bibliotek i Bibliotekarza - FB Bondyrz
• Dzie? Matki - gazetka - FB Bondyrz

czerwiec

• Moje wymarzone wakacje - konkurs plastyczny - GBP

• Maria Sk?odowska-Curie - gazetka - FB Suchowola

• Piknik rodzinny - impreza ?rodowiskowa zorganizowana z Klubem Seniora -

FBBondyrz
• Noc ?wi?toja?ska - impreza ?rodowiskowa zorganizowana z zespo?em ?piewa-

czym
- FB Bondyrz

GRABOWIEC

stycze?
• Dzie? z kultur?. W programie: koncert Orkiestry D?tej, wystawa kronik

i albumów, pokazy filmów dokumentuj?cych prac? GOK i Biblioteki, deba

ta mieszka?ców dot. dzia?alno?ci tych instytucji - GBP i GOK

• W?adys?aw Czach?rskt -

wystawa w 100 rocznic? ?mierci

• Ferie 2011. W programie: 3 wyjazdy do Zamo?cia na lodowisko, do Cen

trum Kultury Filmowej STYLOWY; zabawy na ?niegu i zaj?cia plastyczne;
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trzydniowe warsztaty ?onglowania; kulig; zabawa karnawa?owa dla naj
m?odszych - GBP i GOK

luty
• Po?egnanie taboru -

wystawa fotografii Andrzeja Polakowskiego - GBP, GOK

• Spotkanie z Eugeniuszem WiIkowski, autorem ksi??ki Solidarno?? w Za

mojskich Fabrykach Mebli w latach 1980-1989

• Czwartkowe g?o?ne czytanie przedszkolakom w bibliotece w ramach akcji
CALA POLSKA CZYTA DZIECIOM

marzec

• Poradnia zdrowia - spotkanie zorganizowane w ramach Tygodnia z Internetem

2011, skierowane przede wszystkim do osób powy?ej 50. roku ?ycia, m?j?ce na

celu zapoznanie seniorów z zasobami Internetu na temat zdrowia. Uczestnicy mo

gli uzyska? informacje i porady zdrowotne, ale tak?e przy pomocy wolontariuszy
pozna? podstawowe zasady obs?ugi komputera. Zaprezentowane zosta?y ksi?tki
z dziedziny medycyny, a zasady dbania o zdrowie omówi?a p. Zofia Kordy?.

kwiecie?

• Kiermasz ksi??ek

maj
• Spotkanie autorskie z Ma?gorzat? Skowron dla dzieci kl. I-m Szk. Podst.

czerwiec

• Rodzinny Dzie? Dziecka - impreza plenerowa. W programie m.in.: zabawy
dla najm?odszych, malowanie twarzy, robienie tatua?u, konkurencje spor

towe, malowanie na asfalcie oraz konkurs rysunkowy - GBP i GOK

• Zabawa w teatr - spotkanie integracyjne uczniów Szko?y Podstawowej
w Grabowcu oraz uczestników Warsztatów Terapii Zaj?ciowej z Zamo?cia

i Hrubieszowa - GBP i GOK

• Spotkanie z dr Beat? Kozaczy?sk?, autork? ksi??ki Losy dzieci z Zamojszczyzny

wysiedlonych do Siedlec i powiatu siedleckiego w latach 1943-1945 - GBP i GOK

KOMARÓW OSADA

stycze?
• XIII Gminny Przegl?d Zespo?ów Kol?dniczych - GBP i SOK

• W ?wiecie utworów ks. Jana Twardowskiego
- g?o?ne czytanie w ramach

akcji CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM - FB Zubowice

luty
• Zimowe igrzyska LZS Jacnia 2011 - SOK i GBP

• Zima w mojej miejscowo?ci - gminny konkurs plastyczny - FB Zubowice

marzec

•

Gminny Przegl?d Teatrów Dzieci?cych i M?odzie?owych - GBP i SOK
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• VIII Festiwal Ba?ni - GBP i SOK

• IV Wiosenne spotkania z ksi??k? - quiz czytelniczy z wiedzy o ksi??ce dla

gimnazjalistów - FB Zubowice

• Wiosenne czytanie
- plenerowe zaj?cia w ramach akcji CA?A POLSKA

CZYTA DZIECIOM - FB Zubowice

kwiecie?

• Wielkanocne warsztaty zwi?zane z obrz?dowo?ci? ?wi?t - GBP i SOK

• Pocztówka wielkanocna - konkurs plastyczny - FB Zubowice

• Tradycje i zwyczaje wielkanocne - zaj?cia w ramach kampanii CA?A POL

SKA CZYTA DZIECIOM - FB Zubowice

maj
• Gminne obchody rocznicy 3 Maja - GBP i SOK

• Wybieramy bestseller biblioteki - konkurs na recenzj? ksi??ki dla gimnazja
listów - FB Zubowice

czerwiec

• Najaktywniejszy czytelnik roku szkolnego 2010/2011 - podsumowanie kon

kursu - GBP, FB Zubowice

• Zasady korzystania z katalogu i ksi?gozbioru Ksi??nicy Zamojskiej - lekcja
biblioteczna zorganizowana w Ksi??nicy Zamojskiej - FB Zubowice i Pu

bliczne Gimnazjum w Zubowicach

KRASNOBRÓD

stycze?
• Zimowy krajobraz - konkurs plastyczny dla dzieci - MGBP, FB Rutki

• Poznaj bezpieczny Internet - lekcja biblioteczna dla kI. IV - MGBP

luty
• Bajki Disneya - konkurs plastyczny dla przedszkolaków i uczniów kl. 0- MGBP

• Spotkania z maluchami - zaj?cia biblioteczne, g?o?ne czytanie - FB Rutki

marzec

• Krasnobrodzkie Spotkanie z Fantastyk?. W programie: rozstrzygni?cie
konkursu na opowiadanie fantasy i sf; prelekcja Podgatunki i definicje fan

tastyki, czyli jak z?e wydawnictwa próbuj? wydrze? z fanów pieni?dze; kon

kurs wiedzy o fantastyce, seanse fanfilmów i naj gorszych dzie? w historii

filmowej fantastyki - MGBP

• Spotkania z maluchami - zaj?cia plastyczne - FB Rutki

kwiecie?

• Mistrz pi?knego czytania
- konkurs dla gimnazjalistów - MGBP, Gimna

zjum w Krasnobrodzie
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• Barwy Roztocza - otwarcie wystawy fotografii Grupy Turystycznej Rozto-

cze-MGBP

• Spotkania z maluchami - quizy, zgaduj-zgadule, rymowanki - FB Hutki

maj
• Obchody Tygodnia Bibliotek. W programie m.in.: wycieczka dzieci z kI. O;

lekcja biblioteczna dla kl. VI Odwiedziny na Zielonym Wzgórzu; konkurs

dla uczniów kI. O Ma?y mistrz czytania - MGBP

• Czes?aw Mi?osz -

wystawa
- FB Hutki

czerwiec

• ?ladami Stasia i Nel-Iekcja biblioteczna dla kI. V - MGBP

• Podsumowanie konkursu czytelniczego "Najwi?cej przeczytanych ksi??ek
w roku szkolnym 2009/2010" - MGBP, FB Hutki

• Spotkania z maluchami - g?o?ne czytanie w kl. O Szko?y Podstawowej
w Kaczórkach - FB Hutki

LABUNIE

stycze?
• Powstanie styczniowe na Zamojszczy?nie - wyk?ad regionalisty dra Jacka

Feduszki - GBP

marzec

• 2 spotkania autorskie ze Stefanem Dard? z gimnazjalistami - GBP

• W krainie ?ycia i ba?ni - Hans Christian Andersen -

wystawa
- GBP

• Warsztaty wykonywania ozdób tradycyjnych
- GBP

kwiecie?

• Sztuka wykonywania ozdób tradycyjnych - konkurs - GBP

• Zbrodnia katy?ska - 71 rocznica -

wystawa
- GBP

• Warsztaty wykonywania ozdób technik? decoupage - GBP

maj
• Literatura w?gierska w zbiorach biblioteki -

wystawa
- GBP

czerwiec

• Jestem dzieckiem Europy
- podsumowanie gminnego konkursu - GBP

• Jestem dzieckiem Europy
-

wystawa
- GBP

• Biblioteka po drodze -lekcja biblioteczna dla kI. I Szk. Podstawowej - GBP

•
Publikacja ksi??ki Dzi?kuj? nie bior?, czyli m?odzie? przeciwko u?ywkom -

GBP i Szko?a Podstawowa w ?abuniach

MI?CZYN
stycze?
•

Wspomnienie o Mi?oszu 1911-2004 -

wystawa
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• Wiecz6r bajek - cykl g?o?nego czytania realizowany w ramach akcji CA?A

POLSKA CZYTA DZIECIOM

• Ferie w bibliotece - cykl zaj?? dla dzieci

luty
• Wtecz?r bajek - g?o?ne czytanie ba?ni braci Grimm

• Zima - konkurs plastyczny

marzec

• Wiecz6r bajek - g?o?ne czytanie
• Witaj wiosno - zaj?cia plastyczne

kwiecie?

• Moja pisanka - konkurs plastyczny i wystawa pokonkursowa
• Wieczór bajek - g?o?ne czytanie

maj
• 165 rocznica urodzin Henryka Sienkiewicza; 25 rocznica ?mierci Anny Ka-

mie?skiej; 40 rocznica ?mierci Czes?awa Janczarskiego -

wystawy

czerwiec

• Lato - zaj?cia plastyczne
• Wieczór bajek - g?o?ne czytanie prowadzone w ramach kampanii CA?A

POLSKA CZYTA DZIECIOM

NIELISZ

stycze? / czerwiec

• Galeria przesz?o?ci Gminy Nieltsz. Czar starych fotografii - prowadzenie

akcji maj?cej na celu zebranie starych i zapomnianych zdj?? zrobionych na

terenie gminy Nielisz i udost?pnienie ich w Internecie. Obecnie Galeria li

czy 143 zdj?? z okresu ko?ca XIX w. do lat 30. XX w.

RADECZNICA

luty
• Promocja tomiku Okruszki dobra Stanis?awy Anny Krukowskiej - GBP

• Promocja debiutanckiego tomiku wierszy Bia?a ró?a Joanny Wachowicz - GBP

• Lekcja biblioteczne dla uczniów kI. I i II Szko?y Podstawowej - FB Gorajec

marzec

• Kiermasz ksi??ki - GBP

maj
• G?o?ne czytanie w ramach akcji CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM-GBP, FB

• Wycieczka do biblioteki uczniów kl. IV Szko?y Podstawowej - GBP

czerwiec

• Kiermasz ksi??ek dla dzieci - GBP
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• Lekcja biblioteczne dla uczniów kI. V Szko?y Podstawowej - GBP

SITNO

stycze? / czerwiec ?

• Wspó?redagowanie biuletynu informacyjnego Wie?ci gminne
- GBP

• G?o?ne czytanie w ramach akcji CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM - FB

Horyszów Polski

czerwiec

• Nasz Mi?osz - konkurs czytelniczy - GBP

• Podsumowanie konkursu na najlepszego czytelnika gminy - GBP

SKIERBIESZÓW

stycze?
• Przez rozrywk? do wiedzy - quiz czytelniczy
• G?o?ne czytanie w ramach akcji CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM

luty
,

• Babcia jest jak dobra wró?ka - konkurs plastyczny
• Zapomniane postaci z bajek - konkurs rysunkowy
• Quiz historyczno-geograficzny dla uczniów kI. VI

marzec

• U nas króluje muzyka - I Mi?dzyszkolny Festiwal Piosenki Dzieci?cej - GBP i GOK

• Mistrz pi?knego czytania
- konkurs

kwiecie?

• Czas malowa? pisanki wielkanocne - konkurs plastyczny

maj
• Matka to najpi?kniejsze s?owo ?wiata - konkurs

• Nasi milusi?scy - konkurs rysunkowy

czerwiec

• Organizacja zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka - GBP i GOK

• Bajeczna zak?adka do ksi??ki - konkurs

STARY ZAMO??

Stycze?
• VII Gminny Konkurs Kol?d i Pastora?ek - GBP

• Portret babci i dziadka - zaj?cia plastyczne
- FB Udrycze

stycze?
• Dzie? zakochanych - zaj?cia plastyczne

- FB Udrycze

marzec

•

Poznaj? tajniki biblioteki -lekcja biblioteczna - FB Udrycze
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kwiecie?

• III Gminny Konkurs Recytatorski - GBP

• Gminny Turniej Halowej Pi?ki No?nej o Puchar Wójta Gminy - GBP

maj
• Czytanie ze zrozumieniem - konkurs dla uczniów Szko?y Podst. - GBP

• Dzie? Matki - zaj?cia plastyczne - FB Udrycze

czerwiec

• Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej w ramach projektu Rozegraj Uni? - GBP

• Spotkania z Kubusiem Puchatkiem - cykliczne zaj?cia d?a dzieci w ramach

akcji CALA POLSKA CZYTA DZIECIOM - GBP

• Pasowanie na czytelnika dzieci kI. I Szko?y Podstawowej - FB Udrycze

SULÓW

stycze?
• Zmiana ?okalu FB w Micha?owie, zwi?kszenie metra?u z 26 do 63 m2
• Zwi?kszenie zatrudnienia do * etatu w FB S?siadka
• Zabawy na ?niegu - konkurs rysunkowy - FB Micha?ów

• Zako?czenie ferii - zabawa przy muzyce, gry i konkursy dla dzieci w ró?

nym wieku - GBP, Parafia Rzymsko-Katolicka w Tworyczowie, Firma

Szkoleniowa Meritum Training

luty
• Amatorski konkurs poetycki - FB Michalów

• Zabawa przez wymy?lone wycinanki - konkurs plastyczny - FB Michalów

• Lekcja biblioteczna uczniów kI. IV Szko?y Podstawowej - GBP

marzec

• Wycieczka do biblioteki uczniów kl. I i n Gimnazjum - FB Micha?ów

kwiecie?

• Jan Pawe? li -

moje wspomnienie o Papie?u
- gminny konkurs plastyczny - GBP

maj
• Narysuj swoj? ulubion?posta? ksi??kow? - konkurs plastyczny - FB Micha?ów

czerwiec

• Podsumowanie konkursu na najlepszego czytelnika - GBP

SZCZEBRZESZYN

stycze?
• CA?A POLSKA CZfTA DZIECIOM - cykliczne g?o?ne czytanie w Przed

szkolu Samorz?dowym dla wszystkich grup wiekowych i w Szkole Pod

stawowej w Szczebrzeszynie w grupie 6-latk6w - MGBP

• Ptaki zim?
- zaj?cia biblioteczne - MGBP
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• Spotkanie Dyskusyjnego Ko?a Przyjació? Ksi??ki - MGBP

luty
• Zasady korzystania z biblioteki - lekcja biblioteczna dla kl. III i IV Szko?y

Podstawowej w Wiel?czy - MGBP

• CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM-g?o?ne czytanie - MGBP

• Comiesi?czne spotkanie Dyskusyjnego Ko?a Przyjació? Ksi??ki - MGBP

marzec

• CALA POLSKA CZfTA DZIECIOM-g?o?ne czytanie najm?odszym - MGBP

• Comiesi?czne spotkanie Dyskusyjnego Ko?a Przyjació? Ksi??ki - MGBP

kwiecie?

• Wielkanocne tradycje i symbole - zaj?cia biblioteczne - MGBP

• Comiesi?czne spotkanie Dyskusyjnego Ko?a Przyjació? Ksi??ki - MGBP

• Cykl g?o?nego czytania dzieciom w ramach akcji CA?A POLSKA CZfTA

DZIECIOM - MGBP

maj
• Bajkowa posta? - konkurs plastyczny dla uczniów szkó? podstawowych

z terenu miasta i gminy - MiGBP

• Wiosna z ksiq?k? - kiermasz ksi??ek - MGBP

• Pierwsza wizyta w bibliotece - lekcja biblioteczna - MGBP

• Spotkanie Dyskusyjnego Ko?a Przyjació? Ksi??ki - MGBP

• CA?A POLSKA CZfTA DZIECIOM-g?o?ne czytanie najm?odszym - MGBP

czerwiec

• Gdzie jest Nemo - zaj?cia biblioteczne dla dzieci - MGBP

• Spotkanie Dyskusyjnego Ko?a Przyjació? Ksi??ki - MGBP

• CA?A POLSKA CZfTA DZIECIOM-g?o?ne czytanie - MGBP

ZAMO?? /SITANIEC/

stycze?
• G?o?ne czytanie w ramach akcji CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM -

GBP, FB Wysokie
• Ferie w bibliotece - zaj?cia biblioteczne dla dzieci. W programie m.in.: zaj?

cia plastyczno-techniczne, zaj?cia ruchowe, gry i zabawy, turniej szachowy,

konkursy oraz bal karnawa?owy, podczas którego zaprezentowano insceniza

cj? Na dworze królewskim na Wawelu przed bitw? pod Grunwaldem, pokaz

mody ró?nych epok w wykonaniu uczestników zaj??, pokazy iluzjonistów
oraz pokaz walki rycerzy z Towarzystwa Szabli i Miecza - GBP, FB Kalino

wice, FB Lipsko, FB Mokre, FB P?oskie, FB Wysokie, FB Zawada

109



luty
• Cykliczne g?o?ne czytanie najm?odszym w ramach akcji CA?A POLSKA

CZYTA DZIECIOM - GBP, FB P?oskie, FB Wysokie, FB Zawada

•
. Pasowanie na czytelnika uczniów kI. I - FB Kalinowice

• Serduszka na walentynki; Wiosna - konkursy plastyczne - FB Mokre

• Walentynki 2011 - konkurs plastyczny - FB Wysokie
• Serce dla ka?dego - konkurs literacko-plastyczny - FB Zawada

• Zapoznanie z bibliotek? - lekcja biblioteczna - FB Zawada

marzec

• Zapoznanie z bibliotek? - lekcja biblioteczna dla kI. I Szk. Podst. - GBP

• Spotkanie autorskie z zamojsk? pisark? Monik? Rebizant-Siwi?o w ramach

Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki - GBP

• Realizacja programu CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM - GBP, FB P?o-

skie, FB Wysokie, FB Zawada

• Wiosna - konkurs plastyczny - FB Mokre

kwiecie?

• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki po?wi?cone twórczo?ci Czes?awa

Mi?osza - GBP

• Spotkanie z Agnieszk? Martink?, globtroterk? i fotografk?, autork? ksi??ki

Szybsza ni? lew - GBP

• G?o?ne czytanie w ramach programu CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM

i programu Czytaj?ce przedszkola - GBP, FB Kalinowice, FB P?oskie,
FB Wysokie, FB Zawada

• Realizacja konkursu Pisanka inna ni? wszystkie og?oszonego przez Biblio-

tek? Pedagogiczn? w Zamo?ciu - GBP, FB Kalinowice

• Wiosna; Wielkanoc -

wystawy prac plastycznych - FB Kalinowice

• W krainie ba?ni H. Ch. Andersena - zgaduj-zgadula - FB Lipsko
• Ksi??ka i jej historia -lekcja biblioteczna dla kl. N-V Szk. Podst.- FB Lipsko
• Wielkanoc; Dekoracje wielkanocne - konkursy plastyczne - FB Mokre

• Obchody ?wiatowego Dnia Ksi??ki i Praw Autorskich. W programie: Ple

biscyt na ulubion? bajk? dzieci?stwa, literacki konkurs wiedzy dla uczniów

szko?y podstawowej i gimnazjum, konkurs plastyczny Moja ilustracja do

bajki Wró?ki, impreza czytelnicza Ba?niowi bohaterowie obejmuj?ca mon

ta? Z poezj? przez ?ycie, przedstawienie Na Szklanej Górze i podsumowanie
konkursów - FB P?oskie

• Wieczór poezji Marii Du?awskiej i wystawa r?kodzie?a artystycznego Kry

styny Do?by - FB Zawada

• Spotkanie z pisarzem Stefanem Dard?, autorem ksi??ek grozy Dom na wy

r?bach, S?oneczna Dolina i Starzyzna w ramach Dyskusyjnego Klubu

Ksi??ki - FB Zawada, GBP
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• Jak pomaga komputer w pracy biblioteki - lekcja biblioteczna - FB Zawada

maj
• V Edycja Konkursu Recytatorskiego o Laur Najlepszego Recytatora Gminy

Zamo??-GBP

• Spotkanie z Aleksandr? Zi6?kowsk?-Boehm w ramach Dyskusyjnego Klu

bu Ksi??ki - GBP

• Obchody Tygodnia Bibliotek Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam -

wchodz?; w programie konkursy czytelnicze, plastyczne, wystawy ksi??ek,
kiermasze, g?o?ne czytanie, wycieczki do bibliotek i lekcje biblioteczne -

GBP, FB Kalinowice, FB Wysokie, FB Zawada

• Realizacja akcji CA?A POLSKA CZfTA DZIECIOM i programu Czytaj?ce
przedszkola - GBP, FB Kalinowice, FB Lipsko, FB Mokre, FB Wysokie

• Czy znasz Czes?awa Mi?osza - lekcja biblioteczna - FB Lipsko
• Dzie? z Franklinem -

zaj?cia biblioteczne - FB Lipsko
• Portret mojej mamy

- konkurs rysunkowy - FB Mokre

czerwiec

• Rozstrzygni?cie ID edycji konkursu Poezja s?owem i p?dzlem malowana - GBP

• Obchody X Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom; w programie
m.in. g?o?ne czytanie dzieciom, zaj?cia plastyczne, gry i zabawy, konkursy
- GBP, FB Mokre, FB P?oskie, FB Wysokie, FB Zawada

• Realizacja akcji CA?A POLSKA CZYTA DZIECIOM - GBP, FB Lipsko,
FB Mokre, FB Wysokie, FB Zawada

• Czytanie na trawie -

uroczyste podsumowanie programu Czytaj?ce przed
szkola - FB Kalinowice

• tycie i twórczo?? Czes?awa Mi?osza - 3 lekcje biblioteczne dla gimnazjali-
stów-GBP

• Pasowanie na czytelnika uczniów kI. I - FB Wysokie

ZWIERZYNIEC

stycze?
• Ferie 2011 - zaj?cia dla dzieci i m?odzie?y; w programie m.in. projekcje

bajek dla najm?odszych, zaj?cia plastyczne

luty
•

Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke, autorem ksi??ek dla dzieci

marzec

• Koncert ?ycze? - zaj?cia komputerowe dla seniorów

kwiecie?
•

Lekcje biblioteczne dla uczniów kl. V

Anna Kalniuk

111







2011/2 (34)

Ksi??nica Zamojska im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w 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
	Strona 113
	Strona 114
	Strona 115
	Strona 116

