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I a z ?YCIA BIBLIOTEK

Dzia?alno?? Ksi??nicy Zamojskiej
im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu w 2011 r.

Ksi??nica Zamojska w 2011 roku obchodzi?a jubileusz 90-lecia. Wydarzenie
to stanowi?o okazj? do zwrócenia szczególnej uwagi na dorobek historyczny
oraz obecn? dzia?alno?? instytucji w zakresie promowania ksi??ki i literatury,
kreowania i upowszechniania kultury czytelniczej, a nade wszystko gromadze

nia, udost?pniania i popularyzacji zasobów dziedzictwa kulturowego regionu.
Z tego te? wzgl?du regionalizm znalaz? swoje odzwierciedlenie we wszystkich

aspektach dzia?alno?ci bibliotecznej, a w sposób szczególny zdominowa? jej

wycinek edukacyjno-kulturalny, popularyzatorski i publicystyczny.
Jubileusz, oprócz podsumowa? stanowi? tak?e okazj? do zauwa?enia

i podkre?lenia wa?niejszych dokona? instytucji i osób w niej pracuj?cych. Pod

czas g?ównych uroczysto?ci, które mia?y miejsce 19 maja, biblioteka uhonoro

wana zosta?a Medalem Wojewody Lubelskiego, Medalem Zas?u?ony dla Zamo

?cia oraz Wyró?nieniem Starosty Powiatu Zamojskiego.

Sie? biblioteczna, baza lokalowa, stan organizacyjny
Sie? biblioteczn? Ksi??nicy Zamojskiej w 2011 r. tworzy?y Biblioteka G?ówna

oraz 6 filii bibliotecznych; wszystkie zlokalizowane na terenie miasta. Uzupe?nie

niemjej by?y 3 punkty biblioteczne (o 1 wi?cej ni? w 2010 r.). W okresie sprawoz

dawczym utworzony zosta? nowy punkt w Specjalnym O?rodku Szkolno

Wychowawczym w Zamo?ciu, którego dzia?alno?? skoncentrowana jest na obs?udze

czytelniczej dzieci i m?odzie?y z ograniczon? sprawno?ci? intelektualn?. Pozosta?e

dwa punkty dzia?aj? tak jak w latach poprzednich, tj. jeden wspomagaj?cy prac?

FB nr 3, funkcjonuje przy Spó?dzielni Mieszkaniowej Energetyk, oraz jeden prowa

dz?cy dzia?alno?? przy Oddziale Terenowym Polskiego Zwiqzku Niewidomych
w Zamo?ciu, obs?uguj?cy g?ównie ?rodowisko osób niewidomych i niedowidz?

cych. Na terenie miasta dzia?a? jeden Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y zlokalizowany
w Bibliotece G?ównej.

Warunki lokalowe w placówkach bibliotecznych pozostawa?y zró?nicowane.

Biblioteka G?ówna dysponuje dobrym zapleczem dla dzia?alno?ci bibliotecznej
(budynek przy ulicy Kamiennej 20, o powierzchni wynosz?cej 2926 m2, z cze

go biblioteka u?ytkuje 2 000 m2, wolny od barier architektonicznych). Nieza

dowalaj?ca jest infrastruktura filii bibliotecznych. S? to lokale wynajmowane od

innych podmiotów, g?ównie spó?dzielni mieszkaniowych. ?aden z lokali nie jest
dostosowany do potrzeb osób niepe?nosprawnych ruchowo. Pi?? bibliotek usy

tuowanych jest na pi?trach. Biblioteki nie s? te? przystosowane do samodziel-
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nego korzystania przez osoby niewidome i s?abowidz?ce. ?rednia ca?kowita

powierzchnia dla l placówki filialnej wynosi 95,8 m2 (85 m2 - powierzchnia

biblioteczna) i jest niewystarczaj?ca, g?ównie utrudnia sprawn? organizacj?
dzia?alno?ci edukacyjno-kulturalnej.

W 2011 roku przeprowadzona zosta?a cz??ciowa modernizacja uszkodzone

go chodnika na posesji Biblioteki G?ównej oraz po?o?ono korytka odp?ywowe
od rur spustowych na budynku. Przeprowadzone prace remontowe, których war

to?? wynios?a 12298,43 z? zabezpieczy?y cz??ciowo obiekt przed niekorzyst
nym dzia?aniem warunków zewn?trznych oraz poprawi?y bezpiecze?stwo osób

korzystaj?cych z biblioteki, zw?aszcza w okresie zimowym gdy wycieki wody
z rur spustowych powodowa?y zalewanie chodnika, zamarzanie i tworzenie si?
oblodze? na jego powierzchni.

Ze wzgl?dów ekonomicznych w roku sprawozdawczym nie uda?o si? prze

prowadzi? zaplanowanych wi?kszych modernizacji ani remontów lokali biblio

tecznych. Bie??ce prace dotyczy?y wymiany verticali w pomieszczeniach FB nr 2

i 6, wykonania lady bibliotecznej dla FB nr 6 oraz zakupu 100 krzese? sk?ada

nych, 9 krzese? obrotowych do wszystkich placówek bibliotecznych.

Ksi??nica Zamojska wype?nia?a zadania dla powiatu zamojskiego. Funkcje

powiatowe realizowane by?y na podstawie Porozumienia nr 26/2011/4 z dnia

18 kwietnia 2011 r. zawartego pomi?dzy Miastem Zamo?? a Powiatem Zamoj
skim oraz Umowy nr 348/2011 z 26 kwietnia 2011 r. podpisanej mi?dzy organi
zatorem a bibliotek?.

Zbiory biblioteczne i ich uzupe?nianie

Zbiory bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej wg stanu na dzie? 31 grudnia 2011 r.

liczy?y 249 266 jednostek, w tym:
- 235 796 wol. ksi??ek i czasopism oprawnych,
- 13 470 jedno zbiorów specjalnych.

W 2011 roku do zasobów bibliotecznych ca?ej sieci przyby?o 7471 jedno

nowych zbiorów, tj. 6784 wol. druków zwartych oraz 687 jedno zborów spe

cjalnych. W wyniku zakupu zbiory wzbogaci?y si? o 3 587 jedno inwentarzo

wych, tj. 3 432 ksi??ki i 155 jedno zbiorów specjalnych. W porównaniu z rokiem

20 10 nast?pi? spadek zakupu o 2 563 jedn., w tym zakup nowych ksi??ek zmniej

szy? si? o 2609 woL Wzrós? natomiast zakup zbiorów specjalnych (+46 jedn.).
Wska?nik zakupu zbiorów wynosi 5,4 jedno na 100 mieszka?ców, w tym ksi?
?ek 5,2 wol. ?rednia cena zakupionych zbiorów wynosi 25,60 z?, a zbiorów

ksi??kowych 26,0 z?.

Poza zakupem, form? uzupe?niania zbiorów by?y dary, których pozyskano
3 133 jedno oraz inny sposób nabycia - t? drog? zasoby biblioteczne w ca?ej
sieci powi?kszy?y si? o 751 jedno inwentarzowych.
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W uzupe?nianiu zbiorów drog? zakupu preferowano literatur? pi?kn? dla do

ros?ych (48,6% ca?o?ci zakupów). Stanowi?y je nowo?ci wydawnicze oraz reali

zacja dezyderatów czytelniczych. Literatura popularnonaukowa zaj??a 29,0%

ca?o?ci zakupów. By?y to regionalia oraz ksi??ki z dziedziny prawa, nauk spo?ecz

nych, religii, historii i teorii literatury, nauk technicznych, medycyny, ekologii
i ochrony ?rodowiska, literatury podró?niczej i biograficznej. Literatura pi?kna dla

dzieci i m?odzie?y stanowi?a najni?szy odsetek, czyli 22,4% wszystkich zakupów.

Zakupy ksi?gozbioru prowadzono w oparciu o ustaw? o zamówieniach pu

blicznych. Wydatki na uzupe?nianie zbiorów wynios?y ogó?em 91 721 z?, w tym

ze ?rodków w?asnych Ksi??nicy Zamojskiej 45895,19 z? oraz 39888,00 z? z

dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozosta?e wydatki na za

kup zbiorów, o ??cznej wysoko?ci 5 937,81 z? pochodzi?y z innych ?róde?, m.in.

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Lu

blinie, Fundacji Orange, PGE Dystrybucja SA Oddzia? Zamo??, EuroCar Renault,

a tak?e od Zarz?du Osiedla Orzeszkowej-Reymonta. Ponadto w roku sprawoz

dawczym zakupiono 64 wol. (literatura dla dzieci i m?odzie?y) na kwot? 1 500

z? w ramach programu Czytanie ksi??ek dobrym nawykiem finansowanego z

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych.

Niepokoj?cym zjawiskiem jest zaobserwowany w roku sprawozdawczym
niski dop?yw nowo?ci wydawniczych do bibliotek miasta, których form? uzu

pe?niania, przede wszystkim, jest ich zakup. Niestety wska?nik zakupu (5,2)
daleko odbiega od wyniku osi?gni?tego w 2010 roku (9,1 wol. na 100 miesz

ka?ców). Taki stan rzeczy niekorzystnie wp?ywa na stan aktualizacji zasobów

bibliotecznych, a w konsekwencji na wyniki czytelnicze.

Uzupe?nieniem zbiorów s? prenumerowane czasopisma i prasa bie??ca. Stan

prenumeraty na dzie? 31 grudnia wyniós? ogó?em 82 tytu?y w 98 egzemplarzach
na ogóln? kwot? 22312 z?. W?ród prenumerowanej prasy 10 egz. (6 tytu?ów)

stanowi? czasopisma dla dzieci i m?odzie?y. Ponadto Ksi??nica otrzymywa?a
w darze 34 egz. czasopism, g?ównie o charakterze regionalnym. (Zakup zbiorów

do bibliotek i prenumerat? czasopism w 20 II r. ilustruje Tabela nr l.)

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

W sieci bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej w okresie sprawozdawczym zareje
strowano ogó?em 18958 u?ytkowników, w tym 16787 czytelników, tj. o 21 wi?

cej ni? w roku ubieg?ym (co stanowi 0,1%). Wzrost czytelnictwa odnotowano

w filiach bibliotecznych (??cznie o 394 wi?cej, tj. 7,9%), najwi?kszy w FB nr 5

(+ 129 czytelników, tj. 14,2%). Wzrost ten ma swoje uzasadnienie w rozleg?ym
terenie oddzia?ywania biblioteki oraz braku w tej cz??ci miasta innej placówki

filialnej o profilu ogólnym. W Bibliotece G?ównej zanotowano spadek zareje
strowanych czytelników o -373 (3,2%) w porównaniu z rokiem 2010.
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Czytelnicy korzystaj?cy z sieci bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej stanowi?

25,3% ogó?u mieszka?ców miasta. Rozczytanie ?rodowiska w porównaniu z ana

logicznym okresem roku utrzyma?o si? na porównywalnym poziomie.
VI ogólnej liczbie zarejestrowanych czytelników, 2492 stanowi? dzieci i m?o

dzie? do lat 15. Jest to o 378 osób mniej ni? w porównywalnym okresie roku

ubieg?ego. Spadek czytelnictwa dzieci?cego jest zjawiskiem ogólnopolskim,

którego g?ówn? przyczyn?jest ni? demograficzny.
Odnotowano 332445 wypo?ycze? ogó?em wszystkich zbiorów, tj. 0207]

mniej ni? w 2010 r. W drodze wypo?ycze? na zewn?trz placówki udost?pni?y

ogó?em 277 365 jedno zbiorów (o 5 185 mniej ni? w 2010 r.). Korzystaj?cy ze

zbiorów na miejscu wypo?yczyli ogó?em 55 080 jedno zbiorów, tj. 03 114 jedno

wi?cej ni? w roku ubieg?ym. W?ród ogólnej liczby wypo?ycze? na zewn?trz

zanotowano 260 034 wypo?ycze? ksi??ek. Jest to ogó?em o 5 506 wypo?ycze?

mniej ni? w 2010 r. Najwi?kszy spadek liczby udost?pnionych zbiorów na ze

wn?trz (tj. o 12353 wypo?ycze? zanotowano w Bibliotece G?ównej). Wska?nik

wypo?ycze? na 100 mieszka?ców wynosi 502 jedno (503,5 w 2010 r.), w tym
wska?nik wypo?ycze? ksi??ek wynosi 393,1 wol. na 100 mieszka?ców. Aktyw
no?? czytelnicza (liczba wypo?ycze? ksi??ek na zewn?trz przypadaj?ca na 1 czy

telnika) wynosi 15,5 wol. i jest o 0,3 ni?sza w porównaniu do roku poprzedniego.
Form? zaspakajania potrzeb czytelniczych by?y równie? wypo?yczenia mi?

dzybiblioteczne, w ramach których wypo?yczono 61 jedno zbiorów.

Liczba odwiedzin czytelniczych w ca?ej sieci bibliotek publicznych miasta Za

mo?cia wynios?a 160 344, tj. o 17 871 wi?cej ni? w roku ubieg?ym (po raz pierwszy

rejestrowane by?y odwiedziny osób korzystaj?cych nie tylko z us?ug typowo biblio

tecznych, m.in. liczono uczestników imprez edukacyjno-kulturalnych). W?ród od

wiedzin typowo bibliotecznych (147254), 120073 (o 2 197 wi?cej) spowodowa

nych by?o wizytami czytelników, którzy wypo?yczali zbiory na zewn?trz, 10 643

(o l 484 mniej) wizytami osób korzystaj?cych z ksi?gozbioru w czytelniach oraz

16538 odwiedzinami tych u?ytkowników, którzy poszukiwali informacji korzysta

j?c z Internetu. W odniesieniu do tego samego okresu roku poprzedniego, w sposób

wyra?ny wzros?o zainteresowanie osób korzystaj?cych z Internetu (zanotowano

wi?cej o 4 068 odwiedzin korzystaj?cych z tej us?ugi). Jest to wynikiem bezp?atnego

udost?pniania Internetu w ca?ej sieci Ksi??nicy Zamojskiej. Stan czytelnictwa osi?

gni?ty w bibliotekach miasta ilustruj? Tabele nr 2-5.

Biblioteki Ksi??nicy Zamojskiej kontynuowa?y dzia?alno?? na rzecz osób nie

pe?nosprawnych oraz ludzi starszych. W 2011 r. w ca?ej grupie czytelników zareje
strowano 576 osób specjalnej troski, tj. o 46 mniej ni? w roku poprzednim. Dzia?al

no?? na rzecz niepe?nosprawnych wi?za?a si? z zaopatrzeniem ich w ksi??k? oraz

podejmowaniem dzia?a? s?u??cych aktywizacji czytelniczej. W miar? mo?liwo?ci
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poszerzane by?y specjalistyczne zbiory, g?ównie ksi??ki ,,mówionej", przede

wszystkim przeznaczonej dla osób niewidomych i niedowidz?cych.
W roku sprawozdawczym, w celu lepszego dotarcie z ksi??k? do ?rodowiska

niepe?nosprawnych biblioteka otworzy?a nowy spo?eczny punkt biblioteczny
w O?rodku Szkolno-Wychowawczym w Zamo?ciu przy ul. ?l?skiej. W dalszym

ci?gu na rzecz czytelnictwa osób specjalnej troski pracowa?y O?rodek Czytel
nictwa Niepe?nosprawnych i dotychczasowy punkt biblioteczny przy Zamoj
skim Oddziale Polskiego Zwi?zku Niewidomych oraz FB nr 5 zlokalizowana na

terenie Szpitala Wojewódzkiego im. Papie?a Jana Paw?a II w Zamo?ciu. Pla

cówka ta organizuje obs?ug? czytelników na miejscu w bibliotece oraz poprzez

wizyty bibliotekarza na oddzia?ach i dostarczanie ksi??ek chorym tam przeby

waj?cym. Ze zbiorów tej?e biblioteki korzystaj? równie? pracownicy Szpitala,
a tak?e czytelnicy mieszkaj?cy w rejonie dzia?ania biblioteki.

Najszerzej zakrojon? dzia?alno?? na rzecz niepe?nosprawnych prowadzi O?rodek

Czytelnictwa Niepe?nosprawnych, który poza obs?ug? i zaopatrzeniem w ksi??ki

organizuje dla niepe?nosprawnych dzia?alno?? edukacyjno-kulturaln?, w tym o cha

rakterze biblioterapeutycznym. Wi?kszo?? z tych dzia?a? ma charakter cykliczny,
a ich realizacja uwzgl?dnia wspó?prac? z o?rodkami szkolno-wychowawczymi, do

mami pomocy spo?ecznej, stowarzyszeniami, warsztatami terapii zaj?ciowej dzia?a

j?cymi na terenie miasta, powiatu i regionu. W 2011 r. w zakresie animacji czytel
nictwa niepe?nosprawnych OCN zorganizowa? 73 formy aktywno?ci kulturalnej,
w których udzia? wzi??o 2 766 uczestników. By?y to m.in.:

- Spotkania czwartkowe ?rodowiska osób niewidomych i niedowidz?cych. S?
to cykliczne zaj?cia w punkcie bibliotecznym przy PZN, podczas których od

bywaj? si? pogadanki, dyskusje tematyczne, konkursy wokalne i recytatorskie

promuj?ce tak?e w?asn? twórczo??.

- Konkursy promuj?ce dzia?alno?? osób niepe?nosprawnych: ?pij dziecino

ma?a, Historia mo?e by? pasj?
- wydarzenie budujqce mój patriotyzm, Zamojsz

czyzna
-

moja ma?a ojczyzna, Rado?? przyjació?ka dobroci.

- Spotkania o charakterze terapeutycznym promuj?ce twórczo?? niepe?no

sprawnych: Walentynkowe spotkania z poezj?, Po czym poznajemy wiosn? (g?o
?ne czytanie tekstów literackich, w tym poezji o lecie i wakacjach), Zaczarowa

ny ?wiat wakacji, Co jesie? niesie w koszyku.
- Spotkania integracyjne z udzia?em osób niepe?nosprawnych i zdrowych: Twór
czo?? artystyczna jako forma komunikacji i wspó?pracy dzieci, m?odzie?y i doros?ych.
- Wystawy, w tym prezentuj?ce twórczo?? plastyczn? osób niepe?nospraw
nych: Historia mo?e by? pasj? - wydarzenie buduj?ce mój patriotyzm, Niepe?

nosprawno?? wyzwaniem dla ludzi zdrowych - dzia?alno?? O?rodka Czytelnic
twa Niepe?nosprawnych. Egipt - ziemia faraonów, Do ojczyzny wró?. Piel

grzymki Jana Paw?a II do Polski.
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Charakter wymiany do?wiadcze? mia?o seminarium Budowanie przyjaznego
?wiata dla osób niepe?nosprawnych z udzia?em przedstawicieli Polskiego

Zwi?zku Niewidomych, s?uchaczy szko?y medycznej oraz osób i instytucji za

anga?owanych w dzia?alno?? na rzecz osób specjalnej troski. Program semina

rium obejmowa? nast?puj?ce wyst?pienia: Struktura i dzia?alno?? Polskiego
Zwi?zku Niewidomych - Zbigniew Nastaj, dyr. Zarz?du Okr?gu PZN w Lubli

nie; Nowoczesne techniki i metody w budowaniu przyjaznego ?wiata dla osób

z dysfunkcj? wzroku - Danuta Wójcik, Ksi??nica Zamojska; spotkanie autorskie

z niepe?nosprawn? pisark? Karin? Pomorsk?.
Pozosta?e komórki organizacyjne Ksi??nicy Zamojskiej prowadzi?y dzia?al

no?? na rzecz osób specjalnej troski w mniejszym wymiarze, ograniczaj?c j?

g?ównie do udost?pniania ksi??ek. Dla osób maj?cych problemy z dotarciem do

biblioteki odbywa si? to poprzez osoby trzecie: rodziny, s?siadów, opiekunki ?ro

dowiskowe oraz samych bibliotekarzy. Chorzy i niepe?nosprawni na terenie mia

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

W zakresie promowania ksi??ki w?ród osób starszych nie bez znaczenia pozo

staje wspó?praca ze Stowarzyszeniem Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Jego s?uchacze w lokalu Biblioteki G?ównej realizuj? zaj?cia z j?zyków obcych,

organizuj? w?asne spotkania oraz uczestnicz? w przedsi?wzi?ciach bibliotecznych.

Rozwój czytelnictwa niepe?nosprawnych w bibliotekach Zamo?cia ma swoje

ograniczenia. S? nimi m.in. bariery architektoniczne lokali filii bibliotecznych
oraz niedostateczna ilo?? zbiorów specjalistycznych, zw?aszcza ksi??ek z du?ym

drukiem, ch?tnie po?yczanych przez czytelników z ma?? i ?redni? wad? wzroku.

Zbiory regionalne, dzia?alno?? informacyjno-bibliograficzna
Ksi??nica Zamojska w 2011 r. w sposób szczególny zabiega?a o gromadze

nie materia?ów regionalnych - pi?miennictwa o regionie, autorstwa osób zwi?

zanych z regionem oraz wydanych na tym?e obszarze. Najcz??ciej s? to publi

kacje niskonak?adowe, st?d niezmiernie wa?nym zadaniem dla biblioteki jest

ci?g?e monitorowanie rynku wydawniczego, a tak?e pozyskiwanie ich bezpo
?rednio od autorów, redaktorów i pozosta?ych instytucji sprawczych. Zasoby

regionalne biblioteki tworzy literatura naukowa, popularnonaukowa oraz litera

tura pi?kna. Jej uzupe?nieniem jest prasa regionalna - retrospektywna i bie??ca.

Integraln? cz??ci? regionaliów s? zbiory specjalne, tj. starodruki, prze?rocza,

katalogi ekslibrisów i ekslibrisy, mikrofilmy, grafika, plany i mapy, dokumenty

?ycia spo?ecznego. Materia?y regionalne gromadzone s? przede wszystkim w Dziale

Informacji, Bibliografii i Wiedzy o Regionie. W filiach bibliotecznych regiona
lia gromadzone s? rzadziej, przechowywane w ksi?gozbiorach podr?cznych i

udost?pniane w formie prezencyjnej. Zbiory regionalne w zasobach Ksi??nicy

Zamojskiej licz? 9 811 jedno inwentarzowych.
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Od 2008 r. w bibliotece znajduje si? w formie depozytu Ksi?gozbiór Klemen

sowski, utworzony m.in. ze zgromadzonych przez Sto K. Zamoyskiego zasobów

Biblioteki Ordynacji Zamojskiej oraz ze zbiorów z maj?tku Zamoyskich w Kle

mensowie. Liczy on 12017 wol. W okresie sprawozdawczym kontynuowane by?y

prace nad porz?dkowaniem kolekcji i uzupe?nianiem elektronicznego spisu Ksi?

gozbioru Klemensowskiego. Trwa?y te? przygotowania do realizacji projektu digi

talizacji tych?e zasobów w ramach Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej.
Podstawowe us?ugi informacyjne s? realizowane przez wszystkie agendy

udost?pniania. W okresie sprawozdawczym mia?y uniwersalny charakter, uwzgl?d

nia?y ró?norodne kategorie u?ytkowników i ich potrzeby. Udzielono 20 803 in

formacje: w Bibliotece G?ównej 20 620 i 183 w bibliotekach filialnych. W po

równaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego nast?pi? spadek (o l 219)

liczby udzielonych informacji. W?ród udzielonych w 2011 r. informacji 2227

stanowi?y kwerendy czyli odpowiedzi na zapytania czytelnicze, wymagaj?ce

korzystania z wielu ?róde?.

G?ównym narz?dziem informacyjnym s? elektroniczne bazy danych oraz katalogi
kartkowe. Biblioteka prowadzi?a nast?puj?ce w?asne elektroniczne bazy informacji:
- Elektroniczny Katalog Bibliotek (Baza G?ówna) rejestruj?cy ksi??ki i czasopi
sma oprawne (ponad 110 tys. opisów bibliograficznych), dokumenty audiowizualne

(ok. 2 tys.) oraz artyku?y z czasopism ogólnopolskich b?d?cych w bie??cej prenu

meracie, znajduj?ce si? w zasobach Biblioteki G?ównej oraz w filiach, w tym czaso

pism z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (ok. 32 tys.).
- Bibliografia Zamojszczyzny, rejestruj?ca pi?miennictwo dotycz?ce regionu.
Baza zawiera ponad 80 tys. opisów bibliograficznych, w tym ponad 70 tys. ar

tyku?ów z czasopism i ok. 8 tys. dokumentów ?ycia spo?ecznego (m.in. katalogi

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

tory, afisze, plakaty, zaproszenia, ulotki, pocztówki, foldery).
- Ksi?gozbiór Klemensowski (Baza Klemensowska), rejestruje dokumenty
z kolekcji Ksi?gozbiór Klemensowski, b?d?cej w depozycie biblioteki. Baza

zawiera ponad 8,5 tys. opisów.
W 2011 roku z elektronicznych baz Ksi??nicy Zamojskiej skorzysta?o, wg

licznika wej??, 11 714 u?ytkowników.

Oprócz w?asnych elektronicznych baz bibliograficznych czytelnicy, po

przez stron? internetow? Ksi??nicy Zamojskiej maj? mo?liwo?? przegl?dania
baz innych bibliotek, m.in. Biblioteki Narodowej oraz katalogu bibliotek aka

demickich NUKAT.

W [ pó?roczu 2011 r. dokonano 6 514 wypo?ycze? zbiorów o profilu regio

nalnym, w tym 522 wypo?ycze? zbiorów specjalnych. Z us?ug Dzia?u Informa

cji Bibliografii Wiedzy o Regionie skorzysta?o l 886 u?ytkowników. Najlicz

niejsza grup? osób korzystaj?cych byli studenci oraz pracownicy umys?owi.
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Form? dzia?alno?ci informacyjnej Ksi??nicy Zamojskiej by?y szkolenia

u?ytkowników, odbywaj?ce si? przede wszystkim w Dziale lBiR, Czytelni

G?ównej, a tak?e w pozosta?ych komórkach organizacyjnych. W roku sprawoz

dawczym przeprowadzono szkolenia dla 9 zorganizowanych grup, w których
udzia? wzi??y ??cznie 262 osoby.

Istotnym kierunkiem dzia?alno?ci informacyjnej prowadzonej w 2011 roku

by?a popularyzacja wiedzy o regionie oraz dokona? biblioteki na polu jej doku

mentowania. W sprawozdawczym okresie przygotowano i zorganizowano:
l. Ogólnopolsk? konferencj? Biblioteka skarbnic? wiedzy o regionie, której

problematyka po?wi?cona by?a dzia?aniom, do?wiadczeniom i osi?gni?ciom
bibliotek publicznych ró?nych szczebli w zakresie gromadzenia i popularyzacji
wiedzy o regionie. Materia?y z konferencji zamieszczone zosta?y w publikacji

ksi??kowej. Konferencja odbywa?a si? w ramach programu wspó?finansowane

go przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod patronatem ho

norowym: Dyrektora Biblioteki Narodowej Tomasza Makowskiego, Starosty

Zamojskiego Henryka Mateja, Prezydenta Zamo?cia Marcina Zamoyskiego.
Patronatem medialnym zadanie obj??y: TVP Oddzia? Lublin, Radio Lublin, Ka

tolickie Radio Zamo??, Tygodnik Niedziela Redakcja Zamojsko-Lubaczowska,
Gazeta Miasta, Telewizja Internetowa Zamo?? TV.

Program konferencji obejmowa? nast?puj?ce referaty: Kto zna przysz?o?? biblio

tek w Polsce? - Tomasz Makowski, BN; Dzia?ania biblioteki publicznej na rzecz

aktywizacji kulturalnej regionu - Renata Malesa, UMCS; Rzeczowe opracowanie
zbiorów regionalnych na przyk?adzie wybranych dokumentów ?ycia spo?ecznego -

Anna Stolarczyk, BN; Dokumentacyjna rola bibliografii regionalnej na przyk?adzie

,,Bibliografii Lubelszczyzny" - Bo?ena Lech-Jab?o?ska, WBP Lublin; Regionalne
i lokalne s?owniki biograficzne Lubelskiego - Artur Znajomski, UMCS; Wybrane
narz?dzia informacyjne w zasobie XIX-wiecznej biblioteki klemensowskiej - Regi
na Janiak, 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 ?a

bunie - Bogdan Szyku?a, BPG Labunie; Dzia?alno?? biblioteki publicznej w Zamo

?ciu w latach 1999-2010 - Halina Zieli?ska, KZ.

2. Seminarium Dzia?alno?? Ksi??nicy Zamojskiej w zakresie animacji i upo

wszechniania czytelnictwa w Zamo?ciu i powiecie zamojskim w 2010 r. z udzia

?em przedstawicieli Urz?du Miasta Zamo??, Starostwa Powiatowego w Zamo

?ciu, radnych Komisji O?wiaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady

Miejskiej w Zamo?ciu oraz Komisji O?wiaty, Kultury, Sportu i Turystyki Staro

stwa Powiatowego w Zamo?ciu, przedstawicieli WBP w Lublinie. Uczestniczyli
w nim bibliotekarze Ksi??nicy Zamojskiej oraz bibliotek samorz?dowych po

wiatu zamojskiego. Program obejmowa? trzy prezentacje: Dzia?alno?? Ksi??nicy

Zamojskiej w zakresie animacji i upowszechniania czytelnictwa w Zamo?ciu
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w 2010 r., Ksi??nica Zamojska na rzecz rozwoju czytelnictwa i bibliotek w po

wiecie zamojskim w 2010 r., Biblioteki Zamo?cia i powiatu zamojskiego na tle

sieci bibliotek publicznych województwa lubelskiego w 2010 r.

3. Seminarium Bibliografia Zamojszczyzny -

prezentacja bazy regionalnej, adre

sowane do regionalistów, uczniów i studentów, bibliotekarzy i mediów. Program
seminarium obejmowa? dwa wyst?pienia: Zbiory regionalne Ksi??nicy Zamojskiej
- Anna Rychter, KZ; Prezentacja bazy regionalnej - Renata O?go, KZ.

4. Wystawy regionalne: Zamo?? i Zamojszczyzna w literaturze dla dzieci

i m?odzie?y, Zamo?? i Zamojszczyzna w literaturze, Ekslibris z motywem zamoj

skim, Dzia?alno?? Ksi??nicy Zamojskiej na rzecz upowszechniania wiedzy o re

gionie, Biblioteka skarbnic? wiedzy o regionie
-

?l-}'stawa zbiorów regionalnych,

Niepe?nosprawno?? ?l-}'zwaniem dla ludzi zdrowych - dzia?alno?? O?rodka Czy
telnictwa Niepe?nosprawnych, Zachowaj pi?kno Roztocza na kolejne tysi?clecia
-

wystawa pokonkursowa, Mi?dzy niebem a ziemi?
-

wystawa fotografii Toma

sza Ci?ciery, Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie (1816-1945) kamieniem

milowym spó?dzielczo?ci rolniczej -

wystawa w ramach Europejskich Dni Dzie

dzictwa 2011, Zygmunt Pomara?ski 1898-1941 - ksi?garz, nak?adca, kompozy
tor, legionista

- w 70. rocznic? ?mierci, Stanis?aw Kostka Zamoyski 1775-1856.

155 rocznica ?mierci patrona Ksi??nicy Zamojskiej, Jesie? na Roztoczu.

5. Konkursy regionalne: Zachowaj pi?kno Roztocza na koleje tysi?clecia, Za

mojszczyzna
-

moja ma?a ojczyzna, W kr?gu Zamo?cia i Zamojszczyzny,
U?miech Pana Hetmana.

6. Opracowane zosta?y zestawienia bibliograficzne po?wiecone postaciom

zwi?zanym z histori? i dniem dzisiejszym Zamo?cia: Kazimierz Kowalczyk

(1938-2001) historyk, regionalista, w 10 rocznic? ?mierci; Urszula Kozio?

(1931- ) poetka, pisarka, w 80 rocznic? urodzin, Ptotr Szewc (1961-) pisarz,

poeta krytyk literacki, w 50 rocznic? urodzin, Henryk Rosi?ski (1883-1941) bi

bliofil zamojski, dzia?acz kultury, adwokat, w 70 rocznic? ?mierci.

7. Odby?y si? spotkania autorskie z udzia?em zwi?zanych z Zamo?ciem i Zamoj

szczyzn? twórców ksi??ek: Marii Du?awskiej, Jaros?awa Sieka, Anny Rychter.

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

Regionalizm w sposób szczególny uwidacznia? si? w organizowanej
w 2011 roku dzia?alno?ci popularyzatorskiej, zarówno kierowanej do dzieci i

m?odzie?y, czytelnika doros?ego, jak te? w akcjach o charakterze uniwersalnym.
W ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (10-12 maja)

odby? si? Zamojski Festiwal Ksi??ki. To wieloelementowe przedsi?wzi?cie mia

?o miejsce poza bibliotek? - na zamojskiej starówce i obejmowa?o:
- Promocje z autografem - spotkania autorskie popularyzuj?ce twórczo?? lo

kalnych autorów: Ireny Polkowskiej, Bo?eny Ga?czy?skiej-Szurek, Julii Rodzik,
Moniki Rebizant-Siwi?o, Anny Rychter,
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- Kiermasz ksi??ki u?ywanej w Bastionie VII,
-

W?druj?cy kiermasz na ulicach starego miasta,
-

Igraszki z ksi??k? - zabawy edukacyjne dla n?jrn?odszych,
-

Wywiady ze znanymi Zamoscianamt,

W realizacj? festiwalu zaanga?owane by?y Biblioteka G?ówna i wszystkie fi

lie biblioteczne. Odbywa? si? pod patronatem medialnym Gazety Zamojskiej
i gazety akademickiej Skafander.

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

organizowane przez biblioteki filialne oraz Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y
(ODM). By?y to:

l. Ferie w bibliotece - cykliczne zaj?cia odbywaj?ce si? o sta?ych porach.
W bibliotekach filialnych nr l, 2, 3, 4, 6 - 2 razy w tygodniu, pod wspólnym
tytu?em Ferie z Kubusiem Puchatkiem. Dla uczestników zaj?? przygotowano

czytanie tekstów literackich, rozmowy i dyskusje w oparciu o poznawan? litera

tur?, zaj?cia plastyczne, konkursy. W ODM zaj?cia odbywa?y si? 4 razy w ty

godniu i up?yn??y pod znakiem poznawania literatury o Zamo?ciu i okolicach

oraz ksi??ek pisanych przez autorów zwi?zanych z miastem i regionem.
2. Puchatkowe spotkania - cykliczne zaj?cia (m.in. g?o?ne czytanie, zaj?cia

plastyczne) organizowane przez ODM dla dzieci w wieku przedszkolnym
i prowadzone przy udziale rodziców, dziadków, opiekunów, z wykorzystaniem
tekstów literackich autorów polskich i obcych.
3. Sobotnie spotkania z ksi??k? - cykliczne zaj?cia dla dzieci i m?odzie?y szkolnej

prowadzone poza okresem ferii i wakacji przez ODM. W okresie sprawozdawczym

tematycznie zwi?zane by?y z popularyzacja literatury o tematyce regionalnej.
4. Sta?e cykliczne zaj?cia biblioteczne prowadzone poza okresem ferii i wakacji

jeden raz w tygodniu w filiach bibliotecznych. Zaj?cia te ??czy?y ró?ne formy dzia

?alno?ci: g?o?ne czytanie, rozmowy i dyskusje dotycz?ce przeczytanych tekstów,

zaj?cia plastyczne (m.in. W zaczarowanym ?wiecie ba?ni Braci Grimm, Co Mugole
wiedz? o ?wiecie Harry 'ego Pottera, Obie?y?wiat, czyli z ksi??k? odkrywamy ?wiat,
Pocztówka z okr?tem, Biblioteka - miejsce magiczne, Barwy jesieni, Najlepsze ?y

czenia), gry i zabawy, konkursy (m.in. Ksi??ka na cztery pory roku, Czytelnik na

pi?tk?, Mistrz czytania, Z ksi??k? za pan brat, Pi?kno ziemi zamojskiej).
5. G?o?ne czytanie prowadzone przez bibliotekarzy dla dzieci w wieku przed

szkolnym (w przedszkolach miejskich i bibliotekach): W krainie u?miechni?tej

ksi??ki (FB nr l), Spotkanie z bajeczk? (FB nr 2), Bajeczka dla przedszkolaka

(FB nr 3), Bajki na dobranoc (FB nr 4), Spotkanie z ksi??k? (FB nr 6), Zacza

rowani czytaniem, Ba?nie ucz? i bawi? (Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y).
6. Akcja Czytam i rysuj? z energi? prowadzona w ODM i w 5 filiach biblio

tecznych. W roku '2011 zako?czono II i rozpocz?to III edycj? przedsi?wzi?cia,

którego celem by?a promocja czytelnictwa i edukacja z zakresu bezpiecznego
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u?ytkowania energii elektrycznej. Akcj? obj?to dzieci w wielu przedszkolnym.

Instytucj? wspó?finansuj?ca zadanie, integruj?ce ?rodowiska przedszkoli i bi

bliotek publicznych, by?o PGE Dystrybucja S.A. Oddzia? Zamo??.

7. Program o charakterze biblioterapeutycznym Czytania ksiq?ek dobrym nawykiem.

Jego realizacja odbywa?a si? w ODM oraz w filiach bibliotecznych nr l, 2, 3, 4, 6

w okresie lipiec-pa?dziernik, Obejmowa? równie? tradycyjne zaj?cia Wakacje w bi

bliotece organizowane dla zagospodarowania czasu wolnego dzieci i m?odzie?y. Ce

lem zadania Czytania ksia?ek. dobrym nawykiem by?o zwi?kszenie zainteresowania

ksi??k? w?ród dzieci i m?odzie?y, propagowanie zdrowego stylu ?ycia i wskazanie na

ksi??k? jako alternatywn? form? sp?dzania czasu wolnego. Poprzez podj?te dzia?ania

bibliotekarze pragn?li równie? u?wiadomi? m?odym ludziom skal? zagro?e? jakie
niesie alkohol i inne ?rodki psychoaktywne. Zadanie adresowane by?o do uczniów

szkó? podstawowych i gimnazialnych z terenu miasta Zamo?cia

W ramach projektu zorganizowane zosta?y nast?puj?ce przedsi?wzi?cia:
- Cykliczne spotkania dla dzieci i m?odzie?y (od lipca do wrze?nia) po?wi?cone

promocji literatury. Podczas spotka? odbywa?o si? wspólne, g?o?ne czytanie war

to?ciowej literatury, a nast?pnie rozmowy o problemach poruszanych w ksi??
kach. Czytaniu towarzyszy?y zaj?cia plastyczne, inspirowane tekstem literackim,

zabawy edukacyjne oraz konkursy: czytelnicze, literackie, recytatorskie.
-

Warsztaty biblioterapeutyczne i terapeutyczne dla dzieci i m?odzie?y reali

zowane w okresie od wrze?nia do pa?dziernika. Ich celem by?o, m.in. budowa

nie w m?odych ludziach poczucia w?asnej warto?ci i kszta?towanie postaw aser

tywnych wobec ?rodków uzale?niaj?cych. Warsztaty prowadzili: biblioterapeu
ci, pedagog i psycholog.
-

Spotkania autorskie z popularnymi autorami ksi??ek dzieci?cych i m?odzie

?owych. W dniu 4 pa?dziernika 2011 r. zorganizowane zosta?y 3 spotkania
z cenion? autork? bajek terapeutycznych dla dzieci - Roksan? J?drzejewsk?
Wróbel. Imprezy odby?y si? w Filiach nr 1,2 i 3. W dniu 18 pa?dziernika odby

?y si? spotkania z Ann? Onichimowsk? - autork? ksi??ki Hera, moja mi?o??

i innych ksi??ek po?wi?conym uzale?nieniom, na jakie nara?ona jest wspó?cze
sna m?odzie?. Imprezy zorganizowane zosta?y w ODM, Filiach nr 4 i 6.

- Terapeutyczne spektakle teatralne dla dzieci ze szkó? podstawowych i m?o

dzie?y gimnazjalnej. W dniu 16 wrze?nia - spektakl Bia?a pu?apka w wykona
niu Teatru Abecad?o Scena Edukacyjna Dzieci i M?odzie?y - w ODM oraz Fi

liach nr l i 2. W dniu 29 wrze?nia do Zamo?cia przyjecha? Teatr Profilaktyczny
im. Marka Kota?skiego z Krakowa. Dla czytelników ODM teatr wystawi? spek
takl Spójrz na mnie. Czytelnicy Filii nr 4 mogli obejrze? spektakl Carpe D?em,
a Filii nr 6 -

przedstawienie Niewidzialni.

- Konkurs plastyczny" Odmawiam ", którego celem by?o promowanie zdro

wego stylu ?ycia i kszta?towanie asertywnych postaw w?ród m?odych ludzi. Na

konkurs nap?yn??y 184 prace plastyczne, w tym 90 wykonanych przez uczniów
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szkó? podstawowych oraz 94 przez gimnazjalistów. Fina? konkursu odby? si?
w 28 pa?dziernika 2011 roku.

Realizacja wszystkich zada? (oko?o 140 zaj?? bibliotecznych) uj?tych
w projekcie mo?liwa by?a dzi?ki wsparciu finansowemu Miasta Zamo?? w ra

mach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoho

lowych. W programie udzia? wzi??o ok. 3500 uczestników.

Opisana dzia?alno?? edukacyjno-kulturalna dla m?odych u?ytkowników bi

bliotek uzupe?niana by?a formami wizualnymi w postaci wystaw i mniejszych
ekspozycji, m.in.: Muminkawe m?dro?ci, Malowany Mi?osz, Cierpliwy by?em ...

pielgrzym -

wystawa po?wi?cona Czes?awowi Mi?osz, Ksi??ka dzieci?ca i m?o

dzie?owa w Polsce - historia i wspó?czesno??, Kiedy mi?o?? ?mierci? si? sta?a -

wystawa po?wi?cona K.K. Baczy?skiemu.

W?ród przedsi?wzi?? o charakterze kulturotwórczym, oddzia?ywuj?cym na utrzy
manie poziomu czytelnictwa doros?ych zorganizowano nast?puj?ce przedsi?wzi?cia:
1. Zamojskie Biesiady Literackie - wi?kszo?? spotka? mia?a charakter regio
nalny, albo poprzez literatur? z w?tkiem zamojskim, albo poprzez osob? twórcy

uczestnicz?cego w przedsi?wzi?ciu. W okresie sprawozdawczym by?y to:

-

Zamojszczyzna w kulturze i historii Polski -

promocja ksi??ki i spotkanie
z autorem Jackiem Feduszk?.
- Kto? Co? Dlaczego? - spotkanie z Andrzejem Wnukiem autorem powie?ci
kryminalnej z w?tkiem zamojskim Fun Club.

-

Spotkanie autorskie Stefana Dardy, autora ksi??ek Dom na Wyr?bach, S?o

neczna Dolina, Starzyzna zaliczanych do gatunku powie?ci grozy.
-

Promocja tomiku wierszy Oczy ks. Krzysztofa Guzowskiego i spotkanie
z ksi?dzem-poet?.
-

Promocja ksi??ki Stanis?awa Leona Popka Dwunaste skrzypce oraz spotka
nie z autorem.

-

Spotkanie autorskie z Ann? Dziewit-Meller i Marcinem Mellerem.

-

Spotkanie z poezj?, po?wi?cone wierszom Tomasa Transtremera oraz utwo-

rom z Antologii Poezji Maryjnej ?aski pe?na. W spotkaniu uczestniczyli: Alina

Kocha?czyk -

historyk literatury, krytyk literacki; Hanna Bruli?ska - aktorka

Teatru im. J. Osterwy w Lublinie oraz przedstawiciele Wydawnictwa Gaudium,

wydawcy poezji noblisty.
2. Spotkania Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki - w roku sprawozdawczym odby?o
si? 9 spotka? DKK. Wszystkie mia?y miejsce w lokalu Biblioteki G?ównej. Te

matem prowadzonych rozmów by?y powie?ci Stefana Dardy, Józefa Hena Ping

pongista, Kazimierza Kutza Pi?ta strona ?wiata, zbiór prozy reporta?owej Jacka

Hugo-Badera Biala gor?czka, twórczo?? Haruki Murakamiego i Isaacka B. Sin

gera, Pióropusz Mariana Pilota oraz ksi??ka fi?skiej pisarki Sof Oksanen

Oczyszczenie. Spotkanie w dniu 9 listopada odby?o si? z udzia?em Barbary Ko-
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smowskiej, wspó?czesnej autorki pisz?cej ksi??ki dla doros?ych oraz m?odzie?y.

Ogó?em we wszystkich spotkaniach klubowych uczestniczy?o 77 osób. Uczest

nicy dyskusji prezentowali, w postaci recenzji, swoje opinie o czytanych ksi??
kach na stronie internetowej biblioteki i Instytutu Ksi??ki.

Kontynuowan? form? promowania ksi??ki i czytelnictwa by?a dzia?alno?? wysta

wiennicza. Poza wystawami regionalnymi w analizowanym okresie zorganizowano:
- Okupacja niemiecka Zamojszczyzny 1934-1944 - ekspozycja dokumentuj?ca
tragiczne losy ludno?ci cywilnej Zamojszczyzny, kampani? wrze?niow?, prze

?ladowania, wysiedlenia i eksterminacj? ?ydów oraz obozy pracy.
- Stefan Kisielewski (1911-1991), pisarz, publicysta, kompozytor - ekspozycja
rocznicowa przybli?aj?ca posta? oraz twórczo?? autora.

- Podr??e po literaturze w?oskiej -

wystawa przybli?aj?ca histori? j rozwój litera

tury w?oskiej od czasów antycznych po wspó?czesno??, prezentuj?ca sylwetki czo

?owych twórców i ich dzie?a. Ekspozycja zorganizowana zosta?a w ramach obcho

dzonego w Zamo?ciu lV Festiwalu Kultury W?oskiej "Arte, Cultura; Musyca, e ... ".

- 50 lat Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego prezentuj?ca dzia?alno??

powo?anej do ?ycia w 1961 roku organizacji skupiaj?cej obecnie 50 cz?onków

pasjonatów fotografii.
- Lwów wystawa fotografii Micha?a Banasia realizowana w ramach Zamoj

skiego Tygodnia Fotografii 2011.

- Mi?osz. Miejsca, ludzie, wiersze; wystawa z okazji obchodów Roku Mi?osza.

- B?ogos?awiony Jan Pawe? II na widokówkach i kartkach pocztowych, wy-

stawa filokartystyczna realizowana w ramach XVII Dni Kultury Chrze?cija?
skiej w Zamo?ciu.

- ?Wiat ?at, autorska wystawa r?kodzie?a artystycznego Joanna B?aszczy?skiej.
- Odmawiam -

wystawa pokonkursowa zrealizowana w ramach programu

Czytania ksi??ek dobrym nawykiem.
W 2011 r. zorganizowano ogó?em 1 068 form pracy edukacyjno-kulturalnej,

w których udzia? wzi??o 19682 uczestników.

Dzia?alno?? wydawnicza
W roku sprawozdawczym biblioteka kontynuowa?a dzia?alno?? publicy

styczno-wydawnicz?. G?ównym jej kierunkiem by?y wydawnictwa o charakte

rze regionalnym oraz dokumentacyjnym. By?y to nast?puj?ce publikacje:
- Biblioteka skarbnic? wiedzy o regionie. Materia?y z ogólnopolskiej konfe
rencji. Zamo??, 19 maja 2011 r.

- Regionalne zestawienia bibliograficzne. Henryk Rosi?ski. Kazimierz Kowal

czyk. Urszula Kozio?. Piotr Szewc.

- 90 lat biblioteki publicznej w Zamo?ciu. Wydawnictwo jubileuszowe.
- Foldery wystaw: Ekslibris z motywem zamojskim, Dzia?alno?? Ksi??nicy
Zamojskiej na rzecz upowszechniania wiedzy o regionie, Biblioteka skarbnic?
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wiedzy o regionie, Stanis?aw Kostka Zamoyski 1775-1856. 155 rocznica ?mierci

patrona Ksi??nicy Zamojskiej.
-

. wydawnictwo pokonkursowe: Zachowaj pi?kno Roztocza na kolejne tysi?clecia,
- folder promocyjno-informacyjny: 90 lat biblioteki publicznej w Zamo?ciu

1921-2011,
- Kalendarz na rok 2012 jako efekt realizacji programu Czytanie ksi??ek do

brym nawykiem,
- ekslibris jubileuszowy,
- druki jubileuszowe: karta pocztowa, stempel jubileuszowy, znaczek persona-

lizowany,
- "Bibliotekarz Zamojski" 1/2011 (33).

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

Ksi??nica Zamojska w roku 201] pe?ni?a zadania biblioteki powiatowej.

Wysoko?? dotacji na t? dzia?alno?? wynios?a 65 tys. z?. Zgodnie z zapisami
w Umowie w zadaniach powiatowych znalaz?y si?:
-

obs?uga czytelników - mieszka?ców powiatu,
- prowadzenie na rzecz mieszka?ców powiatu dzia?alno?ci informacyjno-

bibliograficznej,
-

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

wych bibliotek publicznych powiatu zamojskiego.

Obs?ug? czytelnicz? mieszka?ców powiatu zamojskiego zajmowa?y si? za

równo Biblioteka G?ówna jak i filie. Z ogólnej liczby 16 787 zarejestrowanych

czytelników 32,5% (5 460) stanowi? czytelnicy spoza miasta. Równie? w?ród

ogólnej liczby 332 445 zarejestrowanych wypo?ycze? ponad 25% stanowi?

udost?pnienia dokonane dla czytelników powiatu zamojskiego.

Czytelnicy nie b?d?cy mieszka?cami Zamo?cia korzystali równie? ze zbio

rów udost?pnianych na miejscu oraz z pozosta?ych us?ug bibliotecznych, w tym

z oferty edukacyjno-kulturalnej, a tak?e z mo?liwo?ci poszukiwania informacji
z wykorzystaniem ?róde? tradycyjnych i elektronicznych.

Dzia?alno?? instrukcyjno-metodyczna prowadzona by?a na rzecz 33 publicz

nych placówek bibliotecznych w powiecie zamojskim (12 bibliotek gminnych,
3 biblioteki miejsko-gminne, 18 filii bibliotecznych) i obj??a:
l. 25 wyjazdów instruktorskich do bibliotek w powiecie oraz 10 wyjazdów do in

nych bibliotek (m.in. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Powiatowa Biblio

teka Publiczna w L?cznej, Biblioteka Pedagogiczna w Tomaszowie Lub.). Wyjazdy
do innych bibliotek i o?rodków w Polsce s?u?? utrzymaniu ??czno?ci bibliotek samo

rz?dowych najni?szego stopnia (bibliotek gminnych) z bibliotekami ogólnokrajowej
sieci bibliotecznej, a tak?e u?atwiaj? ma?ym bibliotekom udzia? w ogólnopolskich

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

strukta? przywarsztatowy dotycz?cy organizacji pracy, prowadzenia selekcji zbio

rów, porz?dkowania ksi?gozbioru podr?cznego, organizacji dzia?alno?ci edukacyj

no-kulturalnej w okresie ferii i wakacji, a tak?e pomoc w realizacji zada? wynikaj?

cych z uczestnictwa bibliotek w Programie Rozwoju Bibliotek, pomoc w obs?udze

programu bibliotecznego MAK. Przedmiotem wizyt instruktorskich by?a tak?e

kompleksowa ocena dzia?alno?ci placówek bibliotecznych w powiecie zamojskim.
2. 121 porad udzielonych telefonicznie oraz bezpo?rednio w Dziale Promocji
i Upowszechniania Czytelnictwa oraz 196 infonnacji mailowych na rzecz podleg?ej

merytorycznie sieci bibliotek w powiecie. Porady dotyczy?y ró?nych problemów
dzia?alno?ci bibliotecznej, m.in.: udzia?u bibliotek w programach dotuj?cych dzia?al

no?? biblioteczn?, planowania i sprawozdawczo?ci, organizacji czasu pracy bibliotek,

prowadzenia scontr, udzia?u w szkoleniach, dzia?alno?ci promocyjnej bibliotek.

3. Obok dzia?alno?ci instrukcyjno-metodycznej prowadzona by?a tak?e dzia?al

no?? szkoleniowa. Pracownicy samorz?dowych bibliotek uczestniczyli w 5 spo

tkaniach o charakterze szkoleniowym:
- seminarium Dzia?alno?? Ksi??nicy Zamojskiej w zakresie animacji i upo

wszechniania czytelnictwa w Zamo?ciu i powiecie zamojskim w 2010 r.,

- seminarium Prezentacja bazy regionalnej Bibliografia Zamojszczyzny,
-

ogólnopolskiej konferencji Biblioteka skarbnic? wiedzy o regionie, na której
2 referaty zosta?y przygotowane i wyg?oszone przez bibliotekarzy bibliotek sa

morz?dowych, tj. z BPG Radecznica i BPG ?abunie,
- 2 szkolenia warsztatowe w zakresie selekcji zbiorów prowadzone na bazie

ksi?gozbiorów GBP w Krasnobrodzie i BPG ?abunie,
- szkolenie wyjazdowe z udzia?em w xr Targach Ksi??ki Historycznej po??

czonym z wizyt? w najwi?kszych bibliotekach Warszawy (BN, BUW) oraz

w narodowych instytucjach kultury: Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Chopi
na, Arkady Kubiekiego na Zamku Królewskim, Teatr Polski.

W roku sprawozdawczym dokonano oceny dzia?alno?ci wszystkich publicz
nych placówek bibliotecznych powiatu zamojskiego. Przeprowadzono j? pod
czas pobytu w tych bibliotekach dyrektora Ksi??nicy Zamojskiej i instruktora

do spraw sieci powiatowej.
W 2011 roku na wniosek dyrektora Ksi??nicy Zamojskiej przyznano nagro

dy Starosty Powiatu Zamojskiego dla 3 wyró?niaj?cych si? w pracy biblioteka

rzy, tj. Krystyna Czausz z BPG Grabowiec, Aneta Gil z BPG Su?ów i Agnieszka
Maciocha z MGBP w Zwierzy?cu. Nagrody zosta?y wr?czone podczas uroczy

sto?ci Powiatowego Dnia Animatora Kultury w Krasnobrodzie.

19



Komputeryzacja bibliotek i automatyzacja procesów bibliotecznych, two

rzenie zasobów cyfrowych

Sprawna obs?uga u?ytkowników biblioteki i zapewnienie im szybkiego do

st?pu do informacji uzale?nione jest od post?pu prac w zakresie komputeryzacji
biblioteki oraz automatyzacji procesów bibliotecznych.

Sie? bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej na koniec 2011 roku wyposa?ona by?a
w 115 zestawów komputerowych, w tym 3 serwery oraz 9 komputerów przeno

?nych. W 2011 roku dokonano zakupu i instalacji nowego serwera wraz z opro

gramowaniem do systemu bibliotecznego i baz danych.
W Bibliotece G?ównej zlokalizowane s? 94 komputery, pozosta?e (21) w bi

bliotekach filialnych. Spo?ród ogólnej liczby sprz?tu, 43 komputery dost?pne by?y
dla czytelników bibliotek, w tym do korzystania z Internetu 32 zestawy, a 11 wy

??cznie do przegl?dania katalogów. Pozosta?y sprz?t wykorzystywany jest w pracy

dzia?ów, w tym do prac w zakresie gromadzenia i opracowania biblioteczno

bibliograficznego 23 komputery oraz 14 do ewidencji czytelników i udost?pnia
nia zbiorów. Ksi??nica Zamojskiej wyposa?ona jest tak?e w sprz?t peryferyjny
(drukarki, urz?dzenia wielofunkcyjne, kserokopiarki, czytniki kodów kresko

wych), sprz?t audiowizualny, kamery i aparaty cyfrowe. Biblioteka posiada
równie? zestaw do digitalizacji, tj. aparat lustrzanka z dodatkowym obiektywem
oraz stó? z o?wietleniem. Tworzenie zasobów cyfrowych zbiorów w?asnych w dal

szym ci?gu pozostawa?o tylko na etapie wykonywania skanów, których wyko
nano ogó?em 3 176. Ograniczeniem procesu digitalizacji jest przede wszystkim
brak oprogramowania do obróbki i konwersji materia?u oraz problemy kadrowe.

Post?p prac w tej dziedzinie mo?liwy b?dzie z chwil? rozpocz?cia digitalizacj i

Ksi?gozbioru K/emensowskiego.
Biblioteki pracuj? w jednolitym systemie bibliotecznym PATRON 3. System

pozwala na obj?cie komputeryzacj? wszystkich procesów bibliotecznych: groma

dzenia i opracowania wszystkich typów dokumentów, prowadzenia kontroli zbio

rów, udost?pniania, rewindykacji, a tak?e uruchomienie dodatkowych funkcji

usprawniaj?cych obs?ug? czytelników (m.in. zamawianie ksi??ek w sieci).
W roku sprawozdawczym, podobnie jak w latach ubieg?ych proces groma

dzenia i opracowania zbiorów pozyskanych w danym roku prowadzony by? w spo

sób zautomatyzowany
- centralnie dla wszystkich placówek Ksi??nicy. Zako?

czono retrospektywne opracowanie zbiorów w bibliotekach filialnych, co umo?

liwi?o pe?n? informacj? o zasobach ca?ej sieci w g?ównej bazie Elektroniczny
Katalog Biblioteki. Dost?p do bazy dla u?ytkowników odbywa si? poprzez mo

du? OP AC z komputerów w bibliotekach, jak te? w systemie on line z dowolne

go komputera pod??czonego do sieci Internet.

W 2011 roku wprowadzono kolejny etap automatyzacji - udost?pnianie
zbiorów na zewn?trz we wszystkich filiach bibliotecznych. Tym samym udo

st?pnianie na zewn?trz w ca?ej sieci bibliotek jest automatyczne.
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W dalszym ci?gu nie jest zautomatyzowane udost?pnianie prezencyjne. Po

st?p w tej dziedzinie uwarunkowany jest czynnikami ekonomicznymi, ??czy si?
bowiem z zakupem dodatkowych licencji oprogramowania. Zarówno zautoma

tyzowane udost?pnianie prezencyjne, jak równie? automatyczne liczenie staty

styk wi??e si? z konieczno?ci? przeszkolenia kadry, g?ównie z zakresu modu?u

udost?pniania w systemie PATRON.

W roku 2011 wszystkie biblioteki dzi?ki udzia?owi (po raz kolejny) w pro

gramie Akademia Orange dla Bibliotek Fundacji Orange umo?liwia?y wszystkim

u?ytkownikom bezp?atne korzystanie z Internetu. Dla u?ytkowników Internetu w

bibliotekach w okresie sprawozdawczym przygotowane by?y ogó?em 32 stanowi

ska (20 w Bibliotece G?ównej i 12 w filiach bibliotecznych).
Biblioteka posiada w?asn? stron? internetow?, stron? BIP oraz 66 kont mai

lowych. W 2011 roku licznik strony www.biblioteka.zamosc.pl zarejestrowa?
217 346 odwiedzin.

Ksi??nica Zamojska jest jednym z uczestników projektu Lubelska Biblioteka

Wirtualna. W 2011 roku zosta?a formalnie podpisana Umowa partnerska dotycz?ca

realizacji projektu i z?o?ono Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regio

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Sprawna komputeryzacja bibliotek i automatyzacja procesów bibliotecznych
uzale?niona jest od wielu czynników, w tym ekonomicznych. Problemem jest

wysoki stopie? amortyzacji sprz?tu. Wi?kszo?? komputerów zakupiona zosta?a

w 2005 roku i w chwili obecnej ulega on cz?stym awariom. Sytuacja ta jest sy

gna?em do konieczno?ci modernizacji wyposa?enia komputerowego. W pierw
szej kolejno?ci wymiana nast?pi? musi na stanowiskach obs?uguj?cych czytel
ników, w ewidencji i opracowaniu zbiorów oraz w ksi?gowo?ci i w p?acach.
Z my?l? o zakupie nowego sprz?tu i cz??ciowej jego wymianie poczyniono sta

rania o pozyskanie na ten cel ?rodków pozabud?etowych z programów MKiDN.

Kadra i sytuacja zawodowa bibliotekarzy
Na dzie? 31 grudnia 2011 roku w sieci bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej zatrud

nione pozostawa?y 54 osoby w pe?nym wymiarze czasu pracy, w tym 42 pra

cowników dzia?alno?ci podstawowej oraz 12 osób administracji i obs?ugi.
Na stanowiskach merytorycznych wykszta?cenie bibliotekarskie posiada?o

35 osób, a w?ród pracowników obs?ugi i administracji 4 osoby. Wykszta?cenie

uzupe?nia?o 4 pracowników merytorycznych: na studiach licencjackich bibliote

karskich (2) i podyplomowych bibliotekarskich (2).
W ramach doskonalenia zawodowego, pracownicy Ksi??nicy Zamojskiej

uczestniczyli we w?asnych formach doskonalenia zawodowego. By?y to 2 semi

naria, ogólnopolska konferencja oraz szkolenie komputerowe z zakresu obs?ugi
edytora tekstu Word 2003 i Word 2007. Praktykowan? form? dokszta?cania by?o
uczestnictwo w szkoleniach, seminariach i konferencjach organizowanych przez
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inne instytucje i o?rodki w Polsce. Dyrektor biblioteki uczestniczy? w mi?dzyna

rodowych Targach Innowacji i e-administracji dla Bibliotek odbywaj?cych si?
w Kijowie, podczas których prezentowana by?a m.in. dzia?alno?? instytucji.
W roku sprawozdawczym kadra zawodowa Ksi??nicy Zamojskiej bra?a udzia?

tak?e w 86 szkoleniach zewn?trznych, trwaj?cych ??cznie 675 godzin.
W 2011 r. nie przeprowadzono regulacji wynagrodze?. Z okazji jubileuszu

biblioteki, w maju wyp?acona zosta?a pracownikom nagroda roczna w wysoko
?ci 3% wynagrodzenia. Nagrody jubileuszowe otrzyma?o 7 osób, l osoba Na

grod? Prezydenta Zamo?cia oraz l osoba Nagrod? Starosty Powiatu Zamojskiego.
Na wniosek dyrektora 5 osób spo?ród kadry zosta?o odznaczonych odznak? ho

norow? Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zas?u?ony dla Kultury Polskiej
i 5 osób odznak? Zas?u?ony dla Województwa Lubelskiego przyznawan? przez Sej
mik Województwa Lubelskiego. Podczas uroczysto?ci jubileuszowych 2 by?ych
dyrektorów instytucji otrzyma?o dyplomy z r?k obecnego dyrektora Biblioteki.

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

Podobnie jak w latach poprzednich biblioteka czyni?a starania o pozyskanie

pozabud?etowych ?rodków na finansowanie dzia?alno?ci bibliotecznej. Mia?y
one form? aplikowania do ró?norodnych programów i konkursów, jak te? pro?

by o sponsoring pojedynczych zada?.

Efektem tych?e dzia?a? by?o pozyskanie w 2011 r. dodatkowych funduszy
w wysoko?ci:
- 39 888 z? (z MKiDN) na zakup nowo?ci wydawniczych w ramach programu

Rozwój ksi?gozbiorów bibliotek,
- 20 000 z? (z MKiDN) na realizacje programu Biblioteka skarbnica wiedzy
o regionie (ca?kowity koszt realizacji programu

- 43 858 z?),
- 3922 z? (z WFO?iGW w Lublinie), tj. 2500 z? na realizacj? konkursu Za

chowaj pi?kno Roztocza na kolejne tysi?clecie i l 422 z? na uzupe?nianie ksi?

gozbioru do ClE,
- 31 163 z? (z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów

Alkoholowych) na realizacj? programu Czytanie ksi??ek dobrym nawykiem

(ca?kowity koszt realizacji programu 38383,90 z?),
- 9 639,54 z? na popularyzacj? Internetu w ramach programu Akademia Oran

ge dla Bibliotek,
- l 500 z? z PGE Dystrybucja S.A. Oddzia? Zamo?? na zakup ksi??ek dla

dzieci i m?odzie?y,
- 300 z? na zakup literatury dla dzieci i m?odzie?y z Euro Car Oddzia? Zamo??,
- 300 z? od Zarz?du Osiedla Orzeszkowej - Reymonta na edukacyjno-

kulturaln? dzia?alno?? wakacyjn? FB nr 2.

Ponadto sponsorzy wspó?finansowali:
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- publikacj? wydawnictwa jubileuszowego - l 000 z? (Zarz?d Powiatu Zamojskiego),
- zaj?cia dla dzieci w okresie ferii i wakacji w FB nr l - 700 z? (Spó?dzielnia
Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego),
- organizacj? spotkania autorskiego w FB nr 6 - 150 z? (Zarz?d Osiedla Karolówka).

Wspó?praca ze ?rodowiskiem, promocja biblioteki

Ksi??nica Zamojska utrzymywa?a wspó?prac? z ró?nymi instytucjami i pod
miotami dzia?aj?cymi na terenie miasta, powiatu oraz regionu zamojskiego.
Przedmiotem kontaktów i wspó?dzia?ania by?a przede wszystkim aktywizacja czy

telnicza spo?ecze?stwa, zw?aszcza dzieci i m?odzie?y oraz podejmowane w tym

zakresie dzia?ania. W?ród instytucji wspó?pracuj?cych z bibliotekami ca?ej sieci

znajduj? si?: przedszkola, szko?y podstawowe, gimnazja miasta oraz powiatu za

mojskiego, szko?y ponadgimnazjalne, uczelnie (Wy?sza Szko?a Zarz?dzania i Ad

ministracji w Zamo?ciu, Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Zamo?ciu,

Wy?sza Szko?a Humanistyczno-Ekonomiczna w Zamo?ciu). Biblioteki wspomaga

?y proces edukacji szkolnej na ró?nych szczeblach poprzez udost?pnianie literatury
i innych ?róde? informacji. a tak?e przygotowuj?c bogat? ofert? edukacji pozasz

kolnej - zaj?? dla dzieci i m?odzie?y: g?o?nego czytania, lekcji bibliotecznych po

?wieconych przysposobieniu czytelniczemu, wycieczek do bibliotek, spotka? au

torskich, wyk?adów i prelekcji, spektakli, wystaw popularyzatorsko-edukacyjnych.

Realizuj?c profil popularyzacji literatury z dziedziny ekologii Biblioteka kontynu
owa?a wspó?prac? z Zespo?em Zamojskich Parków Krajobrazowych.

Znacz?c? p?aszczyzn? wspó?pracy zajmowa?y kontakty z instytucjami sku

piaj?cymi i opiekuj?cymi si? osobami niepe?nosprawnymi w ró?nym wieku,

dzia?aj?cymi na rzecz osób niepe?nosprawnych, chorych i starszych. W?ród nich

znajduj? si?: Oddzia? Terenowy Polskiego Zwi?zku Niewidomych w Zamo?ciu,

Stowarzyszenie Diabetyków - Ko?a Terenowe w Zamo?ciu i Bi?goraju, O?rodek

Szkolno-Wychowawczy w Zamo?ciu, O?rodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny
"Krok za Krokiem" w Zamo?ciu, O?rodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno
Wychowawczy w Zamo?ciu, Dom Pomocy Spo?ecznej w Krasnobrodzie, Szko

?a Podstawowa nr 10 z Oddzia?ami Integracyjnymi w Zamo?ciu, Warsztaty Te

rapii Zaj?ciowej dzia?aj?ce na ternie miasta i powiatu.
Ksi??nica Zamojska kontynuowa?a wspó?prac? z Bibliotek? Pedagogiczn?

w Zamo?ciu oraz innymi instytucjami kultury dzia?aj?cymi na terenie miasta. Jej
zakres dotyczy? organizacji dzia?alno?ci popularyzatorskiej, w tym wystawienniczej.

W zakresie doskonalenia zasobów bibliotecznych, w tym gromadzenia zbiorów

regionalnych biblioteki wspó?pracowa?y z podmiotami wydaj?cymi niskonak?adowe

publikacje: urz?dami, o?rodkami edukacyjnymi, organizacjami spo?ecznymi. dzia?a

j?cymi na terenie miasta, powiatu i województwa oraz osobami prywatnymi.

Obligatoryjny charakter ma wspó?praca z Wojewódzk? Bibliotek? Publiczn?
im. Hieronima Lopaci?skiego w Lublinie, wynikaj?ca z funkcjonowania w ramach
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ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Zakres wspó?pracy z bibliotek? stopnia' woje

wódzkiego w analizowanym okresie dotyczy? g?ównie opieki merytorycznej i dzia

?alno?ci szkoleniowej na rzecz bibliotek w powiecie ziemskim zamojskimi, kszta?

towania za?o?e? polityki bibliotecznej w województwie lubelskim, w tym wyty
czenia zada? kierunkowych na najbli?szy okres. Dodatkowo, w 2011 r. wspó?praca
z WBP w Lublinie dotyczy?a równie? organizacji ogólnopolskiej konferencji Bi

blioteka skarbnica wiedzy o regionie i seminarium Dzia?alno?? Ksiq?nicy Zamoj

skiej w zakresie animacji i upowszechniania czytelnictwa w Zamo?ciu i powiecie

zamojskim w 2010 r. oraz udzia?u przedstawiciela zamojskiej biblioteki w mi?dzy
narodowych Targach Innowacji i e-administracji dla Bibliotek w Kijowie.

Ksi??nica Zamojska, w zwi?zku z organizacj? g?ównych uroczysto?ci jubi
leuszowych 90-lecia Biblioteki, wspó?pracowa?a tak?e z innymi o?rodkami

w Polsce, w tym Bibliotek? Narodow?, bibliotekami publicznymi ró?nych
szczebli i Instytutem Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS.

Sta?e kontakty utrzymywane by?y z lokalnymi mediami. Wspó?praca ta ma

charakter promocyjno-informacyjny. Poprzez przekazywanie pisemnych infor

macji, zapowiedzi i wywiady ustne oraz zapraszanie przedstawicieli prasy, ra

dia, telewizji i przedstawicieli informacyjnych portali internetowych do udzia?u

w organizowanych przedsi?wzi?ciach, a tak?e do patronowania tym dzia?aniom,

praca bibliotek by?a bardziej widoczna w ?rodowisku.

Promocja dzia?a? bibliotecznych odbywa?a si? równie? poprzez systema

tyczn? aktualizacj? bibliotecznej strony internetowej. Jest ona no?nikiem nie

tylko informacji biblioteczno-bibliograficznej, ale tak?e informacji o organizo

wanej dzia?alno?ci kulturalnej oraz informacji u?ytkowej.
Biblioteka w 2011 roku uczestniczy?a te? w akcjach promocyjnych o zasi?gu

regionalnym i ogólnopolskim:
- I Salonie Bibliotek - przedsi?wzi?ciu organizowanym przez za SB P, pro

muj?cym dzia?alno?? publicystyczno-wydawnicz? podczas XX Targów Ksi??ki

Historycznej w Warszawie. Efektem udzia?u by?a prezentacja na stoisku zbior

czym I Salonu Bibliotek 3 ksi??ek wydanych przez bibliotek?: Zamo?? wczoraj i

dzi? na starej pocztówce i fotografii, Szymon Szymonowic
-

poeta wciqj aktual

ny, Zygmunt Klukowski - lekarz, historyk, bibliofil.
-

Ogólnopolskim konkursie Mistrz Promocji Czytelnictwa 20 10, zdobywaj?c

wyró?nienie,
- Konkursie Ksiq?ka Roku 2010 organizowanym przez WBP im. H. ?opaci?

skiego w Lublinie, którego celem by?a promocja dorobku edytorskiego Lubelsz

czyzny, a zw?aszcza publikacji dotycz?cych jej historii i tradycji kulturalnych.
- Konkursie i przegl?dzie wydawnictw Literacki Szlak Roztocza 2010 organi

zowanym przez Zamojski Dom Kultury.

Halina Zieli?ska
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Tabela nr 1

Zakup zbiorów i prenumerata czasopism w placówkach bibliotecznych miasta Zamo??

na dzie? 31.12.2011 r.

rodzaj ksi??ki w porów- zbiory w po- ilo?? prenu- w po-
zbiorów (wwol.) naniu specjalne równaniu merowanych równaniu

z 2010 r. (wjedn. z2010r. czasopism z 2010 r.

inwen.) bie??cych
biblioteka (w egz.)

Biblioteka 2238 -794 155 +46 80 -

G?ówna

Filia nr 1 198 -324 - - 3 -

Filia nr 2 165 -303 - - 3 -I

Filia nr 3 234 -380 - - 3 -l

Filia nr 4 209 -391 - - 2 -l

Filia nr 5 176 -94 - - 3 -

Filia nr 6 212 -323 - - 4 -

razem 3432 -2609 lSS +46 98 -3

Tabela nr 2

Wyniki czytelnicze osi?gni?te przez placówki biblioteczne Ksi??nicy Zamojskiej w 2011 r.

Biblioteka liczba czytelników liczba wypo?ycze? na zewn?trz liczba wypo?ycze? na miej-
wszystkich zbiorów seu

(ksi??ki, czasopisma, zbiory spe- wszystkich zbiorów

cja1ne) (ksi??ki, czasopisma, zbiory
specialne

stan w dniu w porów- stan w dniu w poroWD8lliu stan w dniu w por6wnaniu
31.12.2011 naniu 31.12.2011 r. z 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. z 31.12.2010

r. z 31.12. r.

2010r.

Biblioteka 11401 -373 169829 -12220 51725 +1941

G?ówna

Filia nr l 811 +78 19376 +511 223 +15

Filia nr 2 625 +68 14507 -65 309 -99

Filia nr 3 1143 +7 18211 +1453 182 +54

Filia nr 4 923 +65 21890 +1558 308 -367

Filia nr 5 1042 +129 15676 +1 076 1774 +1452

Filia nr 6 842 +47 17876 +2502 559 +118

razem 16787 +21 277 36S -S 18S 5S080 +3114
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Tabela nr 3

Struktura wiekowa czytelników (31.12.2011 r.)

I?
1 2 3 4 5 6

20-24 25-44 pow.

do lat 15 16-19 lat lata lata 45-60 lat 60 lat

Biblioteka
1337 2000 2841 3208 1450 565

g?ówna

Filia nr l 149 129 81 219 150 83

Filia nr 2 153 57 57 174 115 69

Filia nr 3 344 196 137 250 139 77

Filia nr4 170 93 76 266 204 114

Filia nr 5 40 29 89 506 286 92

Filia nr 6 299 114 68 198 113 50

razem 2492 2618 3349 4821 2457 1050

Tabela nr4

Struktura zawodowa czytelników (31.12.2011 r.)

S
M S U P R I Nz

rn?o- studen- pracow- robot- rolni- inni nie za-

dzie? ci nicy nicy cy zatrud- trudnie-

ucz?ca urny- nieni ni

si? s?owi

Biblioteka
3729 2707 2003 360 97 578 1927

G?ówna

Filia nr l
286 68 132 48 7 18 252

Filia nr 2
215 46 141 38 5 9 171

Filia nr 3
548 103 157 37 3 35 260

Filia nr 4
270 73 165 80 6 19 310

Filia nr 5
71 125 515 67 12 32 220

Filia nr 6
413 56 147 17 9 29 171

razem
5532 3 178 3260 647 139 720 3311
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Tabela nr 5

Struktura udost?pnionych zbiorów w sieci bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej, stan na dzie?

31.12.2011 r.

Ksi??nica

Zamojska wypo?yczenia wypo?yczenia
wypo?yczenia ogó?em

(Biblioteka na zewn?trz na miejscu
G?ówna

+ filie)

w po- w po- w po-

w2011 r. równaniu w20Jl r. równaniu w2011 r. równaniu

z 2010 r. z2010r. z 2010 r.

rodzai zbiorów

Ksi??ki 260034 -5506 28151 2189 288185 -3317

Czasopisma
- - 3923 986 3923 986

oprawne

Czasopisma
349 -371 21588 -516 21937 -941

nieoprawne

Zbiory spe-
16982 692 1418 515 18400 1207

cjalne

razem 277365 -5185 55080 3114 332445 -2071

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

Dzia?alno?? bibliotek publicznych powiatu zamojskiego
w 2011 roku

Sie? bibliotek

W 2011 r. sie? bibliotek publicznych powiatu ziemskiego zamojskiego nie

zmieni?a si?. Zmniejszy?a si? natomiast o 3 liczba punktów bibliotecznych. Two

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

gminnych, 18 filii bibliotecznych), a tak?e 5 punktów bibliotecznych. Zlikwido

wany zosta? punkt w Hutkowie gm. Krasnobród i 2 punkty w gm. Labunie (z po

wodu likwidacji szkó? filialnych, w których te punkty dzia?a?y). Na terenie powia
tu nadal funkcjonowa?y 2 placówki biblioteczne po??czone z o?rodkiem kultury:
Biblioteka Publiczna w Komarowie--Osadzie i jej filia w Zubowicach. Ponadto
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Biblioteka w Komarowie po??czona jest z bibliotek? gimnazjaln?. Równie? Filia

w Zubowicach zlokalizowana jest w Zespole Szkó? w Zubowicach.

W 2012 r. zagro?one likwidacj?s?2 filie w gminie Adamów. Samorz?d gmi
ny w lutym podj?? uchwa?? o zamiarze likwidacji obu placówek bibliotecznych.

Zbiory biblioteczne

Ksi?gozbiory bibliotek publicznych powiatu ziemskiego liczy?y 304 034

ksi??ek i czasopism oprawnych (stan w dn. 31 XII 2011). W ci?gu 2011 r. przy

by?o 11 182 wol., w tym z zakupu: 10 368 wol. Porównuj?c do roku poprzed
niego zakup zbiorów do bibliotek zmniejszy? si? o 824 jednostki.

Wska?nik zakupu ksi?gozbioru wyniós? w powiecie ziemskim 9,5 wol. na 100

mieszka?ców (w 2010 r. 10,4), w Ksi??nicy Zamojskiej - 5,2 wol. (w 2010 r. 9,1)
W ci?gu 2011 r. ze zbiorów bibliotecznych usuni?to 36 296 ksi??ek. W biblio

tekach terenowych wycofano 32 064 wol., w tym w wyniku selekcji 23 607 wol.

W porównaniu z 2010 roku ksi?gozbiory w pow. ziemskim zmniejszy?y si?
o 20 882 wol., w powiecie grodzkim (Ksi??nica Zamojska) zwi?kszy?y si?
02552 wol.

W powiecie ziemskim zmniejszy?a si? z 298,0 do 279,4 liczba woluminów

na 100 mieszka?ców, w Zamo?ciu wska?nik ten wzrós? z 351 do 356 wol.

W 2011 r. biblioteki powiatu ziemskiego prenumerowa?y 144 czasopisma,
bez zmian w stosunku do roku poprzedniego, za? w Ksi??nicy Zamojskiej pre

numerata zmniejszy?a si? ze 101 w 2010 r. do 98 czasopism w br.

Ksi?go- zakup zakup liczba prenu-

zbiory w zbiorów
Zakup

wol. na
merata

Biblioteki
w por.

w wol./lO
dn. wwol. do 2010 100

czaso-

Omieszk. pism
31.12.2011 w 2011 r. mieszk.

le<g../

Adamów 21875 404 94 8,1 437,6 O

Grabowiec 8771 487 175 11,2 198,6 8

Komarów 11326 360 -27 6,7 210,6 10

Krasnobr6d 16877 461 -105 6,4 232,7 2

?abunie 31316 613 -173 9,7 495,9 9

Mi?czyn 12708 719 -77 11,9 211,1 5

Nielisz 21840 218 -109 3,8 378,2 4

Radecznica 21635 718 -115 11,5 345,3 14

Sitno 16553 494 13 7,4 248,1 O

Skietbiesz6w 12763 360 25 6,6 235,4 l

StmyZamo?? 24768 709 -214 13,1 457,8 3

Sulów 23812 675 11 13,9 489,6 10

17304 990 157 8,4 146,2 10

Zamo??(gm) 48755 2443 -254 11,6 230,8 56

Zwierzyniec 13731 717 -325 10,1 192,5 12

razem 304034 10368 -924 9,5 279,4 144
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Na zakup zbiorów wydano w 2011 r. 318839 z? (w tym ze ?rodków w?a

snych organizatorów 273355 z? oraz 45 484 z? ze ?rodków MKiDN. W porów
naniu do 20 lOr. ?rodki przeznaczone na zakup zbiorów zwi?kszy?y si? o 82 507

z? - g?ównie ze ?rodków samorz?dowych
- 074956 z? i ze ?rodków ministe

rialnych o 7 551 z?.

?rodki w?asne planowane na 2012 r. na zakup nowo?ci przez biblioteki wy

nosz? 192 280 z?.

Czytelnictwo
W 2011 roku placówki biblioteczne zarejestrowa?y 30 463 czytelników,

w powiecie ziemskim - 13 676 i 16787 w Ksi??nicy Zamojskiej. W porówna
niu z rokiem 2010 liczba czytelników zwi?kszy?a si? o 54 (o 33 w powiecie
ziemskim i o 21 w Ksi??nicy Zamojskiej).

Wska?nik zasi?gu czytelnictwa wyniós? w powiecie ziemskim 12,6 czytelni
ków na 100 mieszka?ców (w 2010 r. 12,5), w Zamo?ciu - 25,3 (w 2010 r. 25,2).

Stan czytelnictwa w 2011 r. przedstawiaj? poni?sze tabele:

Biblioteki liczba Rozczytanie Wypo?y- wtym wy- wypo?.

czytelni- (czytelnicy/1 00 czeniana po?yczenia ksi??ek/l
ków mieszk.) zewn?trz ksi??ek czytelnika

Adamów 424 8,5 7580 7580 17,9

Grabowiec 486 11,0 12725 12587 26,2

Komarów 575 10,7 26344 26016 45,8

Krasnobr6d 788 10,9 12245 12245 15,5

?abunie 1288 20,3 17656 17381 13,7

Mi?czyn 853 14,2 16569 16569 19,4

Nielisz 328 5,7 8104 8032 24,5

Radecznica 1363 21,8 22706 21369 16,7

Sitno 581 8,7 10026 9525 17,3

Skierbieszów 799 14,7 18725 18725 23,4

Stary Zamo?? 559 10,3 6147 6147 11,0

Sulów 585 12,0 18979 17814 32,4

&cJd.? 1224 10,3 35489 35489 29,0

?(gm) 2810 13,3 46695 44600 16,5

Zwierzyniec 1013 14,2 28018 28018 27,7

razem 13676 12,6 288008 282097 21,1
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Wypo?yczenia zbiorów na zewn?trz i na miejscu:

Biblioteki zbiory ogó?em
w tym czasopisma

zbiory specjalne
ksi??ki nieoprawne

Wypo?yczenia
288008 282097 5911 81

na zewn?trz

wypo?yczenia
11594 6825 4738 31

na miejscu

Zmiany liczbv wypo?ycze? w porównaniu do 2010 r.:

Biblioteki zbiory ogó?em
w tym czasopisma

zbiory specjalne
ksi??ki nieoprawne

Wypo?yczenia
-13736 -12742 -868 -45

na zewn?trz

wypo?yczenia
-1292 -907 -378 -7

na miejscu

Obs?uga czytelnicza specjalnych grup u?ytkowników bibliotek (niepe?no

sprawni, seniorzy):
W powiecie zamojskim promowaniu ksi??ki w?ród czytelników niepe?no

sprawnych, ich aktywizacji twórczej, a tak?e przeciwdzia?aniu wykluczeniu spo

?ecznemu tej grupy s?u?y g?ównie O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych
dzia?aj?cy w strukturze Ksi??nicy Zamojskiej. W O?rodku, wyposa?onym w sprz?t

specjalistyczny do obs?ugi osób niepe?nosprawnych z dysfunkcj? wzroku, tj.
autolektor - do odtwarzania ksi??ki czarnodrukowej w formie mówionej, czytak
- do odtwarzania ksi??ki elektronicznej oraz radiomagnetofony do odtwarzania

kaset, zgromadzono zbiory specjalistyczne: "ksi??ki mówione", ksi??ki "du??

czcionk?", dokumenty elektroniczne oraz 2 tytu?y czasopism "Tyflo?wiat" i "Se

krety ?aru". Z us?ug OCN korzystaj?niepe?nosprawni z ca?ego naszego regionu.
Biblioteki publiczne dzia?aj?ce na terenie powiatu oprócz obs?ugi wszystkich

mieszka?ców, podejmuj? w miar? potrzeb ró?norodne dzia?ania na rzecz osób

o utrudnionym dost?pie do biblioteki, np. wypo?yczanie ksi??ek na telefon, do

starczanie ksi??ek do domu, ró?ne formy aktywizacji osób niepe?nosprawnych.
W zadaniach realizowanych przez biblioteki powiatu zamojskiego zaanga

?owanych by?o ponad 250 osób niepe?nosprawnych, g?ównie zrzeszonych
w Warsztatach Terapii Zaj?ciowej oraz 540 w Zamo?ciu. Niektóre placówki
biblioteczne wspó?pracuj? z osobami zrzeszonymi w klubach seniora organizu

j?c ró?norodne formy dzia?alno?ci integracyjnej. W bibliotekach miasta i powia
tu zamojskiego zarejestrowano l 050 czytelników w wieku ponad 60 lat.

Budynek Biblioteki G?ównej Ksi??nicy Zamojskiej jest przystosowany do

potrzeb osób niepe?nosprawnych (podjazd, windy, toalety). W powiecie zamoj
skim 10 placówek bibliotecznych (4 biblioteki gminne i 10 bibliotek filialnych)

posiada lokale bez barier architektonicznych.
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W roku 2011 biblioteki zorganizowa?y wiele zada? w zakresie animacji czy

telniczej i aktywizacji osób niepe?nosprawnych, wi?kszo?? OCN Ksi??nicy Za

mojskiej (73 wydarzenia kulturalno-edukacyjne: konkursy, spotkania literackie

i integracyjne, zaj?cia terapeutyczne, wystawy oraz seminarium Budowanie

przyjaznego ?wiata dla osób nie pe?nosprawnych).
Niektóre placówki powiatu zamojskiego od wielu ju? lat prowadz? aktywn?

dzia?alno?? w tym zakresie. Zauwa?y? tu nale?y Samorz?dowy O?rodek Kultury
z bibliotekami w Komarowie-Osadzie i w Zubowicach, który we wspó?pracy ze

Stowarzyszeniem "W Dobrej Wierze" organizuje Przegl?d Pie?ni Religijnej
Osób Niepe?nosprawnych. W 2011 r. odby?a si? ju? 9. edycja Przegl?du, w któ

rym uczestniczy?o 180 osób niepe?nosprawnych, w tym 80 osób w sposób czyn

ny. Ponadto obie biblioteki wspó?pracuj? z warsztatami terapii zaj?ciowej, orga

nizuj?c ró?ne formy dzia?alno?ci integracyjnej w ?rodowisku lokalnym.
Biblioteka Publiczna w Grabowcu wraz z GOK i Szko?? Podstawow? zorga

nizowa?y dla podopiecznych Warsztatów Terapii Zaj?ciowej w Zamo?ciu i Hru

bieszowie spotkanie integracyjne pod has?em Zabawa w teatr. Uczestniczy?o
w nich 50 osób niepe?nosprawnych.

Niektóre biblioteki aktywnie w??czaj? si? w dzia?alno?? Klubów Seniora.

W 2011 r. Biblioteka w Bondyrzu (filia GBP w Adamowie) wspó?uczestniczy?a
w organizowanym w czerwcu przez Klub Seniora Pikniku rodzinnym - ?rodo

wiskowej imprezie integracyjnej,. Wieczorze andrzejkowym i Spotkaniu wigilij

nym dla seniorów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Radecznicy promuje w swoim ?rodowisku

miejscowych twórców, w tym seniorów. W 2011 r. odby?a si? promocja pi?ciu
lokalnych publikacji, w tym: Opowie?ci mojej babci i Tak up?ywa? dzie? za dniem

autorstwa Stefanii Krukowskiej z Zaburza, oraz tomiku poezji Okruszki dobra.

Ponadto biblioteki publiczne, organizuj?c zarówno czytelnictwo jak te? im

prezy biblioteczne i ?rodowiskowe kieruj?je do wszystkich mieszka?ców i obej

muj? swym oddzia?ywaniem równie? osoby niepe?nosprawne i seniorów.

Sytuacja zawodowa bibliotekarzy. Zmiany kadrowe.

Stan zatrudnienia w bibliotekach powiatu zamojskiego na koniec 2011 r. (na
stanowiskach bibliotekarskich) zwi?kszy? si? o 1,25 etatu, w Ksi??nicy Zamoj
skiej o 2,5 etatu.

Zmiany w zatrudnieniu nast?pi?y w nast?puj?cych bibliotekach: MGBP Kra

snobród (-1 etat), GBP Labunie (- 0,5 etatu), GBP Sitno (+0,5 etatu do ko?ca

lutego), GBP Skierbieszów (+ 0,5 etatu na zast?pstwo), GBP Su?ów - zwi?k
szono rycza?t w FB w S?siadce z 0,5 do 0,75 etatu, BPG Zamo?? - 23.07.2011

odesz?a Aneta Wiater do innego zak?adu pracy. Dodatkowe zatrudnienie 2 osób

na umowy terminowe.

Stan zatrudnienia w dniu 31.12.2011 r. w bibliotekach publicznych powiatu
ziemskiego wynosi? 48 osób, 34 - na pe?nych etatach i 14 na rycza?tach. W po-
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równaniu z analogicznym okresem roku ubieg?ego stan zatrudnienia zwi?kszy?
si? o 2 osoby. W bibliotekach wiejskich pracowa?o 39 bibliotekarzy i 7 w mia

stach: Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec.

Ogó?em w bibliotekach powiatu ziemskiego i grodzkiego pracowa?o 88 pra

cowników dzia?alno?ci podstawowej na 82,75 etatach przeliczeniowych.
Pomimo wzrostu zatrudnienia nie mo?na mówi? o zadawalaj?cej poprawie sy

tuacji zawodowej w bibliotekach naszego powiatu. Mimo re zmniejszy?a si? liczba

bibliotek z jednoosobow? obsad? kadrow? (obecnie 2 biblioteki gminne) zatrud

nienie w niektórych bibliotekach nadal jest niewystarczaj?ce. Prac? bibliotekarzy
cz?sto wspomagaj? nieprzygotowani do zawodu sta?y?ci, zatrudniani w bibliote

kach na kilka miesi?cy, co nie wp?ywa korzystnie na prac? placówek bibliotecz

nych. Ponadto coraz cz??ciej na bibliotekarskich etatach zatrudniane s? osoby na

tzw. prace interwencyjne op?acane przez pó? roku przez biuro pracy, za? pozosta??
cz??? z budretu biblioteki. Niepokoj?ce jest równie? to, ?e stale zwi?ksza si? liczba

nowozatrudnionych bez wykszta?cenia bibliotekarskiego. Tylko nieliczni podejmu
j? dokszta?canie w zakresie bibliotekoznawstwa. W 2011 r. wykszta?cenie bibliote

karskie uzupe?nia?y 2 osoby z powiatu ziemskiego oraz 4 osoby z Ksi??nicy Za

mojskiej (2 osoby na studia podyplomowych i 2 na studiach licencjackich).
Coraz wi?cej bibliotek bierze udzia? w projektach, grantach, konkur

sach w celu pozyskania ?rodków pozabud?etowych. Wszystkie biblioteki gmin
ne wyst?pi?y do Biblioteki Narodowej z wnioskami o ?rodki ministerialne na

zakup nowo?ci wydawniczych. 10 bibliotek (w tym 2. jako biblioteki wiod?ce)

uczestnicz? w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek. Na terenie powiatu dzia

?aj? 3 Dyskusyjne Kluby Ksi??ki (Sitaniec, Zwierzyniec i Zamo??).
Z dotacji programu Akademia Orange dla Bibliotek korzysta?y GBP Grabo

wiec, Mi?czyn, Su?ów, Zamo?? oraz MGBP Krasnobród. GBP w Skierbieszo

wie pozyska?a ponad 28 tys. z? na kafejk? internetow? z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich. Z tego te? Programu 15 tys. z? pozyska?a MGBP W Kra

snobrodzie na promocj? turystyczn? miasta i gminy.

Najwi?ksze ?rodki z PROW zdoby?a gmina Zamo?? na rozbudow? budynku

?wietlicy wiejskiej w Mokrem z przeznaczeniem na Bibliotek? oraz na remont

budynku starej szko?y w ?danowie, gdzie otwarta zostanie nowa filia biblio

teczna. Warto?? dofinansowania do obu placówek wynios?a ponad 752 tys. z?.

Dzi?ki pozyskanym ?rodkom na inwestycje z PROW do nowego lokalu

przenios?a si? Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie z siedzib? w Potocz

ku, za? Filia w Brodach Ma?ych gm. Szczebrzeszyn zosta?a przeniesiona do wy

remontowanej ?wietlicy Wiejskiej w Kaw?czynie. Nowy lokal dla potrzeb bi

blioteki wybudowano w Sitnie. W I kwartale 2012 r. wyposa?ono placówk? w nowy

sprz?t biblioteczny i przeniesiono zbiory z lokalu zast?pczego.
Na 2012 r . dwie biblioteki zaplanowa?y z?orenie wniosków na kolejne zadania:
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MGBP Krasnobród - w lutym uczestniczy? b?dzie w kolejnym konkursie w

ramach wdra?ania Lokalnej Strategii Rozwoju - na dofinansowanie nast?pnego

wydania bezp?atnego przewodnika po Krasnobrodzie, za? BPG Zamo?? apliko
wa? b?dzie do LGD z projektem utworzenia czytelni internetowej w nowopow

staj?cej filii w ?danowie.

Ponadto niektóre biblioteki z w?asnych ?rodków dokona?y zmian w zakresie

poprawy estetyki i funkcjonalno?ci poprzez remonty i wymian? sprz?tu biblio

tecznego. W 20 II roku by?y to nast?puj?ce placówki:
- GBP Adamów - wymiana instalacji elektrycznej, zmiana ogrzewania na elek

tryczne i malowanie ?cian w filiach w Bondyrzu i w Suchowoli.

- GBP Grabowiec - wymiana rega?ów i lady bibliotecznej.
- GBP Radecznica - malowanie pomieszczenia filii w Gorajcu.
- MGBP Krasnobród -

gruntowny remont pomieszcze? bibliotecznych: podwie-
szanie sufitów, g?adzie na ?cianach, malowanie, cyklinowanie i lakierowanie

parkietu, wymiana kaloryferów. Obecnie trwa wymiana mebli i ca?ego wyposa

?enia bibliotecznego. Przeprowadzony remont wp?yn?? na ca?kowit? zmian?
wizerunku Biblioteki.

Du?y wp?yw na te zmiany mia? udzia? w Programie Rozwoju Bibliotek,

dzi?ki któremu wi?kszo?? bibliotek uzyska?a bezp?atny dost?p do internetu dla

czytelników, nowoczesny sprz?t komputerowy wraz z oprogramowaniem
i sprz?tem peryferyjnym, aparaty fotograficzne. Ponadto bibliotekarzom i innym

przedstawicielom spo?eczno?ci lokalnych zaoferowano cykl szkole? z zakresu

planowania rozwoju biblioteki, rozwijania umiej?tno?ci infonnatycznych oraz

warsztatów specjalistycznych, u?atwiaj?cych realizacj? podj?tych planów. Do

drugiej edycji PRB w 2011 r. zakwalifikowa?o si? 10 bibliotek z naszego powia
tu, tj. 25 placówek bibliotecznych razem z filiami. W I rundzie tego Programu
w 2010 r. bra?y udzia? 3 biblioteki gminne (w Grabowcu, Labuniach i Komaro

wie-Osadzie). Jedynie GBP w Nieliszu i w Starym Zamo?ciu nie uczestniczy

dotychczas w Programie.

Danuta Zwoli?ska

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

Czytanie ksi??ek dobrym nawykiem

Dzi?ki dotacji Urz?du Miasta Zamo?? Ksi??nica Zamojska mog?a w roku

2011 podj?? si? realizacji programu Czytanie ksi??ek dobrym nawykiem. Projekt
obejmowa? szereg przedsi?wzi?? i cyklicznych zaj?? kulturalnych, które pro

mowa?y czytelnictwo oraz zdrowy styl ?ycia. Zadanie realizowane by?o w ter-
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minie od 15 czerwca do 15 listopada 2011 r. przez Oddzia? dla Dzieci i M?o

dzie?y oraz przez FB nr 1, FB nr 2, FB nr 3, FB nr 4, FB nr 6. Adresatami byli
uczniowie zamojskich szkó? podstawowych i ponadpodstawowych. W ramach

projektu zrealizowano ogó?em 150 imprez, w których udzia? wzi??o 3 450 osób.

Na program z?o?y?y si? nast?puj?ce przedsi?wzi?cia:
-

Cykliczne spotkania dla dzieci i m?odzie?y po?wi?cone popularyzacji literatury

dzieci?cej i m?odzie?owej. Projekt zak?ada? wspólne, g?o?ne czytanie warto?ciowej

literatury, rozmowy o problemach poruszanych w utworach. Czytaniu towarzyszy?y
zaj?cia plastyczne inspirowane tekstem literackim, konkursy czytelnicze, literackie,

gry i zabawy. Uczestnikom, zaproponowano spotkania z bardzo zró?nicowan?

literatur?. W Oddziale dla Dzieci i M?odzie?y czytano ba?nie z ró?nych kr?gów
kulturowych. By?y to utwory o warto?ciach uniwersalnych i ponadczasowych, eks

ponuj?ce zasady moralne obowi?zuj?ce w ró?nych spo?eczno?ciach, okre?laj?ce w

jednoznaczny sposób dobro i z?o. W wielu filiach bibliotecznych czytano ksi??ki
Tove Jansson, propaguj?ce warto?ci rodzinne, przyja??, przywi?zanie, go?cinno??,

tolerancj?. Si?gano tak?e po inne nie mniej warto?ciowe ksi??ki, np. utwory
Astrid Lindgren, Jana Brzechwy, Joanne Rowling. W okresie wakacji spotkania

organizowane by?y dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki, natomiast we

wrze?niu raz w tygodniu, w pi?tki lub soboty. Na uczestników czeka?y upominki
oraz s?odki pocz?stunek w postaci dro?d?ówek lub owoców. Z po?ród powsta?ych
podczas zaj?? prac plastycznych wybrano 12, które ozdobi?y kalendarz biblioteczny
na rok 2012 ph. Ulubieni bohaterowie ksi??ek. W wydawnictwie znalaz?y si? m.in.

ilustracje do ksi??ek Alana A1exandra MiIne'a, Henryka Sienkiewicza, Boles?awa

Le?miana Kalendarz zosta? przekazany nieodp?atnie zamojskim placówkom o?wia

towo-wychowawczym, gdzie przez ca?y 2012 rok promowa? b?dzie czytelnictwo
w?ród dzieci i m?odzie?y, wskazywa? warto?ciow? literatur?, zach?ca? do si?gania

po ksi??ki,
-

Warsztaty biblioterapeutyczne opieraj?ce si? na wykorzystaniu terapeutycznych
warto?ci literatury, które realizowane by?y przez biblioterapeutki z Biblioteki Peda

gogicznej w Zamo?ciu - Wand? Stasiuk i Barbar? K?dzio?k?. Uczestnikom zapro

ponowano udzia? w ró?nych formach aktywno?ci: zabawach integracyjnych, zaba

wach przeciwko agresji, dyskusji, rysowaniu, s?uchaniu muzyki i in. Warsztaty roz

wija?y takie umiej?tno?ci jak: wyra?anie i rozumienie w?asnych uczu?, akceptowa
nie odmienno?ci, rozwi?zywanie konfliktów zgodnie z zasadami wspó??ycia w gru

pie, budowanie poczucia w?asnej warto?ci. Zaproponowano tematy: Przyja?? ma

wiele form; Agresja w?ród dzieci; Odpowiedzialny, czyli kto?

-

Warsztaty terapeutyczne, kszta?tuj?ce postawy asertywne wobec uzale?nie?,
które prowadzone by?y przez pedagoga i psychologa z Poradni Psychologiczno

Pedagogicznej nr 1 w Zamo?ciu - Mari? Dyrda i Jolant? Kupczy?sk?-Juszczak.
Realizatorki warsztatów zastosowa?y metody aktywizuj?ce, wp?ywaj?ce na

rozwój samodzielnego my?lenia i kszta?towania postawy twórczej. Du?? porno-
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c? w osi?gni?ciu celu by?y filmy edukacyjne towarzysz?ce warsztatom. Podj ?to

temat Alternatywne formy aktywno?ci w profilaktyce uzale?nie?.

-

Spotkania autorskie z popularnymi i cenionymi pisarkami - Ann? Onichi

mowsk? i Roksan? J?drzejewsk?-Wróbel. Jako pierwsza przyby?a na spotkania
Roksana J?drzejewska-Wróbel, autorka bajek terapeutycznych dla dzieci. W

dniu 4 pa?dziernika spotka?a si? z czytelnikami FB nr l, FB nr 2 i FB nr 3. Anna

Onichimowska - autorka opowiada? dla m?odszych dzieci oraz powie?ci dla

m?odzie?y, przyby?a do Zamo?cia w dniu 18 pa?dziernika i spotka?a si? z czy

telnikami FB nr 4, FB nr 6 oraz Oddzia?u dla Dzieci i M?odzie?y. Obie pisarki

promowa?y warto?ciow? literatur?, poruszaj?c? wa?ne sprawy m?odych ludzi,

czyta?y :fragmenty swoich utworów, dyskutowa?y na temat problemów obecnych
w ksi??kach.
-

Terapeutyczne spektakle teatralne adresowane do dzieci starszych oraz m?o

dzie?y. W dniu 16 wrze?nia Teatr Abecad?o Scena Edukacyjna Dzieci

i M?odzie?y z Krakowa wystawi?, po?wi?cony profilaktyce uzale?nie?, spektakl
Bia?a pu?apka. Przedstawienie odby?o si? w FB nr 1, FB nr 2 i Oddziale dla

Dzieci i M?odzie?y. W dniu 29 wrze?nia go?cili?my Teatr Profilaktyczny im.

Marka Kota?skiego z Krakowa, który wyst?pi? z trzema spektaklami, poruszaj?

cymi tematy agresji w szkole, przemocy w rodzinie, cyberprzemocy, tak?e uza

le?nie?. Ze wzgl?du na du?e zainteresowanie przedstawieniami dwa z nich wy

stawione zosta?y na terenie szkó?. Spektakl Carpe diem, odby? si? w Gimnazjum
nr l, natomiast spektakl Niewidzialni wystawiony zosta? w Szkole Podstawowej
nr 8, gdzie obejrzeli go tamtejsi uczniowie oraz wychowankowie Specjalnego
O?rodka Szkolno-Wychowawczego. W lokalu Ksi??nicy m?odzie? z Gimnazjum

Spo?ecznego, Gimnazjum nr 6 oraz Ochotniczego Hufca Pracy obejrza?a spek
takl Spójrz na mnie. Sztuki wzbudzi?y spore emocje, m?odzie? ogl?da?a je
w skupieniu, pozostaj?c pod wra?eniem gry aktorskiej i przekazu.
- Konkurs plastyczny Odmawiam adresowany by? do uczniów starszych klas

szkó? podstawowych oraz gimnazjalistów. Celem konkursu by?o promowanie

zdrowego stylu ?ycia i kszta?towanie asertywnych postaw w?ród m?odych ludzi.

Na konkurs nap?yn??y 184 prace plastyczne, w tym 90 prac wykonali uczniowie

szkó? podstawowych, natomiast 94 gimnazjali?ci. W obu kategoriach przyznano

po 3 nagrody i po 10 wyró?nie?. Prace konkursowe oceni?a powo?ana przez or

ganizatora komisja konkursowa w sk?adzie: Katarzyna Bednarczuk, Bo?ena

Gomu?ka, Robert Gomu?ka. Konkurs zako?czy? si? uroczystym fina?em, zorga

nizowanym w dniu 28 pa?dziernika. Nagrodzone i wyró?nione prace plastyczne

zosta?y zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
Realizacja, tego niezwykle urozmaiconego programu dostarczy?a biblioteka

rzom wiele satysfakcji, tym bardziej, ?e propozycja spotka?a si? z ciep?ym przyj?
ciem ze strony placówek o?wiatowych, wzbudzi?a tak?e zainteresowanie lokal

nych mediów. Atutem programu by?a ró?norodno?? proponowanych form, fucho-
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wo?? i profesjonalizm realizatorów oraz fakt zaadresowania go do ró?nych grup

wiekowych, pocz?wszy od dzieci siedmioletnich, a sko?czywszy na dorastaj?cej

m?odzie?y, Projektem obj?ci zostali m.in. m?odzi ludzie wywodz?cy si? z rodzin

o niskim statusie materialnym oraz rodzin dotkni?tych bezrobociem i rodzin

z problemem alkoholowym. Biblioteka re swoj? ofert? dotar?a do wychowanków

osiedlowych ?wietlic terapeutycznych, ?rodowiskowych ognisk wychowawczych,
tak?e do placówek zajmuj?cych si? dzie?mi niepe?nosprawnymi. O sukcesie

z pewno?ci? zdecydowa?a równie? aktualno?? poruszanych problemów. M?odym
ludziom u?wiadomiono skal? zagro?e?, jakie niesie alkohol i inne ?rodki psycho
aktywne. Zaproponowana oferta mia?a wp?yw na kszta?towanie postaw asertyw

nych wobec ?rodków uzale?niaj?cych w?ród m?odych mieszka?ców miasta Za

mo?cia. Program korzystnie wp?yn?? na rozbudzenie zainteresowa? czytelniczych,
wskazuj?c na czytanie ksi??ek, jako alternatywn? form? sp?dzania czasu wolnego.

Biblioteka t? ofert? udowodni?a, ?e jest placówk? aktywnie uczestnicz?c?
w ?yciu kulturalnym i spo?ecznym miasta, placówk?, której nieobce s? proble

my jej m?odych czytelników.

Joanna Ko?tun

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

Czytam i rysuj? Z energi?
- ID edycja akcji czytelniczej

W listopadzie 2011 r. Ksi??nica Zamojska, przy wsparciu finansowym PGE

Dystrybucja S.A. Zamo?? przyst?pi?a do realizacji kolejnej, III ju? edycji akcji czy

telnicrej Czytam i rysuj? z energi?. Przedsi?wzi?cie mia?o na celu rozbudzenie zain

teresowa? czytelniczych w?ród najm?odszych mieszka?ców Zamo?cia oraz eduka

cj? z zakresu bezpiecznego u?ytkowania energii elektrycznej. Adresatem by?y dzieci

w wieku 5 i 6 lat ucz?szczaj?ce do zamojskich placówek przedszkolnych.

Akcj? g?o?nego czytania w przedszkolach realizowali bibliotekarze Oddzia?u

dla Dzieci i M?odzie?y oraz 5 filii bibliotecznych. W?ród zaproponowanych
utworów znalaz?y si? ksi??ki dotycz?ce elektryczno?ci, m.in. wiersze autorstwa

Juliana Tuwima, W?odzimierza Scis?owskiego, Doroty Gellner, bajki terapeu

tyczne Grzegorza Kasdepke, Ma?gorzaty Str?kowskiej-Zaremby, opowiadania

Wandy Chotomskiej, Agnieszki Fr?czek, Kazimierza Szymeczki i Renaty Pi?t

kowskiej. Spotkania z przedszkolakami odbywa?y si? tak?e w bibliotekach,

gdzie dzieci mog?y obejrze? filmy edukacyjne Niebezpieczne zabawy i Bez

pieczniej z pr?dem. Oba filmy u?wiadamia?y dzieciom zagro?enia wynikaj?ce z nie-
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umiej?tnego pos?ugiwania si? urz?dzeniami elektrycznymi. Ogó?em t? edycj?

akcji obj?to ok. 1000 dzieci.

Dzieciom uczestnicz?cym w akcji zaproponowano udzia? w konkursie pla

stycznym realizowanym pod takim samym has?em. Zadaniem konkursowym

by?o wykonanie, przy u?yciu dowolnych technik, pracy b?d?cej plastyczn? in

terpretacj? tekstów literackich i odzwierciedleniem wiedzy dzieci na temat

energii elektrycznej.

Ogó?em na konkurs nap?yn??y 233 prace plastyczne. Dzieci pi?cioletnie z?o

?y?y na konkurs 80 prac, natomiast sze?ciolatki 153 prace. M?odzi plastycy wy

kazali si? inwencj? twórcz?, stosuj?c ró?ne techniki plastyczne i w bardzo ró?

norodny sposób interpretuj?c temat. Na pracach plastycznych pojawi?y si? wia

traki, kolektory s?oneczne, elektrownie oraz ca?y asortyment sprz?tu elektrycz

nego u?ywanego w gospodarstwach domowych: odkurzacze, pralki, lodówki,

telewizory, komputery czy ?elazka. Pr?d "p?yn??" drutami od s?upa do s?upa

docieraj?c do domów i przedszkoli. Oprócz niew?tpliwych korzy?ci, jakie niesie

energia elektryczna, pokazano równie? zagro?enia wynikaj?ce z nieostro?nego
obchodzenia si? z pr?dem. Prace plastyczne z?o?one na konkurs by?y pomys?o
we i starannie wykonane. W dniu 21.12.2011 r. oceni?a je komisja konkursowa,
w sk?adzie: Izabela Winiewicz-Cybulska, Bo?ena Gomu?ka, Robert Gomu?ka,
Pawe? Czechaiski, przyznaj?c 6 nagród oraz 24 wyró?nienia. Nagrodzone i wy

ró?nione prace plastyczne zosta?y wyeksponowane na wystawie pokonkursowej,

usytuowanej na parterze w budynku Ksi??nicy.
Na uroczysty fina? zaproszono laureatów konkursu, ich opiekunów, nauczy

cieli oraz dyrektorów przedszkoli, jurorów, jak te? patronów medialnych akcji.

Impreza fina?owa, która odby?a si? w dniu 13.01.2012 r. w sali konferencyjnej

Ksi??nicy by?a podsumowaniem konkursu plastycznego i akcji czytelniczej.
Laureatów powita?a ubrana w strój wró?ki bajkopisarka i ilustratorka - Edy

ta Zar?bska. Autorka zapozna?a go?ci ze swoj? twórczo?ci?, czytaj?c fragmenty
swoich utworów. Towarzysz?cy autorce m??

- Robert Zar?bski urozmaica? spo

tkanie piosenkami, do których sam skomponowa? muzyk?.

Zwyci?zcy konkursu otrzymali dyplomy, nagrody ksi??kowe oraz pluszowe
zabawki. Nagrody cieszy?y tym bardziej, ?e wraz z Danut? Kawa?ko - dyrekto
rem Ksi??nicy Zamojskiej wr?cza? je Jaros?aw Muda - dyrektor PGE Dystrybu

cja S.A. Zamo??. Dla nauczycieli, pod kierunkiem których powsta?y nagrodzone

prace przygotowane zosta?y pisemne podzi?kowania. Ponadto nagrody w posta
ci zbiorów ba?ni, bajek, wierszy przygotowane zosta?y dla uczestnicz?cych w

akcji czytelniczej placówek przedszkolnych. Wszyscy uczestnicy akcji otrzyma
li cukierki oraz zak?adki ksi??kowe, których publikacj? zaj?? si? przedstawiciel

sponsora
- Sebastian Kawa?ko.

W trakcie imprezy fina?owej przedstawiciele organizatora i sponsora udzielali

wywiadów licznie przyby?ym na imprez? dziennikarzom. Wypowiada?y si? tak?e
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dzieci i ich opiekunowie, st?d te? po imprezie w lokalnych mediach ukaza?o si?
mnóstwo zdj?? i pozytywnych komentarzy dotycz?cych tego wydarzenia .

. Dzi?ki wsparciu finansowemu biblioteka nie tylko zrealizowa?a akcj? czy

telnicz?, konkurs, spotkanie autorskie, mog?a równie? zakupi? nowo?ci wydaw

nicze, które wzbogaci?y ksi?gozbiór biblioteki, przyczyniaj?c si? do rozwijania

czytelnictwa dzieci?cego.

Joanna Ko?tun

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

Ptaki i zwierz?ta to nasi przyjaciele

Popatrz na psa uwi?zanego pod sklepem
o swym panu my?li

i rwie si? do niego
na dwóch ?apach czeka

pan dla niego podwórzem ??k? lasem domem

oczami za nim biegnie
i t?skni ogonem

Jan Twardowski: Czekanie (fragment)

O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych Ksi??nicy Zamojskiej zorgani

zowa?kolejny konkurs plastyczny, tym razem o tematyce przyrodniczej Ptaki

i zwierz?ta to nasi przyjaciele. Adresowany by? do osób niepe?nosprawnych
z ró?nych ?rodowisk: doros?ych, dzieci i m?odzie?y z klas integracyjnych,
o?rodków szkolno-wychowawczych i rehabilitacyjnych z miasta Zamo?? i re

gionu lubelskiego. Trwa? od 4 stycznia do l marca 2012 r.

Celem konkursu by?o:
- Twórcze przedstawienie wzajemnego oddzia?ywania i wspó?istnienia cz?o

wieka z innymi gatunkami ?wiata przyrody.
-

Rozwijanie przyjaznych uczu? w stosunku do ptaków i zwierz?t.
- Stworzenie mo?liwo?ci osobom niepe?nosprawnym do zaprezentowania
i rozwijania swoich zdolno?ci i umiej?tno?ci artystycznych.

Zadaniem ka?dego uczestnika by?o wykonanie pracy plastycznej, zgodnej z te

matem. Organizatorzy pozostawili zainteresowanym wybór formy plastycznej,
techniki i materia?ów u?ytych do wykonania pracy, a tak?e dowolno?? w przed
stawieniu i interpretacji tematu.

Nades?ano 220 prac plastycznych od 214 uczestników, z 24 instytucji i o?rod

ków dla niepe?nosprawnych z miasta i regionu.
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Komisja oceniaj?ca w sk?adzie: (Urszula Rdest, Katarzyna Kuku?owicz-Siek,

Edyta Wójcik, Leszek Wygachiewicz) pracuj?c nad wy?onieniem najlepszych prac,

postanowi?a przyzna? nagrody i wyró?nienia w trzech kategoriach wiekowych:

kategoria I - dzieci do lat 10,

kategoria II - dzieci od lat 11 do 16,

kategoria III - doro?li od lat 17?

Komisja szczególn? uwag? zwróci?a na uj?cie tematu przez uczestnika

i samodzielno?? wykonania, ró?norodno?? technik, walory artystyczne pracy

i pomys?owo??.
Prace zachwyca?y szerok? gam? barw, bogactwem przedstawionych gatun

ków zwierz?t i ptaków, ró?norodno?ci? technik plastycznych: ceramika, witra?,

p?askorze?ba, gobeliny-filcowanie, haft, origami, rysunek o?ówkiem, kompozy

cje przestrzenne z ró?nych materia?ów.

O wielkim zainteresowaniu konkursem ?wiadczy fakt, ?e po raz pierwszy uczest

niczy?y dzieci do lat 10, pojawi?y si? nowe placówki, które dotychczas nie bra?y udzia

?u w naszych konkursach. Ogó?em komisja oceniaj?ca nagrodzi?a i wyró?ni?a 74 pra

ce: 31 prac dzieci do lat 16, z tego 9 prac nagrodzonych wykonanych jest p17.eZ naj

m?odszych autorów (do 10 lat) i 43 prace osób doros?ych (od 17 lat).

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

pokonkursowej Ptaki i zwierz?ta to nasi przyjaciele zorganizowanej na I pi?trze
Biblioteki G?ównej. Mo?na by?o j? zwiedza? od 20 marca do 12 maja 2012 r. Eks

pozycja wzbudzi?a podziw i uznanie.

Uroczyste podsumowanie konkursu odby?o si? 21 marca 2012 r. w Galerii

Ekslibris Ksi??nicy Zamojskiej. By?a to impreza integracyjna, w której uczest

niczyli zarówno wykonawcy nagrodzonych prac ze swoimi opiekunami, jak
i osoby zdrowe: cz?onkowie zespo?u Sitanianie, m?odzie? z Medycznego Studium

Zawodowego i rodzice niepe?nosprawnych dzieci. Ogólnie w spotkaniu wzi??o
udzia? 214 osób. Wszyscy laureaci zostali obdarowani upominkami i dyploma
mi, a o?rodki i instytucje, których podopieczni brali udzia? w konkursie otrzy

ma?y podzi?kowania.

Nagrod? dla wszystkich uczestników spotkania by? wyst?p zespo?u i chóru Si

tanianie, prowadzonego p17.eZ Pani? Iren? Du?y?sk?, Zespo?owi akompaniowa?
Tadeusz Flor, konferansjerk? prowadzi?a Barbara Ko?odziejczuk. Repertuar obej
mowa? piosenki o przyrodzie oraz recytacj? poezji Jana Brzechwy. Wyst?p chó

rzystów, ubranych w pi?kne, stylowe stroje, wzbudzi? podziw publiczno?ci, która

nagrodzi?a ich gromkimi brawami, za? prace plastyczne laureatów konkursu, zapre

zentowane na wystawie, wzbudza?y podziw i uznanie wszystkich ogl?daj?cych.

Danuta Wójcik

---------.<>. ---------
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Ze spotka? Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki

8 lutego mia?o miejsce pierwsze w tym roku spotkanie Dyskusyjnego Klubu

Ksi??ki w Zamo?ciu. Jego czas wype?ni?a rozmowa o najnowszej ksi??ce Hu

berta Klimko-Dobrzanieckiego Bornholm, Bornholm, która ukaza?a si? w 2011

roku nak?adem Wydawnictwa Znak. W historii naszych klubowych pogaw?dek

pisarstwo Dobrzanieckiego zago?ci?o po raz wtóry. Po dobrze przyj?tej i wyso

ko ocenionej wcze?niejszej twórczo?ci, ch?tnie si?gn?li?my po najnowsz?jego
opowie??. W spotkaniu uczestniczy?o 11 osób. W?ród nich obecni byli stali klu

bowicze. To ci, którzy poza czerpaniem przyjemno?ci z rozmawiania o literatu

rze, doceniaj? równie? przywilej recenzowania omawianych ksi??ek. Recenzje
te trafiaj? do sieci i z pewno?ci? nie pozostaj? bez wp?ywu na popularno?? auto

rów i zainteresowanie ich pisarstwem. Zdarza si?, i? staj? si? przedmiotem po

lemiki, a nawet znacznie szerszych dyskusji.

Poni?ej zamieszczam recenzj? ksi??ki Bornholm, Bornholm. Jej autorem jest
Piotr M?ynarski, sta?y uczestnik rozmów w Dyskusyjnym Klubie Ksi??ki
w Zamo?ciu. Mam nadziej?, ?e wprowadzi ona w problematyk? ksi??ki, a by?
mo?e oka?e si? pomocn? w wyborze lektury na wolny czas.

Halina Zieli?ska

By? m??czyzn?, by? m??czyzn?

Ostatnimi czasy mo?na w Polsce zaobserwowa? wzrastaj?cy popyt odbiorców

na literatur? potocznie okre?lan? przymiotnikiem kobieca Wedle klasycznej zasa

dy ekonomii, tam gdzie pojawia si? popyt pojawia si? poda?, a chwil? pó?niej ten

prosty schemat uzupe?nia ostatni element, konkurencja. Efektem funkcjonowania

tego mechanizmu jest istny urodzaj ksi??ek z nurtu szeroko poj?tej literatury ko

biecej. Przedmiotem tej recenzji nie b?dzie jednak ?adna ze znanych i poczytnych
autorek, odwracamy bieguny, b?dzie to znany i poczytny autor, a dok?adniej m?

ski punkt widzenia zawarty w jego ostatniej ksi??ce Bornholm, Bornholm.

Hubert Klimko-Dobrzaniecki, bo o nim mowa, mo?e pochwali? si? nietu

zinkow? i niezwykle barwn? biografi?. Jako nastolatek wyrzucony ze szko?y.

M?odociany punk, pó?niej niedosz?y ksi?dz. Studiowa? teologi? i filozofi?. Za

palony obie?y?wiat, zje?dzi? ca?? Polsk? wzd?u? i wszerz, pracowa? w Niem

czech, Holandii i Anglii. Podró?owa? po krajach Dalekiego Wschodu: Wietna

mie, Mongolii i Chinach. Wyjecha? do Reykjaviku, gdzie studiowa? filologi?

islandzk?. Na emigracji ima? si? ró?nych zaj??, pracowa? mi?dzy innymi jako
skubacz drobiu. Z powodu ró?nych perypetii ?yciowych, zamiast planowanych
trzech lat pobytu, sp?dzi? w Islandii dziesi?? lat. Aktualnie miejsce zamieszka

nia autora to Wiede?. Jego pocz?tki literackie to wierszyki religijne z czasów
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nauki w seminarium duchownym. Do pisania wróci? dopiero w Reykjaviku.

Wyda? dwa tomiki wierszy w j?zyku islandzkim. Jako pisarz zadebiutowa? zbio

rem opowiada? Stacja Bielawa Zachodnia. Jego druga ksi??ka Dom Ró?y. Kr

ysuvik w 2006 roku zosta?a nominowana do Nagrody Literackiej NIKE. Rok

pó?niej Klimko-Dobrzaniecki znalaz? si? na li?cie kandydatów do Paszportów

Polityki. Bornholm, Bornholm jest jego siódm? z kolei ksi??k?.
Warstwa fabularna powie?ci to opowie?? o dwóch m??czyznach. Bohaterowie

nie maj? ze sob? nic wspólnego, ?yj? w innych czasach, maj? ró?ne zawody oraz

zupe?nie odmienn? sytuacj? rodzinn?. Pierwszy z nich jest Niemcem o imieniu Horst

Bartlik. Poznajemy jego histori? w przededniu II Wojny ?wiatowej. Jego ?ycie przy

pomina z pozoru sielank?: ?ona, dwójka dzieci, dobra praca oraz w?asny domek. Po

mimo tego obiektywnego dobrobytu, Bartlik z powodu bli?ej nieokre?lonych rozte

rek wewn?trznych nie potrafi cieszy? si? w?asnym ?yciem. Drugim bohaterem jest

nieznany nam z imienia ani nazwiska m??czyzna ?yj?cy we wspó?czesnych czasach.

Zrozpaczony m??czyzna nad ?ó?kiem swojej ci??ko chorej matki, wspomina swoje
naznaczone pasmem niepowodze? ?ycie. Dwie zupe?nie ró?ne historie splata ze sob?
w jedno wyspa Bornholm oraz kryzys m?sko?ci obydwu panów.

Historie dwóch m??czyzn u?o?one s? naprzemiennie, kiedy ko?czy si? frag
ment podrozdzia?u o pierwszym z nich, zaraz nast?puje kolejny dotycz?cy drugie

go. Ka?dy fragment sprawia wra?enie niedoko?czonego, jakby urwanego w po?o
wie. Rwany tekst wzbudza ciekawo?? czytelników dalszymi losami bohaterów

oraz nie dopuszcza do stanów empatii w stosunku do ?adnego z nich. Pozwala to

na utrzymanie statusu obserwatora, a co za tym idzie na zachowanie mo?liwo?ci

bezstronnego os?du ich zachowa?. Przys?owiow? wisienk? na torcie stanowi? za

ko?czenia podrozdzia?ów, wiele z nich zako?czonych jest ocieraj?c? si? o czarny

humor tragikomiczn? puent?. Z powodu zastosowania du?ej dawki humoru trudno

przyporz?dkowa? Bornholm, Bornholm do jednego gatunku literackiego. By? mo

?e poruszam si? teraz w sferze nadinterpretacji, ale moim zdaniem taki eklektyzm

gatunkowy stanowi idealn? alegori? wielop?aszczyznowego ?ycia ludzkiego.
Do niew?tpliwych zalet powie?ci nale?y zaliczy? niezwykle barwny, wr?cz

gaw?dziarski styl. Pisz?c w ten sposób Klimko-Dobrzaniecki móg?by nawet

z ksi??ki kucharskiej uczyni? wci?gaj?c? do ostatniej strony histori?. Autor po

siada niezwyk?y dar pisania o codziennych sprawach w niecodzienny sposób.
Kluczem do sztuki, któr? uprawia, jest umiej?tne po??czenie opisów ?wiata i ludzi

z opisami ?wiata w ludziach. Akcja jest tutaj o tyle istotna o ile pobudza cz?o

wieka do g??bszej refleksji nad rzeczywisto?ci?, bowiem tak naprawd? klimat

powie?ci tworz? przede wszystkim opisy ludzi, ich my?li, emocji oraz pragnie?.

Wszystkie ?rodki podporz?dkowane s? stworzeniu pe?nego przemy?le? i reflek

sji ?wiata wewn?trznego m??czyzn.
Nawet tak zr?czne zabiegi nie mia?yby najmniejszego sensu gdyby nie za

stosowanie odpowiedniego j?zyka. Jak na gaw?dziarski styl przysta?o, j?zyk jest
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niezbyt wyszukany. Zasób s?ów zaczerpni?ty jest prosto z mowy potocznej.
Pró?no szuka? tutaj kwiecistych zda? i rozbudowanych opisów otaczaj?cego
?wiata i przyrody. J?zyk jest rzeczowy i lakoniczny, czasami wpadaj?cy wr?cz

w zdawkowy. Taki stan rzeczy nie powinien wystawia? pochlebnej recenzji

oboj?tnie jakiej ksi??ce, jednak nic bardziej mylnego. Owa zdawkowo?? u?y
wana przez wprawnego zaklinacza s?ów, wzorowo nadbudowuje napi?cie, dzi?
ki czemu trzeba wykaza? si? nie lada si?? woli aby od?o?y? czytanie ksi??ki na

nast?pny dzie?. Hubert Klimko-Dobrzaniecki, jak sam przyznawa? nale?y do

nielicznego grona autorów; których wydawcy zamiast do zmniejszania, zach?ca

j? do zwi?kszania obj?to?ci ksi??ek.
Chocia? Bornholm, Bornholm traktuje przede wszystkim o ludziach, nale?y

przyzna?, ?e pomimo skromnej warstwy fabularnej jest ona pieczo?owicie zary

sowana. Go?ym okiem wida?, ?e autor zada? sobie trud i bli?ej zapozna? si? z fak

tycznymi wydarzeniami historycznymi. Klimko-Dobrzaniecki pokaza? sposoby

postrzegania wojny z punktu widzenia ludno?ci cywilnej. Dla Polski, jako kraju

który pad? ofiar? agresji hitlerowskiej, jest to bez w?tpienia niecodzienna perspek
tywa, bowiem w pewnym kontek?cie jako ofiary jawi? si? tutaj indoktrynowani
i przymusowo wcielani do armii obywatele niemieccy. Nikt tego g?o?no nie wy

powiada?, ale trzeba uczciwie nadmieni?, ?e nie wszyscy obywatele byli zwolen

nikami polityki prowadzonej przez m Rusz?. Dobrze ukazuje to mechanizmy
dzia?ania pa?stwa totalitarnego na przyk?adzie lokalnych spo?eczno?ci, Ludzie

w obawie przed represjami lub w najlepszym przypadku ostracyzmem spo?ecz

nym, starali si? nie wyra?a? swojej dezaprobaty wobec dzia?a? wojennych.
Wielu czytelnikom na pewno przypadnie do gustu uniwersalny wyd?wi?k

powie?ci. Autor skupia si? na problemach codzienno?ci oraz na takich, które

maj? znacz?cy wp?yw na budowanie to?samo?ci u m??czyzn. Wizja rzeczywi
sto?ci zarysowana w powie?ci to ?wiat m?skich potrzeb, l?ków i frustracji. Bo

haterowie powie?ci tocz? walk? o prawo do godno?ci oraz o mo?liwo?? samo

dzielnego decydowania o w?asnej to?samo?ci. Nie jest to ?atwa batalia, bowiem

musz? zmaga? si? przy tym z niespe?nieniem i w?asnymi s?abo?ciami. Uniwer

salno?? powie?ci najpe?niej objawia si? w symbolice tytu?u. Bornholm symboli

zuje pewien wycinek przesz?o?ci z ?ycia cz?owieka. Jest to miejsce pu?apka, od

którego w ?aden sposób nie mo?na si? uwolni?. Bornholm ma destrukcyjny
wp?yw na stosunki z innymi lud?mi. Za ka?dym razem kiedy wracamy pami?ci?
do tego miejsca, na nowo przywo?ujemy duchy przesz?o?ci z którymi nie potra

fili?my i nadal nie potrafimy si? rozliczy?.
Do tej pory skupia?em si? na samych zaletach, jednak w gwoli sprawiedli

wo?ci musz? nadmieni? tak?e o s?abszych stronach powie?ci. Jedno z dwóch

przeplataj?cych si? opowiada? jest znacznie s?absze od drugiego. Historia bezi

miennego bohatera jest zbyt ckliwa, cz?sto odwo?uje si? do taniego i ma?o wy

szukanego sentymentalizmu. Burzy to pewien balans, bowiem w drugiej cz??ci
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ksi??ki losy bezimiennego bohatera zupe?nie przesta?y mnie interesowa?, za to

historia Horsta Bartlika, z ka?d? stron?, zacz??a mnie coraz bardziej wci?ga?.
Ewidentnie przeszkadza mi tutaj zbyt rozbudowana i do pewnego stopnia per

wersyjna erotyka. Prawdopodobnie jest to podyktowane ch?ci? zaszokowania

czytelnika, jednak w moim przekonaniu nie ma tutaj absolutnie ?adnego arty

stycznego uzasadnienia tak dosadnego zastosowania erotyki. Jednak najwi?k

szym zarzutem wobec powie?ci Bornholm, Bornholm jest mizoginizm du?ego
formatu. Klimko-Dobrzaniecki demonizuje kobiety i przedstawia jako spraw

czynie wi?kszo?ci m?skich nieszcz???. Wszystkie postacie kobiece poza jednym

wyj?tkiem, wykazuj? tylko cechy negatywne. Autor podkre?la i uwydatnia jak

ogromne ró?nice wyst?puj? mi?dzy m??czyznami i kobietami w postrzeganiu
mi?o?ci. Wykazuje fatalistyczne my?lenie o uczuciach i mi?o?ci, czyni?c j? od

powiedzialn? za upodlanie i dzielenie ludzi. Wspólne ?ycie kobiety i m??czyzny

postrzega jako nieustanne przeci?ganie liny w walce o dominacj?.
W moim przekonaniu Klimko-Dobrzaniecki pope?ni? przys?owiowy strza?

w stop?, skupiaj?c si? na demonizowaniu kobiet nie zauwa?y? w jak bardzo nieko

rzystnym ?wietle przedstawi? m??czyzn. Sp?yci? do granic mo?liwo?ci istot? bycia

m??czyzn?, Bycie m??czyzn? sprowadzi? do utrzymania dominacji za wszelk?

cen?, jednak proponowany przez niego sposób dominacji jest zaledwie reaktywn?

postaw? obronn? wobec silniejszych psychicznie i rzeczywi?cie dominuj?cych
kobiet. Nawet wojna b?d?ca zazwyczaj miejscem realizacji m?skich ambicji zo

sta?a przedstawiona jak przymusowy pobyt na wczasach. W tak proponowanym

uk?adzie si?, miano s?abszej p?ci zarezerwowane jest raczej dla m??czyzn.
S?owem podsumowania: Nie mam ?adnych zastrze?e? do erudycji, stylu

i kunsztu pisarskiego Huberta Klimko-Dobrzanieckiego. Najwi?cej k?opotów
sprawia mi jednak klasyfikacja i interpretacja powie?ci. Traktuj?c Bornholm,
Bornholm jako dramat z zupe?nie powa?nym podej?ciem do tematu, ze wzgl?du
na krzywdz?cy i zniekszta?cony obraz ?wiata, nie jestem w stanie wystawi? po

zytywnej recenzji. Je?li potraktuje powie?? jako tragikomiczn? satyr? na rze

czywisto??, ksi??ka Klimko-Dobrzanieckiego jawi mi si? jako pere?ka gatunku.
Jakkolwiek nie potraktowa? Bornholm, Bornholm,jest ksi??k? wywo?uj?ca kon

trowersj?, obok której trudno przej?? oboj?tnym. Trudno w takim przypadku

polega? na jednostkowych opiniach osób trzecich, dlatego serdecznie zapraszam

do lektury i wyra?ania w?asnego zdania na jej temat.

Piotr M?ynarski, DKK Zamo??

---------.0 .... --------
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Program Rozwoju Bibliotek w 2011 r.

Program Rozwoju Bibliotek jest realizowany w latach 2009-2013 przez

Fundacj? Rozwoju Spo?ecze?stwa Informacyjnego, która w 2008 r. zosta?a po

wo?ana przez Polsko - Ameryka?sk? Fundacj? Wolno?ci.

Program Rozwoju Bibliotek daje bibliotekarzom mo?liwo?? udzia?u w roz

budowanym i bardzo praktycznym systemie szkole? oraz otrzymania sprz?tu

multimedialnego, szczególnie przez te placówki, w których do tej pory nie by?o

komputerów dost?pnych do publicznego u?ytku. Do II rundy Programu, do któ

rego nabór zako?czy? si? w l kwartale 2011 r. z pow. zamojskiego aplikowa?o
10 bibliotek stopnia gminnego (25 placówek razem z filiami). Wszystkie uzy

ska?y wystarczaj?c? liczb? punktów kwalifikacyjnych i otrzyma?y mo?liwo??

skorzystania z pomocy Programu.

Podstawow? zasad? PRB jest partnerstwo, dlatego wszystkie biblioteki gmin
ne mog?y zg?asza? swój udzia? jedynie w partnerstwie z innymi bibliotekami. Pla

cówki posiadaj?ce filie mog?y startowa? jako biblioteki wiod?ce, uprawnione do

wi?kszej pomocy ze strony Programu, ale zobowi?zane te? zosta?y do szerszych
dzia?a?. Dwie Biblioteki: Gminna Biblioteka Publiczna w Su?owie i Biblioteka

Publiczna Gminy Zamo?? z siedzib? w Sita?cu przyst?pi?y do Programu jako bi

blioteki wiod?ce. GBP w Su?owie zawi?za?a partnerstwo z bibliotekami gminy
Radecznica, Skierbieszów i Szczebrzeszyn za? BPG Zamo?? z MGBP w Krasno

brodzie i Zwierzy?cu oraz GBP w Mi?czynie. Biblioteki gmin Adamów i Sitno,

wesz?y w partnerstwo z bibliotek? w Trzeszczanach /pow. hrubieszowskil. Wa

runkiem uczestnictwa w Programie by?o podpisanie umowy przez 3 strony: Fun

dacj? Rozwoju Spo?ecze?stwa Informacyjnego, bibliotek? oraz gmin?. Cz??? zo

bowi?za? umowa nak?ada?a na biblioteki, a cz??? na gminy.
Udzia? w Programie wszystkie biblioteki rozpocz??y od wyposa?enia placó

wek dot?d nie udost?pniaj?cych publicznie Internetu, w nowy sprz?t kompute
rowy i multimedialny wraz z nowoczesnym oprogramowaniem zgodnie z opra

cowanym przez FRSI rozdzielnikiem. Dla bibliotek wiod?cych by?y to m.in.:

2?estawy komputerowe wyposa?one w s?uchawki, mikrofon i kamerk? inter

netow?, DVD oraz urz?dzenia wielofunkcyjne (drukarka, skaner, faks i ksero

w jednym), laptopy, projektory multimedialne z ekranem do publicznego u?yt

ku, aparaty fotograficzne. Biblioteki partnerskie otrzyma?y po jednym zestawie

komputerowym i urz?dzeniu wielofunkcyjnym oraz aparacie fotograficznym.
Zadaniem bibliotek i samorz?dów je utrzymuj?cych by?o zabezpieczenie miej
sca i mo?liwo?ci instalacji sprz?tu: ??cze internetowe, meble, zapewnienie bez

piecze?stwa oraz udost?pnienie sprz?tu do publicznego u?ytku.

Nast?pny etap to udzia? bibliotekarzy w cyklu bezp?atnych warsztatów (5 dwu

dniowych sesji) w zakresie planowania rozwoju biblioteki podczas, których po

znawali oni skuteczne metody pracy w zespole, uczyli si? pracowa? metod? pro-
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jektu z udzia?em ró?nych instytucji w gminie, przyswajali metody promocji
swoich us?ug, itp. Podczas warsztatów bibliotekarze opracowywali wieloletnie

plany rozwoju bibliotek. W 2. sesjach zobowi?zani byli uczestniczy? przedsta
wiciele urz?du gminy celem lepszego poznania potencja?u jakim dysponuje bi

blioteka oraz u?wiadomienia jak mo?na wspiera? bibliotek? i inne instytucje we

wspólnym dzia?aniu.

Kolejny pi?ciodniowy cykl szkole?, prowadzony w bibliotece wojewódz

kiej, dotyczy? umiej?tno?ci informatycznych. Ich celem by?o przygotowanie

bibliotekarzy do obs?ugi otrzymanego z Programu sprz?tu oraz wykorzystania

jego mo?liwo?ci do dzia?alno?ci bibliotecznej.

Oprócz tego bibliotekarze zobowi?zani zostali do udzia?u w trzydniowych
szkoleniach specjalistycznych. Tu mo?na by?o wybiera? tematyk? szkolenia

zgodnie z zaplanowanym kierunkiem rozwoju biblioteki. Do wyboru zapropo

nowano 8 tematów: Biblioteka jako miejsce promocji kultury; miejsce dla m?o

dych; miejsce bez barier; miejsce dla obywateli; przestrze? dla mieszka?ców

z inicjatyw?; multimedia i nowoczesna komunikacja; wiedza na wyci?gni?cie
r?ki; informacje lokalne czyli jak je zbiera? i upowszechnia?.

Po zako?czeniu szkole? obowi?zkowych uczestnicy Programu b?d? mogli do

ko?ca 2013 r. korzysta? z programu grantowego na realizacj? planów pracy bi

blioteki opracowanych podczas szkole? oraz pomocy organizacji pozarz?dowych
. w realizacji wybranych przez bibliotek? specjalizacji, równie? w formie grantów.

W tym okresie bibliotekarze b?d? mogli korzysta? z programu dobrych praktyk.
Efektem udzia?u w Programie b?d? unowocze?nione placówki biblioteczne,

przygotowani do nowych wyzwa? bibliotekarze oraz przedstawiciele samorz?

dów i spo?eczno?ci lokalnych ?wiadomi roli jak? mo?e pe?ni? biblioteka w ?ro

dowisku.

Wspomnie? nale?y, ?e w I rundzie Programu (2009 r.) uczestniczy?y trzy nasze

Biblioteki: GBP w ?abuniach /wiod?ca/, GBP w Grabowcu i SOK w Komarowie

Osadzie wraz z fili? w Zubowicach jako biblioteki partnerskie. Jedynie GBP

w Nieliszu i GBP w Starym Zamo?ciu dotychczas nie przyst?pi?y do Programu.

Danuta Zwoli?ska

45



I ci] RELACJE

Wyjazd szkoleniowy bibliotekarzy do Warszawy

W dniach 25-26 listopada 2011 r. liczna grupa bibliotekarzy z powiatu zamoj
skiego uda?a si? na wycieczk? do Warszawy. W atmosferze jesiennej aury, rozpo

cz?ty we wczesnych godzinach wyjazd do stolicy zespala? cele poznawcze, szkole

niowe i turystyczne. Pierwszym punktem wycieczki by?o zwiedzanie Biblioteki Na

rodowej. Sp?dzili?my tam oko?o dwóch godzin, zwiedzaj?c pod przewodnictwem
pracowników tej placówki poszczególne dzia?y. Obejrzeli?my pokaz multimedialny,
przybli?aj?cy histori? i dzia?alno?? biblioteki. Zainteresowa? nas proces digita1izacji
ksi?gozbiorów archiwalnych, oraz dokonania bibliotek w tym zakresie. G?ównym
celem digitalizacji jest ochrona orygina?u przed zniszczeniem i udost?pnienie zainte

resowanym cennych polskich archiwaliów. Proces digitalizacji wymaga jednak wie

lu nak?adów finansowych oraz ?mudnej pracy wielu ludzi.

Nast?pnie udali?my si? na XX Targi Ksi??ki Historycznej, na których prezento
wano szerok? ofert? pozycji historycznych, Ekspozycje wydawnicze wzbogacono
o gry strategiczne, pokazy grup rekonstrukcyjnych prezentuj?ce dawne uzbrojenie.
Organizatorzy tradycyjnie zaprosili znanych i poczytnych autorów ksi??ek histo

tycznych. Mo?na by?o uzyska? autograf oraz porozmawia? z pisarzami. Na uwag?

zas?uguje fakt, ?e na Targach Ksi??ki Historycznej eksponowane by?y równie? pu

blikacje Ksi??nicy Zamojskiej: Zamo?? wczoraj i dzi? na starej pocztówce i fotogra
fii; Szymon Szymonowic -

poeta wciq? aktualny: materia?y z sesji naukowej Zamo??

24 pa?dziernika 2008; Zygmunt Klukowski (1885-1959) <lekarz; historyk, bibliofil.
Bibliografia przedmiotowo-podmiotowa. Mamy nadziej?, ?e przybli?y?y one pi?kno

naszego regionu oraz ludzi z nim zwi?zanych.

Nast?pn? atrakcj? wycieczki by?o zwiedzanie Zamku Królewskiego. Budow

la ta na sta?e wpisa?a si? w pejza? stolicy. Wszystkim znana jest tragiczna histo

ria siedziby polskich królów elekcyjnych, Zamek sta? si? pierwszym celem ata

ków lotniczych we wrze?niu 1939 roku. Jego czerwone mury zdawa?y si? przy

ci?ga? bomby i pociski samolotów hitlerowskich. S?uchaj? opowie?ci przewod
niczki wielu z nas mia?o "?ezk? w oku", ?e oto znów mo?na podziwia? t? wspa

nia?? budowl?, w której w 1791 r. uchwalono konstytucj? 3 Maja. Wystrój
wn?trz zachwyca zwiedzaj?cych elegancj? i wiernym oddaniem stylu epoki.

Po pysznym obiedzie w zamkowej restauracji, czeka?a nas uczta tym razem

duchowa - spektakl w Teatrze Polskim. Mieli?my szcz??cie obejrze? adaptacj?
Cyda P. Cornei1le'a w re?yserii Ivana Alexandre'a. W ciszy ch?on?li?my wspa

nia?? i wr?cz brawurow? gr? aktorów, m.in. O. ?ukaszewicza, Anny Dereszow

skiej i niezapomnianej w swej kreacji G. Barszczewskiej. Po pe?nym wra?e?

dniu udali?my si? na nocny odpoczynek.
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Nast?pnego dnia tj. 26 listopada program by? równie? napi?ty. Pierwszym

punktem by?o zwiedzane Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Ksi??nica ta

powsta?a w 1816 r. wraz z Królewskim Uniwersytetem Warszawskim. Pocz?t
kowo by?a organizacyjnie zwi?zana z uczelni?. W 1818 r. usamodzielni?a si?
i uzyska?a miano biblioteki publicznej. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

cieszy si? du?ym zainteresowaniem. Rejestruje oko?o 3500 odwiedzin dziennie.

Poza udost?pnianiem zbiorów jest miejscem licznych wystaw, spotka? i konfe

rencji naukowych. Placówka posiada wolny dost?p do pó?ek czym ró?ni si? od

wi?kszo?ci bibliotek o tak cennych zbiorach. W g?ównej sali biblioteki odbywa

j? si? liczne imprezy kulturalne m.in. rozdanie Literackiej Nagrody NIKE.

Atrakcj? zwi?zan? z XX Targami Ksi??ki Historycznej by?o zwiedzanie War

szawy Tramwajem Historycznym. Siedz?c wewn?trz starego warszawskiego

tramwaju i spogl?daj?c przez okno mogli?my podziwia? znane miejsca stolicy.
Przewodniczka przybli?a?a podró?nym histori? mijanych miejsc. Trasa przejazdu
wiod?a obok Starego Miasta, Arsena?u, Placu Konstytucji, Centrum Dworca Wi

le?skiego. przejazd rozpoczyna? si? i mia? swój fina? na Placu Narutowicza.

Nast?pnym punktem naszej warszawskiej eskapady by?o zwiedzanie Cen

trum Nauki Kopernika. Jest to jedno z nowocze?niejszych miejsc naukowo

kulturalnych w Europie. Na w?asne oczy mogli?my si? przekona? o prawdziwo?ci
teorii heliocentrycznej, któr? g?osi? nasz s?ynny rodak. Centrum skupia w sobie

450 eksponatów w sze?ciu tematycznych galeriach, m.in. Parku Odkrywców i Pla

netariinn. Znajduj?ce si? w nich ekspozycje pozwalaj? zajrze? w g??b ludzkiego
umys?u oraz do?wiadczy? ró?nego rodzaju iluzji. Pobyt w planetarium by?

wspania?ym relaksem po ca?ym dniu zwiedzania.

Ko?cowym punktem wycieczki by?o zwiedzanie Muzeum Chopina na Tam

ce. To nowoczesne muzeum pobudza wszystkie zmys?y zwiedzaj?cych. Muzyka
oraz ?wiat?o (specjalne efekty) pozwalaj? na nowatorskie podej?cie do ?ycia i twór

czo?ci jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów. Muzeum sprzyja

indywidualnemu zwiedzaniu i poznawaniu Chopina, jako artysty i cz?owieka. Jest

rozmieszczone na czterech poziomach warszawskiego Pa?acu Ostrogskich. Na

ka?dej kondygnacji czeka na zwiedzaj?cych .zestaw ró?norodnych informacji na

temat ró?nych etapów ?ycia i twórczo?ci F. Chopina. Muzeum Chopina zamyka?o

program naszej wycieczki. Do dzi? w wielu naszych rozmowach przewija si? zda

nie "A pami?tasz jak byli?my w Warszawie ( ... )".

Marta D?yga?o

-------?.<>.--------
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Ponadczasowos? idei korczakowskich

relacja z udzia?u w konferencji

W dniu 2 lutego 2012 r. uczestniczy?am w konferencji dla bibliotekarzy zor

ganizowanej przez Wojewódzk? Bibliotek? Publiczn? im. Hieronima ?opaci?
ski ego w Lublinie po?wi?conej obchodom Roku Janusza Korczaka.

G?ównym jej celem by?o przybli?enie ?ycia, twórczo?ci i dokona? wybitne
go pedagoga, pisarza, spo?ecznika i lekarza Janusza Korczaka oraz wp?yw jego
idei na nowoczesn? my?l wychowawcz?.

Spotkanie rozpocz??o si? spektaklem Król Maciu? Pierwszy w re?yserii Da

riusza Wiktorowicza w Teatrze Andersena. W roli tytu?owej wyst?pili: Mateusz

Kali?ski i dziesi?cioletni Jakub Michna. Chocia? widowisko adresowane jest do

dzieci, dalekie jest od s?odkich bajek czy lukrowanych opowie?ci. Jest to historia

ch?opca, który przejmuje tron po swoim zmar?ym ojcu. M?odego króla nikt nie

traktuje powa?nie, ministrowie chc? rz?dzi? sami, bo przecie? wiadomo - doro?li

zawsze wiedz? lepiej. Maciu?, ju? na pocz?tku swego panowania, zrzuci? za ci??

k? koron? i za du?y p?aszcz królewski. Gdy w kraju wybucha wojna, ch?opiec

przebrany za zwyk?ego ?o?nierza wyrusza na front. G?ówny bohater uczy si? po
. kory, wytrwa?o?ci i opanowania.

Korczakowska ba?? czaruje scenografi?. Kostiumy zaprojektowa?a i przygo

towa?a jedna z najwybitniejszych scenografów Maria Balcerek. Muzyk? skom

ponowali Krzysztof Knittel i Jaros?aw Lublin. Pie?? wojenna wybrzmia?a w

nagraniu Cameraty Si/esia pod dyrekcj? Anny Szostak. Ca?o?? zrealizowana

zosta?a w formie wielkiego widowiska, który zachwyca? nie tylko dzieci?ca pu

bliczno??.

Nast?pn? cz??ci? konferencji by?a prezentacja multimedialna Kocha? dziec

ko jak Janusz Korczak Marzeny Targo?skiej. Nie ma dzieci -

s? ludzie - te s?o

wa pozwoli?y przybli?y? fakty z ?ycia wybitnego pedagoga, lekarza i wspania

?ego cz?owieka. Prezentacja ukaza?a nam Janusza Korczaka jako wielkiego
przyjaciela dzieci i or?downika ich praw.

Wyk?ad Wychowanie wczoraj i dzi? - idea Korczaka doktora Ireneusza Siu

dema z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej pozwoli?
na refleksje nad uniwersalno?ci? idei korczakowskich. Z powodzeniem odnosz?

si? one równie? do wspó?czesnego -

nowoczesnego wychowywania dzieci.

Konferencj? zako?czy? wyk?ad Magdaleny Kubeckiej Czytelnictwo dzieci w

wieku O - 5 lat, w którym autorka udowadnia?a, ?e czytelnikiem warto i mo?na

by? w ka?dym wieku.

Barbara Tracz

---------+<>+ ?--------
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z wizyt? w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego
w Romanowie

Na rozleg?ej p?aszczy?nie, ci?gn?cej si? ponad Bugiem, w Podlasiu dawnym,

jest maj?tno?? zwana Romanowem. Pi?kne to miejsce ( ... J Na ma?ym wzgórku
wznosi si? no?, murowany dom mieszkalny, powa?ny, milcz?cy przed któren

zaje?d?a si? okr??aj?c dziedziniec, otoczony zewsz?d drzewy ( ... J
W?a?nie przed tym murowanym domem, w którym obecnie funkcjonuje Mu

zeum Józefa Ignacego Kraszewskiego wysiedli?my z autokaru w s?oneczny, wrze

?niowy dzie?. Wyjazd zaplanowany przez WBP w Lublinie jako seminarium

szkoleniowe dla moderatorów DKK z terenu województwa lubelskiego okaza? si?

po??czeniem przyjemnego z po?ytecznym. Kilkugodzinny pobyt w miejscu gdzie
dorasta? Józef Ignacy Kraszewski, spacer po pi?knym, kolorowym od li?ci parku,

ukochanej przez pisarza alei ?wierkowej, przeniós? nas w tamte odleg?e czasy.

Dwusetna rocznica urodzin pisarza by?a powodem zorganizowania przez

Muzeum wystawy Portrety ?wiat?em malowane, a dla nas, oprócz jej zwiedza

nia by?a okazj? do przypomnienia informacji o ?yciu i twórczo?ci Józefa Igna

cego Kraszewskiego. Wszechstronno?? pisarza pi?knie omówiona przez Pani?

przewodnik zadziwia nas do dzisiaj, trudno zrozumie? sk?d w jednej osobie tyle
talentów, pasji a przede wszystkim ciekawo?ci ?wiata. Powie?ci naukowe i hi

storyczne, relacje z podró?y, dorobek publicystyczny, liczne korespondencje ze

?wiatem intelektualnym i artystycznym swojej epoki oraz talent muzyczny i pla

styczny to tylko cz??? tego co Kraszewski pozostawi? nam po sobie. Pisarz po

siada? jeszcze jedn? pasj?, której odda? si? w ostatnich 30 latach swojego ?ycia.

By? pierwszym kolekcjonerem zdj?? w Polsce. Jego zbiory sta?y si? zal??kiem

kolekcji fotograficznych w polskich muzeach i bibliotekach narodowych. Pre

zentowana w Muzeum w Romanowie wystawa Portrety ?wiat?em malowane to

zbiór gromadzony przez 30 lat, na bazie kontaktów z lud?mi z ró?nych ?rodo

wisk, przede wszystkim artystycznych, politycznych i wojskowych. W?a?ciciele

fotografii z przyjemno?ci? dzielili si? z Kraszewskim swoimi podobiznami

przekazuj?c mu w ten sposób swój szacunek i oddanie. W?ród zgromadzonej

przez pisarza kolekcji znalaz?y si? równie? zdj?cia dzie? sztuki - obrazy religij
ne, rze?by. Ten spory zbiór ?wiadczy? mo?e tylko o niezwyk?ej wra?liwo?ci i em

patii Kraszewskiego. Napotkany cz?owiek tworzy? dla niego podstaw? do anali

zy, refleksji i wspó?odczuwania. T? trosk? przejawia? w swojej twórczo?ci nie

tylko jako pisarz. Tworzy? kompozycje muzyczne, by? krytykiem muzycznym,

kolekcjonowa? malarstwo, grafik? i rysunki oraz posiada? ponad amatorski zbiór

zabytków archeologicznych. Wszechstronno?? Kraszewskiego jest do dzisiaj

powodem, dla którego w?a?ciciele Muzeum w Romanowie tak bardzo dbaj?
o ka?dy szczegó? z jego ?ycia. Dzie?a, które tworzy?, przedmioty, którymi si?
otacza? za swojego ?ycia posiadaj? ochron? wieczn?, zatrzymuj? czas, nakazu-

49



j?c nam: zatrzymaj si?, pos?uchaj ?piewu ptaków, szumu drzew, zobacz s?o?ce

jak zachodzi za horyzont, nie p?d? tak bo w gonitwie nie dotrzesz do siebie sa

mego ...

Pi?knie odrestaurowany dom rodzinny pisarza, wyposa?ony w aktualne tam

tej epoce przedmioty i meble przeniós? nas w czasy-dawne, pe?ne nostalgii, a spa

cer po pi?knym parku zako?czy? wizyt? w miejscu, do którego bram? tworz?

spokój, pokora i wdzi?czno??.

Droga powrotna szybko przenios?a nas w czasy wspó?czesne, prosto do bi

blioteki w niedaleko po?o?onych Wisznicach. Mi?e przyj?cie pa? bibliotekarek,
ich niezwyk?e zaanga?owanie w tworzenie lokalnej rzeczywisto?ci to jakby ana

logia do go?cinno?ci gospodarzy muzeum. By? mo?e blisko??, cel i intencje

obydwu instytucji stworzy?y niewidzialny zwi?zek mi?dzy nimi, w którym mi

mo up?ywu czasu, a cz?owiek i jego potrzeby znajduj? si? na pierwszym miejscu.

Iwona Proczka
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I iiI POMOCE METODYCZNE

Zadziwiaj?cy ?wiat dzikich zwierz?t Roztocza

regulamin XII edycji regionalnego,

plastyczno-fotograficznego konkursu ekologicznego

"Wpatrz si? g??boko, g??boko w przyrod?, a wszystko lepiej zrozumiesz"

A/bert Einstein

Organizator:

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

Cele konkursu:

- poznawanie oraz popularyzacja bogactwa
i ró?norodno?ci ?rodowiska naturalnego Roztocza,

- rozwijanie wra?liwo?ci na problemy ?rodowiska naturalnego,
- budzenie podziwu dla pi?kna i ró?norodno?ci przyrody,
- zach?cenie do dzia?alno?ci artystycznej, b?d?cej wyrazem fascynacji natur?.

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

szkó? podstawowych, gimnazjów oraz m?odzie? szkó? ponagimnazja1nych.
Przedmiotem konkursu s? prace obrazuj?ce dzikie zwierz?ta Roztocza.

2. Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej lub

fotografii, pokazuj?cej zwierz?ta w naturalnym ?rodowisku Roztocza.

3. Prace nale?y wykona?: p1astyczne w formacie A-3 w dowolnej technice plastycz

nej (dzieci ze szko?y podstawowej), fotografi? w formacie A4 (dla pozosta

?ych uczestników).
4. Ka?dy uczestnik mo?e przedstawi? do konkursu: maksymalnie l prac? pla

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

5. Prace konkursowe nale?y podpisa? w?asnym imieniem i nazwiskiem, poda?
wiek, dok?adny adres oraz adres szko?y i tytu? pracy.

6. Termin sk?adania prac do 16.05.2012 r. w Centrum Informacji Ekologicznej

(p. nr 3), Ksi??nicy Zamojskiej, ul. Kamienna 20.

7. Oceny prac, w 3 kategoriach wiekowych: uczniowie szkó? podstawowych,

gimnazjów, szkó? ponagimnazjalnych, dokona komisja powo?ana przez orga

nizatora.

8. Og?oszenie wyników i wr?czenie nagród nast?pi do 15.06.2012 r. O dok?ad

nym terminie fina?owej imprezy zawiadomimy laureatów indywidualnie.
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9. Prace konkursowe przechodz? na w?asno?? organizatora.
10. Uczestnicy konkursu oraz osoby zaproszone na podsumowanie konkursu

przyje?d?aj? na w?asny koszt.

11. Informacje o konkursie: tel. 084 627 11 54 w. 28, www.biblioteka.zamo??.pl

Wykonano dzi?ki wspó?finansowaniu

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

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

Jesienne bukiety
regulamin konkursu plastyczno-botanicznego

dla uczniów klas IV-VI szkó? podstawowych

Cele konkursu

l. Rozbudzanie zainteresowania otaczaj?cym ?wiatem przyrody, bogactwem
ro?linno?ci, barw i kszta?tów.

2. Poznanie nazw kwiatów wyst?puj?cych w naszych ogrodach i na ??kach.
3. Rozró?nianie barw ciep?ych i zimnych.
4. Wdra?anie do umiej?tnego przygotowania materia?u przyrodniczego do prac

plastycznych - suszenie.

5. Zdobywanie do?wiadczenia w dziedzinie ró?nych form plastycznych.
6. Udokumentowanie zmian zachodz?cych w przyrodzie.

Organizatorzy
l. Organizatorem konkursu jest Zespó? Lubelskich Parków Krajobrazowych

Oddzia? Terenowy w Zamo?ciu oraz Ksi??nica Zamojska - Centrum Infor

macji Ekologicznej w Zamo?ciu

2. Osoby udzielaj?ce wszelkich informacji oraz odpowiedzialne za organizacj?
konkursu:

Ma?gorzata Bielecka - te?. 692 826 190, 84 677 66 16

Ma?gorzata Grabek - tel. 8467766 14

Bogumi?a Kasprzak - te?. 84638 58 72 w. 28
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Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkó? podstawowych z Miasta

Zamo?? i powiatu zamojskiego.

Za?o?enia techniczno - organizacyjne
l. Konkurs przewiduje dwie kategorie:

a) kompozycja p?aska - format A3

b) kompozycja przestrzenna
- jesienna ikebana

2. Prace nale?y wykona? z naturalnych materia?ów: suszone kwiaty, li?cie,

szyszki itp.
UW AGA: NALE?Y ZBIERA? TYLKO GATUNKI RODZIME

I NIE OBJ?TE OCHRONA!

3. Prace plastyczne p?askie nale?y wykona? na kartonie (najlepiej sztywny bry

stol) - formatu A3.

4. Jedna osoba mo?e zg?osi? tylko jedn? prac?.

5. Ka?da praca plastyczna na odwrocie musi zawiera? czytelne dane (drukowa

nymi literami): imi? i nazwisko autora, wiek, klas?, nazw? i adres szko?y, imi?
i nazwisko opiekuna/nauczyciela, pod którego kierunkiem powsta?a praca.

W przypadku prac przestrzennych - kartka z opisem powinna by? przycze

piona do pracy.

6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z uznaniem przez uczestników

warunków zawartych w niniejszym regulaminie.
7. Decyzje o nagrodach i o prawid?owo?ci przebiegu konkursu podejmuje Ko

misja Konkursowa.

Warunki udzia?u w konkursie

l. Warunkiem przyst?pienia do konkursu jest przes?anie formularza zg?osze

niowego na adres:

Zespó? Lubelskich Parków Krajobrazowych
Oddzia? Terenowy w Zamo?ciu

ul. Partyzantów 3

22-400 Zamo??

lub na adres e-mail: zpkr@interia.pl

Terminy
l. Konkurs trwa od 10.02.2012 r. do 19.10.2012 r.

2. Termin dostarczenia prac konkursowych - 19.10.2012 r.

3. Prace nale?y dostarczy? do Centrum Informacji Ekologicznej - Ksi??nica

Zamojska ul. Kamienna, 22-400 Zamo??; pokój numer 3

4. Uroczyste wr?czenie nagród odb?dzie si? dnia 25.10.2012 r.

5. Koszt przejazdu po odbiór nagrody pokrywa uczestnik.
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Kryteria oceny prac konkursowych
Do rozstrzygni?cia konkursu powo?ana zostanie Komisja Konkursowa, która

oceni prace pod wzgl?dem oryginalno?ci i estetyki wykonania pracy. Werdykt

Komisji Konkursowej jest niepodwa?alny i ostateczny.

Rozstrzygni?cie konkursu

Spo?ród nades?anych prac Komisja Konkursowa wybierze 6 najlepszych prac

konkursowych -

po 3 najlepsze prace w ka?dej kategorii (praca plastyczna oraz

przestrzenna) i w ka?dej grupie klasowej (klasa I, II i III).

Nagrodzeni uczniowie otrzymaj? dyplom oraz nagrod? rzeczow?.

Postanowienia ko?cowe

l. Udzia? w konkursie jest jednoznaczny z nieodp?atnym udzieleniem prawa na

wykorzystanie prac do stworzenia wystawy plastycznej.
2. Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do nieodp?atnej publikacji nades?anych

prac, zg?oszenie za? na niniejszy konkurs traktowane b?dzie jako zgoda autora

na nieodp?atne u?ycie jego pracy w publikacjach zwi?zanych z konkursem.

3. Dostarczone prace nie podlegaj? zwrotowi.

4. Prace niekompletne formalnie (brak opisu na odwrocie pracy) nie b?d? oce

niane przez Komisj? Konkursow?.
5. O rozdaniu nagród szko?y zostan? powiadomione pisemnie oraz telefonicznie.

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

Rocznice literackie 2013

-wybór-

470 rocz. ?mo - KLEMENS JANICKI (1516-1543), pol. poeta pisz?cy w j?z.

?ac., humanista okresu odrodzenia

STYCZE?

1.01 190 rocz. Uf. - SANDORPETÓFI (1823-1849), poeta w?g.

2.01 95 rocz. Uf. - ADAM BAHDAJ (1918-1985), pisarz pol., autor utwo

rów dla dzieci i m?odzie?y
2.01 5 rocz. ?mo - ANNA KLODZI?SKA (1915-2008), pol. pisarka, dzien

nikarka

3.01 90 rocz. ?mo - JAROSLAV HASEK (1883-1923), czes. pisarz i publi

cysta; 30.04 - 130 rocz. ur.

8.01 320 rocz. ?mo - JAN ANDRZEJ MORSZTYN (1621-1693), pol. poeta,

polityk
11.0 l 85 rocz. ?mo - THOMAS HARDY (1840-1928), ang. pisarz i poeta
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12.01 385 rocz. ur. - CHARLES PERRAULT (1628-1703), fr, prozaik i po

eta, ba?niopisarz; 16.05 - 310 rocz. ?mo

13.01 110 rocz. ur. - IRENA mRGIELEWICZOWA (1903-2003), pisarka

pol., autorka utworów dla dzieci i m?odzie?y; 24.05 - 10 rocz. ?mo

14.01 115 rocz. ?mo - LEWIS CARROLL (w?a?c. Charles Lutwidge Dodgson)

(1832-1898), ang. pisarz, poeta, matematyk, autor utworów dla dzieci

16.01 175 rocz. ur.
- JAN LAM (1838-1886), pol. pisarz i publicysta

16.01 80 rocz. ur. - SUSAN SONTAG (1933-2004), amer. pisarka i eseistka

20.01 140 rocz. ur. - JOHANNES VILHELM JEN SEN (1873-1950), pisarz
du?.; 1944 - Nagroda Nobla

21.01 50 rocz. ?mo - STANIS?AW GRZESlUK (1918-1963), pol. pisarz
i pie?niarz, popularyzator warszawskiego folkloru; 6.05 - 95 rocz. ur.

22.01 225 rocz. ur. -GEORGE BYRON (1788-1824), ang. poeta i dramatopisarz
22.01 20 rocz. ?mo - KOBO ABE (w?a?c. Kimifusa Abe) (1924-1993), jap.

prozaik, dramaturg i scenarzysta
22.01 135 rocz. ur. - BOLES?AW LE?MIAN (w?a?c. B. Lesman) (1878-

1937), pol. poeta, t?umacz

23.01 140 rocz. ur. - KAROL IRZYKOWSKI (1873-1944), pol. krytyk lit.

i pisarz
23.01 230 rocz. ur. - STENDHAL (w?a?c. Marie-Henri Beyle) (1783-1842),

pisarz fr.

23.01 85 rocz. ur. - TADEUSZ ?LIWIAK (1928-1994), pol. poeta, t?umacz,
autor utworów dla dzieci

25.01 75 rocz. ur. - W?ODZIMIERZ WYSOCKI (1938-1980), ros. poeta,

pie?niarz
29.01 100 rocz. ?mo - W?ADYS?AW BE?ZA (1847-1913), poeta pol.
29.01 35 rocz. ?mo - STANIS?AW DYGAT (1914-1978), pol. pisarz i felie

tonista, dramaturg oraz scenarzysta filmowy
31.01 80 rocz. ?mo - JOHN GALSWORTHY (1867-1933), ang. powie?ciopi

sarz i dramaturg; 1932 - Nagroda Nobla

LUTY

3.02 120 rocz. ?mo - TEOFIL LENARTOWICZ (1822-1893), poeta pol.
3.02 85 rocz. ur. - ANDRZEJ SZCZYPIORSKI (1928-2000), pisarz pol.
4.02 75 rocz. ?mo - KAROL HUBERT ROSTWOROWSKI (1877-1938),

pol. poeta, dramaturg, muzyk
6.02 220 rocz. ?mo - CARLO GOLDONI (1707-1793), komediopisarz w?.

8.02 15 rocz. ?mo - HALLD6R KILJAN LAXNESS (w?a?c. H. K. Gudjon

sson) (1902-1998), pisarz isl.; 1955 - Nagroda Nobla

8.02 185 rocz. ur. - JULIUSZ VERNE (1828-1905), fr. pisarz
10.02 115 rocz. ur. - BERTOLT BRECHT (1898-1956), niem. pisarz, poeta,

dramaturg, teoretyk teatru, inscenizator
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10.02 90 rocz. Uf. - OLGIERD BUDREWICZ (1923-2011), pol. dziennikarz,

pisarz
11.02 35 rocz. ?mo - HARRY EDMUND MARTINSON (1904-1978), pisarz

szwedz.; 1974 - Nagroda Nobla

11.02 50 rocz. ?mo - SYLVIA PLATH (1932-1963), amer. poetka, pisarka i

eseistka

16.02 30 rocz. ?mo - KAZIMIERA I??AKOWICZÓWNA (1892-1983), pol.
poetka, prozaik, dramaturg, t?umaczka

17?02 340 rocz. ?mo - MOLIERE (Molier, w?a?c. Jean Baptiste Poquelin)
(1622-1673), fr. komediopisarz i aktor

18.02 130 rocz. ur. - NIKOS KAZANDZAKIS (1883-1957), gr. pisarz, poeta
22.02 115 rocz. ur. - KAROL BUNSCH (1898-1987), pol. pisarz, publicysta
22.02 30 rocz. ?mo - MIECZYS?AW JASTRUN (1903-1983), pol. poeta,

eseista

22.02 25 rocz. ?mo - STEFAN MAJCHROWSKI (1908-1988), pol. pisarz;
13.03 - 105 rocz. ur.

25.02 30 rocz. ?mo - TENNESSEE WILLIAMS (1911-1983), amer. pisarz,

poeta, dramaturg, nowelista

27.02 100 rocz. ur. -IRWIN SHAW (1913-1984), amer. pisarz, dramaturg

MARZEC

1.03 75 rocz. ?mo - GABRIELE D'ANNUNZlO (1863-1938), w?. poeta,

dramaturg, prozaik; 12.03 - 150 rocz. ur.

1.03 100 rocz. ?mo -JAN BOLES?AW O?ÓG (1913-1991), pol. poeta, pisarz
4.03 85 rocz. Uf. - ALAN SILLITOE (1928-2010), ang. poeta, powie?ciopisarz
6.03 85 rocz. Uf. - GABRIEL GARCIA MARQUEZ (1928), kolumb. pisarz

i dziennikarz; 1982 ? Nagroda Nobla

8.03 15 rocz. ?mo - ANDRZEJ BRYCHT (Andrew Bright, pseud. Andrzej
Norbert) (1935-1998), pol. poeta, prozaik, reporta?ysta; 1962 - Nagro
da Ko?cielskich

11.03 105 rocz. ?mo - EDMONDO DE AMICIS (1846-1908), pisarz w?.

11.03 20 rocz. ?mo - ALINA CENTKIEWICZ (1907-1993), pisarka, autorka

ksi??ek dla dzieci i m?odzie?y
13.03 105 rocz. ur. - STEFAN MAJCHROWSKI (1908-1988), pol. pisarz;

22 . .02 - 25 rocz. ur.

13.03 100 rocz. ur. - SIERGIEJ W. MlCHA?KOW (1913-2009), ros. poeta,

bajkopisarz
13.03 100 rocz. ?mo - WALERY PRZYBOROWSKI (1845-1913), pisarz pol.
15.03 110 rocz. ur. - JÓZEF CZECHOWICZ (1903-1939), pol. poeta, t?u

macz, autor utworów dla dzieci

15.03 35 rocz. ?mo - ALEKSANDER KAMI?SKI (1903-1978), pol. pisarz;
28.01-110 rocz. ur.
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16.03 85 rocz. ur. - ALEKSANDER ?CIBOR-RYLSKI (1928-1983), prozaik,

scenarzysta filmowego; 3.04 - 30 rocz. ?mo

18.03 70 rocz. ?mo - HELENA MNISZKÓWNA (1878-1943), pol. pisarka;
24.05 - 135 rocz. ur.

20.03 185 rocz. ur. - HENR1K IBSEN (1828-1906), dramatopisarz norw.

'20.03 15 rocz. ?mo - MACIEJ SLOMCZY?SKI (pseud. Joe Alex) (1920-

1998), pol. pisarz, t?umacz

24.03 110 rocz. ur. - IGOR NEWERLY (w?a?c. I. Abramow-Newerly) (1903-

1987), pol. prozaik
24.03 40 rocz. ?mo - JAN MARCIN SZANCER (1902-1973), pol. grafik, ma

larz, scenograf, ilustrator ksi??ek
27.03 30 rocz. ?mo - HANNA MALEWSKA (1911-1983), pol. pisarka
28.03 145 rocz. ur. - MAKSYM GORKI (w?a?c. Aleksiej Maksimowicz

Pieszkow) (1868-1936), pisarz ros.

29.03 50 rocz. ?mo - POLA GOJAWICZY?SKA (1896-1963), pol. powie
?ciopisarka

29.03 150· rocz. ?mo - JÓZEF LOMPA (1863-1797), ?l?ski dzia?acz, poeta,

publicysta i prozaik, autor pol. podr?czników szkolnych
31.03 65 rocz. ?mo - EGON ERWIN KISCH (1885-1948), pisarz, dziennikarz

i reporterpochodzenia czes. pisz?cy po niem.

KWIECIE?

8.04 95 rocz. ?mo - LUCJAN RYDEL (1870-1918), pol. poeta i dramatopisarz
9.04 45 rocz. ?mo - ZOFIA KOSSAK-SZCZUCKA (1889-1968), pol. pisar

ka, autorka utworów dla dzieci i m?odzie?y
13.04 75.rocz. ?mo - GREY OWL, Szara Sowa (w?a?c. George Stansfeld Bela

ney) 0888-1938), pisarz kanad. pochodzenia ang.; 18.09 - 125 rocz. ur.

13.04 100 rocz. ur. ALEKSANDER RYMKIEWICZ 0913-1983), pol. poeta,
·autor utworów dla dzieci; 26.09 - 30 rocz. ?mo

15.04 170 rocz. ur. -.HENRYJAMES (1843-1916), amer.-bryt. pisarz,
16.04 5 rocz. ?mo - PRZEMYS?AW BURCHARD (1925-2008), pol. prozaik,

reporta?ysta, podró?nik i wydawca
16.04 110 rocz. ur. - TEODOR GO?DZIKIEWICZ, pol. prozaik, dziennikarz,

autor utworów dla m?odzie?y
19.04 30 rocz. ?mo - JERZY ANDRZEJEWSKI (1909-1983), pisarz pol.
19.04 25 rocz. ?mo - JONASZ KOFTA (1942-1988), pol. poeta i dramaturg,

satyryk, piosenkarz i artysta kabaretowy
20.04 15 rocz. ?mo - OCTAVIO PAZ (1914-1998), meksyk. poeta, dzienni

karz, krytyk i eseista; 1.990 - Nagroda Nobla

23.04 95 rocz. ur. - MAURICE DRUON (1918-2009), pisarz fr.

25.04 75.rocz. ?mo - ALEKSANDER ?WI?TOCHOWSKI (1849-1938), pol.

publicysta, pisarz i historyk
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26.04 115 rocz. ur. - VICENTE ALEIXANDRE y MERLO (1898-1984), po

eta hiszp.; 1977 - Nagroda Nobla

28.04; 35 rocz. ?mo - WITOLD ZECHENTER (1904-1978), pol. poeta, proza

ik, publicysta, autor ksi??ek dla dzieci

29.04 120 rocz. ?mo - JÓZEF BLIZI?SKI (1827-1893), pol. dramaturg i ko

mediopisarz
29.04 150 rocz. ur., 80 rocz. ?mo - KONSTANDINOS KAWAFIS (1863-

1933), poeta grec.

30.04 130 rocz. ur. - JAROSLAV HASEK (1883-1923), czes. pisarz i publi

cysta; 3.01 - 90 rocz. ?mo

MAJ

1.05 90 rocz. ur. - JOSEPH HELLER (1923-1999), pisarz amer.

5.05 110 rocz. ur. - WAC?AW KORABIEWICZ (1903-1994), pol. pisarz,

poeta, autor ksi??ek dla dzieci, podró?nik
7.05 145 rocz. ur. - STANIS?AW PRZYBYSZEWSKI (1868-1927), pisarz pol.

11.05 40 rocz. ?mo -BOGDAN ARCT (1914-1973), pisarz pol.
15.05 20 rocz. ?m, - ANDRZEJ KU?NIEWICZ (1904-1993), pisarz pol.
18.05 80 rocz. ur. - W?ADYS?AW TERLECKI (1933-1999), prozaik pol.

. 23.05 130 rocz. ?mo - CYPRIAN KAMIL NORWID (1821-1883), pol. poeta,

dramatopisarz, prozaik, artysta plastyk
23.05 ·.15 rocz. ?mo - TONY HALIK (1921-1998), pol. podró?nik, dziennikarz,

.

pisarz, operator filmowy, fotograf, autor programów telewizyjnych
24.05 135 rocz. ur. - HELENA MNISZKÓWNA (1878-1943), pol. pisarka;

18.03 -70 rocz. ?mo

25.05 100 rocz.??. - W?ADYS?AW ?OZI?SKI (1843-1913), pol. powie

?ciopisarz.i historyk; 29.05 - 170 rocz. ur.

27.05 135 rocz. ur. - ANTONI FERDYNAND OSSENDOWSKI (1878-

1945), pol. pisarz, autor utworów dla dzieci i m?odzie?y
29.05 55 rocz. ?mo - JUAN RAMÓN JlMENEZ (1881-1958), hiszp. poeta;

1956 - Nagroda Nobla

30.05 235 rocz. ur. - VOLTAIRE (Wolter, w?a?c. Francois-Marie Arouet)

(1694-1778); fr. filozofi pisarz

CZERWiEC

1..06 30 rocz. ?mo - ANNA SEGHERS (1900-1983), pisarka niem.

3.06 220 rocz. ur.
- ANTONI MALCZEWSKI (1793-1826), poeta pol.

5.06 70 rocz. ?mo - WAC?AW BOJARSKI (1921-1943), pol. poeta
5.06 115 rocz. ur. - FEDERICO GARCiA LORCA (1898-1936), hiszp. po

eta i dramaturg, malarz, pianista i kompozytor
6.06 5 rocz. ?mo - TADEUSZ KWIATKOWSKI-CUGOW (1940-2008), pol.

poeta, prozaik, eseista i satyryk

58



10.06 5 rocz. ?mo - CZYNGIS AJTMATOW (1928-2008), kirg. pisarz, dra-

maturg i scenarzysta tworz?cy po kirg. i ros.; 12.12 - 85 rocz. ur.

12.06 135 rocz. ur. - JAMES OLIVER CURWOOD (1878-1927), pisarz amer.

14.06 15 rocz. ?mo -JERZY HORDY?SKI (1919-1998), pol. poeta, publicysta
14.06 80 rocz. ur. - JERZY KOSI?SKI (1933-1991), amer. pisarz pochodze-

nia pol.
14.06 45 tocz. ?mo - SALVATORE QUASIMODO (1901-1968), poeta w?.;

1959 - Nagroda Nobla

16.06 700 rocz. ur. - GIOV ANN1 BOCCACCIO (1313-1375), w?. pisarz,
twórca nowo?ytnej nowelistyki

17.06 30 rocz. ?mo - MIRON BIA?OSZEWSKI (1922-1983), pol. poeta, pro

zaik, dramatopisarz
19.06 20 rocz. ?mo - WILLIAM GOLDING (1911-1993), bryt. pisarz, poeta;

1983 - Nagroda Nobla

20.06 220 rocz. ur. - ALEKSANDER FREDRO (1793-1876), pol. komedio

pisarz, pami?tnikarz, poeta
22.06 115 rocz. ur. - ERICH MARIA REMARQUE (w?a?c. E. Paul Remark)

(1898?1970), pisarz niem .

.

22.06 115 rocz. ur. - ZENON KOSIDOWSKI (1898-1978), pol. prozaik i ese

ista; 14.09 - 35 rocz. ?mo

25.06 .110 rocz. ur. - GEORGE ORWELL (w?a?c. Eric Arthur Blair) (1903-

1950), bryt. pisarz i publicysta
29.06 5 rocz. ?mo - ANKA KOWALSKA (1932-2008), pol. pisarka, poetka
29.06 215 rocz. ur. - GIACOMO LEOPARDI (1798-1837), w?. filozof i poeta

LIPIEC

2.07 235 rocz. ur. - JEAN JACQUES ROUSSEAU (1712-1778), fr. pisarz

polit., pedagog i filozof

2.0790 rocz. ur. - WIS?AWA SZVMBORSKA (1923-2012), pol. poetka, ese-

istka, krytyk literacki, t?umaczka, felietonistka; 1996 - Nagroda Nobla

3.07 130 rocz. ur.:- FRANz KAFKA (1883-1924), pisarz austr.

3.07 10 rocz. ?mo - SA T -OKR, Stanis?aw Sup?atowicz (1920-2003), pisarz pol.
4.07 165 rocz. ?mo - FRAN<;OIS-RENE DE CHATEAUBRIAND (1768-

1848), pisarz fr.

4.07 15 rocz. ?m, - JANUSZ PRZYMANOWSKI (1922-1998), pol. pisarz, poeta
6.07 480 rocz. ?mo - LUDOVICO ARIOSTO (1474-1533), w?. poeta

6.07 20 rocz. ?mo - TADEUSZ FANGRAT (1912-1993), pol. poeta, satyryk,
t?umacz

6.07 120 rocz. ?mo - GDY DE MAUPASSANT (1850-1893), pisarz fr.

18.07 ·115 rocz. ut. BEATA OBERTY?SKA (pseud. Marta Rudzka) (1898-

1980), pol. poetka, pisarka
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19.07 120 rocz. Uf. - W?ADIMIR W. MAJAKOWSKI (1893-1930), ros. po

eta, dramaturg
·20.07 125 rocz. ur. - EMIL ZEGAD?OWlCZ (1888-1941), pol. poeta, powie

?ciopisarz, dramaturg
22.07 410 rocz. ?mo - ?UKASZ GÓRNICKI (1527-1603), pol. humanista re

nesansowy, poeta, pisarz polit., t?umacz, sekretarz królewski Zygmunta

Augusta i jego bibliotekarz

22.07 135 rocz. ur. - JANUSZ KORCZAK (w?a?c. Henryk Goldszmit) (1878-

1942), pol. lekarz, dzia?acz spo?., pisarz i pedagog ?yd. poch., autor

utworów dla dzieci i m?odzie?y
22.07 55 rocz. ?mo - MICHAI? M. ZOSZCZENKO (1895-1958), pisarz ros.

23.07 125 rocz. ur. - RA YMOND CHANDLER (1888-1959), pisarz amer.

24.07 80 rocz. ur. - JERZY HARASYMOWICZ (1933-1999), poeta pol.
2,8.07 15 rocz. ?mo - ZBIGNIEW HERBERT (1924-1998), poeta pol.
28.07

.

15 rocz. ?mo - ADAM HOLLANEK (1922-1998), pol. poeta i publicysta
30.07 195 rocz. ur. - EMILY JANE BRONTE (pseud. Ellis Bell) (1818-

1848), pisarka ang.; 19.12 -165 rocz. ?mo

31.07 60 rocz. ?mo - KORNEL MAKUSZY?SKI (1884-1953), pol. pisarz
i felietonista, autor utworów dla dzieci i m?odzie?y

SIERPIE?
3.08 240 rocz. ur. - STANIS?AW KONARSKI (1700-1773), pol. pisarz,

pedagog, publicysta, reformator szkolnictwa

3.08 5 rocz. ?mo - ALEKSANDER l. SO?ZENICYN (1918-2008), pisarz
ros.; 1970 - Nagroda Nobla; 11.12 - 95 rocz. ur.

10.08 115 rocz. ur. - TADEUSZ DO??GA-MOSTOWICZ (1898-1939), pi
sarz pol.

15.08 115 rocz. ur. - JAN BRZECHWA (1898-1966), pol. poeta, autor utwo

rów dla dzieci

15.08 155.rocz.ur. - EDITH NESBIT (1858-1924), pisarka ang., autorka

ksi??ek dla dzieci

15.08 75 rocz. ur. -JANUSZ A. ZAJDEL (1938-1985), pisarz pol.
17.08 6O·rocz. ur. -HERTAMOLLER (1953), pisarka niem.; 2009- Nagroda

NObla

18.08 ·5 rocz. ?mo - ANNAMARKOWA (1932-2008), pol. pisarka, poetka,
felietonistka, autorka tekstów piosenek /poch. z Lublina!

21.08 70 rocz. ?mo - HENRIK PONTOPPIDAN (1857-1943) - du?. pisarz,

felietonista; 1917 - Nagroda Nobla

21.08 ·30 rocz. ?mo - JERZY SZCZYGIE? (1935-1983), pisarz pol., autor

utworów dla m?odzie?y
22.08 55 rocz. ?mo - ROGER MARTIN DU GARD (1881-1958), pisarz fr.;

1937 - Nagroda Nobla
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24.08 155 rocz. ur. - WAC?AW SIEROSZEWSKI (pseud. Wac?aw Sirko, K.

Bagrynowski) (1858-1945), pisarz pol., autor utworów dla dzieci

30.08 75 rocz. ur. - DOROTA TERAKOWSKA (1938-2004), pisarka pol.
31.08 100 rocz. lir. - ZBIGNIEW BIE?KOWSKI (1913-1994), poeta pol.

WRZESIE?

2.09 40 rocz. ?mo - JOHN RONALD REUEL TOLKIEN {l 892-1973), pisarz ang.

?.09 130 rocz. ?mo - IWAN S. TURGIENIEW (1818-1883), ros. pisarz;
9.11 - 195 rocz. ur.

5.09 -lO rocz. ?mo - KIR BU?YCZOW (1934-2003), pisarz ros.

9.09 115 rocz. ?mo - STEPHANE MALLAR.M:E (1842-1898), poeta fr.

9.09 185 rocz. ur. - LEWN. TO?STOJ (1828-1910), powie?ciopisarz ros.

11.09 175 rocz. ur. - ADAM ASNYK (ps. Jan Sto?ek, E1...y) (1838-1897),

pol. poeta, dramatopisarz
12.09 190 rocz. ur. - KORNEL UJEJSKI (1823-1897), poeta pol.
16.09 125 rocz. ur. - FRANS EEMIL SILLANPAA (1888-1964), pisarz fi?.;

1939 - Nagroda Nobla

17.09 75 rocz. ?mo -BRUNO JASIE?SKI (1901-1938), poeta pol.
17.09 100 rocz. ur. - MIRA LOBE (1913-1995), austr. autorka ksi??ek dla dzieci

19.09 105 rocz. ur. - MIKA WALTARI (1908-1979), pisarz fi?.

20?09"S}.O rocz. ur. - ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI (1503-1572), pol.
pisarz polit,

23;09 10 rocz. ?mo - ZOFIA CH?D?SKA (1912-2003), pisarka pol.
23.09 105 rocz. ?mo - DEOTYMA (w?a?c. Jadwiga ?uszczewska) (1834-

1908), pol. poetka, pisarka, autorka utworów dla dzieci i m?odzie?y
23.09 40 rocz. ?mo - PABLO NERUDA (w?a?c. Ricardo Eliecer Nefiali Reyes

Besualto) (1904-1973), poeta chil.; 1971 - Nagroda Nobla

26.09 35 rocz. ?mo - JAN PARANDOWSKI (1895-1978), pol. pisarz, eseista

26.09 125 rocz. ur. - THOMAS STEARNS ELIOT (1888-1965), ang. poeta

dramaturg i eseista amer. poch.; 1948 - Nagroda Nobla

28.0"9140 rocz. ur. - WAC?A W BERENT (1873-1940), pol. pisarz i t?umacz

28.09 10 rocz. ?m; - ELIA KAZAN (1909-2003), pisarz, re?yser amer. poch. grec.

28.09 210 rocz. ur. - PROSPER ME?E (1803-1870), fr. dramaturg, pisarz
29.09 125 rocz. ur. - JANINA PORAZI?SKA (1888-1971), pol. pisarka, au-

torka utworów dla dzieci

30.09 105 rocz. ?mo - KAROL ESTREICHER (1827-1908), pol. historyk lite

ratury i teatru, krytyk lit., bibliograf, wieloletni dyrektor Biblioteki Ja

giello?skiej, nazywany "ojcem bibliografii polskiej"

p A?-OZIERNIK
4.10 20 rocz. ?mo - JERZY BROSZKIEWICZ (1922-1993), pol. pisarz, autor

powie?ci dla m?odzie?y
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5.10 300 rocz. ur. - DENIS DIDEROT (1713-1784), fr. pisarz, filozof

10.09 70 rocz. ?mo - JERZY KAMIL WEINTRAUB (1916-1943), pol. poeta,

publicysta .

10.10 100 rocz. tir. - CLAUDE SIMON (1913-2005), pisarz fr.; 1985 - Na

groda.Nobla
15.10 5 rocz. ?mo - ANATOL POTEMKOWSKI (1921-2008), pol. pisarz,

satyryk
16.10 125 rocz. ur. - EUGENE O'NEILL (1888-1953), dramaturg amer.;

1936 - Nagroda Nobla; 27.11 - 60 rocz. ?mo

17.10 160 rocz. ur. - WIKTOR GOMULICKI (1848-1919), pol. poeta i pisarz
19.1 O 45 rocz; ?mo - ANATOL STERN (1899-1968), pol. poeta, prozaik
20.10 280 rocz. ur. - ADAM NARUSZEWICZ (1733-1796), poeta pol.
24.10 75 rocz. ur. - WIENIEDIKT W. JEROFIEJEW (1938-1990), ros. pi-

sarz; dramaturg
24.10 455 rocz. ur. - S.lYMON SZYMONOWIC (1558-1629), poeta pol.
27.10 100 rocz, ur. -ANDRZEJ BOBKOWSKI (1913-1961), pisarz pol.
27.10 100 rocz. ur. - KORNEL FILIPOWICZ (1913-1990), pol. pisarz, poeta

29.10 95 rocz. ur. - PAWE? HERTZ (1918-2001), pol. poeta, eseista, t?umacz

29.10 110 rocz. ur. - MIECZYS?AW JASTRUN (1903-1983), pol. poeta i e-

seista; 22.02 - 30 rocz. ?mo

29?10 5 rocz. ?m. - WILLIAM WHARTON (1925-2008), pisarz amer.

LISTOPAD

4.11 .5 rocz. ?mo - MICHAEL CRlCHTON (1942-2008 ), amer. pisarz, re?yser
7.11 100 .rocz . .ur. - ALBERT CAMUS (1913-1960), fr. pisarz, dramaturg,

eseista, re?yser teatralny; 1957 - Nagroda Nobla

8.11
.

·60 rocz. ?m, - IWAN A. BUNIN (1870-1953), ros. poeta i nowelista;
1933 - Nagroda Nobla .

9.11 5 rocz, ?mo - ANDRZEJ BRAUN (1923-2008), pol. pisarz, poeta, re

porta?ysta
9.1 I 95 rocz. ?mo -: GUILLAUME APOLLINAIRE (w?a?c. Wilhelm Apoli

naris Kostrowicki) (1880-1918), fr. poeta pol. poch.
9.11 140 rocz. ur. - TADEUSZ MICI?SKI (1873-1918), pol. poeta; luty -

95 rocz. ?mo

9.11 195.rocz. ur. - IWAN S. TURGIENIEW (1818-1883), pisarz ros.; 3.09

- 130 rocz. ?mo

.11. I 1 35 rocz, ?mo - HELENA BOOUSZEWSKA (1886-1978), pol. pisarka,
.autorka utworów dla dzieci i m?odzie?y

11.11 25 rocz. ?mo - JAN HIMILSBACH (1931-1988), pol. aktor, pisarz i sce

narzysta
14.11 135 rocz. ur. - LEO:POLD STAFF (1878-1957), pol. poeta, t?umacz,

eseista
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·15.11 5 rocz. ?mo - JANUSZ CHRISTA (1934-2008), pol. autor komiksów,

rysownik
20.11 15 rocz. ?mo - MARIAN BRANDYS (1912-1998), prozaik pol.

·20.11 90 rocz. ur. - NADINE GORDIMER (1923), pisarka po?udniowoafryk.
tworz?ca w j?z. ang.; 1991 - Nagroda Nobla

20.11 155 rocz. ur. - SELMA LAGERLOF (1858-1940), szw. pisarka, autor

ka utworów dla dzieci i m?odzie?y; 1909 - Nagroda Nobla

22.11 50 rocz. ?mo - ALDOUS HUXLEY (1894-1963), pisarz bryt.
22.11 50 rocz. ?mo - CLIVE STAPLES LEWIS (1898-1963), bryt. pisarz, hi

· storyk, filozofi teolog, autor utworów dla dzieci; 29.11 - 115 rocz. ur.

23.11 215 rocz. ur. - KLEMENTYNA Z TA?SKICH HOFFMANOWA

(1798-1845), pol. pisarka, autorka utworów dla dzieci i m?odzie?y
25.11 20 rocz. ?mo - ANTHONY BURGESS (w?a?c. John A. Burgess Wilson)

(1917-1993), szkoc. pisarz i krytyk lit.

25: 11 45 rocz. ?mo - UPTON SINCLAIR (1878-1968), pisarz amer.

26.11 45 rocz. ?mo - ARNOLD ZWEIG (1887-1968), pisarz niem.

29.1185 rocz. ur. - ANDRZEJ KIJOWSKI (1928-1985), pol. pisarz, krytyk,

scenarzysta

GRUDZIE?

2.12 105 rocz. ur. - HELENA BECHLEROWA (1908-1995), pol. pisarka
· i t?umaczka, autorka ksi??ek dla dzieci

5.12 25.rocz.?m. - TEODOR PARNICKI (1908-1988), pol. pisarz; 5.03-

105 rocz. ur.

6.12 60 rocz. ?mo - KONSTANTY ILDEFONS GA?CZY?SKI (1905-

1953), poeta pol.
9.12 405 rocz. ur. -JOHN MILTON (1608-1674), ang. poeta i pisarz

10.12 . 110 rocz. ur. - MARY NORTON (w?a?c. M .. Pearson) (1903-1992),

pisarka ang., autorka ksi??ek dla dzieci

12.12 85 rocz. ur. - CzrnGIZ AJTMA TOW (1928-2008), kirg. pisarz, two

rz?cy po kirg. i ros.; 10.06 - 5 rocz. ?mo

11.12 ,95 rocz. ur. - ALEKSANDER I. SO??ENICYN (1918-2008), pisarz
·

ros.; 1970 =.Nagroda Nobla

15.12 20 rocz. ?mo - JANUSZ PASIERB (1929-1993), pol. uczony, poeta,
eseista

17.12 110 rocz. ur. - ERSKINE CALDWELL (1903-1987), pisarz amer.

19.12 165 rocz. ?mo - EMILY JANE BRONT:B (pseud. Ellis Bell) (1818-

1848), pisarka ang.; 30.07 - 195 rocz. ur.

19.12 145 rocz. ur. - ELEANOR H. PORTER (1868-1920), pisarka amer.,

autorka utworów dla dzieci

20.12 50 rocz. ?m, - GUSTAW MORCINEK (1891-1963), pol. pisarz, dzia

?acz.spo?.
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20.12 45 rocz. ?mo - JOHN STEINBECK (1902-1968), pisarz amer.; 1962 -

Nagroda Nobla

21.p 55 rocz. ?mo - LION FEUCHTWANGER (1884-1958), niem. pisarz
23.12 15 rocz. ?mo - ANATOLIJ N. RYBAKOW (w?a?c. A.N. Aronow)

(1911-1998), pisarz ros.

24.12 215 rocz. ur. - ADAM MICKIEWICZ (1798-1855), poeta pol.
24.12 5 rocz. ?mo - HAROLD PINTER (1930-2008), ang. dramaturg, pisarz,

re?yser teatralny i scenarzysta; 2005 - Nagroda Nobla

24.12 150 rocz. ?mo - WILLIAM MAKEPEACE THACKERA y (1811-

1863), ang. pisarz, dziennikarz i satyryk
25.12 75 rocz. ?mo - KAREL CAPEK (1890-1938), pisarz czes.

25.12 50 rocz. ?mo - TRlSTAN TZARA (w?a?c. Samuel Rosenstock) (1896-

1963), fr. poeta pochodzenia rum., twórca dadaizmu

26.12 90 rocz. ur. - LUDMI?A MARlA MARJA?SKA (1923-2005), pol.

poetka, prozaik i t?umaczka, autorka utworów dla dzieci

26.12 90 rocz. ?mo - W?ODZIMIERZ TETMAJER (1861-1923), pol. malarz,

poeta i prozaik
27.12 75 rocz. ?mo - OSIP E. MANDELSZTAM (1891-1938), ros. poeta

i prozaik pochodzenia ?yd.
27.12 60 rocz. ?mo - JULIAN TUWIM (1894-1953), poeta pol.

Anna Kalniuk

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

Rocznice regionalne 2013

1. Antoniewicz Franciszek (1917-2003)
- dzia?acz zwi?zkowy i spo?ecznik,

uczestnik walk pod Ró?? i Zaborecznem (10 rocznica ?mierci)
2. Aurzecki Ernest (1923-2007) - nauczyciel, dzia?acz turystyczny, pierwszy

prezes Ko?a Przewodników PTTK (90 rocznica urodzin)
3. Baranowski Eugeniusz (1916-1988) - rze?biarz, nauczyciel, jeden z organi

zatorów Pa?stwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamo?ciu (25 rocznica

?mierci)
4. Bartnik Bronis?aw (1907-1973) -

artysta plastyk, jeden z pierwszych nauczy

cieli PLSP w Zamo?ciu, za?o?yciel spó?dzielni "Wzór" (40 rocznica ?mierci)
5. Bartnik S?awomir (1958) - ksi?garz, mecenas kultury, wspó?za?o?yciel

i prezes Towarzystwa Le?mianowskiego, w?a?ciciel ksi?garni .Efemeros"

(55 rocznica urodzin)
6. Barzy?ski Micha? (1838-1899) - misjonarz, wybitny organizator uchod?stwa

polskiego w Ameryce (175 rocznica urodzin)
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7. Bezruczko Marko (1883-1944) - genera? ukrai?ski, ws?awi? si? obron? Za

mo?cia w sierpniu 1920 roku (130 rocznica urodzin)
8. B?dziejewski Zygmunt (1915-1993) - nauczyciel szkó? rolniczych, ?o?nierz

Podziemia (20 rocznica ?mierci)
9. Bia?ówna Halina (1923-1944) - harcerka, ?o?nierz Podziemia (90 rocznica

urodzin)
10. Bogucka Helena (1883-1973) - wybitna dzia?aczka spo?eczna, czo?owa posta?

mi?dzywojennego Zamo?cia (130 rocznica urodzin i 40 rocznica ?mierci)
11. Bojakowski Jerzy (1888-1926) - wspó?za?o?yciel i dyrektor Elektrowni

Miejskiej, dzia?acz kulturalny (125 rocznica urodzin)
12. Bo?tu? Miko?aj (1893-1939) - genera? Wojska Polskiego, obro?ca Zamo?cia

w wojnie 1920 roku (120 rocznica urodzin)
13. Borkowski Antoni (1877-1968) - wydawca "S?owa Zamojskiego", autor

"Kroniki Powiatu Zamojskiego" (45 rocznica ?mierci)
14. Bronicka Krystyna (1904-1983) - malarka (30 rocznica ?mierci)
15. Bryk Tadeusz (1908-1994) - muzyk, nauczyciel (105 rocznica urodzin)
16. Bube?a Andrzej (1963) - dyrektor Centrum Kultury Filmowej w Zamo?ciu

(50 rocznica urodzin)
17. Byra Jan (1958) -

pose? RP, dziennikarz (55 rocznica urodzin)
18. Bzówka Krzysztof (1949-2003) - konstruktor lotniczy (10 rocznica ?mierci)
19.Ciastoch Marek (1953) - prezydent miasta Zamo?cia w latach 1994-1998,

(60 rocznica urodzin)
20. Ciekli?ski Piotr (1558-1604) - pierwszy komediopisarz polski, sekretarz

królewski, dyplomata, dworzanin Jana Zamoyskiego (455 rocznica urodzin)
21. Czubara Krzysztof (1949-2008) - dziennikarz, historyk, regionalista

(5 rocznica ?mierci)
22. Depo Wac?aw (1953) - biskup Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej w latach

2006-2011 (60 rocznica urodzin)
23. Draga Jeremi (1905-1958) - nauczyciel, dzia?acz spo?eczny, ?o?nierz Pol

skich Si? Zbrojnych na Zachodzie (55 rocznica urodzin)
24. Dulewski Baltazar (1718-1796) - d?ugoletni profesor i rektor Akademii Za

mojskiej (295 rocznica urodzin)
25. Dziuba Marcin (1983) - szachista, arcymistrz (30 rocznica urodzin)
26. Feduszka Jacek (1963) - historyk, numizmatyk, autor licznych ksi??ek doty

cz?cych Zamo?cia (50 rocznica urodzin)
27. Firosz Adam (1953) - ksi?dz pra?at, kanclerz kurii, proboszcz katedry za

mojskiej (55 rocznica urodzin)
28. Herbst Stanis?aw (1907-1973) - wybitny historyk wojskowo?ci, miast i kul

tury (40 rocznica ?mierci)
29. Jun Irena (1933) - aktorka, re?yser (80 rocznica urodzin)
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30. Kabat W?adys?aw (1893-1974) - organizator, kustosz i kierownik muzeum

zamojskiego, dzia?acz PTK, ocali? podczas okupacji najcenniejsze zbiory
muzealne (120 rocznica urodzin)

31. kalinowska-Obst Jolanta (1958) - choreograf, wspó?za?o?yciel ZPiT .Za

mojszczyzna" (55 rocznica urodzin)
32. Karczmarczyk Marian (1938) -

fraszkopisarz, aforysta (75 rocznica urodzin)
33. Kazimierczuk Zdzis?aw (1933) - dziennikarz, autor reporta?y i przewodni

ków po Zamo?ciu i Roztoczu (80 rocznica urodzin)
34. Klukowski Tadeusz (1931-1953) - adoptowany syn Zygmunta Klukowskie

go, ?o?nierz Podziemia (60 rocznica ?mierci)
35. Konopa Krzysztof (1953) -

poeta, satyryk (60 rocznica urodzin)
36. Kowalczyk Kazimierz (1938-2011) - regionalista, historyk, nauczyciel

(75 rocznica urodzin)
37. Kowerska Maria (1886-1943) - dzia?aczka spo?eczna, nios?ca pomoc i ratu

nek wysiedlanym dzieciom (70 rocznica ?mierci)
38. Kulaszy?ski Miko?aj (1828-190 l) - ksi?dz, ojciec zamojskiego regionali

zmu, pami?tnikarz, Sybirak (185 rocznica urodzin)
39. Lewicki Kazimierz (1884-1948) - nauczyciel, organizator szkolnictwa ?red

niego, bibliofil (65 rocznica ?mierci)
40.Lukasi?ski Walerian (1786-1868) - dzia?acz patriotyczny, m?czennik spra

wy narodowej, wi?zie? zamojskich kazamatów (145 rocznica ?mierci)
41. Machuiski Jan (1928-2008) - aktor, re?yser, zwi?zany z Zamojskim Latem

Teatralnym (85 rocznica urodzin i 5 rocznica ?mierci)
42. Macias Kazimierz (1908-2002) - nauczyciel, poeta, dzia?acz spo?eczny

(l05 rocznica urodzin)
43.Mastali?ski Adam (1899-1963) - urz?dnik, autor pami?tników z okresu

okupacji hitlerowskiej (50 rocznica ?mierci)
44. Ma?luszczak Franciszek (1948) - czo?owy wspó?czesny polski malarz i ry

sownik (65 rocznica urodzin)
45. Miazga Bogus?aw Henryk (1963) -

poeta, wspó?za?o?yciel Klubu Literac

kiego Ziemi Hrubieszowskiej (50 rocznica urodzin)
46. Miler Stefan (1888-1962) - zas?u?ony nauczyciel szkó? zamojskich, za?o?y

ciel i d?ugoletni opiekun zamojskiego ZOO (125 rocznica urodzin)
47.0bst Krzysztof (1953) - muzyk, szef zespo?u "Capella all' Antico" (60

rocznica urodzin)
48.0siewicz Wanda (1923) - mistrzyni fryzjerstwa artystycznego, dzia?aczka

ochrony przyrody (90 rocznica urodzin)
49. Paszt Witold (1953) - piosenkarz, lider Grupy VOX (60 rocznica urodzin)
50. Pawlicki Bonawentura Maciej (1933) - architekt, prof. Politechniki Krakow

skiej, zas?u?ony dla renowacji zamojskiego Starego Miasta (80 rocznica uro

dzin)

66



51. Pomara?ski Stefan (1893-1944) - twórca "Teki Zamojskiej", historyk woj

skowo?ci, legionista (120 rocznica urodzin)
52.Pomara?ski Zygmunt (1898-1941) - ksi?garz, nak?adca, kompozytor, legio

nista (115 rocznica urodzin)
53. Przegon Wojciech (1953) - specjalista geodezji rolnej, autor ksi??ek o Za

mo?ciu w dziedzinie geografii osadnictwa i kartografii (60 rocznica urodzin)
54. Rachwa? Jerzy (1933) - lotnik, instruktor, wspó?twórca zamojskiego aero

klubu (80 rocznica urodzin)
55.Rosi?ski Henryk (1883-1941) - bibliofil, dzia?acz kulturalny i spo?eczny,

adwokat (130 rocznica urodzin)
56. Ró?ycki Janusz (1953-2005) - kanclerz WSZiA, wojewoda zamojski

(60 rocznica urodzin)
57. Rudy Stanis?aw (1948) - d?ugoletni dyrektor ZDK (65 rocznica urodzin)
58. Serafin-Socha?ska Zofia (1898-1981) - dzia?aczka kulturalna, bibliofil, red.

"Teki Zamojskiej" (115 rocznica urodzin)
59. Sowi?ska Gertruda (1938) - d?ugoletnia dyrektor Archiwum Pa?stwowego

w Zamo?ciu, regionalistka (75 rocznica urodzin)
60. Stefanides Melchior (ok. 1565-1638) - pierwszy rektor Akademii Zamoj

skiej (375 rocznica ?mierci)
61. Strzy?owaki Jan (1871-1938) - fotograf, autor dokumentalnej fotografii Za

mo?cia (75 rocznica ?mierci)
62. Szel?g Henryk (1930-2003) - pi?karz, trener klubu ,,Hetman" (10 rocznica

?mierci)
63. Szpyra Gra?yna (1948) - d?ugoletnia dyrektor BWA w Zamo?ciu (65 rocz

nica urodzin)
64. Szumówski Andrzej (1963) - fotograf, nauczyciel, dyrektor MDK w Zamo

?ciu (50 rocznica urodzin)
65. Szymonowic Szymon (1558-1629) -

poeta staropolski, twórca polskiej sielanki,

humanista, wspó?twórca i organizator Akademii Zamojskiej (455 rocznica uro

dzin)
66. ?cibak Beata (1968) - aktorka filmowa i teatralna (45 rocznica urodzin)
67. ?nie?ko Andrzej (1953) - nauczyciel, dyrektor i wspó?za?o?yciel Zespo?u

Szkó? Spo?ecznych w Zamo?ciu (60 rocznica urodzin)
68. Tor Eugeniusz (1883-1953) - in?ynier, muzealnik, ukrywa? w okresie okupacji

obraz Jana Matejki "Ho?d Pruski" (130 rocznica urodzin i 60 rocznica ?mierci)
69. Ursinus Jan (ok1562-1613) -lekarz, filolog, jeden z pierwszych profesorów

Akademii Zamojskiej (400 rocznica ?mierci)
70. Zacharczuk Marian (1948) - dziennikarz radiowy (65 rocznica urodzin)
71. Zachwatowicz Jan (1900-1983) - wybitny architekt, konserwator, historyk

sztuki (30 rocznica ?mierci)
72. Zaj?cówna Janina (1933) - pisarka (80 rocznica urodzin)
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73. Zawi?lak S?awomir (1963) - pose? na Sejm RP (50 rocznica urodzin)
74. Zwolakiewicz Henryk (1903-1984) - grafik, etnograf, bibliofil, autor eksli

brisów (110 rocznica urodzin)
75. ?wiernik Tomasz (1973) - ksi?dz, kapelan wi?zienny, organizator wspólno

ty RUAH (40 rocznica urodzin)

W roku 2013 mija:
- 430 rocznica wzniesienia Arsena?u (1583)

365 rocznica obl??enia Zamo?cia przez kozack? armi? Bohdana Chmielnic

kiego (1648)
200 rocznica obl??enia Zamo?cia przez Rosjan (odwrót armii Napoleona) (1813)
95 rocznica powstania dwutygodnika ,,Kronika Powiatu Zamojskiego" (1918)
95 rocznica wybuchu Powstania Zamojskiego (1918)
90 rocznica powstania Ko?a Mi?o?ników Ksi??ki (1923)
85 rocznica otwarcia Kropli Mleka - Stacji Opieki nad Matk? i Ma?ym
Dzieckiem (1928)
30 rocznica utworzenia Zespo?u Muzyki Dawnej Capella all'Antico (1983)
20 rocznica za?o?enia Gie?dy Handlowo-Towarowej w Mokrem (1993)
20 rocznica powstania "Kroniki Tygodnia" (1993)

Bibliografia:
K?dziora A.: Encyklopedia miasta Zamo?cia, Zamo?? 2011

K?dziora A.: Encyklopedia ludzi Zamo?cia, Zamo?? 2007

Smolarz J.: Pisarze lubelscy, Lublin 1980

Oprac. Anna Rychter
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I i5JZESTA WJENIA BffiLIOGRAFICZNE

Stefan Miler (1888-1962)
- nauczyciel zamojskich szkó?, d?ugoletni opiekun ogrodu zoologicznego

- 50 rocznica ?mierci

Urodzi? si? 22 stycznia 1888 r. w maj?tku Huby Tynieckie ko?o Kalisza.

Tam uko?czy? gimnazjum. W 1905 r. zosta? wydalony ze szko?y za aktywny
udzia? w strajku szkolnym i oddany pod dozór policji, jednak nadal uczestniczy?
w manifestacjach, walcz?c o polsk? szko??. Podczas jednej z nich dosz?o do

udanej próby rozbrojenia ?andarmów legitymuj?cych manifestuj?c? m?odzie?.

Po tym incydencie wraz z II innymi uczniami zbieg? do Krakowa, przekracza

j?c nielegalnie granice Królestwa. W Krakowie kontynuowa? nauk? wed?ug

programu polskiego gimnazjum. Amnestia w 1906 r. pozwoli?a mu wróci? do

Kalisza i w 1908 r. zda? matur?.

W 1908 r. wyjecha? na studia przyrodnicze do Fryburga w Szwajcarii
Ucz?szcza? równie? na zaj?cia dodatkowe w pobliskich uniwersytetach w Lo

zannie i Genewie. W 1913 r. otrzyma? dyplom licencjata nauk przyrodniczych.
Dyplom ten uprawnia? go do nauczania w szko?ach ?rednich.

Podczas pobytu w Szwajcarii Stefan Miler nale?a? do studenckiej organizacji
Zwi?zek Walki Czynnej, za?o?onej przez Józefa Pi?sudskiego oraz stowarzysze
nia post?powo-niepodleg?o?ciowego Filarecja.

W 1911 r. odby? udan? wypraw? na Mont Blanc oraz wyprawy na szwajcar
skie lodowce w Alpach.

Studia doktoranckie z geologii Tatr rozpocz?? w 1913 r. na Uniwersytecie

Jagiello?skim, pracuj?c jednocze?nie jako korepetytor.
Po wybuchu I wojny ?wiatowej przerwa? studia i wyjecha? do maj?tku Kanie

w lubelskim. W sierpniu 1915 r. walczy? w l pu?ku piechoty Legionów Pol

skich, którego dowódc? by? p?k Edward Rydz ps. ?mig?y. Zosta? ranny w bitwie

pod Smolarami nad Stochodem. Po kilkumiesi?cznej kuracji zosta? skierowany
do oddzia?u p?k W?adys?awa Sikorskiego. Sikorski, jako szef Departamentu do

Spraw Legionowych Naczelnego Komitetu Narodowego, udzieli? mu w 1916 r.

urlopu bezterminowego z Legionów i skierowa? do pracy w utworzonym w mu

rach dawnej Akademii Zamojskiej gimnazjum.
Stefan Miler rozpocz?? prac? jako nauczyciel przyrody w Realnym Gimna

zjum M?skim w Zamo?ciu. Prac? t? kontynuowa? w pó?niejszym Pa?stwowym

Gimnazjum M?skim im. Jana Zamoyskiego, a nast?pnie w Gimnazjum i Liceum

Ogólnokszta?c?cym, a? do przej?cia na emerytur? w 1954 r. Mia? tak?e lekcje
w Gimnazjum ?e?skim im. Marii Konopnickiej i Seminarium Nauczycielskim
w Zamo?ciu.
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Dzia?a? w Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1918 r. bra? udzia? w manife

stacji ??daj?cej pozostawienia Chebnszczyzny przy Polsce, w czasie której spo

liczkowa? ?miej?cego si? z manifestantów niemieckiego ?o?nierza, za co prze

siedzia? dwa tygodnie w areszcie. Bra? udzia? w wojnie polsko-bolszewickiej
i dos?u?y? si? stopnia kapitana. Z tego tytu?u wkrótce zosta? prezesem Zwi?zku

Legionistów i Zwi?zku Rezerwistów w Zamo?ciu.

Na prze?omie 1918/19 r. na nieu?ytku przyszkolnym rozpocz?? organizacj?

pierwszego w Polsce Szkolnego Ogrodu Botanicznego. Ogród zoologiczno

botaniczny i jego opiekun sta?y si? wizytówk? Zamo?cia. Fundusze zdobywa?

daj?c odczyty w ró?nych miastach w kraju. Pisa? te? do miejscowej prasy arty

ku?y o charakterze patriotycznym, wiersze i satyry. W latach 1934-1939 by?
cz?onkiem Rady Miasta Zamo?cia.

W czasie II wojny pozostawa? opiekunem ZOO. Mimo nacisków, szanta?u,

aresztowania córki Gra?yny, kilku miesi?cy wi?zienia, nie podpisa? volkslisty.
Dzia?a? w konspiracji i w tajnym nauczaniu.

Po wyzwoleniu, 29 lipca 1944 r. otwiera? patriotyczny wiec na Rotundzie

po?wi?cony pomordowanym tam mieszka?com Zamojszczyzny. Powróci? do

oficjalnej pracy dydaktycznej i wzi?? udzia? w uruchomieniu nieczynnego pod
czas okupacji szkolnictwa ?redniego w Zamo?ciu.

W 1953 r. upa?stwowiono ZOO, a Stefan Miler zosta? jego pierwszym ofi

cjalnym kierownikiem. W nast?pnym roku zosta? zmuszony do odej?cia na eme

rytur? szkoln? (zaprotestowa? przeciwko wnioskowi o zmian? patrona liceum),

pozostaj?c w dalszym ci?gu kierownikiem ogrodu zoologicznego.
W czerwca 1957 r. dozna? wylewu krwi przy budowie alpinarium w parku

(przy kojcu). Ze wzgl?du na stan zdrowia musia? zrezygnowa? z pracy w ZOO.

Oko?o 1961 r. przeniós? si? do Warszawy, tam te? zmar? 14 lutego 1962. Zosta?

pochowany w Warszawie na Pow?zkach.
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Nabytki regionalne Ksi??nicy Zamojskiej
Kolekcja sierpie? - grudzie? 20llr.

1. Album pami?tkowy dla uczczenia b?ogos?awionego ojca ?wi?tego Jana Paw?a II:

z wdzi?czno?ci? za otrzymane przed 25 laty apostolskie b?ogos?awie?stwo dla

by?ych ?o?nierzy 9 Pu?ku Piechoty Legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej
i ich rodzin / oprac. Marian Stanis?aw Bronikowski. - Warszawa: ?wiatowy
Zwi?zek ?O?nierzy Armii Krajowej Okr?g Warszawa ?rodowisko 9 P.P. Leg.
Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej, 2011

2. Argasi?ski, Mieczys?aw: Konspiracja w powiecie lubaczowskim w latach

1939-1947/ Mieczys?aw Argasi?ski. - Rzeszów; Zwierzyniec: Obywatel
skie Stowarzyszenie "Ostoja", 2010

3. Baranowski, Zenon ?ukasz: Ziemia Janowska: mi?dzy lasami janowskimi
a wzgórzami Roztocza / Zenon ?ukasz Baranowski. - Wyd. 2. - Zamo?? :

Atut Biuro Promocji, 2011

4. Bielecka-Kasprowicz, Maria: "Cier? mi podajesz, dar twej mi?o?ci" / Maria

Bielecka-Kasprowicz; [iI. Anna J?drzejewska]. - [Zamo??] : Stowarzysze
nie Teatr Performer Instytut Sztuki Nowej, 2003

5. Bi?goraj: 430 lat miasta Bi?goraj 1578-2008 / [t?. Ma?gorzata Linek].- Bi?

goraj : Gmina Miasto Bi?goraj: Wydawnictwo Fotpress, 2008

6. Buraczy?ski, Jan: Roztocze: dzieje osadnictwa / Jan Buraczy?ski ; Uniwer

sytet Marii Curie-Sk?odowskiej, Wy?sza Szko?a Spo?eczno-Przyrodnicza im.

Wincentego Pola w Lublinie. - Wyd. 2. rozsz. - Lublin : Drukarnia i Wy
dawnictwo Akademickie Wy?szej Szko?y Spo?eczno-Przyrodniczej im.

Wincentego Pola, 2011

7. Cabaj, Lucyna: Zamo??: miasto idealne: przewodnik po Starym Mie?cie /

tekst Lucyna Cabaj, zdj?cia Jerzy Cabaj. - Zamo??: Fotpress, 2011

8. Caban, Ireneusz: Placówka Armii Krajowej Tyszowce : z dziejów 21 kom

panii / Ireneusz Caban. - Lublin: Oficyna Wydawnicza "Czas", 1999

9. Ca?e ?ycie folklorowi i m?odzie?y / pod red. Mieczys?awa Marczuka ; Uni

wersytet Marii Curie-Sk?odowskiej. Akademickie Centrum Kultury. - Lu

blin: Uniwersytet Marii Curie-Sk?odowskiej, 2000

10. Cybulska, Maja El?bieta: Potwierdzone istnienie: archiwum Stefanii Zahor

skiej / Maja El?bieta Cybulska. - Londyn: Pol. Fundacja Kulturalna, 1988

11. Darowska, Ewa: Gady i p?azy / [tekst Ewa Darowska, Agata Osowska ; zdj.
Rados?aw K?dzierawski et al.]. - Che?m: TAWA Taurogi?ski Waldemar:

na zlec. Stowarzyszenia Kulturalno-Edukacyjnego "Na Che?mskiej", 2010

12. Dembowski, Witold: "Hipopotam" : alianckie zrzutowisko broni ko?o Flo

rianki / Witold Dembowski. - Bi?goraj : Witold Dembowski, [2008]
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13.25 lat Zespo?u Pie?ni i Ta?ca .Zamojszczyzna" Zamojskiego Domu Kultury :

1985-2010 / [red. Anna Polska, Jolanta Kalinowska-Obst: oprac graf. i sk?ad Dag
mara Turek; fot. Janusz Dziurawiec, Tomasz Nizio?. - [Zamo??] : Abacus, 2010

·14. Dziedzic, Wojciech: Mi?dzy Hitlerem a Stalinem: Tomaszowskie od Wrze

?nia 1939 do Katynia / Wojciech Dziedzic. - Tomaszów Lubelski: Woj
ciech Dziedzic, 2011

15. Evrei u Lublini - Evrei u L'vovi : misca, pam'?t', su?asnist' / red. Ioanna Ze

ntar, Slavomir Acek ?urek ; Lublins'kij katolic'kij universitet Ioana Pavla II,

L'vivs'kij nacional'nij universitet imeni Ivana Franka. - Lublin: Lublins'kij

katolic'kij universitet Ioana Pavla II : Lublins'ka ?kola biznesu Fundacii

Rozvitku LKU, 2006

16. Flak, Bo?ena Anna: Powroty dobrych fal/Bo?ena Anna Flak. -

Zamo??;
Warszawa: Atut Biuro Promocji, 201 l

17. Fronczek, Zbigniew W?odzimierz: Przezwiska Lublina / Zbigniew W?odzi

mierz Fronczek. - Wyd. 2.-Lublin : Polihymnia, 2009

18. Frykowski, Janusz Adam: Niegrodowe starostwo tyszowieckie w latach

1519-1768 : studium spo?eczno-gospodarcze / Janusz Adam Frykowski ;

Muzeum Regionalne im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim. - Toma

szów Lubelski: Muzeum Regionalne im. Janusza Petera.-Lublin : Polihym
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IclKSI??KI, KTÓRE WARTO KUPI?

Dzia? Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Ksi??nicy Zamojskiej poleca:

Akovenko, Natalia Mikolaivn:a: Historia Ukrainy do 1975 roku. - Warsza

wa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

Jakowenko Natalia (ur. 1942 r.) autorka Historii Ukrainy do 1975 roku jest
ukrai?skim historykiem i filologiem klasycznym. Uko?czy?a filologi? klasyczn?
na Uniwersytecie we Lwowie. Podj??a prac? jako archiwistka, a pó?niej jako

pracownik naukowy Instytutu Ukrai?skiej Archiwistyki i ?ród?oznawstwa Na

rodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie. Obecnie jest profesorem i kierow

nikiem Katedry Historii Wydzia?u Humanistycznego Akademii Kijowsko -

Mohyla?skiej. Autorka ponad 160 prac i wydanej w 1997 r. w Polsce Historii

Ukrainy od czasów najdawniejszych do ko?ca XVIIJ wieku, za któr? zdoby?a
"Nagrod? Przegl?du Wschodniego".

Kontynuacj? tego wydawnictwa jest Historia Ukrainy do 1975 roku rozsze

rzona i wzbogacona przez zamieszczenie licznych reprodukcji i innych orygi
nalnych ilustracji. Jest to pozycja cenna i warna na naszym rynku wydawni
czym, poniewa? pokazuje dzieje Ukrainy, tak silnie zwi?zane z dziejami Polski,
z innej ukrai?skiej perspektywy.

W publikacji wyró?niono g?ówne okresy historyczne, które kszta?towa?y
aspekty polityczne, spo?eczne i kulturowe: epok? ksi???c? -

czyli okres Rusi

Kijowskiej; epok? polsko-litewsk?, a? do czasów Chmielnickiego; epok? ko

zack? do likwidacji hetmanatu u schy?ku XVIII w.

Historia Ukrainy do 1975 roku Wydawnictwa Naukowego PWN to równie?

edytorsko pozycja godna polecenia, wyposa?ona w tward? opraw? i warto?cio

wy materia? ikonograficzny.

Duenas, Maria: Krawcowa Z Madrytu.
- Warszawa: ?wiat Ksi??ki, 2011

Hiszpa?ska autorka Maria Duenas jest doktorem filologii angielskiej i wyk?a

dowc? akademickim. W swojej debiutanckiej ksi??ce Krawcowa z Madrytu z piety
zmem przedstawi?a realia sytuacji politycznej i spo?ecznej w czasie Wojny Domo

wej w Hiszpanii oraz n wojny ?wiatowej. Wyra?nie zaznaczone t?o historyczne,
doskonale, po??czone z porywaj?c? fabu?? zaciekawia i urzeka czytelnika.

Krawcowa z Madrytu to powie?? historyczno-sensacyjna z elementami dobrego

romansu, rozgrywaj?ca si? g?ównie w proniemieckim Madrycie, ale równie? w ko

lonialnym Maroku, gdzie dominuj? afryka?skie klimaty. Losy g?ównej bohaterki

Siry powi?zane s? z osobisto?ciami politycznymi, ale jednak pozostaje ona nadal

sob?, m?od? krawcow? - znakomit? w swoim fachu. Sira, dziewczyna oszukana

przez m??czyzn?, poszukuj?ca prawdziwej mi?o?ci, potrafi podnie?? si? z w?asnej
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tragedii, wykorzysta? swoje talenty i sta? si? wysokiej klasy modystk?, a nast?pnie

b?yskotliw? agentk? wywiadu o stalowych nerwach i b?yskawicmym refleksie.

Ksi??ka godna polecenia ze wzgl?du na aspekty historyczne, ma?o znane

polskiemu czytelnikowi i rozwój akcji trzymaj?cej w napi?ciu.

Kofta, Krystyna: Ma?a encyklopedia ma??e?ska. - Warszawa: W.A.B., 2012

Krystyna Kofta znakomita pisarka i felietonistka publikuj?ca mi?dzy innymi
w "Twoim Stylu" i w "Nowych Ksi??kach", autorka powie?ci (Wizjer, Wybór,

Z?odziejka pami?cii, ksi??ek publicystycznych i dramatów oraz s?uchowisk ra

diowych (Stare wied?my, Sa/on profesora Mefisto, P?powina) jako wnikliwy
obserwator rzeczywisto?ci obja?nia czytelnikom zmieniaj?ce si? zjawiska ?ycia

spo?ecznego w swojej najnowszej publikacji Ma?a encyklopedia ma??e?ska.

Wybór hase? jak sugeruje ju? sam tytu? odnosi si? do ma??e?stwa i rodziny
oraz wszystkiego co w konsekwencji si? z tym wi??e. Poszczególne definicje u?o

?one alfabetycznie, potraktowane cz?sto w sposób ironiczny, obrazuj? mi?dzy
ludzkie relacje we wspó?czesnym spo?ecze?stwie. Autorka w swojej encyklopedii
zamie?ci?a równie? ca?kiem nowe zjawiska m.in.: bamboccioni ("Starsze dzieci

nie chc? dorasta?, co drugi facet i co trzecia kobieta po 34 roku ?ycia mieszka

z rodzicami.( ... J. Decyduje wygoda, liberalne wychowanie pozwalaj?ce na trak

towanie domu jak hotelu i nie tylko ze ?niadaniem, lecz z pe?nym wy?ywieniem,

sprz?taniem, praniem i wygodami."); zwyk?e dni ?wi?teczne ("?wi?ta zwyk?e,

czyli niedziele, to czas przeznaczony na ?ycie rodzinne, z którym nie wiadomo co

zrobi?. Dlatego cz?sto widzimy ca?e rodziny, które po karnym odbyciu mszy

?wi?tej lub coraz cz??ciej bez nabo?e?stwa po niedzielnym wylegiwaniu si?
w ?ó?kach snuj? si? po centrach handlowych."); pornografia ma??e?ska i inne.

W czasach wci?? zmieniaj?cej si? obyczajowo?ci zdezaktualizowa?y si? jed
noznaczne do tej pory terminy takie jak: ma??e?stwo, bezp?odno??, wychowanie

seksualne, partnerstwo. Specyficzny styl Krystyny Kofty traktuj?cy temat

w humorystyczny cz?sto groteskowy sposób, ale jednocze?nie otwarcie i bez

skr?powania, to atuty tej ksi??ki. Warto si?gn?? po Ma?? encyklopedi? ma??e?

sk? w wolnej chwili lub przy okazji po ci??kim dniu, dla relaksu przeczyta? kil

ka hase? i nabra? dystansu do niektórych spraw czy zjawisk.

?ozi?ska, Maja, ?ozi?ski Jan: W przedwojennej Polsce: ?ycte codzienne

i niecodzienne. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

Maja ?ozi?ska od 20 lat zajmuje si? histori? obyczaju polskiego w XIX

wieku, a tak?e w okresie mi?dzywojennym. Razem z m??em Janem ?ozi?skim

wyda?a szereg publikacji o tej tematyce m.in. Wokó? kuchni i sto?u (1994), Bale

i Bankiety Drugiej Rzeczypospolitej (1998) oraz obecne wydanie W przedwo

jennej Polsce: ?ycie codzienne i niecodzienne.

Na kartach tej publikacji czytelnik odnajduje wspomnienia, anegdoty i cieka

wostki, które wzbogacaj? szczegó?owo zebrane fakty historyczne, uzupe?nione

unikalnymi zdj?ciami, g?ównie z Narodowego Archiwum Cyfrowego.
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?ycie codzienne II Rzeczypospolitej, jak pokazuje ta ksi??ka, to: rado??

z odzyskanej niepodleg?o?ci, szybkie zmiany spo?eczne i techniczne, ale rów

nie? zmaganie si? z bied? i zacofaniem ni?szych warstw spo?ecznych oraz od

budow? i rozwojem kraju. M?ode pa?stwo musia?o odbudowa? przemys?, rolnic

two, transport, stworzy? w?asny skarb i walut?, administracj? pa?stwow?
i armi?. Polska by?a zobowi?zana okre?li? swój ustrój i polityk? zagraniczn?
oraz unormowa? stosunki z mniejszo?ciami narodowymi. Najtrudniejsze jednak
okaza?o si? scalenie ziem by?ych zaborów w jeden organizm pa?stwowy i zatar

cie dysproporcji w rozwoju gospodarczym kraju mi?dzy wschodem a zacho

dem, co obrazuje w ksi??ce sytuacja w ró?nych miastach na terenie kraju.
Lata mi?dzywojenne to tak?e kwitn?ce ?ycie towarzyskie, rozwój kabaretu, re

wii i kina - w 1921 r. w Polsce czynnych by?o ok. 400 kin. Pierwsza rewia "Wiwat
wolno??" da?a przedstawienie w Warszawie ju? 11 listopada 1918 r. W nast?pnym
roku ruszy? najs?ynniejszy kabaret tego okresu "Qui Pro Quo", do którego teksty
pisali m. in.: Marian Hemar i Julian Tuwim. Swoje kariery artystyczne zaczyna?y:
Hanka Ordonówna, Mira Zimi?ska, AdolfDymsza i Eugeniusz Bodo.

Z licznych czarno-bia?ych fotografii zamieszczonych W przedwojennej Pol

sce: ?ycie codzienne i niecodzienne spogl?daj? znani aktorzy i przypadkowi
przechodnie, zadziwiaj? obrazy ulic pe?ne reklam, aut i ludzi w ruchu miejskim.
Dzi?ki tej publikacji mo?na poczu? fascynuj?c? atmosfer? tamtych lat.

Mann, Wojciech, Materna, Krzysztof: Podr??e ma?e i du?e czyli jak zostali

?my ?wiatowcami. - Kraków: Znak, 2011

Podro?e ma?e i du?e to kolejne przedsi?wzi?cie znanych osobowo?ci i saty

ryków, twórców niezapomnianych programów: "MdM", "Za chwil? dalszy ci?g

programu", "M kwadrat".

Na kartach ksi??ki odnajdujemy opisy przygód z podró?y: czasem mro??cych
krew w ?y?ach, czasem tragicznych i ?miesznych, ale zawsze opowiedzianych
z olbrzymim poczuciem humoru. Autorzy wspominaj? czasy PRL-u w krzywym
zwierciadle i cho? wydarzenia s? prawdziwe, wydaj? si? dzie?em zr?cznego saty

ryka (spotkanie z sycylijsk? mafi?). Obaj potrafi? opowiada? i roz?miesza? bez

specjalnego wysi?ku, z wielkim dystansem do samego siebie. Podr??e ma?e i du?e

to równie? ksi??ka o prawdziwej, m?skiej przyja?ni, ilustrowana ogromn? kolek

cj? zdj?? podpisanych celnymi spostrze?eniami i zabawnymi komentarzami, które

mog? roz?mieszy? czytelnika do ?ez.

Podobnie jak RockMann - pierwsza ksi??ka wspomnieniowa Wojciecha
Manna - Podr??e ma?e i du?e maj? szans? sta? si? prawdziwym bestsellerem.

Nurowska, Maria: Drzwi do piek?a. - Kraków: Wydaw. Znak, 2012

Maria Nurowska (1944- ) popularna, polska powie?ciopisarka i nowelistka

uko?czy?a filologi? polsk? i s?owia?sk? na Uniwersytecie Warszawskim. Debiu

towa?a w 1974 r. na ?amach czasopisma "Literatura". Od tego czasu wyda?a sze

reg publikacji m.in. sztuki teatralne, opowiadania, powie?ci dla m?odzie?y i po-
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ruszaj?ce tematyk? spo?eczn?, ale g?ównie zajmuje si? problemami zwi?zanymi
z losem kobiet.

O nich te? opowiada najnowsza ksi??ka Marii Nurowskiej Drzwi do piek?a.
Mimo wszystko jest to nietypowa dla twórczo?ci pisarki powie??, przejmuj?ca
i mocna w swoim przekazie, równie? ze wzgl?du na j?zyk. Tytu?owym piek?em

jest wi?zienie dla kobiet, a drzwiami toksyczne ma??e?stwo, w wyniku którego
dochodzi do zabójstwa m??a. Drzwi przekracza Daria Tarnowska, pisarka, która

musi odnale?? si? w wi?ziennej, makabrycznej rzeczywisto?ci, pe?nej okrucie?

stwa osadzonych kobiet. W wi?zieniu kobiety ?yj? w pewnej hierarchii opartej
na w?adzy, pozycji i seksie. Brutalno?? wi?ziennego, upokarzaj?cego ?ycia po

t?guj? warunki bytowe, g?ównie przepe?nienie. W jednej celi mieszkaj? recydy
wistki i osoby z wyrokami za przest?pstwa gospodarcze. Jest to równie? swoiste

studium psychiki kobiety, która dokona?a zabójstwa. Autorka udowadnia, ?e

brak mi?o?ci matki, w dzieci?stwie, a tak?e nieprawdziwa mi?o?? ma??e?ska,

oparta na z?ych intencjach, nielojalno?? i ob?uda m??a, prowadz? do zachwiania

warto?ci moralnych i w konsekwencji do patologii oraz zbrodni.

Materia?y do powie?ci autorka zbiera?a, jak sama mówi w wypowiedzi cy

towanej na ok?adce, w?a?nie w wi?zieniu dla kobiet. Problem przest?pczo?ci
i agresji kobiet wci?? narasta, a o reformie wi?ziennictwa i braku resocjalizacji

prawie si? nie mówi, a je?eli nawet wywo?uje si? ten temat to w negatywnym

kontek?cie, Powie?? Drzwi do piek?a Marii Nurowskiej mo?e sta? si? wi?c im

pulsem do szerokiej dyskusji spo?ecznej.

Robinson, Michael, Ormiston Rosalind: Art Deco: zloty wiek sztuk graftez

nycll. - Warszawa: Wydawnictwo "Arkady", 2011

Twórcy nowej publikacji po?wi?conej sztuce pocz?tkuXX w. - art deco Mi

chael Robinson i Rosalind Ormiston wyk?adowcy i autorzy wydawnictw na te

mat historii sztuki brytyjskiej oraz historii wzornictwa. Robinson pocz?tkowo

pracowa? jako marszand sztuki, prowadz?c w?asn? galeri? w Sussex, a nast?pnie

rozpocz?? b?yskotliw? karier? na Uniwersytecie Kingston w Surrey. Ormiston

równie? na Uniwersytecie Kingston specjalizuje si? w problematyce cywilizacji

klasycznej, w?oskiego renesansu i architektury wspó?czesnej.
Art Deco: z?oty wiek sztuk graficznych to pi?knie wydany album, który

w przyst?pny sposób opisuje genez? i cechy stylu oraz przedstawia najwa?niej

szych reprezentantów i ich dzie?a. Autorzy podzielili publikacj? na trzy rozdzia?y

omawiaj?ce g?ówne zjawiska charakteryzuj?ce epok?: Ruch, Mod?, Reklam?. Czas

?wietno?ci art deco to dwudziestolecie mi?dzywojenne, a za pocz?tki przyjmuje si?
1909 r., natomiast kres stylu przynosi II wojna ?wiatowa. W albumie ?wietnie do

brano liczne ilustracje, przedstawiaj?ce grafiki, reprodukcje plakatów, fotografie
bi?uterii i rze?by. Ka?dy z przedstawionych obrazów posiada dok?adny opis pre

zentuj?cy autora dzie?a, jego tytu? oraz rodzaj i rok uko?czenia. Dodatkowo za

mieszczono informacj?, gdzie eksponat si? znajduje i przyk?ad podobnej pracy.
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Album Art Deco: z?oty wiek sztuk graficznych jest jak najbardziej godny pole
cenia pod wzgl?dem merytorycznym i wydawniczym. Starannie zaprojektowana
typografia zw?aszcza efektowna, ozdobna obwoluta z wystylizowan? sylwetk?
kobiec? (grafika autorstwa Erte "Urzeczenie s?aw?"), sprawiaj?, re ksi??k? mo?na

potraktowa? równie?jako luksusowy przedmiot w stylu epoki.

Literatura:

-

Robinson, Michael, Ormiston Rosalind: Art Deco: z?oty wiek sztuk gra

ficznych. Warszawa: "Arkady", 2011

-

"Nowe Ksi??ki" nr 1/2012 s. 49

Rychter Anna: Trener duszy. - Gdynia: Nova Res - Wydawnictwo Innowa

cyjne,2011
Anna Beata Rychter urodzona w 1963 r. w Che?mie. Uko?czy?a Wydzia? Historii

UMCS w Lublinie. Obecnie zwi?zana z Zamo?ciem, gdzie mieszka i pracuje.
Trener duszy jest drug? ksi??k? autorki po wydanej w 2010 r. tyj?cej

w Polsce i inne stany niewa?ko?ci. W swojej nowej powie?ci Anna Rychter sku

pia si? na w?asnych przemy?leniach i obserwacjach otaczaj?cej rzeczywisto?ci.

Motywem przewodnim ksi??ki jest ,jesienna mi?o??", która mo?e przyj??
nieoczekiwanie w ka?dym wieku, kiedy wydaje si?, re nic ju? nie mo?e si?
zmieni? w naszym pouk?adanym ?yciu, Nowa mi?o?? burzy "porz?dek ?wiata"

i zmusza do g??bokich refleksji nad dotychczasowym bytem. Bohaterka pod
wp?ywem gwa?townego uczucia inaczej postrzega siebie i swoich bliskich, ana

lizuje i przewarto?ciowuje wydarzenia, które j? dotkn??y oraz ukszta?towa?y.
Przy okazji przemy?le? relacjonuje codzienno?? ma?ego miasta p?yn?c? w?a

snym torem ze swoimi dramatami, osiedlowym kolorytem i anegdotami.
Pod wp?ywem lektury Trenera duszy dochodzi si? do wniosku, ?e w ?yciu

jednej osoby odbijaj? si? historie innych i s? z nim nieroz??cznie zwi?zane, cza

sem pozostawiaj?c pi?tno, czasem mi?e lub mniej mi?e wra?enie, a czasem tylko
zapach czy kolor.

Maria Sk?odowska-Curie: fotografia / koncepcja i oprac. graf. Maciej Sa

dowski; wybór tekstów Ma?gorzata Sobieszczak-Marciniak. -

Wydaw. Stu

dio Emka, Warszawa, 2011

Z okazji 100 rocznicy wr?czenia Marii Sk?odowskiej-Curie Nagrody Nobla

(1911 r.) w dziedzinie chemii wydawnictwo .Emka" opublikowa?o album Maria

Sk?odowska-Curie: fotografia, w którym zamieszczono ok. 300 zdj??, kopii do

kumentów, przedruków wierszy oraz rysunków. Materia?y fotograficzne
i dokumentacyjne pochodz? z Muzeum Marii Sk?odowskiej-Curie w Warszawie.

Dope?nieniem fotografii i rycin (równie? w?asnych noblistki) s? fragmenty
listów i zapisków, które zosta?y wybrane i opracowane przez dyrektor muzeum

Ma?gorzat? Sobieszczak-Marciniak. Wiele z tych unikalnych materia?ów nie

by?o nigdy wcze?niej publikowanych, jednak ich wyraz i ekspresyjna forma
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przekazu zainspirowa?y twórców albumu, który otwiera cykl po?wi?cony wy

bitnym postaciom polskiej nauki, kultury, sztuki i polityki.

Album fotograficzny jako nowatorska forma publikacji, pozbawiona subiek

tywnego komentarza, pozostawia odbiorcy swobod? interpretacji, jest wspania

?ym narz?dziem edukacji m?odzie?y, dla której obraz jest bardzo wa?nym ?ró

d?em wiedzy. Dzi?ki wspó?czesnym mo?liwo?ciom technicznym m.in. du?ym

powi?kszeniom, mo?na w tych zdj?ciach odkry? szczegó?y wcze?niej niezauwa

?alne, a du?o mówi?ce o epoce, prywatnym ?yciu czy osobowo?ci Marii Sk?o

dowskiej-Curie. Fotografie ukazuj? bohaterk? nie tylko jako wielk? uczon? ob

racaj?c? si? w kr?gach naukowych, ale równie? jako osob? ca?kowicie prywat

n?, prawdziw? kobiet? o wyj?tkowej sile charakteru, spe?niaj?c? si? w pracy,

mi?o?ci i macierzy?stwie.

St?czek, Marek: Prezentacja publiczna: mów komunikatywnie, oryginalnie,

przekonujqcol, - Warszawa: EdisonTeam.pl, 2011

Marek St?czek prowadzi doradztwo i szkolenia z zakresu innowacyjnego

my?lenia i zarz?dzania. Opracowuje i przeprowadza warsztaty z prezentacji pu

blicznej, nakierowane g?ównie na efektywno?? przekazu.

Ksi??ka wydana przez EdisonTeam.pl zosta?a oparta na do?wiadczeniach

trenerów - praktyków. W prosty, uporz?dkowany sposób podany jest schemat

prezentacji, opisany przyst?pnym j?zykiem. W ka?dej cz??ci autor przytacza

przyk?ady, które zapadaj? w pami?? i pomagaj? opanowa? nieodzowne zasady.

Powy?sza publikacja jest cenn? pomoc? zarówno dla osób, których profesja

wymaga kontaktu ze s?uchaczami jak i dla tych, którzy nie maj? wielkiego do

?wiadczenia w dziedzinie prezentacji, m.in. dla maturzystów.
Jest to znakomity podr?cznik, aby przygotowa? si? do prezentacji publicznej

przed szerszym audytorium, jak i do zastosowania na co dzie?. Ksi??ka Marka

St?czka pozwala zg??bi? sztuk? prezentacji, gdy? zwraca uwag? na istotne

aspekty: pierwsze wra?enie, tre?? i postaw?.

Szymborska, Wis?awa: Milczenie ro?lin. - Kraków: Znak, 2012

Nowy tomik wierszy Wis?awy Szymborskiej Milczenie ro?lin wydany ju?
w 2012 r., zachwyca jak zwykle oryginalnym spojrzeniem poetki na ?wiat i ?ycie,
ale równie? pi?kn? opraw? graficzn?. Wyboru wierszy o tematyce zwi?zanej z natu

r? dokona?a i materia?em fotograficznym uzupe?ni?a Joanna Gromek-Illg.
Wis?awa Szymborska, jak wiemy, jest laureatk? licznych nagród literackich,

w tym tej najwa?niejszej Nagrody Nobla w-1996 r., co potwierdza jej kunszt

i rang?. Zadebiutowa?a w 1945 r. wierszem Szukam s?owa na ?amach ,,Dzien
nika Polskiego", pierwszy tomik wierszy Dlatego ?yjemy ukaza? si? w 1952 r.,

kolejny Pytania zadawane sobie 1954 r., ale dopiero Wolanie do Yeti z 1957 r.

podbi?o serca czytelników. Kolejne tomy Sól z 1962 r. i Sto pociech z 1967 r.

rozmi?owa?y w poezji poetki i przekona?y do niej szerszy kr?g odbiorców.

W tym czasie na ?amach czasopism literackich: "?ycia Literackiego", .Pisma",
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"Odry" a od 1993 r. w "Gazecie Wyborczej" ukazywa?y si? Lektury nadobo

wi?zkowe -

felietony literackie. Kolejne tomiki poetyckie publikowano m.in.

w "Znaku" oraz "Czytelniku" i wci?? by?y entuzjastycznie przyjmowane.

N?jnowszy tom Milczenie ro?lin równie? nie mo?e pozostawi? czytelnika

oboj?tnym, nawet najbardziej wybrednego. Pi?kna szata graficzna z motywami

ro?linnymi, opracowana w nowoczesnym uj?ciu, przyci?ga uwag? i zach?ca do

lektury poezji w najlepszym stylu. Wis?awa Szymborska zastanawia si? tu po

raz kolejny, czym jest nasze istnienie, jak zrozumie? sens bycia cz?owiekiem

w porównaniu z egzystencj? innych ?ywych istot.

W tytu?owym wierszu Milczenie ro?lin poetka stwierdza, ?e przyroda, która

towarzyszy nam w podró?y przez ?ycie, znana i nazwana przez cz?owieka, tak

naprawd? niemo?liwa jest do zg??bienia, gdy? rozmowa z ni? nie istnieje,
a cz?owiek jest dla niej nikim. W tomiku tym dalej rozwijany jest równie? motyw

podró?y przez ?ycie m.in. w wierszu Kilkunastoletnia czy Ka?u?a. Autorka spo

gl?da wstecz na swoje dzieci?stwo i m?odo??, przytacza wydarzenia dnia co

dziennego, które czasem wzbudza?y w niej l?ki i stwierdza, ?e nie jest ju? t? sam?

osob? co na pocz?tku drogi: inaczej my?li, mówi i otacza si? innymi lud?mi.

Jak w ca?ej swojej twórczo?ci tak i tu, poezja Szymborskiej przejmuje czy

telnika zdumieniem w postrzeganiu ?wiata i cz?owieka, przekonuje, ?e wszystko
co wydaje si? prozaiczne i znane, tak naprawd? jest niepoj?te.

Literatura:
- Polska Bibliografia Literacka. Instytut Bada? Literackich PAN w Warszawie

Agnieszka Szewczuk

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

Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y Ksi??nicy Zamojskiej poleca:

Widzowska-Pasiak, Agata: Myszka Precelka si? nie nudzi. Warszawa: Wy
dawnictwo WILGA SA, 2010

Orzeszkowo - malutkie miasteczko, a w nim biblioteka - stara, starsza na

wet od babci i dziadka. Tu w?ród ksi??ek i przykurzonych rega?ów obok o?miu

tysi?cy moli ksi??kowych i paj?ka Pleciucha uwi?a sobie gniazdo ca?a mysia
rodzina z tytu?ow? Precelk? na czele. Po s?siedzku mieszka?a równie? pani Do

da - bibliotekarka wraz ze swoim kotem - Animrumru. Lecz to nie wszyscy

mieSzka?cy starej biblioteki. Bardzo cz?sto bowiem go?ci?a tu "Nuda" - "sta?a

Oparta o pó?k? z czasopismami lub siedzia?a na parapecie i gra?a wszystkim na

nosie". Precelka - rezolutna, sprytna i troch? psotna myszka, nie lubi?a nudy.
Postanowi?a j? przegoni?, urozmaicaj?c tym samym ?ycie wszystkich miesz

ka?ców biblioteki. W pogoni za przygod? myszka wyrusza do pokoju pani bi-
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bliotekarki, gdzie psoci bez miary, zabiera m?odsze rodze?stwo do "StrefY

Ludzkiej Niechlujno?ci" i proponuje mecz w koszykówk?. Pod pretekstem tej

gry myszki nie?wiadomie sprz?taj? park. Autorka doskonale wie, ?e gdyby za

proponowa?a sprz?tanie jako sposób na nud?, zapewne straci?aby uznanie

w oczach dzieci - bo przecie?, które z dzieci lubi sprz?ta?? Ta nieciekawa czyn

no?? (swoisty sposób na nud?) zostaje skutecznie zamaskowana w tek?cie, a za

ufanie ze strony dzieci nienaruszone. W jaki sposób?

Precelka, to niezwyk?a myszka, która w swoim tajnym Sekretniku zmy?lnie
zapisuje swoje z?ote my?li na podsumowanie dnia: "Warto uprawia? sport. War

to bawi? si? w mi?ym towarzystwie. Warto zrobi? co? po?ytecznego. Warto

mie? swój sposób na nud?" (cho?by by?o to sprz?tanie). Bohaterka staje si?

niezawodnym doradc? najm?odszych, pozostawiaj?c im jednak miejsce na w?a

sn? inwencj? w d??eniu do pokonania nudy.
Autorka podkre?la równie? zalety czytania ksi??ek. One przecie? "szepcz?

swoje przedziwne opowie?ci" i mog? doskonale wype?ni? wolny czas.

Niezwykle m?dra seria przygód Myszki Precelki, napisana z wielk? wra?li

wo?ci?, humorem, z subtelnymi ilustracjami, poruszaj?ca istotne dla maluchów

problemy (nudy, poszukiwania przyja?ni, dzieci?cych psikusów). W bohaterce

dzieciaki odnajd? samych siebie, a doros?ym zapewne spodoba si? cho?by sam

zamys? autorki.

Zar?bska, Edyta: Zosia i fio?kowy kapelusz. Pozna?: Publicat S.A, 2011

Ma?a Zosia, dziewczynka jakich wiele we wspó?czesnym ?wiecie, ma

wszystko o czym tyko marzy. Rodzice dbaj? o to aby ich córce niczego nie bra

kowa?o. Dziewczynka ma w?asny pokój z ró?owymi zas?onkami, ogród, pó?ki

pe?ne lalek ( ... ), a jednak ci?gle jest smutna. Dlaczego? Przecie? wydawa? by si?

mog?o, ?e to szczyt marze? ka?dego dziecka. A jednak nie. Autorka w zmy?lny

sposób pokazuje, ?e w ?yciu równie istotne s? potrzeby duchowe: akceptacja, mi

?o??, zrozumienie, których zaspokojenie pozwala nam uwierzy? we w?asne si?y
i mo?liwo?ci. I wcale nie potrzeba do tego wiele. Mo?e jedynie wystarczy dobre

serce babci, jej fio?kowy ,,zaczarowany" kapelusz z niebiesk? wst??k? i nieza

wodna rada: ,je?li b?dziesz go nosi?, wszystko zacznie si? udawa?". Kapelusz
odmienia ?ycie dziewczynki w nadzwyczajny sposób, a goszcz?cy na twarzyczce
smutek pryska w nieznane. W jaki sposób Zosia przegoni?a smutek, jak zdoby?a

przyjació? i uznanie w szkole i czy fio?kowy kapelusz babci rzeczywi?cie by? za

czarowany?
-

przeczytajcie sami.

Pi?kna ksi??eczka dla dzieci jak i dla doros?ych, której lektura w prosty spo

sób przedstawia jak uwierzy? we w?asne si?y, zbudowa? pozytywny wizerunek

siebie, zaakceptowa? sw? osob?, kszta?towa? samodzielno??. I wcale to nie cza

ry przyczyniaj? si? ku temu, a ponadczasowa my?l ,,najwa?niejsze jest dobro

w sercu i u?miech na twarzy"
- która to dla wielu osób mo?e sta? si? drogocen

n? wskazówk?, tym "fio?kowym kapeluszem", który pomaga uwierzy? w siebie.
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Pi?knie ilustrowana przez Ew? Nawrock? ksi??ka, z serii Pierwsze czytanki

ujmuje prostym tekstem, a du?e litery i kolorowe ilustracje zapewne zach?c?

najm?odszych czytelników do samodzielnej lektury. Doskona?a do wykorzysta
nia w biblioterapii.

Zar?bska, Edyta: Antek i stara jab?onka. Pozna?: Publicat S.A ,
2011

Sielskie wakacje u dziadków, cicha chatka z czerwonym dachem i drzwiami

zamykanymi na k?ódk?, babcia krz?taj?ca si? kuchni i dziadek dogl?daj?cy go

spodarstwa. Te same kochane krajobrazy, las, polne drogi, ??ka i co roku ta sa

ma ukochana jab?onka z naj s?odszymi na ?wiecie jab?kami. Tak ma?y Antek

wspomina? czas sp?dzony na wsi. Jednak tego lata by?o inaczej. Jego ulubiona

jab?onka nie wyda?a ?adnego owocu, zacz??a usycha? i na dodatek mia?a ust?pi?
miejsca nowo powstaj?cej drodze. Tego by?o ju? za wiele. Antek przyst?pi? do

dzia?ania! Jednak w jaki sposób kilkuletni ch?opiec móg? powstrzyma? drwali

i ocali? ukochane drzewo? Najpierw je przytuli?, potem wykopa? rów w stron?

jab?onki, by ten wype?ni? si? wod? z pobliskiej rzeczki. Gdy ta by?a ju? dosta

tecznie podlana, ch?opiec zbudowa? na jej ga??zkach pi?kny domek ze s?omia

nym dachem. Jego pracowito?? docenili i zarazem nagrodzili robotnicy, którzy
pozostawili drzewo prowadz?c drog? nieco inn? tras?. Ale czy jab?onka o?y?a?

Aby pozna? odpowied? ma?y Antek musia? poczeka? do przysz?ego lata ...

Doskona?a ksi??eczka, która pokazuje, i? w imi? mi?o?ci warto walczy?
z przeciwno?ciami losu, wierzy? w s?uszno?? swojego dzia?ania, chocia? czasa

mi wymaga to bardzo du?ego nak?adu si?, zmagania si? z trudno?ciami, a na

efekty swoich dzia?a? niejednokrotnie trzeba poczeka?.
To kolejna, biblioterapeutyczna ksi??eczka z serii Pierwsze czytanki, kolo

rowo zilustrowana przez Anit? G?owi?sk?, z prostym, zrozumia?ym i jak?e wy

mownym dla ma?ego czytelnika tekstem.

Joanna Grabczak
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IclsBP
Zamojskie Spotkania Literackie 2011

30 wrze?nia rozpocz??y si? w bibliotekach powiatu zamojskiego kolejne

Zamojskie Spotkania Literackie, w ramach których odby?o si? 12 spotka? autor

skich z Mart? Fox, Krystyn? ?migielsk? oraz Ann? Dziewit - Meller i Marci

nem Mellerem.

Z m?odymi czytelnikami z Krasnobrodu i Suchowoli spotka?a si? Marta Fox

znana g?ównie dziewcz?tom, autorka 30 niezwykle popularnych w?ród m?odzie

?y ksi??ek. W swoich powie?ciach porusza wa?ne problemy m?odych ludzi:

pierwsza mi?o??, problemy szkolne, przemoc w rodzinie, dokonywanie trudnych

wyborów, itp. Ka?da jej nowa ksi??ka staje si? bestsellerem, a Magda. doc mie

?ci si? w kanonie lektur szkolnych. Nic dziwnego wi?c, ?e autorka spotka?a si?
z du?ym zainteresowaniem zarówno w?ród m?odzie?y, jak te? doros?ych (na

uczycieli, bibliotekarzy). Uczestnicy zadawali mnóstwo pyta?, dyskutowali,

kupowali ksi??ki, prosili o autografy. Niektórzy, zw?aszcza próbuj?cy pisa?
w?asne utwory zostali zaproszeni do trwalszych kontaktów - korespondencyjnie
lub poprzez blog systematycznie prowadzony przez Mart? Fox. Jeszcze tego

samego dnia Pani Marta rozmawia?a z czytelnikami ze Zwierzy?ca, gdzie przy

jecha?a na zaproszenie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki.
11 i 12 pa?dziernika w bibliotekach w Wysokiem i Starym Zamo?ciu odby?y

si? spotkania z niecodziennymi go??mi - Ann? Dziewit-Meller i Marcinem

Mellerem, autorami niedawno wydanej ksi??ki Gaumard?os! Opowie?ci z Gru

zji. Go?cie zafascynowani nie tylko gruzi?sk? kultur?, ale te? lud?mi, ich sposo

bem pojmowania ?wiata, barwnie opowiadali o tym niezwyk?ym zak?tku nasze

go globu. Dzi?ki swej otwarto?ci zjednali sobie uczestników spotka?, których

w??czyli do aktywnego udzia?u w dyskusji. Pada?o wiele pyta?, na które go?cie

ch?tnie odpowiadali. Na zako?czenie spotka? mo?na by?o kupi? ksi??k? i doby?

autograf.
Równie? w pa?dzierniku trzydniowy cykl spotka? z czytelnikami naszych

bibliotek odby?a, mieszkaj?ca na Dolnym ?l?sku Krystyna ?migielska, autorka

ksi??ek zarówno dla dzieci m?odszych i starszych, jak te? dla doros?ych. Jej spo

tkania by?y bardzo ró?norodne ze wzgl?du na zró?nicowane grupy czytelników,
z którymi rozmawia?a. Dla najm?odszych pe?ne by?y humoru i zabawy, g?ównie
z powodu prezentowanych rekwizytów. Najwi?cej emocji wzbudza?a Tekla -

porcelanowa lalka, tytu?owa bohaterka ksi??ek dla najm?odszych. Dzi?ki niej
autorka ?atwo nawi?zywa?a kontakt z uczestnikami, propagowa?a swoj? twór

czo??, ale te? pokazywa?a dzieciom pozytywne warto?ci jakie nios? ze sob?

ksi??ki.
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M?odzie?y gimnazjalnej w grabowieckiej bibliotece publicznej Pani ?mi

gielska zaprezentowa?a monodram zatytu?owany Ptaki, nios?cy ze sob? du?y
?adunek emocjonalny, poruszaj?cy problem samotno?ci. Wszystkie spotkania
bardzo podoba?y si? ich uczestnikom. W ci?gu trzech dni autorka odwiedzi?a

8 bibliotek spotykaj?c si? tam z potencjalnymi czytelnikami. Wielu z nich zaku

pi?o ksi??ki, wielu poprosi?o o autografy, niektórzy ju? po spotkaniach prowa

dzili indywidualne rozmowy z pisark?.
Wszyscy bibliotekarze, którzy przygotowali w swoich bibliotekach spotka

nia autorskie zgodnie stwierdzili, ?e zainteresowanie ksi??kami poznanych auto

rów znacznie wzros?o. ?adna ich ksi??ka nie le?y na pó?ce.

Zamojskie Spotkania Literackie odby?y si? dzi?ki dofinansowaniu jakie Za

mojskiemu Oddzia?owi Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich uda?o si? pozy

ska? ze Starostwa Powiatowego w Zamo?ciu. Stowarzyszenie przyst?pi?o do

otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w zakresie kultury. Cz??? spo

tka? sfmansowana zosta?a z bud?etów bibliotek gminnych, które ch?tnie w??
czy?y si? w organizacj? spotka? autorskich dla swoich czytelników.

Danuta Zwoli?ska
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IclKRONIKA
Kronika bibliotek publicznych powiatu zamojskiego

n pó?rocze 2011 roku

- wybór-

ZAMO??

lipiec / sierpie?
• 50 lat Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego -

uroczysto?ci jubile
uszowe ZTF; w programie, m.in. otwarcie wystawy prezentuj?cej dzia?al

no?? i dorobek ZTF - Ksi??nica Zamojska
• O pisarstwie Haruki Murakamiego - spotkanie Dyskusyjnego Klubu

Ksi??ki - Ksi??nica Zamojska
• Zachowaj pi?kno Roztocza na kolejne tysi?clecia

-

wystawa prac laureatów

i uczestników XI edycji Regionalnego Konkursu Ekologicznego - Centrum

Informacji Ekologicznej KZ

• Wakacje w bibliotece - zaj?cia biblioteczne dla dzieci i m?odzie?y; w pro

gramie ró?ne formy sp?dzenia czasu wolnego: g?o?ne czytanie, gry i zabawy,

dyskusje nad ksi??kami, konkursy. Spotkania odbywa?y si? 2 razy w tygo
dniu w ramach projektu "Czytanie ksi??ek dobrym nawykiem", wspó?fi

nansowanego przez UM Zamo?? - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ, FB

nr 1,2,3,4,6
• Puchatkowe spotkania - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne dla dzieci w wie

ku od 3 do 5 lat, w których udzia? bior? opiekunowie dzieci. W programie
m.in.: g?o?ne czytanie, zabawy ruchowe, edukacyjne i integracyjne - Od

dzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Spotkanie z ba?ni? w bibliotece - impreza czytelnicza dla p6?kolonistów
z Klubu Harcerskiego WIKING - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Otwórzmy drzwi wra?liwo?ci - impreza czytelnicza dla dzieci niepe?no
sprawnych - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• DO OJCZiZNY WR6? -pielgrzymki Jana Paw?a II do Polski -

wystawa
-

O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych KZ

• Romans czy sensacja?
- wakacje z ksi??k? -

wystawa
- FB nr 5

wrzesie?

• Mi?osz. Miejsca, ludzie, wiersze -

wystawa zrealizowana w ramach obcho

dów ROKU MI?OSZA - Ksi??nica Zamojska, WBP w Lublinie

• Promocja tomiku wierszy Oczy ks. Krzysztofa Guzowskiego w ramach

XVII Tygodnia Kultury Chrze?cija?skiej; prowadzenie: Bo?ena Fomek

i Piotr Linek - Ksi??nica Zamojska
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B?ogos?awiony Jan Pawe? II na widokówkach i kartkach pocztowych -

wy

stawa filokartystyczna w ramach XVII Tygodnia Kultury Chrze?cija?skiej
- Ksi??nica Zamojska

•

Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie 1816-1945 kamieniem milowym

spó?dzielczo?ci rolniczej -

wystawa zrealizowana w ramach Europejskich
Dni Dziedzictwa - Ksi??nica Zamojska

•

Lwów -

wystawa fotografii Micha?a Banasia w ramach Zamojskiego Tygo
dnia Fotografii - Ksi??nica Zamojska

•

Realizacja projektu "Czytanie ksi??ek dobrym nawykiem" wspó?finanso

wanego przez UM Zamo??. W programie m.in.: spektakle teatralne Spójrz
na mnie, Bia?a pu?apka, Carpe diem i Niewidzialni w wykonaniu Teatru

Profilaktycznego im. Marka Kota?skiego z Krakowa i Teatru Abecad?o; za

j?cia biblioterapeutyczne prowadzone przez Wand? Stasiuk i Barbar? K?

dzio?k?: Przyja?? ma wiele form, Agresja w?ród dzieci, Odpowiedzialny,
czyli kto? - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ, FB nr 1,2,3,4,6

•

Sobotnie spotkania z ksi??k? - cykliczne zaj?cia biblioteczne popularyzuj?
ce literatur? dla dzieci i m?odzie?y dla dzieci w wieku szkolnym - 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

•

Budowanie przyjaznego ?wiata dla osób niepe?nosprawnych - seminarium;
w programie: Struktura i dzia?alno?? Polskiego Zwi?zku Niewidomych,

Zbigniew Nastaj - dyr. Zarz?du Okr?gu PZN w Lublinie; Budowanie przy

jaznego ?wiata dla osób z dysfunkcj? wzroku, Danuta Wójcik - KZ; spotka
nie autorskie z Katarzyn? Krup? (pseud. Karina Pomorska) - O?rodek Czy
telnictwa Niepe?nosprawnych KZ

•

Dobro raz dane powraca
-

wystawa realizowana w ramach obchodów

XVII Tygodnia Kultury chrze?cija?skiej - 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 l i 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

•

•

Bajki na dobranoc - cykl g?o?nego czytania w Przedszkolach nr 1,5, 12 -

FBnr4

•

Spotkanie z ksi??k? - cykl g?o?nego czytania w Przedszkolu nr 6 - FB nr 6

Wspomnienie lata; B?d? Eko; Czytaj?ca biblioteka; Ziemniak w roli g?ów
nej - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne realizowane przez filie KZ pod

wspólnym tytu?em, ??cz?ce ró?ne formy: g?o?ne czytanie, dyskusje nt. prze-

•

•
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czytanych tekstów, zaj?cia plastyczne, gry i zabawy, konkursy, projekcje
filmów - FB nr l, 2, 3, 4, 6

• Wycieczka kI. O ze Szko?y Podstawowej nr 9 do biblioteki - FB nr 3

• To jest wasze ?ycie
- zdrowie i choroba: godne prze?ywanie

-

wystawa
-

FBnr5

pa?dziernik
• Zamojska Biesiada Literacka z udzia?em Stanis?awa Leona Popka i promo

cja ksi??ki Dwunaste skrzypce - Ksi??nica Zamojska
• Spotkanie autorskie z Ann? Dziewit-Meller i Marcinem Mellerem, dzienni

karzami, autorami ksi??ki Gaumard?os. Opowie?ci z Gruzji - Ksi??nica

Zamojska
• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki po?wi?cone twórczo?ci lsaaca

Bashevisa Singera - Ksi??nica Zamojska
• Zygmunt Pomara?ski 1898-1941 - ksi?garz, nak?adca, kompozytor, legioni

sta - w 70 rocznic? ?mierci -

wystawa realizowana w ramach zadania "Bi

blioteka skarbnic? wiedzy o regionie" wspó?finansowanego ze ?rodków

MKiDN - Ksi??nica Zamojska
• B?ogos?awiony Jan Pawe? 11 na widokówkach i kartkach pocztowych -

wy

stawa filokartystyczna w ramach XVll Tygodnia Kultury Chrze?cija?skiej
- Ksi??nica Zamojska

• Lwów -

wystawa fotografii Micha?a Banasia w ramach Zamojskiego Tygo
dnia Fotografii - Ksi??nica Zamojska

• Realizacja projektu "Czytanie ksi??ek dobrym nawykiem" wspó?finanso

wanego przez UM Zamo??. W programie m.in.: spotkania autorskie z Rok

san? J?drzejewsk?-Wróbel i Ann? Onichimowsk?; warsztaty terapeutyczne

prowadzone przez M. Dyrda i J. Kupczy?sk?-Juszczak: Alternatywneformy

aktywno?ci w profilaktyce uzale?nie?, tycie pod murem; podsumowanie
konkursu plastycznego Odmawiam - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ,
FB nr 1,2,3,4,6

• Sobotnie spotkania z ksi??k? - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne dla dzieci

i m?odzie?y - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Puchatkowe spotkania - cykliczne zaj?cia biblioteczne dla m?odszych dzie

ci - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Jesie? na Roztoczu -

wystawa
- Centrum Informacji Ekologicznej KZ

• Spotkanie literackie niepe?nosprawnych twórców z Zamo?cia i regionu -

O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych KZ

• Co jesie? niesie w koszyku? - zaj?cia terapeutyczne z podopiecznymi
O?rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego

- O?rodek Czytel
nictwa Niepe?nosprawnych KZ
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• Dobro raz dane powraca
-

wystawa
- O?rodek Czytelnictwa Niepe?no

sprawnych KZ

•
Jesienny piknik z ksiq?kq; Kochanej Pani - laurka pe?na rado?ci; Gdzie

mieszka bajka? - otwarte drzwi biblioteki; Podró? do Bajkolandii -

cotygo
dniowe zaj?cia biblioteczne - FB m 1,2,3,4,6

• W krainie u?miechni?tej ksiq?ki; Spotkanie z bajeczk?; Bajeczka dla przed
szkolaka; Bajki na dobranoc; Spotkanie z ksi??k? - g?o?ne czytanie w przed
szkolach miasta Zamo?cia - FB m l, 2, 3, 4, 6

• Lekcja biblioteczna dla uczniów kl. I Zasadniczej Szko?y Zawodowej Rze-

mios? Ró?nych - FB m 2

• Cud ?ycia, cud umierania - droga któr? musisz przeby? -

wystawa
- FB nr 5

listopad
•

Spotkanie autorskie z Barbar? Kosmowsk? w ramach Dyskusyjnego Klubu

Ksi??ki - Ksi??nica Zamojska
• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki po?wi?cone ksi??ce Mariana Pilota

Pióropusz - Ksi??nica Zamojska
• ?Wiat ?at - autorska wystawa prac patchworkowych Joanny B?aszczy?skiej

- Ksi??nica Zamojska
• Stanis?aw Kostka Zamoyski (1775-1856) - w 155 rocznic? ?mierci patrona

Ksiq?nicy Zamojskiej -

wystawa rocznicowa realizowana w ramach projek
tu "Biblioteka skarbnic? wiedzy o regionie", dofinansowanego ze ?rodków

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Ksi??nica Zamojska
•

Wyjazd szkoleniowy bibliotekarzy z Zamo?cia i powiatu zamojskiego do

Warszawy; w programie m.in.: :xx Targi Ksi??ki Historycznej, zwiedzanie

Biblioteki Narodowej i Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego - Ksi??ni
ca Zamojska, SBP Oddzia? Zamo??

• Odmawiam -

wystawa pokonkursowa w ramach projektu "Czytanie ksi??ek

dobrym nawykiem" - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ, FB nr 1,2, 3, 4, 6

•

Realizacja lIT edycji akcji "Czytam i rysuj? z energi?", propaguj?cej wiedz?
z zakresu bezpiecznego u?ytkowania energii elektrycznej i czytelnictwo.

Akcja skierowana jest do przedszkolaków, a wspieraj? finansowo PGE SA

Oddzia? Zamo??. W programie m.in.: czytanie tekstów o energii elektrycz

nej i jej u?ytkowaniu, projekcje filmów edukacyjnych, pogadanki oraz kon

kurs plastyczny - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ i FB nr 1, 2, 3,4, 6

• Puchatkowe spotkania - cotygodniowe zaj?cia dla naj m?odszych - Oddzia?

dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Sobotnie spotkania z ksi??k? - zaj?cia biblioteczne popularyzuj?ce czytanie
w?ród dzieci i m?odzie?y - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• ?Wiat starych fotografii -

wystawa
- O?rodek Czytelnictwa Niepe?no

sprawnych KZ
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• Rado?? - przyjació?ka dobroci - konkurs twórczo?ci satyrycznej -

wystawa

O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych KZ

• Jesie? na Roztoczu -

wystawa
- Centrum Informacji Ekologicznej KZ

• W krainie u?miechni?tej ksi??ki; Spotkanie z bajeczk?; Bajeczka dla przed
szkolaka; Bajki na dobranoc; Spotkanie z ksi??k? - g?o?ne czytanie w przed
szkolach miasta Zamo?cia - FB nr 1,2,3,4,6

• Pinokio - weso?e i smutne psoty drewnianego pajaca; ?obuziaki literackie,

czyli Koszmarny Karolek, a mo?e Miko?ajek?; Misie, mi?ki, misiaczki -

?Wiatowy Dzie? Pluszowego Misia; Andrzejkowy wieczór wró?b i czarów -

zaj?cia biblioteczne - FB nr l, 2, 3,4, 6

• Ksi??ki ??cz? pokolenia - lekcja biblioteczna dla uczniów kl. II SP nr 3 -

FBnr2

• Spotkanie autorskie z Izabel? Winiewicz-Cybulsk? - FB nr 3

• Cud ?ycia, cud umierania - droga któr? musisz przeby? wystawa
- FB nr 5

grudzie?
• Spotkanie z poezj?

- Zamojska Biesiada Literacka; w programie m.in. pre

zentacja wierszy Tomasa Transtremera w wykonaniu Hanny Bruli?skiej,
aktorki Teatru Osterwy w Lublinie; prowadzenie dr Alina Kocha?czyk -

Ksi??nica Zamojska
• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki po?wi?cone ksi??ce fi?skiej pisarki

Sofi Oksanen Oczyszczenie - Ksi??nica Zamojska
• Stanis?aw Kostka Zamoyski (1775 - 1856) - w 155 rocznic? ?mierci patrona

Ksi??nicy Zamojskiej -

wystawa realizowana w ramach projektu ,,Bibliote
ka skarbnic? wiedzy o regionie", dofinansowanego ze ?rodków MKiDN -

Ksi??nica Zamojska
• ?Wiat ?at - autorska wystawa prac Joanny B?aszczy?skiej

- Ksi??nica Za

mojska
• Realizacja III edycji programu "Czytam i rysuj? z energi?" - Oddzia? dla

Dzieci i M?odzie?y KZ i FB nr 1,2,3,4,6
• Sobotnie spotkania z ksi??k? - zaj?cia biblioteczne dla dzieci i m?odzie?y -

Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Puchatkowe spotkania - cykliczne zaj?cia dla dzieci w wieku 3-6 lat - Od

dzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Twórczo?? artystyczna, jako forma komunikacji i wspó?pracy dzieci, m?o

dzie?y i doros?ych - spotkanie integracyjne z udzia?em osób niepe?nospraw
nych - O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych KZ

• Ptaki i zwierz?ta to nasi przyjaciele - og?oszenie konkursu plastycznego -

O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych KZ

• ?Wiat starych fotografii -

wystawa
- O?rodek Czytelnictwa Niepe?no

sprawnych KZ
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Zimowe pejza?e
-

wystawa
- Centrum Informacji Ekologicznej KZ

Obrazkowy list do ?wi?tego Miko?aja; Opowiem Ci histori? ... "Zamo??

znany i nieznany"; Pó?eczka z ksi??kami "?ladami bajkowych bohaterów";
Cudowne ?wi?ta - 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; Bajki na dobranoc; Spotkanie z ksi??k? - g?o?ne czytanie
w przedszkolach miasta Zamo?cia - FB nr 1,2,3,4,6

•

Wycieczka uczniów kl. O SP nr 9 do biblioteki - FB nr 3•

Nowo?ci wydawnicze -

wystawa
- FB nr 5•

ADAMÓW

lipiec / sierpie?
• Powstanie Warszawskie - gazetka - FB Bondyrz
•

Przeprowadzono okresow? kontrol? zbiorów bibliotecznych - FB Suchowola

wrzesie?

• Marta Fox - pogadanka, wystawa
- FB Suchowola

•

Spotkanie autorskie z Mart? Fox - FB Suchowola, SBP Oddzia? Zamo??

pa?dziernik
•

Legendy warszawskie - g?o?ne czytanie - FB Suchowola

listopad
• Rocznica odzyskania niepodleg?o?ci - wieczór pie?ni patriotycznych - FB

Bondyrz
• Wieczór andrzejkowy - spotkanie ?rodowiskowe zorganizowane z Klubem

Seniora - FB Bondyrz
grudzie?
•

Ozdoby choinkowe -

warsztaty plastyczne - FB Suchowola

•

Spotkanie wigilijne - spotkanie czytelników i cz?onków Klubu Seniora - FB

Bondyrz

GRABOWIEC

lipiec
•

Udzia? w III Forum Kobiet Aktywnych w Lubyczy Królewskiej
• Piknik u ?róde?ka - udzia? w organizacji festynu w Da?czypolu - GOK,

GBP

sierpie?
•

Wspó?udzia? w organizacji do?ynek parafialno-gminnych
wrzesie?
•

Jak kreowa? pozytywny stosunek do ?ycia
-

warsztaty psychologiczne
•

Selekcja ksi?gozbiorów bibliotecznych -

warsztaty dla bibliotekarzy pow.

zamojskiego - GBP, WBP w Lublinie
•

Spotkanie autorskie z Krystyn? ?migielsk? - monodram Ptaki
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• Og?oszenie konkursu na ekslibris Biblioteki

listopad
•

. Kreowanie wizji kobiety jako cz?owieka sukcesu -

warsztaty psychologiczne
• By?y sobie krasnoludki - przedstawienie promuj?ce zasady dobrego wy

chowania w wykonaniu Teatru MORALITET z Krakowa

• Dzie? Pluszowego Misia - zaj?cia dla przedszkolaków i grupy "O" SP w

Grabowcu; w programie m.in.: historia pluszowego misia, gry i zabawy,

czytanie opowie?ci o misiach, urodzinowy tort

grudzie?
• Udzia? w I Konferencji Regionalnej Programu Rozwoju Bibliotek w Lublinie

• Spotkanie autorskie z Jackiem Feduszk?, autorem ksi??ki Zamojszczyzna
w kulturze i historii Polski

• Spotkanie z mjr. AK Zbigniewem Krukiem, autorem ksi??ki wspomnie-
niowej Z Armii Krajowej na Sybir

KOMARÓW-OSADA

lipiec
• Komarowski u?miech lata - impreza plenerowa - SOK - GBP

sierpie?
• Festyn zorganizowany z okazji Dni Komarowa - SOK - GBP

• Obchody 91. rocznicy bitwy pod Komarowem - uroczysto?? patriotyczna
w Wolicy ?niatyckiej po??czona z inscenizacj? bitwy pod Komarowem - UG,
SOK - GBP, Stowarzyszenie ,,Bitwa Pod Komarowem"

wrzesie?

• Do?ynki gminno-parafialne - SOK - GBP

listopad
• IX Przegl?d Pie?ni Religijnej Osób Niepe?nosprawnych - Stowarzyszenie

"W Dobrej Wierze" i WTZ w Wolicy Brzozowej, Parafia w Komarowie,
SOK-GBP

grudzie?
• Zabawy z Miko?ajem - zabawa miko?ajkowa dla dzieci - SOK - GBP

• Bo?onarodzeniowe ozdoby -

warsztaty r?kodzielnicze - SOK - GBP

KRASNOBRÓD

lipiec / sierpie?
• Uroda kwiatów i po/ski pejza?

- wernisa? wystawy fotograficznej Joli i To

masza Dziubi?skicb zorganizowanej w "Galerii Przystanek" - MG BP, SOK

• Spotkania z ma/uchami - cykliczne zaj?cia dla dzieci: g?o?ne czytanie, gry

i zabawy - FB Hutki

wrzesie?

• Spotkanie autorskie z Mart? Fox - MGBP, SBP Oddzia? Zamo??
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pa?dziernik
•

Selekcja ksi?gozbiorów bibliotecznych -

warsztaty dla bibliotekarzy pow.

zamojskiego - GBP, WBP w Lublinie

listopad/grudzie?
• Turniej Akademii Pana Kleksa -lekcja biblioteczna dla kl. V SP - MiGBP

• Remont siedziby MGBP
.

•

Spotkania z maluchami - cykliczne zaj?cia dla dzieci - FB Hutki

?ABUNIE

lipiec / sierpie?
• Moja wie? rodzinna - Moc?wka - wspó?udzia? w realizacji konkursu - GBP

• 77 rocznica wybuchu powstania warszawskiego oraz 91 rocznica bitwy pod
Komarowem - 2 wystawy, którym towarzyszy?o wydanie folderów

wrzesie?

• Wojna obronna w 1939 roku. Bój pod Barchaczowem, Br?dkiem, ?abunia

mi, ?abu?kami - 2 wyk?ady dra Jacka Feduszki dla gimnazjalistów - GBP

•

Wojna obronna 1939 roku. Bój pod Barchaczowem, Br?dkiem, ?abuniami,

?abu?kami; Literatura w?gierska w zbiorach biblioteki -

wystawy
- GBP

•

Wizyta delegacji w?gierskiej z zaprzyja?nionej gminy w Bibliotece - GBP

•

Wydanie 2 publikacji Piotra Pieli Z plecakiem przez gmin? ?abunie oraz

Gmina ?abunie - GBP, UG ?abunie

pa?dziernik
•

Spotkanie autorskie z Krystyn? ?migielsk? - GBP

• Marek Grechuta - 5 rocznica ?mierci; Jan Pawe? II - 33 rocznica wyboru -

wystawy
- GBP

•

Publikacja utworu Piotra Pieli Wyj?tkowe i urocze 3 opowie?ci smocze - GBP

listopad
• IBl rocznica wybuchu powstania listopadowego; 93 rocznica odzyskania

niepodleg?o?ci -

wystawy
- GBP

grudzie?
• Boles?awa Prusa zwiqzki z Zamojszczyzn?

- wyk?ad ks. dra Czes?awa Galka

-GBP

• 30 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce; 5 rocznica ?mierci

Ryszarda Liskowackiego
•

Wycieczka przedszkolaków do biblioteki - GBP

•

Wydanie publikacji Jestem dzieckiem Europy - GBP

MI?CZYN
lipiec / sierpie?
• 45 rocz. ?mierci Jana Brzechwy; 135 rocz. ?mierci Aleksandra Fredry -

wystawy
•

Wakacje w bibliotece - zaj?cia biblioteczne dla dzieci
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• Wieczór bajek - cykl g?o?nego czytania realizowany w ramach akcji "Ca?a
Polska czyta dzieciom"

wrzesten

• JOO rocznica urodzin Cz. Janczarskiego; 190 rocznica urodzin C. K Norwida;
25 rocznica ?mierci E. Szelburg-Zarembiny -

wystawy
• Wieczór bajek - g?o?ne czytanie

pa?dziernik
• Spotkanie autorskie z Krystyn? ?migielsk? - GBP, SBP Oddzia? Zamo??

• Dary jesieni - konkurs plastyczny i wystawa pokonkursowa
• Wieczory bajek - g?o?ne czytanie najm?odszym

listopad
• 45 rocznica ?mierci J. Porazi?skiej; 95 rocznica ?mierci H. Sienkiewicza -

wystawy ksi??ek
• Wieczór bajek - g?o?ne czytanie

grudzie?
• Wieczór bajek - g?o?ne czytanie
• 110 rocznica urodzin Walta Disney 'a -

wystawa
• W krainie ksi??ki; Zima - gazetki
• Konkurs na stroik bo?onarodzeniowy
• Spotkanie op?atkowe

NIELISZ

wrzesie?

• Utworzenie punktu bibliotecznego w Szkole Podstawowej w Nieliszu

RADECZNICA

lipiec / sierpie?
• Promocja ksi??ek Opowie?ci mojej babci oraz Tak up?ywa? dzie? za dniem

Stefanii Krukowskiej - GBP

• G?o?ne czytanie w ramach akcji "Ca?a Polska czyta dzieciom" - GBP

pa?dziernik /

• Spotkanie autorskie z Krystyn? ?migielsk? - GBP

listopad
• G?o?ne czytanie dzieciom - FB Gorajec

grudzie?
• Promocja tomiku wierszy Co? ci opowiem Reginy Smoter Grzeszkiewicz i

ksi??ki tywot komandora Eugeniusza Jereczka w listach opisany Bogus?a
wa Garbacika i R. Smoter Grzeszkiewicz - GBP

SITNO

sierpie?
• Wspó?redagowanie biuletynu informacyjnego Wie?ci gminne

- GBP
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wrzesie?

• G?o?ne czytanie w przedszkolach oraz klasach I-II SP w ramach akcji "Ca?a
Polska czyta dzieciom" - GBP, FB Cze?niki, FB Horyszów Polski

• Lekcja biblioteczna Zapoznanie z regulaminem i ksi?gozbiorem biblioteki

po??czona ze ?cie?k? dydaktyczn? Zwierz?ta le?ne i polne dla kl. O - FB

Horyszów Polski

• Moja ma?a ojczyzna
- rozstrzygni?cie konkursu - FB Horyszów Polski

pa?dziernik
• Spotkanie autorskie z Krystyn? ?migielsk? - GBP, SBP Oddzia? Zamo??

• G?o?ne czytanie w ramach akcji "Ca?a Polska czyta dzieciom" - GBP, FB

Cze?niki, FB Horyszów Polski

• Lekcja biblioteczna dla uczniów kl. I - FB Horyszów Polski

listopad
• G?o?ne czytanie najm?odszym w ramach akcji "Ca?a Polska czyta dzie-

ciom" - GBP, FB Cze?niki, FB Horyszów Polski

• Lekcja biblioteczna dla kl. III SP wSitnie - GBP

• Lekcja biblioteczna dla uczniów kl. II - FB Horyszów Polski

grudzie?
• G?o?ne czytanie w ramach akcji "Ca?a Polska czyta dzieciom" - OBP, FB

Cze?niki, FB Horysz6w Polski

• Biblioteka miejscem przyjaznym dla ka?dego - podsumowanie konkursu -

FB Horyszów Polski

• S?up soli E. Zubrzyckiej - dyskusja - FB Horyszów Polski

SKIERBIESZÓW

wrzesie?

• W ?wiecie bajek - zaj?cia biblioteczne dla uczniów kI. I

• Ocalmy planet? - konkurs na plakat
• Dlaczego warto czyta? - wycieczka do biblioteki dzieci z kl. O

• G?o?ne czytanie w ramach akcji "Ca?a Polska czyta dzieciom"

pa?dziernik
• Wycieczka do biblioteki dzieci z kI. O

•

Jesienny bukiet - zaj?cia plastyczne dla przedszkolaków
• Cude?ka wykonane z natury

- konkurs plastyczny

listopad
•

Zagadki z bibliotecznej szufladki - konkurs czytelniczy dla kl. l

•

Wycieczka do biblioteki kI. O

•

Bezpiecze?stwo na drogach - pogadanka i spotkanie z policjantami
grudzie?
•

Ma/ujemy wiersze; Magiczna bombka ?wi?teczna - konkursy plastyczne
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STARY ZAMO??

wrzesie?

•
, Remont pomieszczenia GBP po za?aniu wod?

pa?dziernik
• Spotkanie autorskie z Ann? Dziewit-Meller i Marcinem Mellerem, dzienni

karzami, autorami ksi??ki Gaumard?os. Opowie?ci z Gruzji - GBP, SBP

Oddzia? Zamo??

• Katalogi w bibliotece - lekcja biblioteczna - FB Udrycze

listopad
• Warsztaty czytelnicze dla dzieci z kl. O i ich rodziców - GBP

• Spotkanie autorskie z Krystyn? ?migielsk? - GBP

grudzie?
• Ja i mój czworono?ny przyjaciel- zaj?cia biblioteczne i konkurs plastyczny

-GBP

• Kartka ?wi?teczna z ?yczeniami
- zaj?cia biblioteczne i konkurs plastyczny

-GBP

SULÓW

lipiec
• W?drówki po ?wiecie z Internetem - zaj?cia biblioteczne - FB Micha?ów

• G?o?ne czytanie dzieciom utworów J. Brzechwy - FB Micha?ów

sierpie?
• Organizacja wycieczki do Baranowa Sandomierskiego i Pacanowa dla

dzieci i m?odzie?y z terenu gminy
- GBP

• Okresowa kontrola zbiorów bibliotecznych
- GBP

• Wakacje w bibliotece - zaj?cia biblioteczne dla dzieci - FB S?siadka
• Mój ulubiony mi? z bajki - konkurs rysunkowy - FB Micha?ów

wrzesie?

• Moi koledzy czytelnikami w bibliotece - og?oszenie konkursu - FB Micha-

?ów

pa?dziernik
• Wycieczka do biblioteki uczniów kl. II - GBP

grudzie?
• Moi koledzy czytelnikami w bibliotece - podsumowanie konkursu - FB Mi-

cha?ów

• Poznajemy tradycje zwi?zane ze ?w. Miko?ajem - pogadanka - FB Micha?ów

SZCZEBRZESZYN

lipiec / sierpie?
• Biblioteka w wakacje - codzienne zaj?cia w bibliotece; w programie m.in.:

gry, konkursy, zabawy zwi?zane z nauk? obs?ugi komputera - MGBP

100



• ?ladami Singera
-

prezentacja multimedialna "Lubelszczyzna 2.0" - MGBP

wrzesie?

• Ksi??ka przyjacielem cz?owieka - zaj?cia dla uczniów kI. III i IV SP -

MGBP

• Spotkanie Dyskusyjnego Ko?a Przyjació? Ksi??ki - MG BP

• "Ca?a Polska czyta dzieciom" - cykliczne g?o?ne czytanie w Przedszkolu

i Szkole Podstawowej w Szczebrzeszynie dla grup 3-6 lat- MGBP

pa?dziernik
• Spotkanie autorskie z Krystyn? ?migielsk? - MGBP

• "Ca?a Polska czyta dzieciom" - cykliczne g?o?ne czytanie dla najm?odszych
-MGBP

• Spotkanie Dyskusyjnego Ko?a Przyjació? Ksi??ki - MGBP

listopad
• Czytaj, baw si?, ucz si? - kiermasz ksi??ek w Przedszkolu w Szczebrzeszy-

nie-MGBP

• Spotkanie Dyskusyjnego Ko?a Przyjació? Ksi??ki - MGBP

• G?o?ne czytanie w ramach akcji "Ca?a Polska czyta dzieciom" - MGBP

grudzie?
• Wizyta w bibliotece - zaj?cia dla uczniów kI. I SP z Wiel?czy - MGBP

• Spotkanie Dyskusyjnego Ko?a Przyjació? Ksi??ki - MGBP

• Cykliczne g?o?ne czytanie w ramach akcji "Ca?a Polska czyta dzieciom" -

MGBP

ZAMO?? /SIT ANIEC/

lipiec / sierpie?
• Rok 2011 Mi?dzynarodowym Rokiem Lasów - wakacyjne zaj?cia edukacyj

no-plastyczne dla dzieci odbywaj?ce si? 3 razy w tygodniu; w programie
m.in.: gry i zabawy edukacyjne, wspólne czytanie utworów literackich, in

scenizacje, konkursy, zaj?cia plastyczne, zaj?cia ruchowe, wycieczka do

Regionalnej Izby Pami?ci w Wysokiem, wycieczka po Roztoczu, przygo

towanie przedstawienia Co mówi? drzewa wg scenariusza i pod kierunkiem

M. Du?awskiej, pokazy filmowe, wykonywanie strojów z materia?ów do re

cyklingu. W zako?czeniu zaj?? wakacyjnych wzi??y udzia? dzieci z Sita?ca

i Filii w Lipsku, P?oskiem, Wysokiem i Zawadzie. Na program z?o?y?o si?
m.in.: przedstawienie Sk?d cisza w lesie, ekologiczny pokaz mody, quiz

ekologiczny, sadzenie drzewek i krzewów - GB P, FB Lipsko, FB Wysokie
•

Zwierz?ta le?ne - zaj?cia plastyczne - FB Kalinowice

•

Wakacje w bibliotece - zaj?cia dla dzieci pozostaj?cych w czasie wakacji w

miejscu zamieszkania - FB Mokre, FB Zawada

• Zmiana zatrudnienia: p. Aneta Wiater odesz?a z pracy w FB P?oskie
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wrzesie?

• Cykliczne g?o?ne czytanie w ramach akcji "Ca?a Polska czyta dzieciom" -

.GBP, FB P?oskie

• Barwy jesieni - zaj?cia plastyczne
- FB Kalinowice

• Realizacja projektu "Rozbudowa budynku ?wietlicy wiejskiej z przezna

czeniem na Fili? Biblioteki Publicznej Gminy Zamo?? w miejscowo?ci
Mokre"; warto?? projektu wynosi l 036 956 z?, dofinansowanie - 500 000.

Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na

lata 2007-2013 "Wdra?anie lokalnych strategii rozwoju".
• Realizacja projektu maj?cego na celu rozbudow? budynku ?wietlicy w ?da

nowie i utworzenie w nim filii bibliotecznej, realizowanego w ramach Pro

gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 "Odnowa i rozwój
wsi". Zako?czenie projektu planowane jest na marzec 2012 r.

pa?dziernik
• Spotkanie autorskie z Krystyn? ?migielsk? - GBP

• "Ca?a Polska czyta dzieciom" - cykl g?o?nego czytania - GBP, FB Lipsko,
FB P?oskie

• Czytaj?ce przedszkola - cykliczne zaj?cia dla 2 grup przedszkolaków w ra

mach akcji "Ca?a Polska czyta dzieciom" - FB Kalinowice

• Jesienne spotkanie z przyrod? - rozstrzygniecie konkursu plastycznego -

GBP

• Kasztaniaki - konkurs plastyczny
- FB P?oskie

• Spotkanie autorskie z dziennikarzami Ann? Dziewit-MeIler i Marcinem

Mellerem - FB Wysokie, GB P, SBP Oddzia? Zamo??

• Spotkanie z Markiem Koz?owskim, prac. Wojewódzkiego O?rodka Ruchu

Drogowego nt. bezpiecznego poruszania si? po drogach - FB Wysokie
• G?o?ne czytanie ksi??ki M. Niemyskiego Pogotowie po??czone z pogadan-

k? p. Marii Paluch nt. higieny osobistej dla pi?ciolatków
- FB Wysokie

• Zapoznanie z bibliotek? -lekcja biblioteczna - FB Zawada

listopad
• Obchody ?wiatowego Dnia Pluszowego Misia - GBP, FB Kalinowice, FB

P?oskie, FB Wysokie
• "Ca?a Polska czyta dzieciom" - kontynuacja g?o?nego czytania - GBP, FB

Lipsko, FB P?oskie, FB Wysokie
• Czytaj?ce przedszkala - spotkania z przedszkolakami w ramach akcji "Ca?a

Polska czyta dzieciom" - FB Kalinowice

• Odkrywanie ukrytych talentów literackich - gminny konkurs literacko

poetycki - FB Zawada

grudzie?
• Czytaj?ce przedszkola - cykl g?o?nego czytania - FB Kalinowice
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• Anio?ki bo?onarodzeniowe - konkurs plastyczny
- FB Kalinowice

• Anio?y 2011 - konkurs plastyczny - FB Mokre, FB P?oskie, FB Wysokie,
FBZawada

• "Ca?a Polska czyta dzieciom" - g?o?ne czytanie - GBP, FB Wysokie, FB

Zawada

ZWIERZYNIEC

wrzesie?

• Spotkanie autorskie m Mart? Fox w ramach Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki

Anna Kalniuk
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