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I a z ?YCIA BIBLIOTEK

Dzieje Biblioteki Wiejskiej w Barchaczowie

W zbiorach Biblioteki Publicznej Gminy Labunie znajduj? si? ksi??ka opa

trzona dwoma piecz?tkami: Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Labuniach

i imiennej z adresem: Malinowski Jerzy / Barchaczów / pta. Labu?ki / pow.

Zamo??. Dzi?ki czytelnikom uda?o mi si? nawi?za? kontakt z adresatem pie

cz?tki, który obecnie mieszka w Krakowie. Z rozmów i przekazanej kopii Kro

niki Biblioteki Wiejskiej w Barchaczowie dowiedzia?em si? o istnieniu i funk

cjonowaniu biblioteki.

Dnia 28 pa?dziernika 1958 roku zosta?a za?o?ona Biblioteka Wiejska w Bar

chaczowie '. Za?o?ycielem Biblioteki w mieszkaniu rodziców by? Jerzy Mali

nowski licz?cy lat czterna?cie, który na ten cel przeznaczy? 12 swoich ksi??ek.

Ksi?gozbiór powi?ksza? si? o darowizny czytelników i zakupy pochodz?ce
z dobrowolnych sk?adek. Po ukazaniu si? artyku?u o bibliotece w gazecie har

cerskiej "?wiat M?odych", biblioteka otrzyma?a

punkt biblioteczny z Gromadzkiej Biblioteki

Publicznej w ?abuniac?r', ajej spraw? nag?o?ni?a

rozg?o?nia Polskiego Radia .Radiostacja

M?odo?ci", apeluj?c do instytucji i osób

prywatnych o nadsy?anie ksi??ek. Zacz??y one

nap?ywa?, g?ównie z Warszawy.
W czerwcu 1959 roku Jerzy Malinowski

z czytelnikami zobowi?za? si? zgromadzi?

,,1000 ksi??ek na Tysi?clecie", dziel?c czas

gromadzenia na 5 etapów po 200 woluminów.

Po roku dzia?alno?ci biblioteki, stan

ksi?gozbioru wynosi? 589 woluminów. W tym

czasie wypo?yczono 802 ksi??ki, 507 przeczyta?a

m?odzie?, 295 starsi'.

ierpie?. 1959 r. Jerzy Malinowski na tle

ksi?gozbioru biblioteki, (fot. Z Kroniki Bi

blioteki Wiejskiej 1V Barchaczowiei.

I
Kronika Biblioteki Wiejskiej 11' Barchaezawie

2
Taka nazw? nosi?a Biblioteka w latach 1956-1972

J
Kronika Biblioreki Wiejskie] w Barchaczowie
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Dnia 22 lipca 1960 roku Biblioteka zrealizowa?a zobowi?zanie ,,1000 ksi?
?ek na Tysi?clecie". Tysi?czn? ksi??k? zosta?a "Czarna bandera" Janusza Meis

snera".

W drug? rocznic? za?o?enia Biblioteki ksi?gozbiór liczy? 10 11 ksi??ek. Za

rejestrowano 75 czytelników, wypo?yczono 3 129 ksi??ek, z czego 2 100 wypo

?ycze? przypada na m?odzie?, 1 129 na starszych. Ofiarodawcom, zarówno in

stytucjom jak i osobom prywatnym, biblioteka przyznawa?a tytu? Honorowy

Sympatyk Biblioteki, który wr?czano wraz z podzi?kowaniami i ?yczeniami.
Do 1960 roku w poczcie sympatyków znale?li si?:

1. Redakcja "?wiat M?odych",
2. Jan Tomczyk z Barchaczowa,

3. "Na Prze?aj"
-

gazeta harcerska,

4. .Polskie Radio",
5. Zofia S?upecka z Warszawy,
6. Hanna Tomaszewska z Warszawy,
7. Rada Zak?adowa przy Instytucie Matki i Dziecka z Warszawy,
8. Janusz Sikorski,
9. Czasowo, "Klub Przyjació? Ksi??ki" z Poznania,
10. Oddzia? Kultury w Zamo?ciu,
11. Biblioteka Powiatowa w Zamo?ciu,
12. Wojewódzka i Miejska Biblioteka w Lublinie".

Aby uzyska? ?rodki na zakup ksi??ek i sprz?tu, za?o?yciel biblioteki z czy

telnikami organizowa? loterie fantowe,

a tak?e przeznacza? na ten cel swoje na

grody i premie. Dnia 3 listopada 1960 roku

Biblioteka zosta?a zarejestrowana w Wydziale

Kultury w Zamo?ciu, otrzymuj?c osobowo??

prawn?. We wrze?niu 1961 roku zosta?a

przeniesiona z mieszkania rodziców Jerze

go Malinowskiego do w?asnego lokalu -

starego domu mieszkalnego. W dniu

14 maja 1961 roku w czasie obchodów

"Dnia Bibliotekarza" w Zamo?ciu, Biblioteka

otrzyma?a wyró?nienie".

Ksi?gozbiór Biblioteki Wiejskiej w Barchaczowie.

Stan na 15 maja 196 J r. (fot. z Kroniki Biblioteki

Wiejskiej w Barchaczowiei.

•

Kronika Biblioteki Wiejskiej w Barchaczowie
5

Tam?e
6

Tamie

6



Stan ksi?gozbioru na koniec roku 1962 wynosi? 2160 woluminów". Ksi??ki by?y

opracowywane i oznaczane piecz?tk? wykonan? przez za?o?yciela o tre?ci: Ma

linowski Jerzy I Barchaczów I pta. ?abu?ki I pow. Zamo??".

° osobie Jerzego Malinowskiego, o za?o?onej przez niego Bibliotece i Bar

chaczowie ukaza?y si? trzy artyku?y prasowe:

1. Grzybowiecka A. II Biblioteka co si? zowie u Jerzyka w Barchaczowie. -

?wiat M?odych, 1958(?), s. (?)
2. (miecz) II Bibliotekarz z zami?owania. -

Sztandar Ludu, 23 kwietnia 1961 s.?

3. (ag) II Pewien kole?ka w pewnym

powiecie ma "tysi?c ksi??ek na Tysi?c

lecie", 1961 (?), s.(?)

Piccz?tka wykonana przez za?o?yciela do oznaczania zbiorów

"Moja przygoda z ksi??k? niestety musia?a si? sko?czy? z chwil? podj?cia
nauki w szkole ?redniej. Zbiór zosta? rozproszony i by? mo?e b??ka si? jeszcze
na naszym terenie. Cz??? warto?ciowych ksi??ek przekaza?em Janowi Sitkowi,

regionali?cie z Bondy?a do jego Muzeum, a cz??? zbioru towarzyszy mi nadal,

ale s? to tylko wybrane pozycje. S? w tym zbiorze równie? bajki, które czytam

swoim wnukom"."

Artyku? ten poszerza wiedz? o istnieniu placówki bibliotecznej, zasi?gu czytelnictwa
w gminie ?abunie i o spe?nionych marzeniach m?odzie?czo-harcerskich czternastoletnie

go ch?opca o za?o?eniu biblioteki.

Bogdan Szyku?a, Biblioteka Publiczna Gminy ?abunie

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

Zadziwiaj?cy ?wiat dzikich zwierz?t Roztocza

(o realizacji XII edycji regionalnego konkursu ekologicznego)

Po raz dwunasty Ksi??nica Zamojska organizowa?a konkurs ekologiczny

"Osobliwo?ci przyrodnicze Zamojszczyzny i Roztocza", tym razem na temat

dzikich zwierz?t ?yj?cych na Roztoczu. Celem przedsi?wzi?cia by?o rozwijanie
i popularyzacja w?ród dzieci i m?odzie?y kultury proekologicznej, zach?cenie

7

Ksi?gozbiór Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Labuniaeh w tym czasie liczy? 3 549 wol.
8

W wyniku reformy administracyjnej w 1955 r. "gminy" zast?piono "gromadami". Gmin? Labunie

podzielono na 3 gromady, m.in. Gromad? ?abu?ski, w której funkcjonowa?a poczta. Stan ten trwa?

do 1972 roku.
9

List od autora, Kraków 2012
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do dzia?alno?ci artystycznej, b?d?cej wyrazem fascynacji natur?. Przedsi?wzi?
cie s?u?y?o te? rozwijaniu w m?odych ludziach w?a?ciwej postawy objawiaj?cej

si? mi?o?ci? do przyrody, poszanowaniem jej oraz harmonijnym z ni? wspó??y
ciem.

Konkurs mia? charakter otwarty. Adresowany by? do m?odych ludzi z regio
nu zamojskiego. Po raz pierwszy w tym roku wzi??a w nim udzia? grupa dzieci

ze Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego w Zamo?ciu. Zadaniem

uczestników konkursu by?o przygotowanie pracy plastycznej lub fotografii pre

zentuj?cych zwierz?ta Roztocza. W?a?ciwemu przygotowaniu uczestników do

udzia?u w konkursie pos?u?y?a organizowana przez Ksi??nic? dzia?alno?? oko

?okonkursowa. Obejmowa?a ona przegl?dy literatury z dziedziny ekologii, wy

stawy tematyczne, pogadanki oraz warsztaty, które prowadzone by?y metodami

aktywizuj?cymi grup?, z wykorzystaniem technik twórczego my?lenia. Uzupe?
niona zosta?a krótkimi filmami i prezentacjami multimedialnymi. Zaj?cia dosto

sowane zosta?y do mo?liwo?ci ró?nych grup wiekowych.

Aby chroni? ?rodowisko, nale?y ukszta?towa? w spo?ecze?stwie nowy po

gl?d na temat otaczaj?cej rzeczywisto?ci. Dziecko w m?odszym wieku szkolnym

jest szczególnie wra?liwe na otoczenie przyrodnicze. St?d te? rozwijanie u ma

?ego dziecka ?wiadomo?ci ekologicznej prowadzi do kszta?towania wzgl?dnie

trwa?ych, pozytywnych postaw wobec przyrody. Aby kszta?towa? u dzieci przy

jazny stosunek do przyrody, oprócz zach?cenia do oszcz?dnego korzystania zjej

zasobów, podziwiania pi?kna czy d??enie do nie zniszczenia przyrody, nale?y
równie? wyposa?y? dzieci w odpowiedni? wiedz?. Temu s?u?y?y nasze zaj?cia.

Przy realizacji niektórych z nich korzystali?my z pomocy pracowników Zespo?u

Zamojskich Parków Krajobrazowych i Nadle?nictwa Zwierzyniec. By?y to

m.in.:

-

wystawy: "M?ody ekolog" i "Dzie? Ziemi",
- pokazy multimedialne "Le?ny detektyw", "Dobra energia dla wszystkich,

"Odnawialne ?ród?a energii", po których w formie konkursu sprawdzano zdoby

t? wiedz?, a prawid?owe odpowiedzi nagradzane by?y ksi??kami.
Z zaj?? skorzysta?o 131 osób. W rywalizacji konkursowej wzi??y udzia? 152

osoby, powsta?o 217 prac. 15 czerwca 2012 r. mia?o miejsce podsumowanie
konkursu.

Nagrodami uhonorowano 25 osób. W grupie naj m?odszych uczestników

I miejsce zdoby?a praca, której autorem by? J?drzej Smoter z Osiedlowego Do

mu Kultury "Okr?glak" w Zamo?ciu. W kategorii gimnazjalistów najwy?ej oce

niono prac? Kamila ?wika z Gimnazjum Nr 2 w Zamo?ciu, za? w grupie m?odzie

?y starszej Iwony Szymków z II Liceum Ogólnokszta?c?cego w Zamo?ciu.

Prace laureatów znalaz?y si? na wystawie, eksponowanej do 20 sierpnia
w Ksi??nicy Zamojskiej oraz w wydawnictwie po?wi?conym realizacji kon

kursu. Spotkanie podsumowuj?ce realizacj? przedsi?wzi?cia, wspó?finanso-
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wanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie wzbogaci?a prelekcja i minikonkurs o zwierz?tach Roztocza,

przeprowadzone przez Pana Mieczys?awa Mazura, pracownika Nadle?nictwa

Zwierzyniec.

Bogumi?? Kasprzak, Ksi??nica Zamojska

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

Biblioteka w s?u?bie osobom specjalnej troski

Starsi w istocie nie powinni by? traktowani

jako ci??ar dla spo?ecze?stwa,
ale jako bogactwo,

które mo?e przyczynia? si? do jego dobrobytu.

Jan Pawe? II

Decyzj? Rady Unii Europejskiej Rok 2012 zosta? og?oszony Europejskim
Rokiem Aktywno?ci Osób Starszych i Solidarno?ci Mi?dzypokoleniowej. Tym
dzia?aniem Rada UE chcia?a zwróci? uwag? na wk?ad, jaki wnosz? osoby star

sze w rozwój spo?ecze?stwa, a tym samym zach?ci? polityków i odpowiednie

instytucje do tworzenia warunków sprzyjaj?cych aktywno?ci osób starszych,
a tak?e wzmacnianiu solidarno?ci mi?dzypokoleniowej. Senat Rzeczpospolitej

Polskiej ustanowi? rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zwraca

j?c uwag? na znaczenie edukacji dla rozwoju i wykorzystania potencja?u star

szego pokolenia Polaków. W uzasadnieniu senatorowie zaznaczyli, ?e Polska

zalicza si? do 18 krajów ?wiata maj?cych naj starsze spo?ecze?stwa, z najwy?sz?

dynamik? starzenia, a ruch spo?eczny, jakim s? Uniwersytety Trzeciego Wieku

w Polsce jest prawdziwym fenomenem na skal? europejsk?. Jest ich w Polsce

350 i skupiaj? ponad 100 tysi?cy cz?onków. Tak?e, w 2012 roku, swoje dziesi?
ciolecie obchodzi? Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Ksi??nica Zamojska im. Stanis?awa Koski Zamoyskiego w Zamo?ciu, wy

chodz?c naprzeciw tym inicjatywom i zapotrzebowaniom spo?ecznym, zorgani
zowa?a seminarium Biblioteka w s?u?bie osób specjalnej troski po?wi?cone dzia

?aniom edukacyjno-kulturalnym bibliotek na rzecz osób niepelnosprawnych
i starszych. Adresowane by?o do bibliotekarzy, a tak?e osób pracuj?cych w in

stytucjach i o?rodkach opiekuj?cych si? osobami specjalnej troski. G?ównym

jego celem by?o poszerzenie wiedzy na temat potrzeb i zachowa? osób starszych

i niepe?nosprawnych, zapoznanie si? ze zmianami psychologicznymi, jakie nie

sie staro??, sposobami rozwijania aktywno?ci twórczej tego ?rodowiska i dobrej
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komunikacji z nimi. Seminarium odby?o si? 23 maja br. w Galerii Ekslibris Ksi??ni

cy Zamojskiej. Prowadzi?aje Danuta R Kawa?ko, dyrektor biblioteki. Podkre?li?a,
?e s?u?ba osobom specjalnej troski zajmuje jedno z najwa?niejszych miejsc
w?ród zada? biblioteki. Pierwsz? z prelegentek by?a prof. Stanis?awa Steuden,

pracownik naukowy i kierownik Katedry Psychologii Klinicznej Katolickiego

Uniwersytetu Lubelskiego. Jest autork? ksi??ek, artyku?ów w czasopismach,

wspó?autork? prac zbiorowych po?wi?conych staro?ci. W 2009 r. ukaza?a si? jej

ksi??ka Szcz??liwi po pi??dziesi?tce, a w 2011 - Psychologia starzenia si? i Sta

rzenie si? z godno?ci?. Tematem jej wyst?pienia podczas seminarium by? Psy

chalogiczny obraz staro?ci. Wyk?ad dotyczy? zmian zarówno psychologicznych

jak i fizycznych, zachodz?cych podczas procesu starzenia si?. Wzrasta wówczas

?wiadomo?? przynale?no?ci do rodziny i spo?eczno?ci, a tera?niejszo?? zajmuje

miejsce centralne, zaw??a si? kr?g przyjació? i pojawiaj? si? trudno?ci w nawi?

zywaniu nowych znajomo?ci. Dla cz?owieka starszego przysz?o?? kojarzy si?
z l?kiem utraty samodzielno?ci. Profesor Steuden przedstawi?a pozytywne i ne

gatywne aspekty staro?ci. Do pozytywnych zaliczy?a m.in. przej?cie na emery

tur?, mo?liwo?? zmian we w?asnym ?yciu, rezygnacj? z tego, co nie daje satys

fakcji, czerpanie rado?ci z czasu wolnego i przebywanie z wnukami. Najbardziej

negatywnym aspektem staro?ci jest ?wiadomo?? zbli?aj?cego si? kresu ?ycia,

utraty bliskich i zdrowia. Poda?a te? praktyczne rady dotycz?ce dobrej komuni

kacji z osobami starszymi: nale?y mówi? wolno, z przerwami, wyra?nie, patrz?c

rozmówcy prosto w oczy. ?wiadomo?? w?asnej historii ?ycia, która ??czy tera?

niejszo??, przesz?o?? i przysz?o?? oraz zgoda na przemijanie, prowadz? do

wniosku, ?e ka?dy ma swój wehiku? czasu.

Pani Zofia Pi?at -

prezes Stowarzyszenia Zamojski Uniwersytet Trzeciego
Wieku mówi?a na temat Roli Uniwersytetu Trzeciego Wieku w aktywizacji osób

starszych. Swoje wyst?pienie przygotowa?a w oparciu o dzia?alno?? ZUTW,

który obecnie liczy ponad 300 osób, z tego 10 % to m??czy?ni. G?ównym jego
celem jest zachowanie lub zwi?kszenie sprawno?ci intelektualnej i fizycznej

s?uchaczy, a s?u?? temu warsztaty sprawno?ciowe. Spotkania autorskie, uczest

niczenie w wernisa?ach, wycieczki krajoznawcze i zwiedzanie zabytków, zaj?
cia artystyczne (muzyczne, plastyczne) podnosz? sprawno?? intelektualn?
i twórcz? s?uchaczy. Poznawanie nowych ludzi, zawieranie przyja?ni i spotkania
z drugim cz?owiekiem zaspokajaj? u osób starszych potrzeb? przynale?no?ci do

grupy i przeciwdzia?aj? wykluczeniu spo?ecznemu. W swojej aktywno?ci senio

rzy s? otwarci na wspó?prac? mi?dzypokoleniow?, opiekuj? si? dzie?mi z Domu

Dziecka w Zamo?ciu. Pani Zofia Pi?at podkre?li?a wielk? aktywno??, otwarto??,

zaanga?owanie i bezpo?redni udzia? s?uchaczy we wszystkich przedsi?wzi?

ciach, jakie im oferuje Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Pani Marzena Targo?ska - pracownik Dzia?u Instrukcyjno-Metodycznego

Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Lopaci?skiego w Lublinie
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przedstawi?a Dzia?alno?? bibliotek publicznych w woj. lubelskim na rzecz osób

specjalnej troski. W ca?ym województwie, obs?ug? czytelnicz? i kulturalno

o?wiatow? organizowan? przez biblioteki, obj?tych jest oko?o 14 tys. osób nie

pe?nosprawnych i seniorów. Najwa?niejszym dzia?aniem jest przystosowanie

ksi?gozbiorów do potrzeb czytelników niewidomych i s?abowidz?cych, czyli

wyposa?enie ich w ksi??ki z du?? czcionk?, audiobooki, w sprz?t do ods?uchi

wania, a tak?e mo?liwo?? zamawiania telefonicznego ksi??ek przez osoby cho

re. Prelegentka zwróci?a uwag? na wspó?prac? bibliotek ze szpitalami, instytu

cjami, o?rodkami skupiaj?cymi osoby niepe?nosprawne i seniorów, zak?adanie

punktów bibliotecznych i organizowanie ró?norodnej dzia?alno?ci kulturalno

o?wiatowej. W?ród placówek, które stoj? na czele pod wzgl?dem dzia?alno?ci

na rzecz osób specjalnej troski wymieni?a Ksi??nic? Zamojsk?.
Pani Danuta Wójcik - kierownik O?rodka Czytelnictwa Niepe?nosprawnych

Ksi??nicy Zamojskiej podzieli?a si? swoimi do?wiadczeniami z pracy z osobami

niepe?nosprawnymi i starszymi z ró?nych ?rodowisk i w ka?dym wieku (dzieci,

m?odzie?, doro?li i seniorzy). Podkre?li?a rol? wspó?pracy z ró?nymi instytucja
mi, domami pomocy spo?ecznej, warsztatami terapii zaj?ciowej i o?rodkami

zajmuj?cymi si? osobami specjalnej troski, akcentuj?c wieloletni? wspó?prac?
z Zamojskim Oddzia?em Polskiego Zwi?zku Niewidomych. Wyst?pienie wzbo

gacone zosta?o pokazem multimedialnym dokumentuj?cym realizacj? ró?nych

imprez (konkursy wokalno-literackie, plastyczne o zasi?gu regionalnym
i ogólnopolskim, zaj?cia terapeutyczne z dzie?mi, spotkania literackie niepe?no

sprawnych twórców, autorskie, integracyjne, spotkania czwartkowe niewido

mych i s?abowidz?cych, koncerty muzyczne, wyst?py teatralne, wystawy pro

muj?ce twórczo?? osób niepe?nosprawnych i inne) organizowanych przez O?ro

dek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych.

Wzbogaceniem tre?ci seminarium, a zarazem promocj? twórczo?ci arty

stycznej seniorów i osób niepe?nosprawnych by? wyst?p wokalno-literacki

Up?ywa szybko ?ycie w wykonaniu Anieli Kap?on, Józefy Pi?at i Tadeusza Flora.

Wyst?p bardzo wzruszy? uczestników spotkania i wzbudzi? wielkie uznanie dla

warsztatu artystycznego wykonawców.

Wyst?pienia seminaryjne zaledwie dotkn??y tematu. Istnieje du?a potrzeba po

g??biania wiedzy w zakresie potrzeb i zachowa? osób specjalnej troski, wypracowa

nia jak najlepszych form komunikacji z nimi i sposobów pomocy. Nie bójmy si?
okaza? im zainteresowania i akceptacji, bo w my?l powiedzenia, ?e dobro nawet raz

dane powraca, kiedy staro?? zapuka do naszych drzwi, mo?e kto? pomo?e pozby?

si? l?ków i cierpliwie, z blaskiem dobroci w oczach, wys?ucha naszej historii.

Danuta Wójcik, Ksi??nica Zamojska

---------'.<>. ---------
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II Zamojski Festiwal Ksi??ki

W dniach 2-3 czerwca 2012 r. na Rynku Wielkim w Zamo?ciu odbywa? si?
II Zamojski Festiwal Ksia?ki. W tym roku by? on cz??ci? du?ego miejskiego

przedsi?wzi?cia tj. XVIII Jarmarku Hetma?skiego. Festiwal zorganizowa?a

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

lem by?a promocja ksi??ki i popularyzacja czytelnictwa, ale tak?e reklama dzia

?alno?ci bibliotecznej. Program Festiwalu obj?? ró?norodne formy aktywno?ci

intelektualnej: dla dzieci, m?odzie?y, osób doros?ych. Zarówno w pierwszy, jak
i w drugi dzie? rozpocz?li?my o godz. 11.00 kiermaszem ksiq?ki u?ywanej.
Pierwsi kupuj?cy pojawili si? dobr? chwil? przed otwarciem sprzeda?y. To ci,

którzy wiedz?, ?e w?ród oferowanych ksi??ek z pewno?ci? mo?na znale?? i na

by? za przys?owiow? z?otówk? co? interesuj?cego dla siebie. A wybiera? by?o
w czym, od przeró?nej literatury beletrystycznej po ksi??ki popularnonaukowe,
w?ród których najwi?ksze wzi?cie mia?y ró?nego rodzaju poradniki.

Równie? o godz. 11.00, przy stoisku Ksi??nicy Zamojskiej, rozpocz??y si?

spotkania Ksiq?ka z autografem, tj. podpisywanie w?asnych publikacji przez

zamojskich autorów. 2 czerwca ze swoimi ksi??kami go?ci?a na Festiwalu Kasia

Krupa pisz?ca pod pseudonimem Karina Pomorska. M?odziutka autorka, miesz

kaj?ca w Zamo?ciu, ma w swoim dorobku kilka wydanych ksi??ek., w tym jedn?
- Bajulki - bajki ma?ego odkrywcy - dla najm?odszych. Na Festiwalu prezento

wa?a zarówno debiutancki zbiór tekstów W kajdanach mi?o?ci, jak i publikacje

wydane pó?niej Ró?e w?ród mg?y czy Mi?osne zwierzenia Barbary S. Ta ostatnia

jest kontynuacj? dalszych losów bohaterki przedstawionej czytelnikom w tomie

Ró?e ... i jednocze?nie zapocz?tkowaniem serii U?omno?ci ?ycia. "Wydanie dal

szego jej ci?gu nast?pi niebawem" - zapewnia?a autorka. Rozmawiaj?c z na

szym go?ciem mieli?my okazj? pozna? rozleg?e zainteresowania, pasje ale te?

marzenia Kariny. Realizacj? tych ostatnich zapewniaj?jej wrodzona si?a i upór.
Nie bez znaczenia pozostaj? te? ogromna wra?liwo?? i otwarto?? - cechy, któ

rych autorce nie brakuje.
W niedziel?, w spotkaniach Ksiq?ka z autografem uczestniczy?y Anna Rych

ter oraz Monika Rebizant-Siwi?o. Anna Rychter (z wykszta?cenia historyk) po

chodzi z Che?ma. Od wielu lat mieszka i pracuje w Zamo?ciu. Na Festiwalu

promowa?a swoje dwie dotychczas wydane ksi??ki ?yj?ca w Polsce i inne stany

niewa?ko?ci oraz Trener duszy. Ka?da z nich prezentuje kobiecy typ bohatera,

ich zwyczajne i do?? powszechne problemy, ale te? trudne ?yciowe wybory oraz

nie?atwe uczucia. Ksi??ki docenione m.in. za atrakcyjno?? j?zykow?. Napisane

lekko, chwilami ?artem i z ironi?, ale te? niepozbawione powagi i dystansu wo

bec wa?nych problemów wspó?czesnego cz?owieka, zw?aszcza kobiet, zdoby

waj? coraz szersze rzesze czytelników.
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Monika Rebizant-Siwi?o, autorka g?o?nej debiutanckiej powie?ci obyczajo

wo-realistycznej Singiel, w rozmowie z odwiedzaj?cymi nasze stoiska zach?ca?a
rozmówców by próbowali swoich si? w pisaniu: Uwa?am, ?e nie ma lepszego
lekarstwa na smutki dnia codziennego, jak tylko przela? je na papier. Ka?dy
z nas nosi w sobie taki potencja?. Autorka mówi?a te? o swoich planach na przy

sz?o??. Z pewno?ci? b?d? to powie?ci osnute na rodzinnych historiach, bo jak
zdradzi?a - barwne losy przodków mog? by? gotowym pomys?em na ksi??k?.

Zarówno 2 jak i 3 czerwca o godzinie 12.00 bibliotekarze, na co dzie? pra

cuj?cy w bibliotekach filialnych oraz w Oddziale dla Dzieci i M?odzie?y, rozpo

cz?li "zabawy z ksi??k?" zapraszaj?c do nich dzieci i m?odzie? szkoln?. Dla

nich przygotowane zosta?y quizy, krzy?ówki, rebusy, a tak?e zagadki literackie.

Wymaga?y one, co prawda, natychmiastowej odpowiedzi, ale - z pomoc? lub

bez - osób prowadz?cych zaj?cia ka?dy uczestnik ostatecznie upora? si? z zada

niem i oczywi?cie odszed? z nagrod? lub drobnym upominkiem.
Po po?udniu rozpocz??y si? spotkania autorskie. W sobot? 2 czerwca, dzi?ki

uprzejmo?ci gospodarzy Restauracji Skarbiec Wina w Zamo?ciu, w ogródku

przy ul. Staszica 27, mogli?my uczestniczy? w rozmowie z Marianem Karcz

marczykiem - zamojskim poet?, fraszkopisarzem i aforyst?. Spotkanie prowa

dzi?a Krystyna Rybi?ska-Smyk. Zarówno dla organizatorów, prowadz?cej, jak
i samego autora otoczenie zewn?trzne by?o nie lada wyzwaniem; dobiegaj?ca ze

sceny Rynku Wielkiego muzyka kapel ludowych, w bezpo?rednim s?siedztwie

odbywaj?ce si? prezentacje m?odych okraszane rapem
- czynniki raczej nie

sprzyjaj?ce budowaniu odpowiedniego t?a dla spotkania poetyckiego, bardzo

szybko przesta?y ingerowa? w specyficzn? atmosfer? jak wywi?za?a si? w?ród

kameralnej publiczno?ci. By?o wi?c miejsce, zarówno na prezentacj? poety i je

go dorobku, jak te? autorskie interpretacje fraszek, limeryków, humoresek,

a tak?e lirycznej prozy poetyckiej.
W dniu nast?pnym go?ciem spotkania autorskiego by?a Izabela Sowa, autor

ka poczytnych powie?ci, znana czytelnikom g?ównie z owocowej serii, z boha

terkami o tako? brzmi?cych imionach (Smak ?wie?ych malin, Cierpko?? wi?ni,

Herbatniki zjagodami). Rozmowa stanowi?a w?drówk? po twórczo?ci, zaczyna

j?c? si? od pierwszych jej ksi??ek -

typowo obyczajowych, przez powie?ci bar

dziej refleksyjne, momentami wr?cz sentymentalne, z akcentami osobistymi

(Zielone jab?uszko, ?Wiat szeroko zamkni?ty), a? po ksi??ki - rzec by mo?na -

spo?ecznie zaanga?owane (?cianka dzia?owa, Podró? po?lubna). To w nich

opowiada si? za potrzeb? tolerancji, wolno?ci cz?owieka - zw?aszcza od przed
miotów oraz manifestuje swój wegetarianizm. Dygresjami by?y odpowiedzi na

pytania o kondycj? literatury, wspó?prac? z wydawcami, a tak?e o Kraków gdzie
obecnie mieszka i Stalow? Wol? - rodzinne miasto autorki.

Jak przysta?o na imprezy plenerowe, nie bez znaczenia pozostawa?a pogoda.
W sobot?, silny wiatr nie pozwoli? na w?a?ciw? wizualn? reklam? Festiwalu.
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W niedziel?, bardziej s?oneczn? i ciep??, uczestnicy ch?tniej zatrzymywali si?,
równie? przy banerze Ksi??nicy Zamojskiej, gdzie ustawiali si? do pami?tko

wych fotografii.
II Zamojski Festiwal Ksi??ki za nami. Pozosta?y wspomnienia i refleksje,

a wszystko po to, by w przysz?o?ci jeszcze bardziej udoskonali? jego formu??
i program.

Halina Zieli?ska, Ksi??nica Zamojska

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

Jan Tomasz Zamoyski - ostatni ordynat

W 2012 roku przypada?a 100. rocznica urodzin i 10. rocznica ?mierci Jana

Tomasza Zamoyskiego - XVI ordynata Ordynacji Zamojskiej, senatora Rze

czypospolitej Polskiej. Jego pami?? uczci?y ró?ne instytucje.
Dnia 18 czerwca w Ksi??nicy Zamojskiej mia? miejsce wyk?ad po?wi?cony

Janowi Zamoyskiemu. Do jego wyg?oszenia zaproszony zosta? dr Bogdan

Szyszka, który przypomnia? posta? Jana Zamoyskiego w oparciu o dost?pne pu

blikacje ksi??kowe, artyku?y.prasowe i zachowane dokumenty - tak?e prywatn?

korespondencj?. Wyst?pienie sygnalizowa?o ró?ne przejawy aktywno?ci ostat

niego ordynata. Uzupe?nieniem wyk?adu by?y wypowiedzi osób, które zna?y Ja

na Zamoyskiego. Stefan Pastuszka, Iwonna Stopczy?ska, Bogdan Kawa?ko, ks.

Czes?aw Galek, Marcin Zamoyski i Bo?ena Kamyszyn ukazali Jana Zamoy

skiego jako cz?owieka niezwykle skromnego, odpowiedzialnego za los ojczy

zny, pochylaj?cego si? nad ka?dym spotkanym cz?owiekiem i z zainteresowa

niem ws?uchanego w jego problemy.

Spotkanie wzbogaci? krótki film dokumentalny Telewizji Polskiej z 1996 r.

po?wi?cony Janowi Zamoyskiemu, udost?pniony przez Gimnazjum Nr 2 nosz?

ce imi? ordynata.
W Galerii Exlibris Ksi??nicy Zamojskiej eksponowana by?a wystawa (12 czerwca

- 20 lipca 2012 r.) Jan Zamoyski 1912-2002 - ostatni ordynat -

?ycie i dzia?alno??,

przygotowana przez Dzia? Informacji, Bibliografii i Wiedzy o Regionie im.

Zygmunta Klukowskiego. Materia?y na wystaw? udost?pnili: Bogdan Kawa?ko,

Andrzej K?dziora, Zdzis?aw Kotu?a, Archiwum Pa?stwowe w Zamo?ciu, Gim

nazjum Nr 2 im. Jana Zamoyskiego XVI Ordynata w Zamo?ciu, Muzeum Sa

kralne Kolegiaty Zamojskiej - Fundacja Rodziny Zamoyskich w Zamo?ciu,

Muzeum Zamojskie w Zamo?ciu, Roztocza?ski Park Narodowy w Zwierzy?cu.
Na wystawie eksponowano pami?tki zwi?zane z osob? ostatniego ordynata, tj.

ksi??ki, czasopisma, artyku?y prasowe, dokumenty, fotografie, prywatn? kore

spondencj?, dokumenty filmowe. Ca?o?? materia?u podzielono tematycznie,
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wyodr?bniaj?c eksponaty dotycz?ce dzia?alno?ci Jana Zamoyskiego na polu go

spodarki, polityki, szkolnictwa, o?wiaty, kultury i dobroczynno?ci. Zaprezento
wano równie? 2 portrety ordynata; olejny, autorstwa Mariana Kaszuby (ze zbio

rów Muzeum Sakralnego w Zamo?ciu) oraz wykonany o?ówkiem autorstwa

Tomka Skowyry (ze zbiorów Gimnazjum Nr 2 w Zamo?ciu).
Dnia 14 listopada 2012 r. w Szkole G?ównej Gospodarstwa Wiejskiego

w Warszawie odby?a si? konferencja Zamo??. Ludzie. Tradycja, po?wiecona

pami?ci Jana Zamoyskiego oraz 20. rocznicy wpisu Zamo?cia na List? ?wiato

wego Dziedzictwa Kultury UNESCO. W jej organizacj? zaanga?owa?y si? War

szawskie Ko?o Zamo?cian PTTK im. Micha?a Pieszki, Wydzia? Nauk Humani

stycznych SGGW w Warszawie, Ksi??nica Zamojska im. Stanis?awa Kostki

Zamoyskiego w Zamo?ciu oraz Mi?dzywydzia?owe Ko?o Naukowe Poszukiwa?

Interdyscyplinarnych "Argonauci" SGGW. Konferencja odbywa?a si? pod pa

tronatem honorowym Marcina Zamoyskiego, Prezydenta Miasta Zamo?cia.

Podczas konferencji, dr Tomasz Makowski - dyrektor Biblioteki Narodowej,

zaprezentowa? najcenniejsze zbiory Biblioteki Ordynacji Zamojskiej. Nawi?zu

j?c do wyst?pienia Tomasza Makowskiego - Danuta R. Kawa?ko, dyrektor

Ksi??nicy Zamojskiej przekaza?a informacj? o Ksi?gozbiorze Rodziny Zamoy

skich, który tworz? m.in. dublety przekazywane z Biblioteki Ordynacji Zamoj

skiej do biblioteki w Klemensowie. Liczy on 12 tysi?cy woluminów, w czym

ponad po?ow? stanowi? starodruki. Do 1957 roku znajdowa? si? w Klemenso

wie. Ksi?gozbiór ten w 2008 roku zosta? zdeponowany w Ksi??nicy. W ramach

projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna, po poddaniu cyfryzacji b?dzie on udo

st?pniany w postaci elektronicznej. Pawe? Tyszka, z Zamku Królewskiego
w Warszawie, przedstawi? Dzieje Ordynacji Zamojskiej. Dr Wojciech Po?e?

wyg?osi? wyk?ad Pami?? biograficzna, lokalna i kulturowa. Podczas konferencji
wiele miejsca po?wi?cono wspomnieniom o Janie Zamoyskim - ostatnim ordy
nacie. Dzielili si? nimi, m.in.: Maria Sarnik-Konieczna (Miejski, a nast?pnie

Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zamo?ciu), Wies?awa Papierska (biblio

tekarka, pracownik o?wiaty, cz?onek Warszawskiego Ko?a Zamo?cian), Andrzej
Urba?ski (dyrektor Muzeum Zamojskiego), Bronis?aw Waluda (?o?nierz AK,

pracownik Spó?dzielni Rolniczo-Handlowej w Zamo?ciu w okresie okupacji,
cz?onek Warszawskiego Ko?a Zamo?cian). W programie konferencji znalaz? si?
tak?e spektakl s?owno-muzyczny oparty na poezji Jana Zamoyskiego, w wyko
naniu m?odzie?y z XVIII LO w Warszawie, nosz?cego imi? ostatniego ordyna
ta. Eksponowano równie? wystawy Ksi??nicy Zamojskiej - Jan Zamoyski 1912-

2002 - ostatni ordynat -

?ycie i dzia?alno?? oraz Zamo?? - miasto ?wiatowego
dziedzictwa kultury' .

l
Danuta Zwoli?ska, Zamo?? - Ludzie - Tradycja - konferencja okoliczno?ciowa w Warszawie,

.Zamojski Kwartalnik Kulturalny", nr4 (l 13) 2012, s. 122-124
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Uczestnicy konferencji otrzymali dwa wydawnictwa: wyk?ad Bogdana

Szyszki Jan Zamoyski ostatni ordynat, wydany w 2012 r. przez Ksi??nic? Za

mojsk? oraz Wiersze Jana Zamoyskiego, tak?e wydane w roku jubileuszu.
Biblioteka Narodowa, w 100. rocznic? urodzin i 10. rocznic? ?mierci Jana

Zamoyskiego dedykowa?a pami?ci tego Wybitnego Obywatela Rzeczypospoli
tej Polskiej i jej Dobroczy?cy wystaw? ?Wiat Ptolemeusza. W?oska kartografia
renesansowa w zbiorach Biblioteki Narodowej. By?a "to wystawa prezentuj?ca

naj cenniejsze skarby sztuki kartograficznej powsta?ej dzi?ki odrodzeniowej fa

scynacji nauk? staro?ytnych Greków. Traktat Geografia Klaudiusza Ptoleme

usza pochodzi z II w. W ?redniowieczu zosta? zapomniany, a b?d?ce jego cz?

?ci? mapy nie zachowa?y si?. Dopiero nadej?cie renesansu sprawi?o, ?e na pod
stawie zawartych w nim wspó?rz?dnych wykre?lono od nowa mapy znanego

staro?ytnym ?wiata. Wykonywane r?cznie, na pergaminie, zdobione szczerym

z?otem by?y one dzie?ami sztuki, artyku?ami luksusowymi, których posiadaniem
podkre?lali swój presti? królowie i papie?e'".

"Na wystawie zaprezentowano 30 map z Geografii Klaudiusza Ptolemeusza

w najs?ynniejszej redakcji Nicolausa Germanusa z 1467 r. oraz XVI-wieczne

morskie atlasy Antonia Milla i Angela Freducciego. By?o to wyj?tkowa w skali

?wiatowej okazja zobaczenia Geografii w ca?o?ci - egzemplarz z Biblioteki Or

dynacji Zamojskiej jako jedyny spo?ród zachowanych nie jest zszyty w atlas, co

umo?liwia eksponowanie wszystkich jego kart jednocze?nie'". Najcenniejszy na

wystawie eksponat Geografia Klaudiusza Ptolemeusza z 1467 r. zosta? podaro

wany przez papie?a Grzegorza XIII kanclerzowi Janowi Zamoyskiemu.
"Prezentowane na wystawie dzie?a nale?? do zbioru Biblioteki Ordynacji

Zamojskiej, znajduj?cego si? w wieczystym depozycie Biblioteki Narodowej.

Bezcenn? kolekcj?, za?o?on? przez kanclerza Jana Zamoyskiego i przez cztery
wieki wzbogacan? i uzupe?nian? staraniem kolejnych pokole? rodu, przekaza?
Bibliotece Narodowej w 1946 r. ostatni Ordynat, Jan Zamoyski. Jako ostatni

Kurator by?ej Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, co moglem, wyratowalem z po

?ogi i zniszczenia, dokonanego przez barbarzy?ców hitlerowskich, sk?adaj?c t?

cz?stk? po odzyskaniu niepodleg?o?ci w Bibliotece Narodowej na r?ce dr. Bog
dana Horodyskiego. Niech mi wolno b?dzie prosi?, by ta cz?stka Biblioteki Or

dynackiej uratowana przeze mnie i ekipy ewakuuj?ce zabytki Warszawy s?u?y?a
nadal ku chwale kultury i nauki polskiej szerz?c wielkie idee pierwszego jej

twórcy kanclerza Jana Zamoyskiego - napisa? Ordynat w 1978 r. w li?cie do

ówczesnego dyrektora BN Witolda Stankiewicza'".

2

http://www.bn.org.pVaktualnosci/470-swiat-renesansowej-kartografii-w-bibliotece-narodowej.html
dost?p: 22 stycznia 2013 r.

3
Tam?e

4Tam?e
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Po powstaniu warszawskim, w 1944 roku Jan Zamoyski osobi?cie wywozi?
z piwnic biblioteki do klasztoru na Jasnej Górze ocala?? cz??? naj cenniej szych

druków, w tym ksi??ek pochodz?cych z biblioteki króla Zygmunta Augusta.
W 1946 roku zdecydowa? o przekazaniu ocala?ych zbiorów, przechowywanych
na Jasnej Górze i w Kolegiacie ?owickiej, w depozyt wieczysty Bibliotece Na

rodowej, aby w dalszym ci?gu s?u?y?y nauce polskiej'.
Otwarcie wystawy mia?o miejsce 19 listopada. Honorowymi go??mi by?a

rodzina Jana Zamoyskiego: prezydent Zamo?cia Marcin Zamoyski, Maria Po

ni?ska, El?bieta Daszewska i Agnieszka Ro?nowska, oraz Szef Kancelarii Pre

zydenta RP Jacek Micha?owski.

Dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski, otwieraj?c wystaw? po

wiedzia? oddajemy ho?d ostatniemu Ordynatowi, Janowi Zamoyskiemu, który
osobi?cie uratowa? du?? cz??? tego zbioru, i który - pomi?dzy kolejnymi aresz

towaniami - przekaza? go w depozyt Bibliotece Narodowej. Dzi?kuj? tak?e na

st?pnym pokoleniom Rodu Zamoyskich za zaufanie, jakim obdarzaj? Bibliotek?

Narodow?. To tak?e pa?stwu dedykowana jest ta wystawa
- zwróci? si? do

obecnych na sali przedstawicieli rodziny Zamoyskich',

Prezydent Zamo?cia Marcin Zamoyski podzi?kowa? Bibliotece Narodowej
za to, ?e w trudnych latach przyj??a dziedzictwo Zamoyskich i-jak mo?emy si?

dzisiaj przekona? - znakomicie si? z nim obchodzi [ .. J Najwarto?ciowsza cz???

tego dziedzictwa, któr? uda?o si? z wojny uratowa?, tutaj znalaz?a dobre miej
sce. W naszej, powtarzam, w naszej Bibliotece Narodowej. Za to serdecznie

dzi?kuj?" 7.

Wystawie towarzyszy?y wydawnictwa Biblioteki Narodowej: ?Wiat Ptole

meusza
- w?oska kartografia renesansowa w zbiorach Biblioteki Narodowej.

Wystawa w stulecie urodzin Jana Zamoyskiego oraz Jacka Dehnela Kosmogra

fia czyli trzydzie?ci apokryfów tu?aczych - inspirowany mapami Ptolemeusza

literacki przewodnik po ekspozycji. Autor o swoim dziele mówi? "Trzydzie?ci

map, trzydzie?ci wieków, trzydzie?ci postaci ró?nych narodowo?ci i zawodów

w trzydziestu ró?nych formach literackich mówi o mapach, podró?owaniu,

przestrzeni, swoim i obcym. Historia i literatura maj? swoje szerokie go?ci?ce
i autostrady, ale maj? równie? zau?ki, boczne ?cie?ynki i ?lepe uliczki - moja

ksi??ka to zbiór apokryfów, a zatem spacer po peryferiach, bia?ych plamach,
które na dawnych mapach oznaczano napisem: ubi sunt leones, czyli tam ?yj?

lwy"s.

s
Robert Jarocki, Ostatni Ordynat. Z Janem Zamoyskim spotkania i rozmowy, Warszawa 1991,

368-375.
6

http://www.bn.org.plJaktualnosci/470-swiat-renesansowej-kartografii-w-bib1iotece-narodowej.htm1
dost?p: 22 stycznia 2013 r.

7
Tam?e

8
Tam?e
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Wystaw? mo?na by?o ogl?da? w Pa?acu Rzeczypospolitej od 20 listopada do

22 grudnia 2012 r.

Jan Tomasz Zamoyski by? cz?owiekiem szlachetnym, prawym, wykszta?co

nym, rozwa?nym politykiem i gor?cym patriot?. Aktywnym spo?ecznikiem, któ

rego interesowa?y sprawy wielkie. Ale nade wszystko zajmowa? go ukochany
Zamo?? i Zamojszczyzna.

Danuta R. Kawa?ko, Ksi??nica Zamojska

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

Da? dzieciom rado??

(o wakacjach w Bibliotece Publicznej Gminy Zamo??)

Od kilku lat Biblioteka Publiczna Gminy Zamo?? i jej filie organizuj? akcj?

Wakacje w bibliotece. S? to spotkania maj?ce na celu rozwijanie uzdolnie?, zainte

resowa?, a tak?e poszerzania wiedzy dzieci i m?odzie?y. Podobnie jak co roku, bi

blioteki przygotowa?y ciekaw? ofert? zaj?? i zabaw dla naszych naj m?odszych

u?ytkowników. W celu upami?tnienia roku jubileuszowego Józefa Ignacego Kra

szewskiego i Janusza Korczaka, BPG Zamo?? z s./ w Mokrem oraz FB wSita?cu

i FB w Wysokiem przygotowa?y wiadomo?ci o Jubilatach i inscenizacje utworów.

W spektaklu zatytu?owanym Niezwyk?y ?wiat Józefa Ignacego Kraszewskiego wi

dzowie zgromadzeni w ?wietlicy w Mokrem 22 sierpnia mogli obejrze? insceniza

cj? utworów Kwiat paproci i Obrona G?ogowa. W przepi?knej scenografii, z od

daniem ducha epoki, zarówno zaproszeni go?cie jak i wykonawcy "weszli"
w ?wiat ba?ni i historii.

Pod has?em Korczak patron dzieci?cych marze? zaprezentowany zosta? ?ycio

rys autora Króla Maciusia I oraz monta? s?owno-muzyczny w wykonaniu dzieci

i m?odzie?y z Sita?ca. Aktorzy "wkomponowali" si? w przygotowan? przez pani?
Zofi? Przyru?? scenografi?, daj?c niezwyk?y, nagrodzony gromkimi brawami wy

st?p,

Kolejn? atrakcj? dla uczestników zaj?? wakacyjnych w bibliotece by?a wy

cieczka do Lublina. 24 sierpnia dzieci i m?odzie? oraz opiekunowie zwiedzali Wo

jewódzk? Bibliotek? Publiczn? im. Hieronima ?opaci?skiego w Lublinie. Odwie

dzili Czytelni? Naukow?, Czytelni? Czasopism, Czytelni? Internetow?, Czytelni?
Zbiorów Specjalnych, gdzie obejrzeli zmikrofilmowane artyku?y ze starej gazety

oraz zdj?cia starego Lublina. Uczestników wycieczki zachwyci?y wystawy, ogrom

zbiorów, wielobarwno?? i mo?liwo?ci du?ej biblioteki.

Nast?pnie przeszli Krakowskim Przedmie?ciem do Narodowego Banku Pol

skiego. Obejrzeli tam wystaw? ponad 450 monet kolekcjonerskich. NBP emituje
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równie? banknoty kolekcjonerskie. Upami?tniaj? one wa?ne wydarzenia lub wy

bitne postacie, autorytety i ich rol? w historii Polski i Polaków. Pierwszy polski
banknot kolekcjonerski zosta? wyemitowany przez Narodowy Bank Polski w 2006 r.

By? to banknot z wizerunkiem Papie?a Jana Paw?a II o nominale 50 z?.

Po konsumpcji pysznych lodów i zimnych napoi, zm?czeni, ale zadowoleni

i pe?ni niezapomnianych wra?e? uczestnicy wycieczki udali si? w drog? powrotn?.

El?bieta Stankiewicz, Biblioteka Publiczna Gminy Zamo??

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

Cala Polska czyta dzieciom po angielsku

Z chwil? rozpocz?cia nowego roku szkolnego 2012/2013 Ksi??nica Zamoj
ska wznowi?a zawieszon? na czas wakacji letnich akcj? Ca?a Polska czyta dzie

ciom po angielsku.

Akcja jest wynikiem nawi?zanej w maju 2012 roku wspó?pracy ze Szko??

J?zykow? Helen Doron Early English w Zamo?ciu. Przed wakacjami zaj?cia
w bibliotece odbywa?y si? dwa razy w miesi?cu - w soboty. W nowym roku

szkolnym zaprosili?my dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym na

zaj?cia dwa razy w miesi?cu - w sobot? i w ?rod?. Zaj?cia odbywaj? si? w sie

dzibie Biblioteki G?ównej, w Oddziale dla Dzieci i M?odzie?y. S? nieodp?atne,
a dzieci mog? pozosta? razem z opiekunem, przez co czuj? si? bezpieczniejsze.

Przedsi?wzi?cie cieszy si? du?ym powodzeniem, dzieci ch?tnie uczestnicz?
w zaj?ciach, prowadzonych przez lektora j?zyka angielskiego. W programie za

j?? znajduje si? interaktywne czytanie bajek, historyjek w j?zyku angielskim,

po??czone z zabawami ruchowymi, plastycznymi czy te? muzycznymi. Zaj?cia

prowadzone s? tak, aby bez konieczno?ci t?umaczenia, dzieci rozumia?y czytan?

bajk?. Poprzez u?ywanie ró?norodnych materia?ów dydaktycznych, pokazywa
nie obrazków i maskotek, zabaw? lub uk?adanie puzzli, dzieci przyswajaj? sobie

wiele s?ów i zwrotów w j?zyku angielskim.
Wznowienie akcji po wakacjach zbieg?o si? z rozstrzygni?ciem konkursu

og?oszonego przez Szko?? j?zykow? Helen Doron na projekt koszulki z okazji
15-lecia metody Helen Doron w Polsce. Nagrod? g?ówn? w tym?e konkursie by?

roczny kurs j?zyka angielskiego. Ucieszy?o nas to bardzo, gdy? du?a liczba na

szych ma?ych czytelników wzi??a udzia? w wy?ej wymienionym przedsi?wzi?

ciu, a rado?? by?a jeszcze wi?ksza gdy okaza?o si?, ?e zdobywca nagrody g?ów

nej oraz wi?kszo?? laureatów to w?a?nie dzieci, uczestnicz?ce w zaj?ciach w na

szej bibliotece.

Akcja Cala Polska czyta dzieciom po angielsku staje si? coraz bardziej po

pularna. Dzieci z niecierpliwo?ci? oczekuj? kolejnych spotka? z j?zykiem an-
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gielskim, a my zach?camy je do odwiedzania biblioteki i korzystania z ró?nych
form pracy kulturalnej przygotowanych przez nasz? placówk? oraz proponuje

my mnóstwo fajnych i ciekawych ksi??ek do czytania.

Dorota Usidus, Ksi??nica Zamojska

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

Narodowe czytania "Pana Tadeusza"

Podobnie jak w wielu miejscowo?ciach w Polsce, równie? w Zamo?ciu,
w sobot? 8 wrze?nia 2012 roku mia?o miejsce Narodowe czytanie .Pana Tade

usza". T? ogólnopolsk? akcj? zainicjowa? Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
z okazji 200. rocznicy wydarze?, w których Adam Mickiewicz osadzi? akcj? po

ematu.

W li?cie skierowanym do w?adz województw, powiatów i gmin ca?ej Polski

Bronis?aw Komorowski apelowa?: Niech sobota (. . .) b?dzie swoistym wspólnym

spotkaniem nas wszystkich z j?zykiem ojczystym w najwybitniejszym wydaniu
oraz z polskosci?, której pi?knym wyrazem jest akcja Pana Tadeusza.

W Zamo?ciu, ze wzgl?du na wcze?niej zaplanowany cykl plenerowych

przedsi?wzi?? artystycznych, realizowanych w ramach Zamojskiego Festiwalu

Kultury. organizacj? publicznego czytania utworu zaj??a si? Ksi??nica Zamojska
im. St. Kostki Zamoyskiego. W akcj? zaanga?owa?y si? czynnie Biblioteka

G?ówna oraz filie biblioteczne: nr 1 (ul. Wyszy?skiego 51 a), nr 3 (ul. Brzozowa

6 a) oraz nr 4 (ul. Peowiaków 68 a). Ze zbiorów wyj?te zosta?y i wyeksponowa
ne wszystkie wydania mickiewiczowskiej epopei. Ka?dy kto odwiedzi? w tym

dniu bibliotek? zaproszony zosta? do cichej lektury fragmentów Pana Tadeusza.

Bibliotekarze zach?cali tak?e do g?o?nego czytania lub recytacji tych fragmen
tów poematu, które ze wzgl?du na ich pi?kno utrwali?y si? w pami?ci. Ch?tnych
do zg??biania lektury nie by?o jednak zbyt wielu, by? mo?e z powodu braku

czasu, ch?ci lub odwagi, a mo?e z powodu zaskoczenia tak? propozycj?.
W bibliotece przy ul. Kamiennej 20 (w holu dolnym) epopeja prezentowana

by?a w wersji pe?nometra?owego filmu fabularnego z 1999 r., wyre?yserowane

go przez Andrzeja Wajd?. P?yta z filmem, pochodz?ca zbiorów multimedial

nych Ksi??nicy Zamojskiej, na co dzie? udost?pniana jest czytelnikom.
W Wypo?yczalni G?ównej dodatkowo Pan Tadeusz prezentowany by? w wersji

d?wi?kowej, równie? z nagrania znajduj?cego si? w zasobach bibliotecznych.

Innym pomys?em na w??czenie si? w Narodowe czytanie .Pana Tadeusza"

by?a prezentacja fragmentów poematu na plakatach, które rozwieszone zosta?y
na s?upach og?oszeniowych w ró?nych miejscach miasta, w celu zainteresowa

nia -

tym niew?tpliwie jednym z najwi?kszych arcydzie? literatury polskiej -
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przypadkowych przechodniów. Do wspó?pracy przy tworzeniu i dystrybucji

plakatów zaanga?owa?y si? "bezcennie" Drukarnia ZAMDRUK oraz Stowarzy
szenie Zamojski Klub Jazzowy im. Mieczys?awa Kosza - dzi?kujemy raz jesz
cze. Na plakatach, oprócz strof Pana Tadeusza zamie?cili?my gar?? informacji
o tej ogólnopolskiej kampanii, której celem by?a popularyzacja czytelnictwa
i piel?gnowanie j?zyka polskiego, a tak?e wzmocnienie poczucia kulturowej
i narodowej wspólnoty.

Na pami?tk? udzia?u w akcji, z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Pol

skiej otrzymali?my piecz?tk?, jedn? z tych, jakie przekazane zosta?y wszystkim

organizatorom kampanii w ich miejscowo?ciach. Stemplem znakowali?my eg

zemplarze poematu, z którymi zainteresowane osoby zjawi?y si? w bibliotekach

i w??czy?y si? w czytanie Pana Tadeusza.

Z ca?? pewno?ci?, warto by?o uczestniczy? w tym niecodziennym wydarzeniu.
Poemat Mickiewicza jest bowiem utworem, w którym ka?dy znajdzie co? dla siebie:

wy?mienity opis przyrody, ciekawe wydarzenie, barwn? posta?, z któr? mo?na

sympatyzow?. Po lektur? warto te? si?ga? z powodu zawartych w niej - uniwersal

nych tre?ci. ?wiadczy o tym chocia?by mój ulubiony fragment:

.. , W?a?nie z lasu wraca?o towarzystwo ca?e,

Weso?o, lecz w porz?dku; naprzód dzieci ma?e

Z dozorc?, potem S?dzia szed? z Podkomorzyn?,
Obok pan Podkomorzy otoczon rodzin?;

Panny tu? za starszymi, a m?odzie? na boku;

Panny sz?y przed m?odzie?? o jakie pól kroku

(rak ka?e przyzwoito??); nikt tam nie rozprawia?
O porz?dku, nikt m??czyzn i dam nie ustawia?,

P,A?·J

1,L\DL'U?;Z

A ka?dy mimowolnie porz?dku pilnowa?,
?·.L .. :,'

"

..

Bo S?dzia 111 domu dawne obyczaje chowa? :,:-. , "'0 .', .••.• '" 1-;7-.J

.. "
•

,I -e, ..... ? .,.:;,..... .:\ ...

l nigdy nie dozwala?, by chybiano wzgl?du
Dla wieku, urodzenia, rozumu, urz?du;

"Tym ?adem, mawia?, domy i narody s?yn?,

Zjego upadkiem domy i narody gin?",

Adam Mickiewicz Pan Tadeusz, (Ksi?ga l Gospodarstwo)

Halina Zieli?ska, Ksi??nica Zamojska
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I ci] RELACJE

Warsztaty II stopnia z zakresu biblioterapii

W dniach 12-14 pa?dziernika 2012 r. odby?y si? warsztaty li stopnia z za

kresu biblioterapii. Organizatorem by?a Biblioteka Pedagogiczna w Zamo?ciu,
Filia w Bi?goraju. Warsztaty prowadzi?a dr Wanda Matras-Mastalerz, pracownik
naukowy Uniwerytetu Pedagogicznego w Krakowie, nauczyciel biblioterapii

Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wroc?awiu.

Biblioterapia to forma przywracania zdrowia, pomocy, psychicznego wspar

cia przy pomocy ksi??ki i innych materia?ów alternatywnych. Biblioterapia

przyczynia si? do z?agodzenia napi??, agresywnych zachowa?, pomaga w roz

wi?zywaniu problemów. W biblioterapii wykorzystuje si? warto?? literatury.

Odpowiednio dobrana lektura dostarcza bod?ców do emocjonalnego rozwoju,

wzbogaca wyobra?ni?, wp?ywa na cz?owieka poprzez przedstawienie nowego

spojrzenia na ?wiat, daje wzory do my?lenia, prze?ywania, zachowa?.

Zaj?cia dr Wanda Matras-Mastalerz rozpocz??a od poruszenia problemu ad

opcji, bardzo trudnego tematu nie tylko dla dziecka, ale równie? dla doros?ych.
Na przyk?adzie ksi??ki Katarzyny Kotowskiej "Je?" pokaza?a nam jak mo?na

rozmawia? z dzie?mi o tym nie?atwym problemie. Ksi??ka mo?e by? te? wska

zówk? dla rodziców, dla doros?ego czytelnika, jak wyja?ni? dzieciom dlaczego

s? adoptowane i co to jest adopcja. Ksi??ka "Je?" to wiele m?drych i pi?knych
s?ów. Autorka przepi?knie pokazuje jak przytulanie, mi?o??, czu?o?? a przede

wszystkim cierpliwo?? rodziców powoli, ale skutecznie buduje wi?zi w rodzi

nie, jak rodzi si? zaufanie, znika strach i niepewno??.
Do warsztatu o adopcji warto te? wykorzysta? ksi??ki takie jak "Wie?a

z klocków" Katarzyny Kotowskiej, "Wszystko o adopcji" M. Nemiroffa, "Od
nalezieni" A. Kamie?skiej.

Kolejnym etapem szkolenia by?o omówienie warsztatu biblioterapeutyczne

go dla dzieci. Jednym ze sposobów pomocy dziecku jest przeprowadzenie tera

pii przez bajki. Bajka rozwija wyobra?ni?, fantazj?, wyzwala emocje, uczy

wra?liwo?ci i wspó?czucia. W biblioterapii bajki terapeutyczne dzieli si? na trzy

rodzaje:
1. Bajki psychoedukacyjne

-

g?ównym celem tych bajek jest zmiana zachowa?

dziecka. Bohater bajki ma problem podobny do problemu dziecka i w finale

bajki potrafi sobie z nim poradzi?. Bajki te rozwijaj? ?wiadomo?? emocjonaln?,

pomagaj? w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji, ucz? rozwi?zywania proble
mów. Do tej grupy bajek mo?na zaliczy? "Bajki, które lecz?" Doris Brett, "Baj

koterapia" i "Bajki terapeutyczne" M. Molicka, "Bezpieczna bajka", .B?jkote-
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rapia dla ma?ych i du?ych - jak bajka mo?e pomaga?" jak i równie? seri? ksi?
?ek o Franklinie i Martynce.

2. Bajki psychoterapeutyczne
-

inspiracj? do ich powstania by?y ba?nie. Maj?

bardziej rozbudowan? fabu?? ni? bajki psychoedukacyjne, wyst?puj? w nich

przeno?nie i metafory. Najcz??ciej pomagaj? poradzi? sobie z ró?norakimi l?
kami dzieci?cymi.
3. Bajki relaksacyjne - g?ównym ich celem jest wywo?anie odpr??enia i uspo

kojenia. Akcja takiej bajki winna rozgrywa? si? w miejscu znanym dziecku,

bezpiecznym i spokojnym. Bohater obserwuje i do?wiadcza wszystkimi zmy

s?ami miejsc, w których odpoczywa. Bajki te sk?adaj? si? z trzech faz: l faza to

wyja?nienie sytuacji i rozwini?cie fabu?y, 2 faza - zasadniczej relaksacji, 3 faza

to czas pobudzenia, energii i rado?ci ?ycia. Przyk?adem bajek relaksacyjnych s?

"Bajki na dobry sen" G. Ortner.

Nast?pnym omawianym zagadnieniem by? warsztat pracy z m?odzie??. Na

przyk?adzie kilku wybranych ksi??ek, prowadz?ca omówi?a, jakie tematy mo?na

i warto poruszy?. M?odzi ludzie ucz? si? ?ycia, poszukuj? w?asnej drogi, w?a

snego miejsca na ziemi. Bardzo przydatnymi poradnikami w tych poszukiwa
niach s? ksi??ki Beaty Pawlikowskiej "W d?ungli ?ycia", "W d?ungli mi?o?ci",

"W d?ungli samotno?ci". "D?ungle" to podró? po ?yciu, to ksi??ki o poszuki
waniu i odnalezieniu w?asnej drogi. Ucz? jak pokonywa? trudno?ci, rozwi?zy
wa? problemy, pokazuj?jak radzi? sobie z brakiem poczucia w?asnej warto?ci,

z?ymi emocjami, bezsilno?ci?, mówi? o spe?nianiu marze?, daj? wskazówki co

zrobi?, ?eby czu? si? pewniejszym, warto?ciowszym. Zach?caj?, ?eby ka?dy

m?ody cz?owiek pracowa? nad w?asn? osobowo?ci? i kszta?towaniem w?asnego
charakteru. ?wietn? ksi??k? do pracy z m?odzie?? jest zbiór felietonów "Dobry
adres to cz?owiek" Doroty Terakowskiej. Ta ksi??ka zawiera wiele prawd ?y

ciowych. Mówi o sytuacjach zdarzaj?cych si? w ?yciu ka?dego z nas. To po

prostu ma?y poradnik - jak post?powa?, jak ?y?.
Jaki jest sens ludzkiego ?ycia, co jest wa?ne i wyj?tkowe w naszym ?yciu,

czy za cen? s?awy warto traci? wolno?? i siebie samego? Na te pytania mo?na

szuka? odpowiedzi w ksi??ce "Kiedy by?em dzie?em sztuki" E. E. Schmitta. Na

tomiast "Nios?ca rado??" Krzysztofa Czarnoty, to ksi??ka mówi?ca o ponadcza

sowych warto?ciach, takich jak: przyja??, mi?o?? do ludzi, szacunek do przyro

dy. Cz?sto nie widzimy tego, co najcenniejsze w ?yciu, cho? znajduje si? na

wyci?gni?cie r?ki, a ta ksi??ka jest w?a?nie o odnajdywaniu rado?ci w najprost

szych codziennych sprawach.

Doskona?? ksi??k? do wykorzystania w biblioterapii dla m?odzie?y jest po

wie?? Nicka Vujicica "Bez r?k, bez nóg, bez ogranicze?". Autor, pokonuj?c

niewyobra?alne ograniczenia wynikaj?ce z jego niepe?nosprawno?ci niesie na

dziej? i inspiracj? milionom ludzi. Daje wskazówki, jak dokona? zmian w swo-
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im ?yciu, jak odnale?? si?? i determinacj?, co zrobi? by by? naprawd? szcz??li

wym, uczy jak akceptowa? siebie ijak sprawi?, by ?ycie sta?o si? pasj?.
Prowadz?ca warsztaty Wanda Matras-Mastalerz podkre?la?a, ?e dobrze

przygotowane warsztaty ??cz? odpowiednio dobrany tekst literacki z muzyk?,
filmem, zabawami ruchowymi i plastycznymi. Zaprezentowane w trakcie szko

lenia zabawy ruchowe przy muzyce zintegrowa?y grup? i wprowadzi?y przy

jemn? atmosfer?. Ostatnim zagadnieniem poruszanym w trakcie szkolenia by?o,

szczegó?owe i precyzyjne, omówienie oraz tworzenie scenariusza zaj?? bibliote

rapeutycznych. Cenne wskazówki i uwagi okaza?y si? bardzo przydatne, gdy?
zadaniem uczestników, na zako?czenie szkolenia, by?o zaprezentowanie w?a

snego scenariusza.

Warsztaty przebiega?y w bardzo mi?ym nastroju. Dr Wanda Matras- Masta

lerz profesjonalnie, z wielk? pasj? i zaanga?owaniem przekazywa?a swoj? wie

dz?, któr? uczestnicy ch?on?li z wielkim zainteresowaniem. Udzia? w nich to

naprawd? wielka przyjemno??, dlatego z niecierpliwo?ci? czekam na kolejny
trzeci stopie? biblioterapii.

Dorota Usidus, Ksi??nica Zamojska

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

Biblioteka, Ksi??ka, Informacja i Internet 2012

relacja z konferencji

W dniach 9 - 10 pa?dziernika 2012 roku odby?a si? konferencja naukowa

Biblioteka, Ksi??ka, Informacja i Internet, zorganizowana przez Instytut Biblio

tekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie. Sponsorami konferen

cji byli: Aleph Polska -

dystrybutor produktów (systemów komputerowych)

firmy Ex Libris w Polsce, dzia?aj?cy tak?e jako biuro serwisowe dla ich pol
skich u?ytkowników, Sokrates IT - producent i wy??czny operator portalu

w.bibliotece.pl. Patronat medialny sprawowali Biuletyn EBIB i portal miasto

studentow.pl - platforma mediowa skierowana do lubelskich studentów.

Konferencj? prowadzi?a dr Renata Malesa - pracownik Instytutu Biblioteko

znawstwa i Informacji Naukowej UMCS, b?d?ca zarazem jednym z prelegentów.

Uczestniczyli w niej bibliotekarze z ca?ej Polski, ale tak?e z Czech i Ukrainy.
Dwa pierwsze wyst?pienia tj. Ma?gorzaty Stanula (IINiB UJ) oraz Sylwii

Borkowicz i Katarzyny Cyran (Biblioteka PSW Bia?a Podlaska) dotyczy?y in

forbrokeringu. Prelegentki zwróci?y uwag?, ?e gromadzenie, opracowanie czy

ochrona zbiorów, postrzegane dotychczas jako tradycyjne zadania takich o?rod

ków informacji jak biblioteki, przesta?y wystarcza? w globalnym ?wiecie szyb-
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kiego Internetu. Poprzez ogólny wzrost rangi informacji wy?oni? si? zawód in

fobrokera - profesjonalisty informacji. Broker informacji to profesja pomocna

dla osób, które nie maj? czasu na samodzielne poszukiwanie informacji, b?d?

jest to dla nich zbyt trudne. Praca w tym sektorze okre?lona zosta?a jako zawód

przysz?o?ci, równie? w kontek?cie pracy bibliotekarza, gdy? dostrze?ono du?e

podobie?stwa w obu tych zawodach, szczególnie je?li chodzi o dzia?y informa

cji naukowej w bibliotekach.

Kryteria jako?ci internetowych ?róde? informacji o zdrowiu z perspektywy

u?ytkowników omówi?a Ma?gorzata Jaskowska (IINiB UJ). Przedstawi?a wyniki
bada? dotycz?cych wyszukiwania informacji przez studentów na zadany wcze

?niej temat (w tym przypadku pytanie dotyczy?o konkretnej choroby). Z bada?

wynika, ?e poszukuj?cy informacji w ogóle nie wzi?li pod uwag? bibliotek czy

ekspertów (lekarzy) - tylko i wy??cznie - dokumenty elektroniczne. Przy czym

nale?y zaznaczy?, ?e g?ównie by?y to serwisy komercyjne, najpopularniejsze

strony internetowe. Poziom wyszukanych informacji by? niski, gdy? k?adziono

nacisk na ilo??, a nie najej jako??.

Agnieszka ?akomy (lBiIN U? Katowice) podj??a temat: Dystrybucja ksi??ek

elektronicznych o dost?pie zdalnym w bibliotekach publicznych. Przybli?y?a za

sady funkcjonowania stworzonego w 2007 r. przez Polskie Wydawnictwo Na

ukowe systemu dystrybucji ksi??ek elektronicznych ibuk.pl. Wskaza?a na ró?

norodno?? ofert tego typu na rynku zagranicznym.

Kolejne wyst?pienia - Piotra Szeligowskiego (PBW ?ód?): Bibliotekarz

w?ród wspó?czesnych ?róde? komunikacji oraz Grzegorza Budnego (Biblioteka
G?ówna UE Kraków): Blog o bazach danych jako przyk?ad komunikacji skiero

wanej do czytelników i pracowników biblioteki -

zwróci?y uwag? na mo?liwo?ci

zastosowania wspó?czesnych ?róde? komunikacji w bibliotekach. Skoncentro

wali si? na mo?liwo?ciach jakie daje blog biblioteczny. Piotr Szeligowski pod
kre?li?, ?e jest to narz?dzie komunikacji dwustronnej i dobry sposób pozyskiwa
nia opinii czytelników na temat funkcjonowania biblioteki, czy nowych przed

si?wzi?? i inicjatyw. Jego blog ma charakter swobodny, w sposób niesformali

zowany opisuje to, co si? dzieje w bibliotece. Grzegorz Budny zaprezentowa?

blog o bazach danych, którego zadaniem jest pomoc czytelnikom w dotarciu do

poszukiwanych informacji. Blog jest miniprzewodnikiem po zasobach bibliote

ki. Czytelnicy maj? mo?liwo?? zg?oszenia kwerendy, w odpowiedzi zostaj?
ukierunkowani gdzie szuka? odpowiedzi, otrzymuj? linki do konkretnych baz

danych, w których znajduj? si? poszukiwane przez nich informacje.

Nast?pnym punktem konferencji by?a prezentacja portalu w.bibliotece.pl.
Portal przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych wymian? informacji
na temat zbiorów bibliotek jak i zasobów prywatnych (ksi??ek, muzyki, filmów,

audiobooków i in.).
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Jego spo?eczno?? tworz? osoby i instytucje. Podstaw? dzia?ania stanowi glo

balny katalog zbiorów, który powstaje automatycznie z opisów katalogowych
wielu uczestnicz?cych w nim polskich bibliotek publicznych i naukowych. Glo

balny katalog umo?liwia inteligentne wyszukiwanie opisów materia?ów, wyko
rzystuj?c wszystkie ich atrybuty (tytu?, autor, temat, rok wydania, j?zyk, rodzaj
materia?u i in.). Dzi?ki podpowiedziom proponowanym przez system, proces

wyszukiwania umo?liwia stopniowe filtrowanie rezultatów. Portal wykrywa
tak?e miejsce logowania czytelnika i wskazuje najbli?sze biblioteki, w których
znajduje si? dana ksi??ka. Globalny katalog jest wzbogacany o tre?ci dodane

przez u?ytkowników (recenzje, oceny, opinie, rekomendacje). Biblioteki

uczestnicz?ce w Portalu mog? oferowa? u?ytkownikom szereg e-us?ug, takich

jak: udost?pnienie informacji o swoich zbiorach, lokalizacji zbiorów poszuki
wanych, zapisanie si? do biblioteki, zamawianie i rezerwowanie odnalezionych
w bibliotece materia?ów, czy te? promowanie dzia?alno?ci biblioteki za pomoc?

w?asnej strony czy bloga, funkcjonuj?cych w jego ramach.

Wizerunek i umiej?tno?ci wspó?czesnego bibliotekarza (w opinii studentów

Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS) omówi?a dr Renata Malesa

(lBiIN UMCS). Przedstawi?a wyniki ankiety przeprowadzonej w?ród studentów

Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS na temat postrzegania przez

nich biblioteki i bibliotekarzy. Wbrew istniej?cemu stereotypowi, ?e praca w bi

bliotece jest nudna, biblioteka jest placówk? konserwatywn?, a bibliotekarze to

bezbarwne, smutne i zamkni?te postaci, z bada? jawi si? raczej pozytywny ob

raz instytucji i jej pracowników. Wed?ug nich praca bibliotekarza jest ciekawa

(pojawi?a si? nawet odpowied?, ?e jest presti?owa), wspó?cze?ni bibliotekarze s?

dobrze wykszta?ceni, nowocze?ni, wykorzystuj? nowe technologie i dobrze si?

ubieraj?. Biblioteki s? otwarte na zmiany i prowadz? aktywn? dzia?alno??,
zw?aszcza biblioteki publiczne - tam te? zdecydowana wi?kszo?? chcia?aby
w przysz?o?ci pracowa?.

Problem dost?pno?ci informacji cyfrowej dla osób z dysfunkcj? wzroku po

ruszy?y w swojej prezentacji Dorota Bednarczyk i Danuta Murzynowska (Cy
frowa Biblioteka Polona): Informacja cyfrowa dost?pna dla osób z dysfunkcj?
wzroku. Mówczynie zwróci?y uwag? na potrzeb? przeciwdzia?ania wykluczeniu

cyfrowemu osób niepe?nosprawnych (wed?ug przytoczonych danych 92% ser

wisów internetowych jest dla nich niedost?pne, 8% spe?nia minimalne standardy

dost?pno?ci). Przybli?y?y organizacj? zajmuj?c? si? rozwojem i promowaniem
standardów dost?pno?ci us?ug internetowych dla osób niepe?nosprawnych. Jest

to dzia?aj?ca przy Konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium) grupa Web

Accessibility lnitiative (W Al). Efektem prac tej grupy s? wytyczne dotycz?ce
zbioru zasad dla twórców oprogramowania do tworzenia stron internetowych,
zasad dotycz?cych projektowania przegl?darek internetowych z uwzgl?dnie
niem wymaga? ludzi niepe?nosprawnych, standardów przechowywania danych
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ró?nych typów, czy zasad dotycz?cych projektowania stron internetowych przy

stosowanych do wymaga? osób niepe?nosprawnych. Wytyczne s? podstaw? do

prawnych regulacji dotycz?cych dost?pno?ci stron www. W tej grupie proble
mów pozosta?a ze swoim wyst?pieniem tak?e Iwona Cicho? (BG Akademii Ja

na D?ugosza w Cz?stochowie). Podj??a temat funkcji i wyzwa? jakie stoj? przed

bibliotek? akademick? wobec czytelnika niepe?nosprawnego. Zwróci?a uwag?,

i? mimo popularno?ci problemu niepe?nosprawnych u?ytkowników w ostatnich

latach, rzadziej rozpatruje si? go w odniesieniu do bibliotek akademickich. Po

kaza?a ró?nego rodzaju bariery utrudniaj?ce studentom niepe?nosprawnym ko

rzystanie z zasobów bibliotek (m.in. brak odpowiedniego sprz?tu, specjalistycz

nych programów komputerowych, nieodpowiednia postawa pracowników)
i podkre?li?a, i? nale?y podejmowa? wszelkie dzia?ania przeciwdzia?aj?ce ich

wykluczeniu.
Temat promocji bibliotek przez "nowe media" poruszy?a Iwona Mielczarek

(BG Akademii Jana D?ugosza w Cz?stochowie): Polub, tweetnij, przepnij ...

-

Web. 2.0 w promocji bibliotek. Wed?ug niej w?a?ciwe wykorzystanie blogów,

spo?eczno?ciowych serwisów i innych narz?dzi mo?e stanowi? pot??ny mecha

nizm marketingu i promocji. Web 2.0 proponuje nowe sposoby docierania do

odbiorców, a tak?e now? natur? kontaktu mi?dzy nadawc? a odbiorc?. Narz?
dzia Web 2.0 dodaj? nadawanemu przekazowi niespotykanej dot?d si?y, gdy?
mo?e on - metod? podawania sobie informacji, poprzez klikni?cie, b?yskawicz
nie si? rozprzestrzeni?.

Kolejnym punktem konferencji by?o wyst?pienie Mileny M. ?liwi?skiej
(Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Miko?aja Kopernika w Toruniu): Bi

blioteka bez ?cian, nauka bez granic, w którym przedstawi?a zagadnienie biblio

teki naukowej w ?wiecie nowych technologii. Podobnie jak przedmówczyni
zwróci?a uwag? na mo?liwo?ci, jakie daje Web. 2.0, skupi?a si? jednak g?ównie
na Nauce 2.0, czyli zjawiskach zwi?zanych z wykorzystaniem w nauce nowych

technologii i ?rodowisk informacyjno-komunikacyjnych, zw?aszcza narz?dzi,

us?ug i zasobów internetowych.
Na zako?czenie Bo?ena ?azowska (Centralna Biblioteka Statystyczna im.

S. Szulca w Warszawie) przedstawi?a Zadania Centralnej Biblioteki Statystycz

nej im. Stefana Szulca w zakresie budowy spo?ecze?stwa informacyjnego. Bi

blioteka ta pe?ni funkcj? centralnej biblioteki naukowej w kraju w zakresie sta

tystyki, demografii, techniki statystycznej i dyscyplin pokrewnych. Posiada uni

kalne w skali kraju zbiory. Realizuje zadanie stworzenia nowoczesnego centrum

biblioteczno-informacyjnego, uczestnicz?cego w krajowym i mi?dzynarodo

wym systemie wymiany informacji. Obecnie pracuje si? tam nad digitalizacj?

katalogów, zbiorów i zorganizowaniem biblioteki cyfrowej w ?rodowisku wir

tualnym, dobrze s?u??cej budowie spo?ecze?stwa informacyjnego opartego na

wiedzy.
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Konferencj? zamkn??a dyskusja, bibliotekarze dzielili si? praktycznymi roz

wi?zaniami, wymieniali do?wiadczenia zawodowe i wyrazili ch?? uczestnictwa

w podobnym przedsi?wzi?ciu za rok, a bior?c pod uwag? tempo rozwoju no

wych technologii, na pewno b?dzie o czym rozmawia?.

Barbara Grabowska, Ksi??nica Zamojska

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

Biblioteka Z wizj?
III Kongres Bibliotek

Kongres bibliotek publicznych to doroczne wydarzenie, organizowane przez

Fundacj? Rozwoju Spo?ecze?stwa Informacyjnego, prowadz?c? Program Roz

woju Bibliotek. Kongres odby? si? w dniach 11-12 pa?dziernika na warszaw

skim ?oliborzu. Tegoroczny III Kongres Bibliotek Publicznych zosta? obj?ty pa

tronatem Pani Anny Komorowskiej, ?ony Prezydenta RP.

Uroczyste otwarcie mia?o miejsce w kinie "Wis?a", natomiast cz??? warszta

towo-integracyjna w pobliskim Forcie Sokolnickiego, przy ul. Czarnieckiego 51.

Przez dwa dni blisko 400 bibliotekarzy z ca?ej Polski bra?o udzia? w praktycz

nych zaj?ciach, poznawa?o dobre praktyki, wymieni?o do?wiadczenia. Spotkania
te s?u?y?y integracji i wzajemnej inspiracji. W licznej grupie osób, które uczest

niczy?y w Kongresie, znalaz?a si? 4-osobowa grupa bibliotekarzy z powiatu za

mojskiego - pracownicy Ksi??nicy Zamojskiej i dyrektor Biblioteki Publicznej

Gminy Grabowiec.

Podczas inauguracji kongresu mogli?my wzi?? udzia? w debacie pt. "Biblio
teki z wizj?".

Organizatorzy zaoferowali ca?? mas? warsztatów, z których mogli?my ko

rzysta? wed?ug w?asnych preferencji. Mi uda?o si? uczestniczy? m.in. w nast?

puj?cych blokach warsztatowych: "Wyst?pienia publiczne i prezentacje", "TED
-

czyli jak za darmo ?ci?gn?? najwybitniejszych pisarzy, my?licieli i guru biz

nesu dla Twojej Biblioteki", "Rola Biblioteki w tworzeniu obywatelskiej polity
ki edukacyjnej".

Szkolenia pomog?y mi jeszcze bardziej zag??bi? si? w nowoczesne metody

pracy z czytelnikiem. Udzia? w Kongresie utwierdzi? mnie w przekonaniu, ?e

umo?liwiam moim czytelnikom nie tylko dost?p do wiedzy i kontakt z kultur?,
ale przede wszystkim, jako dyrektor biblioteki, stwarzam mo?liwo?? integracji

spo?ecze?stwa przez ró?nego rodzaju dzia?ania i spotkania organizowane w mo

jej placówce. Bardzo mi?o wspominam te? wieczorny koncert Gaby Kulki z ze

spo?em, który odby? si? po uroczystej kolacji.
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Kongres, poza warsztatami, zaprezentowa? ca?y szereg przemian zachodz?

cych w ma?ych bibliotekach. Utwierdzi?am si? w przekonaniu, ?e nie jeste?my

tylko instytucjami, które zamawiaj? i wypo?yczaj? kolejne ksi??ki, pojawiaj?ce

si? na rynku. Jeste?my przede wszystkim po to by wspiera? rozwój, dzia?ania,

uczestniczy? w ?yciu spo?eczno?ci lokalnej.

Dzi?ki uczestnictwu w Kongresie jestem m?drzejsza o nowe do?wiadczenia,
które wymieni?am z innymi bibliotekarzami. Mam nadziej?, ?e zdobyt? wiedz?
i ide? "Biblioteki z wizj?" uda mi si? z korzy?ci? przenie?? i dostosowa? do wa

runków w mojej bibliotece.

Krystyna Czausz, Biblioteka Publiczna Gminy Grabowiec

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

XIV Ogólnopolskie Warsztaty

J?zyka Hase? Przedmiotowych Biblioteki Narodowej
i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesi?tnej 2012

W dniach 9-11 maja w Bibliotece Narodowej odby?y si? po raz czternasty

doroczne Ogólnopolskie Warsztaty J?zyka Hase? Przedmiotowych Biblioteki

Narodowej (JHP BN) i Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesi?tnej (UKD). W warsz

tatach, uroczy?cie otwartych przez dyrektora BN dr Tomasza Makowskiego,

uczestniczyli reprezentanci bibliotek wszystkich typów z ca?ej Polski.

Konferencja dotyczy?a najwa?niejszych problemów zwi?zanych
z opracowaniem rzeczowym wed?ug dwóch j?zyków wyszukiwawczych - JHP

BN i UKD. Uczestnicy warsztatów wys?uchali 21 referatów, wyg?oszonych

przez prelegentów z Biblioteki Narodowej, bibliotek wojewódzkich, pedago

gicznych, specjalistycznych oraz o?rodków naukowych. Tematyka wyst?pie?

obejmowa?a stan prac i zmiany metodyki opracowania rzeczowego wed?ug JHP

BN, kierunki rozwoju JHP BN i UKD na tle mi?dzynarodowych standardów

opracowania rzeczowego, opracowanie rzeczowe dokumentów muzycznych
oraz z zakresu medycyny, wojskowo?ci i szkolnictwa zawodowego. Przedsta

wiono wyniki bada? dotycz?cych metodyki nauczania opracowania przedmio

towego i reprezentacji tre?ci w tytule w odniesieniu do charakterystyki przed

miotowej. Omówiono propozycj? wprowadzenia jednolitych zasad stosowania

okre?lników chronologicznych w ró?nych typach hase? oraz zapowiedziano badania

profesjonalnych u?ytkowników j?zyków informacyjno-wyszukiwawczych. Zapre
zentowano funkcjonalno?? kartoteki wzorcowej UKD, a tak?e omówiono zmiany

metodyki opracowania rzeczowego wed?ug UKD, które pojawi?y si? w wyniku
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wprowadzenia zapisu pionowego. Ponadto odby?a si? prezentacja dzia?alno?ci

bloga, po?wi?conego JHP BN pt. "Fabryka J?zyka", w rok po jego uruchomie

niu.

Program warsztatów opracowa? Instytut Bibliograficzny we wspó?pracy
z Zak?adem Opracowania Rzeczowego, a organizatorem spotkania by? Zak?ad

Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej. Przedstawiono

19 referatów po?wi?conych metodyce opracowania dokumentów w JHP BN

i UKD oraz rozwojowi kartotek wzorcowych i efektywno?ci wyszukiwania in

formacji w katalogach bibliotek. Omówiono stan prac nad s?ownictwem JHP

BN zwi?zanych z kontynuacj? wprowadzanych od 2010 r. zmian (tzw. has?o

formalne). Opisano trudno?ci zwi?zane z metodyk? opracowania rzeczowego

dokumentów nieksi??kowych (wydawnictwa ci?g?e, dokumenty ?ycia spo?ecz

nego, dokumenty ikonograficzne). Zaprezentowano równie? post?py prac nad

poradnikiem JHP BN. W kontek?cie zmian, wyra?aj?cych si? przede wszystkim

uproszczeniem gramatyki j?zyka, przedstawiono m.in. propozycje dotycz?ce

ogranicze? stosowania okre?lników chronologicznych po ró?nych typach hase?

oraz zaproponowano zmiany form nazw geograficznych dla nazw miejscowo?ci.

Opisano te? problemy stosowania okre?lników chronologicznych po has?ach

z dziedziny "Filozofia" oraz trudno?ci w tworzeniu i stosowaniu hase? dla obiek

tów architektonicznych w miejscowo?ciach. Zaprezentowany zosta? równie?

blog Pracowni J?zyka Hase? Przedmiotowych Biblioteki Narodowej zatytu?o

wany "Fabryka J?zyka". Jest on now? form? komunikacji z u?ytkownikami
i osobami opracowuj?cymi zbiory. Wydaje si? by? skutecznym i atrakcyjnym
kana?em informacji dzi?ki swej interakcyjno?ci i wymianie do?wiadcze? osób

zainteresowanych tym tematem.

W cz??ci po?wi?conej Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesi?tnej omówiono sto

sowanie klasyfikacji w zapisie pionowym na przyk?adzie ró?nych dziedzin oraz

przedstawiono wersj? robocz? kartoteki wzorcowej dla UKD. Wyst?pienie kie

rownika Zak?adu Opracowania Rzeczowego Zbiorów BN dotyczy?o omówienia

problemów z wykorzystaniem obu j?zyków informacyjno-wyszukiwawczych
w dobie zmian metodyki ich stosowania.

Warsztaty by?y, jak co roku, okazj? do wymiany opinii i do?wiadcze? biblio

tekarzy - u?ytkowników obu j?zyków informacyjno-wyszukiwawczych, zarów

no podczas warsztatowych dyskusji na sali, jak i swobodnych rozmów

w kuluarach. Uczestnicy podkre?lali m.in. jak wa?na jest, ich zdaniem, konty

nuacja tego typu warsztatów i prace nad ci?g?ym doskonaleniem i rozwojem j?

zyków informacyjno-wyszukiwawczych, wyra?aj?c uznanie dla dotychczaso

wych prac BN nad tymi zagadnieniami.

Marzena Rosiak, Ksi??nica Zamojska

---------.<>.---------
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Ogólnopolska Konferencja
Bibliografia regionalna w komunikacji publicznej

W 2012 roku przypada?a 105. rocznica powstania Biblioteki Publicznej im.

Hieronima ?opaci?skiego w Lublinie. Jednym z punktów obchodów jubile

uszowych by?a zorganizowana w dniach 18-19 pa?dziernika 2012 roku Ogólno

polska Konferencja ,,Bibliografia regionalna w komunikacji publicznej" -

30. spotkanie Zespo?u ds. Bibliografii Regionalnej ZG Stowarzyszenia Bibliote

karzy Polskich.

Uczestnikami spotkania by?y 52 osoby - pracownicy Biblioteki Narodowej,
bibliotek publicznych, pedagogicznych z ca?ej Polski i Uniwersytetu w Bia?ym
stoku. Podobnie, jak mia?o to miejsce na wcze?niejszych konferencjach w Kiel

cach i ?odzi, g?ówn? tematyk? obrad by? problem dost?pu do bibliografii regio

nalnych na stronach www. bibliotek, oraz kwestie nazewnictwa i oferty kryte
riów wyszukiwawczych dost?pnych dla czytelników.

Dwudniowy program spotkania pozwoli? na rozpatrzenie problemów biblio

grafii specjalnych oraz znaczenia i roli retrospektywnych i bie??cych bibliogra
fii regionalnych w procesie komunikacji spo?ecznej. W czasie konferencji

przedstawiono modu? s?u??cy do tworzenia bibliografii regionalnej w systemie
MAK+. Omówiono równie? retrospektywn? Bibliografi? Lubelszczyzny za lata

1801-1944 i zapoznano uczestników konferencji z dokonaniami miejskich i powia

towych bibliotek publicznych w Bia?ej Podlaskiej, Zamo?ciu i ??cznej oraz Biblio

teki Pedagogicznej w Zamo?ciu w zakresie tworzenia bibliografii regionalnych.
W toku spotkania stwierdzono, ?e bibliografie regionalne spe?niaj? wa?n?

rol? w komunikacji spo?ecznej i dlatego nale?y podj?? starania o ich w?a?ciw?

promocj? i czyteln? prezentacj? zasobów on-line. Dzi?ki spotkaniu zespo?u ds.

bibliografii regionalnej mo?na by?o tak?e podyskutowa? o szczegó?ach warszta

towych pracy bibliografa regionalisty, wymieni? do?wiadczenia z ró?nych pla

cówek, podzieli? si? uwagami i spostrze?eniami w tej dziedzinie.

Zaproszeni na konferencj? go?cie zapoznali si? prac? bibliotekarzy WBP im.

Hieronima ?opaci?skiego w Lublinie, ze szczególnym uwzgl?dnieniem specy

fiki pracy w Dziale Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie. Obradom

konferencji towarzyszy?a równolegle wystawa, przygotowana ze zbiorów WBP

w Lublinie ph. Dziedzictwo bibliograficzne Ziemi Lubelskiej. Czas wolny od ob

rad i rozmów zawodowych mo?na by?o po?wi?ci? na udzia? w promocji ksi??ki

Zbigniewa Nestorowicza Jan Pawe? fI w medalierstwie polskim, a w czasie wy

cieczki podziwia? uroki lubelskiej starówki, zachwalane przez lokalnego prze

wodnika.

Anna Rychter, Ksi??nica Zamojska
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I [i) POMOCE METODYCZNE

Czym chata bogata
Regulamin konkursu wokalno-literackiego

adresowanego do osób z dysfunkcj? wzroku

Ile? to pracy i modlitwy
W upraw? roli w?o?y? trzeba

?eby mie? na stole

Na bia?ym obrusie

?wie?y bochen chleba

Feliks Rak Wiersz o chlebie

Organizatorzy:

Ksi??nica Zamojska im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu (O?rodek

Czytelnictwa Niepe?nosprawnych), ul. Kamienna 20 przy wspó?pracy Oddzia?u

Polskiego Zwi?zku Niewidomych w Zamo?ciu, ul. Spadek 35.

Cele konkursu:

Stworzenie mo?liwo?ci osobom z dysfunkcj? wzroku do aktywnego uczest

nictwa w kulturze poprzez prezentowanie swoich zdolno?ci wokalnych i re

cytatorskich.

Kultywowanie tradycji ludowej dawnych spotka? rodzinnych i biesiadowa

nia poprzez przedstawienie poezji ludowej, piosenki biesiadnej, a tak?e

przypomnienie dawnych potraw kulinarnych.

Zasady uczestnictwa:

Konkurs adresowany jest do osób niewidomych i niedowidz?cych z Zamo

?cia i regionu.

Ka?dy uczestnik powinien poda? swoje dane osobowe (imi?, nazwisko, ad

res), tytu?y utworów ludowych (proza lub poezja) i piosenek biesiadnych,
które chce zaprezentowa?.
Mo?na poda? ulubiony przepis kulinarny (zapami?tany z dzieci?stwa),
a tak?e wed?ug niego przygotowa? potraw? do degustacji.
Czas trwania wyst?pu nie powinien przekracza? 4 minuty.

Terminy:

Ch?tni do wzi?cia udzia?u w konkursie powinni zg?osi? swoje uczestnictwo

do dnia 22 listopada 2012 r.:
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- w punkcie bibliotecznym (siedziba Oddzia?u Polskiego Zwi?zku Niewidomych
w Zamo?ciu), ul. Spadek 35, w ka?dy czwartek od godz. 7.30 do 15.30,
- w Ksi??nicy Zamojskiej (O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych),
ul. Kamienna 20, p. nr 10, w dniach: poniedzia?ek, wtorek, ?roda, pi?tek od

godz. 9.00 do 17.00.

• Konkurs odb?dzie si? dnia 29 listopada (czwartek) 2012 r. w ?wietlicy Oddzia?u

Polskiego Zwi?zku Niewidomych w Zamo?ciu, ul. Spadek 35, godz. 10.00.

Postanowienia ogólne:

1. Oceny wyst?pów dokona komisja powo?ana przez organizatorów.
2. W sprawach spornych, ostateczna decyzja nale?y do organizatorów.
3. Dodatkowe informacje o konkursie mo?na uzyska? pod nr tel. 84 62 711 54 w. 36.

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

W czoraj i dzi? biblioteki

scenariusz wystawy

Ekspozycja zrealizowana zosta?a w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2012,

ph. Tajemnice codzienno?ci.

Miejsce i czas trwania wystawy:

Hol na parterze Ksi??nicy Zamojskiej w Zamo?ciu, 3-28 wrze?nia 2012 r.

Cel wystawy:

- Zaprezentowanie zbiorów Ksi??nicy Zamojskiej,
- w??czenie si? w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa, organizowanych

w Polsce od 1993 roku,
- wzbudzenie zainteresowania codzienn? prac? bibliotekarzy z ksi??k? i czytel

nikiem.

Autorzy ekspozycji:

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

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

Rychter. Histori? zamojskiej biblioteki opracowa?a Anna Rychter w oparciu o pu

blikacj? 90 lat biblioteki publicznej w Zamo?ciu, Zamo?? 20/1.

Materia?y na wystaw? pochodz? ze zbiorów Archiwum Pa?stwowego w Zamo

?ciu, Muzeum Zamojskiego i Ksi??nicy Zamojskiej.

Scenografia wystawy:

- flagi z logo EDD,
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-

wystaw? otwiera plakat tytu?owy,
- eksponowany materia? zosta? podzielony na 11 gablot, 5 plansz oraz elementy

wyposa?enia bibliotekarskiego takie jak: rega? z ksi??kami, odbiorniki radio

we, kwiaty doniczkowe, biurko, aparat telefoniczny, stolik, krzes?a, szafa kata

logowa, lampa przeno?na, tablice zawieraj?ce: UKD, opis bibliograficzny
ksi??ki, uk?ad tre?ci ksi??ki.

PLANSZE:

tytu?owa,
z logo EDD 2012,

po?wi?cona historii zamojskiej biblioteki,
z fotografiami Biblioteki Publicznej im. J. Zamoyskiego z lat 30-tych XX wieku,

przedstawiaj?ca Ksi??nic? Zamojsk? w 2012 r.

GABLOTA l:

maszyna do pisania -

pocz. XX wieku,

ksi??ka ze znakami w?asno?ciowymi Biblioteki Publicznej im. Jana Zamoy

skiego w Zamo?ciu -

pocz. XX wieku, piecz?tki biblioteczne.

GABLOTA II:

ksi?gi inwentarzowe ksi?gozbioru XX-XXI wieku,
ka?amarze szklane,

pióro wieczne.

GABLOTA III:

Dokumentacja biblioteczna (XX-XXI w.):
- teczka z materia?ami ze skontrum, rejestr nabytków, ksi?ga ubytków,
- materia?y pi?miennicze: d?ugopisy, o?ówki, spinacze biurowe.

GABLOTA IV:

Dokumentacja biblioteczna (XX-XXI w.): arkusze skontrum, rozdzielniki

ksi??ek, wykazy ksi??ek przeznaczonych do oprawy, protoko?y komisji ds.

selekcji ksi?gozbioru. Dziurkacz biurowy.

GABLOTA V:

Dokumentacja biblioteczna (XX-XXI w.): dzienniki statystyczne, zeszyt

odwiedzin w czytelni, zeszyt kwerend.

GABLOTA VI:

Druki biblioteczne (XX-XXI w.): rewersy, karty ksi??ek, karty czytelników,

karty katalogowe, upomnienia, legitymacje czytelnicze, karty akcesji czaso

pism.

GABLOT A VII:

Kronika Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu (XX w.).
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GABLOTA VIII:

Kronika Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu (XX w.),

fotografie - budynek zamojskiej biblioteki (XX w.).

GABLOTA IX:

Kronika Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu (XX-XXI w.).

GABLOTA X:

Zbiory biblioteczne na ró?nych no?nikach (XX-XXI w.): p?yty analogowe,

kasety VHS, magnetofonowe, CD, DVD, slajdy.

GABLOTA Xl:

Wczoraj i dzi? - naj starsze i najnowsze wydania klasyki literatury polskiej
i czasopisma fachowe dla bibliotekarzy (XIX - XXI w.):
1. Przegl?d Biblioteczny, R. 5, z. l, Kraków, 1931

2. Przegl?d Biblioteczny, R. 80, z. l, Warszawa 2012

3. Szymonowic, S.: Sielanki, Lipsk 1856

4. Szymonowic S.: Sielanki, Wroc?aw 1985

5. Prus B.: Faraon, Warszawa 1929

6. Prus 8.: Faraon, Kraków 2002

Znaki w?asno?ciowe u?ywane przez bibliotek?: kody kreskowe, ekslibris.

Anna Rychter, Ksi??nica Zamojska

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

Janusz Korczak - przyjaciel dzieci

scenariusz lekcji bibliotecznej

Dziecko chce by? dobre

Je?li nie umie - naucz

Je?li nie wie - wyt?umacz
Je?li nie mo?e - pomó?.

Janusz Korczak

Temat: Janusz Korczak - przyjaciel dzieci.

Czas realizacji: 60 min.

Cel ogólny:
u?wiadomienie niezwyk?o?ci biografii i dokona? Janusza Korczaka, zaak

centowanie obchodów Roku Korczaka.
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Cele szczegó?owe:

wskazanie najwa?niejszych wydarze? z ?ycia pedagoga,
uczenie warto?ci humanistycznych, a w szczególno?ci zasad tolerancji
i szacunku wobec dyskryminowanych grup spo?ecznych,
rozbudzanie zainteresowania przesz?o?ci?, a zw?aszcza histori? najnowsz?,

popularyzacja ksi??ki i czytelnictwa, a szczególnie dorobku literackiego
Janusza Korczaka.

?rodki dydaktyczne:

- publikacje:
• Olczak-Ronikier, Korczak. Próba biografii, Warszawa 2011

• Wo?oszyn Stefan, Korczak, Warszawa 1978

• Mortkowicz-Olczakowa Hanna, Janusz Korczak, Warszawa 1978

• Szl?zakowa Alicja, Janusz Korczak, Warszawa 1978

• Janusz Korczak -

?ycie i dzie?o, red. Hanna Kirchner, Warszawa 1982

• Korczak Janusz, Król Maciu? Pierwszy, Wroc?aw 1995

• Korczak Janusz, Jak kocha? dziecko, Warszawa 1993

• Korczak Janusz, Kajtu? czarodziej, Warszawa 1998

• Korczak Janusz, Kiedy znów b?d? ma?y, Warszawa 1983

• Korczak Janusz, Józki, Ja?ki i Franki, Warszawa 1985

• Korczak Janusz, Bankructwo ma?ego D?eka, Warszawa 1979

Metody pracy:

wyk?ad,

pogadanka.

Formy pracy:

grupowa,

indywidualna,
zbiorowa.

Przebieg lekcji:

l. Powitanie i krótkie przedstawienie tematu spotkania. Zaakcentowanie ob

chodów Roku Korczakowskiego: Rok 2012 og?oszono Rokiem Janusza Kor

czaka. 6 sierpnia tego roku min??a 70 rocznica jego ?mierci, a 7 pa?dziernika
2012 r. rocznica za?o?enia przez niego Domu Sierot - warszawskiego siero

ci?ca dla ?ydowskich dzieci.

2. Kronika wydarze? z ?ycia Janusza Korczaka. Prezentacja fotografii pedagoga

(wykorzystanie fotografii zamieszczonych w publikacjach ksi??kowych).
1878 (lub 1879), 22 lipca w Warszawie urodzi? si? w rodzinie Cecylii
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i Józefa Goldszmita, cenionego warszawskiego adwokata.

1898, zda? matur? w Gimnazjum Praskim i rozpocz?? studia na Wydziale
Lekarskim Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego,
1905, uzyska? dyplom lekarza i rozpocz?? prac? w Szpitalu dla Dzieci im.

Bersonów i Baumanów, jako rosyjski poddany poszed? do wojska i pe?ni?

s?u?b? przy poci?gach sanitarnych,
1907 -1908, przebywa? w Berlinie, gdzie uzupe?nia? i pog??bia? wiedz?

medyczn?,

1909-1912, dzia?a? w Towarzystwie Pomoc dla Sierot, dzi?ki któremu

w 1912 r. zosta? wybudowany Dom Sierot dla dzieci ?ydowskich przy

ul. Krochmalnej 92 w Warszawie (obecnie ul. Jaktorowska 6),
] 912-1942, sprawowa? (z przerwami) funkcj? dyrektora Domu Sierot

(naczeln? wychowawczyni? w Domu zasta?a Stefania Wilczy?ska),

1914-1917, s?u?y? w rosyjskim wojsku jako ordynator polowy szpitala

wojskowego na Ukrainie, w czasie urlopu w Kijowie pozna? Mari?

Rogowsk?-Falsk? (znan? jako Maryn? Falsk?), pó?niejsz? dyrektork?

"Naszego Domu" (powsta? m.in. z inicjatywy Korczaka 15 listopada 1919

roku w Pruszkowie ko?o Warszawy),

1917, po demobilizacji uda? si? do Kijowa i podj?? prac? lekarza pediatry
w przytu?kach dla dzieci ukrai?skich oraz psychologa w polskim

przedszkolu,
1919-1920, wzi?? udzia? w wojnie polsko-bolszewickiej w randze majora,

1926, zacz?? redagowa? "Ma?y Przegl?d" (jako dodatek do "Naszego

Przegl?du") dla dzieci i m?odzie?y, pisany przez nich samych, od 1930 roku

redakcj? dodatku przej?? Igor Newerly,
1935-1939 (z przerwami), prowadzi? w Polskim Radiu audycje dla dzieci

"Gadaninki Starego Doktóra" (niektóre tak?e dla doros?ych),
1939-1942, w pierwszych dniach wojny zg?osi? si? do s?u?by Polskiego
Radia, wyg?asza? pogadanki dla dzieci, nak?ania? do zachowania spokoju,

podejmowa? dramatyczne kroki w celu ochrony dzieci przed g?odem
i ?mierci?, aresztowany przez Niemców, chory i wyczerpany, przeniós? si?
z dzie?mi w obr?b getta warszawskiego,

1942, w maju rozpocz?? pisanie Pami?tnika, ostatni zapis - 4 sierpnia.

Wychowankowie Domu Sierot wystawiaj? wówczas sztuk? .Poczta"

Rabindranatha Tagore, która w zamy?le Janusza Korczaka ma przygotowa?

je do godnej i ?wiadomej ?mierci, 22 lipca - pocz?tek akcji likwidacyjnej

warszawskiego getta. 5 lub 6 sierpnia Janusz Korczak wraz z pracownikami
Domu Sierot prowadzi? dzieci na Umschlagplatz, sk?d zostali wywiezieni do

obozu zag?ady w Treblince,
6 sierpnia 1942 r. poniós? ?mier? w komorze gazowej wraz z dzie?mi

z Domu Sierot.
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3. Rozmowa o prawach dziecka wed?ug Korczaka (ch?tni uczestnicy

wypowiadaj? si? na temat wybranych praw).
Janusz Korczak nieustannie podkre?la?, ?e dziecko w ?adnym momencie

swojego ?ycia nie mo?e by? przedmiotem manipulacji ?wiata doros?ych. Doro?li

nie chc? dopuszcza? dzieci do spraw codziennych, t?umacz?c, ?e dzieci s? zbyt
ma?e i niedo?wiadczone. Ale wed?ug Korczaka dziecko to samoistna jednostka,
która zas?uguje na szacunek i przestrzeganie jej praw. Stary Doktor ceni? spra

wiedliwo??, szacunek, godno??, pi?kno, prawd? i mi?o?? do bli?niego, apelowa?
do wychowawców, aby zatroszczyli si? o podstawowe prawa dziecka. Do tych

praw zalicza?:

prawo do rado?ci,

prawo do wyra?ania swoich my?li i uczu?,

prawo do szacunku,

prawo do nauki poprzez zabaw?,

prawo do niepowodze? i ?ez,

prawo do w?asno?ci,

prawo do bycia sob?,

prawo do niewiedzy,

prawo do upadków,

prawo do tajemnicy.

Korczakowskie prawa dziecka s? aktualne do dzi?. Jego my?li i idee ocala?y
i wi?kszo?? z nich zrealizowano w Konwencji Praw Dziecka (przyj?ta przez

Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r.).

4. Rozmowa o twórczo?ci Korczka dla dzieci, prezentacja publikacji pedagoga,

czytanie fragmentu ksi??ki: Janusz Korczak, Król Maciu? Pierwszy (fragm.

opisuj?cy obrady semju dzieci?cego), Wroc?aw 1995, s. 173-178.

5. Uczestnicy lekcji zostaj? podzieleni parami Rozwi?zuj? krzy?ówk?

dotycz?c? tre?ci podj?tych na lekcji.

Pytania:
1. Józki i Franki - tytu? jednej z ksi??ek Janusza Korczaka dla dzieci.

2. Miejsce urodzenia Janusza Korczka.

3. Czarodziej - bohater jednej z ksi??ek pedagoga.
4. Prawdziwe nazwisko Korczaka.

5. Zak?ad wychowawczy powo?any 15 listopada 1919 roku.

6. Zawód Janusza Korczaka.

7. Ulica, przy której mie?ci? si? Dom Sierot.

8. Pismo powsta?e z inicjatywy Korczaka, wspó?redagowane przez dzieci.

9. Imi? matki pedagoga.
10. Prawo do - jedno z praw dziecka g?oszonych przez Korczaka.
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II. Kim z zawodu by? ojciec Korczaka.

12. Miejsce ?mierci pedagoga.
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I C!JZESTA WIENIA BillUOGRAFICZNE

Aleksander Bryk (1905-1982)
(30 rocznica ?mierci)

Aleksander Bryk, syn Stanis?awa i Katarzyny
z Wyszy?skich, urodzi? si? 6 wrze?nia 1905 roku

w Zamo?ciu. Ojciec - nauczyciel muzyki oraz or

ganizator i dyrygent orkiestr szkolnych, mia?

ogromny wp?yw na rozwój muzyczny Aleksandra.

W latach 1922-24 Aleksander Bryk ucz?szcza? do

Pa?stwowego Gimnazjum im. Hetmana Jana Za

moyskiego, a nast?pnie do Pa?stwowego Semina

rium Nauczycielskiego M?skiego im. Jana Za

moyskiego w Szczebrzeszynie. Matur? zda?

w 1927 roku, krótko potem by? cz?onkiem orkie

stry 78. pu?ku w Baranowiczach, za? we wrze?niu

zosta? przyj?ty na kurs dla nauczycieli muzyki
i ?piewu prowadzony przez Konserwatorium Muzyczne w Warszawie. Kszta?ci?

si? tam do 1930 roku pod kierunkiem, m.in. Stanis?awa Kazuro, Tadeusza

Ochlewskiego, Kazimierza Sikorskiego, Piotra Rytla i Stefana ?ledzi?skiego.
Jednocze?nie studiowa? j?zyki orientalne w Instytucie J?zyków Wschodnich

w Warszawie. Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu s?u?by wojskowej, uczy?
w gimnazjach w Lukowie i Siedlcach. By? kapelmistrzem orkiestry 25. Pu?ku

Piechoty w Piotrkowie Trybunalskim. Wraz z wybuchem II wojny ?wiatowej

uczestniczy? w dzia?aniach wojennych. Zosta? ranny w czasie walk pod Cz?sto

chow?. W okresie okupacji hitlerowskiej ukrywa? si?, pracuj?c pod fa?szywymi
nazwiskami jako robotnik w Zawadzie, Zamo?ciu (wo?ny), Jastkowie pod Lu

blinem (kontroler w mleczarni).
W latach 1944-1945 organizowa? i prowadzi? orkiestr? wojskow? w D?bli

nie, pó?niej pracowa? w Liceum Ogólnokszta?c?cym w ?ukowie i Pa?stwowym

Gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim. Jeszcze w 1945 roku uruchomi? w tym

mie?cie Szko?? Umuzykalnienia Ludowego Instytutu Muzycznego. W 1946 ro

ku na sta?e osiedli? si? w Lublinie. Tu gra? w Pa?stwowej Filharmonii na fago

cie, pó?niej na altówce oraz pracowa? w Wydziale Kultury i Sztuki Urz?du Wo

jewódzkiego w Lublinie. Uczy? gry na instrumentach d?tych i perkusyjnych.
Ponadto jego dzia?alno?? dydaktyczna obejmowa?a nauk? ?piewu, muzyki
i przedmiotów teoretycznych. By? uwa?any za wybitnego pedagoga.

W 1957 roku reaktywowa? ?redni? Spo?eczn? Szko?? Muzyczn? w Lublinie,

któr? ierowa? do 1968 roku, potem pracowa? w niej jako nauczyciel. Wyk?ada?

40



tak?e na kierunku muzycznym w II Studium Nauczycielskim. W latach 1969-

1971 by? kierownikiem artystycznym Pa?stwowej Operetki w Lublinie. W la

tach 1947-53 by? prezesem Zwi?zku Zawodowego Muzyków w Lublinie. Nale

?a? te? do Zwi?zku Autorów i Kompozytorów Scenicznych oraz Stowarzyszenia
Polskich Artystów Muzyków.

Aleksander Bryk da? si? pozna? jako cz?owiek zaanga?owany w dzia?alno??

artystyczn? i kulturaln?, wiele lat wspó?pracowa? z zespo?em Pie?ni i Ta?ca

Ziemi Lubelskiej, chórem Akademii Rolniczej w Lublinie, chórem "Echo Pod

lasia" w Bia?ej Podlaskiej, orkiestrami stra?y po?arnej, ogniskami muzycznymi,

rozg?o?niami radiowymi w Lublinie, Wroc?awiu i Warszawie. Oczarowa?a go

muzyka ludowa i orientalna. By? kompozytorem 146 utworów, instrumental

nych, na orkiestr? d?t?, wokalno-instrumentalnych, wokalnych oraz ilustracji

muzycznych, oper i baletów. Pierwsze utwory powsta?y dla potrzeb orkiestry

szkolnej. Na uwag? zas?uguj? suity lubelskie, suity dolno?l?skie, obrazki lubel

skie oraz pie?ni na chór a cappella. Opracowa? liczne pie?ni i ta?ce ludowe,

w?ród nich lubelskie. Pisa? tak?e utwory dla orkiestr d?tych, g?ównie wojsko

wych. W?ród publikacji dydaktycznych pojawi?y si? poradniki dla prowadz?

cych amatorskie zespo?y orkiestrowe. Bada? dzia?alno?? Karola Namys?owskie

go, komponowa? i opracowywa? utwory dla orkiestry w?o?cia?skiej, opisa? cie

kaw? histori? jej dzia?alno?ci. Jego zainteresowanie folklorem Lubelszczyzny
znalaz?o odbicie w licznych artyku?ach prasowych o muzyce i pie?ni lubelskiej.
W 1971 roku przeszed? na emerytur?, prowadz?c wci??: aktywn? dzia?alno?? spo

?eczn?. Za ca?okszta?t swojej pracy twórczej i dzia?alno?ci pedagogicznej zosta? od

znaczony: Z?otym Krzy?em Zas?ugi, Srebrnym Krzy?em Zas?ugi, odznak? Zas?u?o

ny Dzia?acz Kultury, odznak? Za Zas?ugi dla Lubelszczyzny, Krzy?em Kawaler

skim Orderu Odrodzenia Polski. Aleksander Bryk zmar? 11 stycznia 1982 roku.

Literatura:

1. Lubelskie. muzyka instrumentalna. Instrumentarium, wykonawcy, repertuar.
Cz. 6/ pod red. Jerzego Bartmi?skiego. - Lublin, 2011

2. Dudek, Marek: Kompozytorzy Lublina i Lubelszczyzny: 1918-2010. - Lu

blin,2010
3. S?ownik biograficzny miasta Lublina / pod red. Tadeusza Radzika, Jana

Skarbka i Adama A[ndrzeja] Wituska. - Lublin, 1993

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

1. Academia Zamoscensis 19 I 6-1966 =

Jubileuszowy Zjazd Wychowawców

Wychowanków Gimnazjów i Liceów Ogólnokszta?c?cych w Zamo?ciu z okazji

50-letniej rocznicy powstania tych szkó?: Zamo?? 1916-1966/ [red. Aleksander

Bryk]. - Warszawa: Warszawskie Ko?o Zarno?cian przy Sto?ecznym Od

dziale P.T.T.K., 1966. - 24 s. : il. ; 21 cm

Zawiera nuty
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2. Daleko, daleko ... chór mieszany [Partytura] I muz. G. Nosow ; oprac. A.

Bryk. - [B.m : b. w, ok. 1960]. - 6 s. : nuty; 31 cm

Pie?? chóralna (chór mieszany a capp.)
3. Dzieci Warszawy: marsz [G?osy]. I Aleksander Bryk. Marsz astronautów I

Tadeusz Hesse ; opr. i instr. Adam Cicho? Warszawa: Wydawnictwa Arty

styczne i Filmowe "Synkopa", 1967. - 37 g?. w obwol. ; 25 cm

(Utwory na Orkiestr? D?t?; z. nr 23)
4. Has?o: marsz fanfarowy [G?osy]1 Aleksander Bryk. Bohaterom spod Lenino

: marsz ?a?obny : na ?redni? orkiestr? d?t? I Aleksander Miszu?owicz. -

Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1963. - 11, [3] s., 12

powiel. ; 31 cm

Na 20-lecie Ludowego Wojska Polskiego
5. Has?o: marsz fanfarowy [partytura]! Aleksander Bryk. Bohaterom spod Le

nino: marsz ?a?obny I Aleksander Miszu?owicz. - Warszawa: Wydawnic
twa Artystyczne i Filmowe "Synkopa", 1963. - 5 k. lu?. w obwol ; 24 cm

(Utwory na Orkiestr? D?t?; z. nr 4)
6. Idylla: mezzo-sopran z tow. fortepianu lub orko symfonicznej I Aleksander

Bryk.
Inc.: W pogodn?, jasn? i cich? noc majow? [Partytura]. [S. L : S. n., ca 1960].
- [3] S. ; 30 cm

Opis wg nag?o - Na g?os i fort. - Data skomp.: 1952

7. Instrumentacja na orkiestr? d?t? I Aleksander Bryk. - Warszawa: Polski

Zwi?zek Chórów i Orkiestr, cop. 1974. - 193 S. : il. ; 24 cm

8. Junak: marsz szkolnego klubu sportowego: op. 12 . [partytura] I Aleksan

der Bryk. [S. l. : S. n., ca 1960). - [2] S. ; 30 cm

a klarnet, wiolonczel? i fort. - Data skomp.: 1927. - Ded.: Józefowi Maziowi

9. Kapelmistrz i orkiestra: metodyka prowadzenia orkiestry d?tej I Aleksander

Bryk. -Warszawa: Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego,
1969. - 233 S. : il., nuty; 24 cm

10. Karol Namys?owski I Aleksander Bryk. - [Lublin]: Wydaw. Lubelskie, 1961.

-153, [3] S. : il., nuty, err. ; 21 cm

Rec.: Rosiak, El?bieta II Kamena. - 1961, nr 16, S. 8,10
11. Karol Namys?owski i jego orkiestra I Aleksander Bryk. - Lublin : Wydaw.

Lubelskie, 1980. - 119, [1] s., [12] k. tabl. : i?. portr. ; 21 cm

12.Karol Namys?owski i jego orkiestra I Aleksander Bryk, Jadwiga Bryk
Kaliszuk. - Lublin: Wydaw. Lubelskie, 1990. - 119, [1] S. : i?. ; 21 cm

13. Karol Namys?owski i jego orkiestra I Aleksander Bryk, Jadwiga Bryk
Kaliszuk. - Wyd. 2 poszerz.

- Lublin: Wydaw. Lubelskie, 1992. - 215, [1]

s., [40] S. tabl. : faks., fot., portr. ; 21 cm

Rec.: Wlaz?owska, Izabela II Tygodnik Zamojski.
- 1993, nr 3, S. 11 : il.

14. Le?na kapela: opera dzieci?ca w 3 aktach i 4 ods?onach [Wyci?g fortepia

nowy] I Aleksander Bryk; libretto Lidia Ko?mi?ska. - Warszawa: Stowa-
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rzyszenie Mi?o?ników Ziemi Che?mskiej ; Wydzia? Kultury Prezydium Po

wiatowej Rady Narodowej w Che?mie Lubelskim, 1969. - [10], 90 s., tabl. 4

: il., portr. ; 29 cm

15. "Mach" : Taniec lubelski: na orkiestr? [G?os] I Aleksander Bryk. - Warsza

wa: "Czytelnik", 1953. - 37 k. : nuty; 30 cm

16. Marche funbre : adagio z sonaty b-moll op. 35 I Fryderyk Chopin. ?a?obny
marsz: orkiestra d?ta [Partytura] I Tomasz Nidecki ; opr. instr. Aleksander

Bryk. - Lublin: Wydzia? Kultury Prez. W.R.N., 1964. - [2],14 s.; 34 cm

Orkiestra d?ta

17. Marsz astronautów [G?osy] I Tadeusz Hesse ; opr. i instr. Adam Cicho?.

Dzieci Warszawy: marsz I Aleksander Bryk. - Warszawa: Wydawnictwa

Artystyczne i Filmowe "Synkopa", 1967. - 37 g?. w obwol. ; 25 cm

(Utwory na Orkiestr? D?t?; z. nr 23)

18. Marsz lubelski : orkiestra d?ta [Partytura] / Aleksander Bryk. - Lublin :

Wydaw. Wydzia? Kultury Prez. W. R. N., 1964. - 20 s. ; 30 cm

Ded.: Paw?owi D?bkowi Przewodnicz?cemu W. R. N. w Lublinie z okazji Roku

Ziemi Lubelskiej.
19. Marsz fanfarowy [Partytura] I Aleksander Bryk.

- Lublin: W.O.K.P., [1963]
20. Na zamojskim rynku [Partytura] I muz. Aleksander Bryk; s?. Lidia Ko?mi?

ska. - [S.! : s.n, ca 1964] .

- 4 s. ; 21 cm

Pie?? chóralna (chór mieszany a capp.)
21. Nuty serdeczne I Aleksander Bryk; s?owa Czes?aw Twardzik. - Warszawa,

1967.-51 s.: il. ;22 cm

Druki muzyczne

22. Nasza Pie?? I red. Aleksander Bryk. - Che?m: Stowarzyszenie Mi?o?ników

Ziemi Che?mskiej ; Wydzia? Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodo

wej, 1967. - 116 s., il. nuty; 21 cm

Zawiera pie?ni zwi?zane tematycznie z Che?mem i Lublinem

Rec. Knorr, Miros?aw II Kultura i Zycie. - 1968 nr 10, s.2

23. O muzyce i pie?ni lubelskiej s?ów kilka II Kalendarz Lubelski. - 1958,

s. 168-169

24. Obrazki lubelskie: partytura na ?redni? orkiestr? d?t? [G?osy] / Aleksander

Bryk. - Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1964. - 40 s. ; 31

cm + G?osy 45 k. lu?.

wobwo?.

25. Orkiestra W?o?cia?ska im. Karola Namys?owskiego I Aleksander Bryk II

Kalendarz Lubelski, 1975. - S. 129-132, fot.

26. Pie?ni i ta?ce lubelskie I Aleksander Bryk, Stanis?aw Leszczy?ski.
- Lublin :

Wydaw. Lubelskie, 1970. - 181, [3] s. 1 tabl., i?., nuty; 24 cm

Melodia z tekstem pod?o?onym
Rec.: Aleksandrowicz, Alina II Kamena, 1971, nr 2, s. II, i?.

27. Poradnik dla kierowników amatorskich zespo?ów instrumentalnych: [orkie
stra d?ta] I Aleksander Bryk.

- Warszawa, 1938
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28. Poradnik dla kierowników amatorskich zespo?ów instrumentalnych: [orkie
stra d?ta] I Aleksander Bryk. - Warszawa: Zjednoczenie Polskich Zespo?ów

?piewaczych i Instrumentalnych, 1957. - [2], IV, 89 s., 16 k. tabl. z?o?. : i!.,

nuty; 30 cm

29. "Ratujcie mnie wszyscy" Mazur [G?osy]1 zebra? Aleksander Bryk. - ?ód? :

Ludowy Instytut Muzyczny, [1950]. - [20] k. ; 21 cm

30. Ta?ce lubelskie: nr 1: Walczyk Lubelski, nr 2: "Mach", nr 3: "Cygan", nr 4:

"Oberek", nr 5: "Czó?enko" I oprac. muz. Aleksander Bryk. - Lublin: Pre

zydium WRN. Wydzia? Kultury. Oddzia? Upowszechniania, 1951. - [45] s. ;

21cm

31. Ta?ce lubelskie I Wanda Kaniorowa ; [oprac. muz. Aleksander Bryk; rys.

Maria Urban; tab!. stroju Janusz ?wie?y] ; Centralna Poradnia Amatorskie

go Ruchu Artystycznego.
- Warszawa: Zak?ad Wydawniczy CPARA, 1960.

-109, [3],11 s. : i?. ; 29 cm + Nuty: 8, 18,31 s.

Taniec ludowy polski
32. Triumfalny pochód: marsz [G?osy] I Aleksander Bryk. - Warszawa: Wy

dawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1965. - [38] k. lu?. w obwo?. ; 22 cm.

Wspó?wyd. : Parada sportowców: marsz I Antoni Buzuk

Tyt. na obwol.

33. Witajcie koledzy z dawnych lat pie?? jubileuszowa na Zjazd Kole?e?ski

w Szczebrzeszynie w dniach 6-7. VI. 1969 r. : chór mieszany [Partytura] I

muz. Aleksander Bryk; s?. Adam Owsikowski. - [B.m : b.w, 1969]. -12. [2]

s.; 24 cm.

Opis wg nag?o
34. Zaszumia?y mu lasy ... : pie?ni partyzanckie I teksty i melodie zebra? Jan

Wzi?tek ; wybór Zbigniew Stepek, J. Wzi?tek ; oprac. muz. Aleksander

Bryk. - Lublin: Wydaw. Lubelskie, 1976. - 69, [3] s. ; 30 cm.

Melodie z tekstem pod?o?onym

(Nuty i teksty)
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1960, nr 5/6, s. 35, il.

25.Platta, Helena: "Oj komu, komu raniu?ko wsta? ...
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Wac?aw Oszajca
bibliografia w wyborze

(Jakub Nadbystrzycki, JaNad, Tadeusz Cie?la), prezbiter, jezuita, poeta, pu

blicysta, komentator, dziennikarz.

Urodzi? si? 28 wrze?nia 1947 r. w ?wiartowie (powiat Tomaszów Lubelski).

?wi?cenia kap?a?skie przyj?? w 1971 r. Pracowa? jako wikariusz w Niedrzwicy

Ko?cielnej do 1974 r., w Lublinie do 1977 r. i Lubartowie do 1978 r. ; dyrektor
Domu Rekolekcyjnego w ?abuniach do 1981 r. ; kapelan Niezale?nego Zrze

szenia Studentów Politechniki Lubelskiej (1981-86); przewodnicz?cy Lubel

skiego Komitetu Pomocy Internowanym i Represjonowanym (1982-1986); wyk?a
dowca homiletyki w Wy?szym Seminarium Duchownym w Siedlcach w 1986 r.

W 1987 r. wst?pi? do zakonu Towarzystwa Jezusowego i odby? nowicjat
w Kaliszu i Gdyni (1987-1988). Pe?ni? obowi?zki duszpasterza w Jezuickim

O?rodku Kultury Chrze?cija?skiej w Poznaniu 1988-1992; duszpasterz akade

micki w Toruniu 1992-1994 r. W latach 1995-2006 by? redaktorem naczelnym

"Przegl?du Powszechnego". Debiutowa? w 1974 r. wierszami na ?amach czaso

pisma "Msza ?wi?ta". Od 2001 r. prowadzi wyk?ady z homiletyki na Papieskim

Wydziale Teologicznym sekcja "Bobolanum" w Warszawie i w Instytucie
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Jest cz?onkiem Stowarzyszenia

Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Rady Wschodniej

Fundacji Akcent, Nagrody Literackiej "Nike" (2002-2005).
Laureat kilku nagród: l nagroda w Konkursie M?odego Twórcy, Zamo??

1979 - Nagroda Kultury Niezale?nej za rok 1990, Pozna? - Nagroda Poetycka
im. Józefa Czechowicza III stopnia (1981-1983) i I stopnia (1991), Lublin - Na

groda Feliks '93 Gazety Wyborczej, Bydgoszcz
- Nagroda im. Stanis?awa Pi?

taka (1993).

Twórczo??

1. Biblia dla dzieci: na ka?dy dzie? / Wac?aw Oszajca ; [il. Stanis?aw Barbac

ki]. - Pozna?: Drukarnia i Ksi?garnia ?wi?tego Wojciecha. Wydawnictwo

?wi?ty Wojciech, cop. 2009

2. Biblia na ka?dy dzie? / tekst Wac?aw Oszajca ; il. Chris Rothero. - Lublin:

"Epideixis",1991
3. Biblia na ka?dy dzie? / tekst Wac?aw Oszajca ; i?. Chris Rothero. - Lublin:

"Epideixis", 1992

4. Droga Krzy?owa: [rozwa?ania] / Wac?aw Oszajca. - Wroc?aw: ANKO,

1993

5. Die Erde nber dem Kopf, den Kimmel unter den FUssen : Gedichte / Wac?aw

Oszajca; prze?. M. Zahres. - Koln : Treff-Punkt, Ost-West-Verl., 1989
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6. Jedn? drog? / Anna Lisa Lonnqvist ; [przek?. ze szw. Andrzej Ko?aczkowski,
Wac?aw Oszajca ; wybór, pos?., oprac. ca?o?ci Ryszard Montusiewicz]. -

Lublin: "Kerygma", 1992

7. Juda przyjdzie ostatni i inne wiersze / Wac?aw Oszajca ; rys. J. Marciniak. -

Pozna? : Kanwa, O?rodek Kultury Chrze?cija?skiej przy Ko?ciele Ksi??y

Jezuitów, Zwi?zek Polskich Plastyków w Poznaniu, 1992

8. Listy ze strajku / Jakub Nadbystrzycki [pseud.]. - Warszawa: "Przed?wit".

Warszawska Niezale?na Oficyna Poetów i Malarzy, 1983

9. ?agodno?? domu / Wac?aw Osz?jca. - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1984

10. Mnie si? nie l?kaj / Wac?aw Oszajca. - Lublin: Redakcja Wydawnictw Ka

tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1989

11. Msza w kolorach t?czy: my?li nie za bardzo teologiczne / Wac?aw Oszajca.
- Warszawa: "Rhetos", 2003

12. Nasz przyjaciel Papie?. Jan Pawe? n / Wac?aw Oszajca. - Pozna?: Wydaw
nictwo Papilon, 2007

13. Naszyjnik umi?owanego / Wac?aw Oszajca; OTO [O?rodek Teatru Otwarte

go] "Kalambur". [Galeria Literacka M?odych]. - Wroc?aw: OTO "Kalam
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6. Laury dla naszych: Nagroda im. Stanis?awa Pi?taka I (tam) II Kurier Lubel

ski. - 1994, nr 112, s. 7
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7. List otwarty do Wac?awa Oszajcy I Eugeniusz Kabatc II Odra. - 2005, nr 7-

8, s. 94-97

8. Metafizycy i kontestatorzy I Piotr Kuncewicz II Przegl?d Tygodnia.
- 1987,

nr 1, s. 13

9. Mi?dzy winnic? cia?a a morzem Pana Boga I Sergiusz Sterna- Wachowiak II

Gazeta Malarzy i Poetów. - 1994, nr 4,s. 12-13

10. Nagrodzony podwójnie I MIP II Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 19, dod.

"Lublin", s. 4

11. Niech powróci ?agodno?? wspólnego domu I Waldemar Michalski II Kato

lik. - 1985, nr 31, s. 14

12. O fenomenie poezji kap?a?skiej I Maciej Liw, Piotr Linek II Zamojski
Kwartalnik Kulturalny.

- 1999, nr 1-2, s. 64-66

13. Oszajca - orygina? z bródk? I Ma?gorzata Terlikowska II ?ycie. - 2004, nr

179, dod. "Forum ?ycia", s. l

14. Pe?en pokory, pe?en przekory I Katarzyna Szeloch II Na Przyk?ad. - 1993,

nr 4, s. 7

15. Pi??dziesi?t lat ?ycia literackiego Lubelszczyzny I Józef Zi?ba. - Lublin:

_ Muzeum Okr?gowe, 1982. - S. 82

16. Pisarze wspó?cze?ni regionu lubelskiego: leksykon I Jan Smolarz. - Lublin

: Zwi?zek Literatów Polskich, 1999. - S. 243-247

17. Podró? jako konfrontacja kultur I Lucyna Sadzikowska II Estetyka i Kryty
ka. - 2008, nr 1, s. 203-214

18. Poetów portret w?asny I Sergiusz Sterna-Wachowiak II Nowy Wyraz. -

1980, nr 7-8, s. 146-152

19. Poetycki przekaz o stworzeniu ?wiata w wierszach Wac?awa Oszajcy I Ali

cja Jakubowska-O?óg II Zeszyty Naukowe Wy?szej Szko?y Pedagogicznej
w Rzeszowie. Dydaktyka.

- Z. 6, (1999), s. 85-92

20. S?ownik poetów polskich I pod red. nauk. Jolanty SztacheJskiej.
-

Bia?ystok
: "?uk", 1997. - S. 187

21. Szkice o twórczo?ci Wac?awa Oszajcy I pod red. Roberta Cie?laka i Piotra

Urba?skiego. - Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczeci?

skiego, 2006

22. W ?wietle mi?o?ci: o poezji Wac?awa Oszajcy I Agnieszka Nieradko II Ak

cent. - 1994, nr 3-4, s. 80-88

23. Wac?aw Oszajca II Nestor. - 2010, nr l, s. 38

24. Wac?aw Oszajca I JPP II Gazeta Wyborcza. - 1998, nr 301, dod. "Gazeta
w Lublinie", s. 2

25. Wac?aw Oszajca I Katarzyna Pasieczna II Dziennik Wschodni (Zamojski). -

2004, nr 19, s. 2

26. Wac?aw Oszajca przy ?wiecy i ogarku II Gazeta Malarzy i Poetów. - 1996,
nr l, s. 2
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27. Wac?awa Oszajcy portret niedoskona?y I Waldemar Sulisz II Na Przyk?ad.-

1996, nr 44, s. 4-5, 26

28. Wiersze ksi?dza Oszajcy I deI II Kronika Tygodnia.
- 2012, nr 42, s. 18

29. "Wierszem nie zagadasz pustki" I A. Leszek Gzella II Dziennik Lubelski. -

1991, nr 39, s. 3

30. Wspó?cze?ni polscy pisarze i badacze literatury: s?ownik biobibliograficzny.
-

Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. - S. 209-211

31. Wys?owi? niewys?awialne I Wac?aw Oszajca II Topos. - 2001, nr l, s. 87-88

32. Z g??bi cienia: o poezji ksi?dza Wac?awa Oszajcy I A. Mazierski II ?ad. -

1983, nr 6, s. 6

33. Z ks. Wac?awem Oszajc? S1 przy ?wiecach i ogarku I (RB) II S?owo.

Dziennik katolicki [Warszawa]. - 1995, nr 242, s. 1

34. Z religi? pod wiatr I Wies?awa Wantuch II Polonistyka. -2008, nr 7, s. 41-45

35. ?ycie: Wac?aw Oszajca I red. Bogus?aw Wróblewski II Gazeta Wyborcza.
- 2008, nr 273, dod. "Lublin", s. 5

Oprac. Renata O?go, Ksi??nica Zamojska

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

Nabytki regionalne Ksi??nicy Zamojskiej
Kolekcja stycze?

- wrzesie? 2012 r.

1. A duch wieje k?dy chce ... : almanach poezji religijnej I aut.: Krystyna Baj [i in.]

; teksty wybra?, oprac. i wst?pem opatrzy? Marian Stanis?aw Hermaszewski. -

Lublin, 2004

2 Agresja sowiecka 17 wrze?nia 1939 roku na Kresach Wschodnich i Lubelsz

czy?nie : studia i materia?y. T. 1 I pod red. Tomasza Rodziewicza. - Wyd. 2.

uzup.- Lublin: Towarzystwo Przyjació? Grodna i Wilna. Oddzia?, 2011

3. Anna ks. Jab?onowska i ks. Krzysztof Kluk - ludzie, którzy wyprzedzili swoj?

epok?: referaty z sesji naukowej, 30.09-01.10.2011 / [red. Norbert Dariusz To

maszewski] ; Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, Towarzy
stwo Naukowe Societas Scientiarum Klukoviana et Jablonovianae

w Ciechanowcu. - Ciechanowiec, Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka, 2011

4. Atlas drogowy powiatów województwa lubelskiego: informacje o projekcie

drogowym, mapy powiatów, opisy powiatów, plan 4 miast I koordynacja

projektu: Biuro Projektu Drogowego - Starostwo Powiatowe w Lublinie. -

Pi?a: BiK, [2011]
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5. Bia?asiewicz, Wojciech: Wrzesie? 1939 roku na Zamojszczy?nie I Wojciech
Bia?asiewicz. - Warszawa: Bellona, 2011

6. Bibel, Philips: Szebreszin I Philip Bibel ; z ang. prze?. Tomasz Pa?czyk. -

Warszawa: Tomasz Pa?czyk, 2012

7. Bielecka-Prus, Joanna: Spo?eczne i instytucjonalne aspekty bezdomno?ci na

Lubelszczy?nie I Joanna Bielecka-Prus, Pawe? Rydzewski, Renata Macie

jewska. - Lublin: Wydawnictwo WSPA, 2011

8. Borucki, Marek: Polskie nekropolie narodowe / Marek Borucki. - Warszawa

: Muza - Sport i Turystyka, cop. 2011

9. Brytan, Tomasz: Gmina Ksi??pol : przesz?o?? - tera?niejszo?? - przysz?o?? /

Tomasz Brytan.
- Bydgoszcz: Meritum Bo?ena Zimmermann, 20 l O

10. Centek, Barbara: Naukowe i popularnonaukowe czasopisma Lubelszczyzny
w latach 1944-1989 / Barbara Centek. - Warszawa : Wydawnictwo Tetra

gon, 2012

11. Chmiel, Stanis?aw: Szko?a ?ycia Wandy Pop?awskiej / [Stanis?aw Chmiel;
Lubelski Wojewódzki O?rodek Doradztwa Rolniczego w Ko?skowoli. Od

dzia? wSitnie]. - Ko?skowola ; Sitno: Wojewódzki O?rodek Doradztwa

Rolniczego. Gospodarstwo Pomocnicze. Oddzia?, 2004

12. Cichla-Czarniawska, El?bieta: Co za nas mówi / El?bieta Cichla

Czarniawska. - Lublin: Norbertinum Wydawnictwo - Drukarnia - Ksi?gar
ska, 2011

13. Cichla-Czarniawska, El?bieta: Poci?g rusza / El?bieta Cichla-Czamiawska.

- Warszawa: Ksi??ka i Wiedza, 1982

14. Cichla-Czarniawska, El?bieta: Prz?dziwo : (ma?e prozy) / El?bieta Cichla

Czamiawska; [pos?. Piotr Sanetra]. - Lublin: Wydawnictwo Polihymnia, 2009

15. Cichla-Czarniawska, El?bieta: Ruchome staloryty / El?bieta Cichla

Czarniawska. - Lublin: Norbertinum, 2008

16. Cichla-Czarniawska, El?bieta: Tyle ile ci? jest: wybór poezji / El?bieta Ci

chla-Czarniawska ; [pos?. Zdzis?aw Tadeusz ??czkowski]. - Lublin: Nor

bertinum, 2005

17. Cichla-Czamiawska, El?bieta: Usidleni: wybór wierszy / El?bieta Cichla

Czarniawska. - Lublin: Norbertinum Wydawnictwo - Drukarnia - Ksi?gar
nia, 2012

18. Cichla-Czarniawska, El?bieta: Wydarzenia pozorne i niepozorne / El?bieta

Cichla-Czarniawska. - Lublin: Norbertinum, 2004

19. Cichosz, Jan Henryk: Codzie? / Jan Henryk Cichosz. - Lublin : Norbertinum,
2007

20. Cimek, Edward Franciszek: U ?ród?a / Edward Franciszek Cimek. - Izbica:

[s. n.], 2011

21. Czujkowska, Anna: P?kni?ta metafora / Anna Czujkowska. - Lublin: Nor

bertinum, 2001
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22. Du?awska, Maria: Dama kier i walet pik / Maria Du?awska ; [graf. Sylwia

Ko?cik-Piwowar].
- Lublin: Polihymnia, 2012

23. Du?awska, Maria: Niepokomo?? pejza?u: Maria Du?awska ; [graf. Klara

Stolp]. - Zamo??; Lublin: Polihymnia, 2010

24. Du?awska, Maria: S?owem w mur: aforyzmy i fraszki / Maria Du?awska. -

.

Zamo??: Polihymnia, 2010

25. Du?awska, Maria: Zaproszenie do ZOO : poetycki obraz mieszka?ców

Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Milera w Zamo?ciu / Maria Du?awska ;

fot. Jadwiga Knia?. - Zamo??: Wydaw. Abakus, [2010]
26. Du?, Aleksandra: Mi?dzynarodowy Festiwal ?ladami Singera: dokumenta

cja, 12-24.07.2011 / [aut. tekstów NN, Aleksandra Du? ; t?. Weronika No

wacka, Yuriy Matuschak, Anna Puchkova]. - Lublin: O?rodek "Brama

Grodzka - Teatr NN", 2011.

27.20 lat dla regionu: do?wiadczenia Lubelskiej Fundacji Rozwoju jako Agen

cji Rozwoju Regionalnego / pod red. prof. Andrzeja Kidyby ; [aut. El?bieta

Bie?kowska [et al]. - Lublin: Wydawnictwo Polihymnia, 2011

28.20 lat PS 1951-1971/ Zjednoczenie Przemys?u Meblarskiego. - [Warszawa]
: Zjednoczenie Przemys?u Meblarskiego, [1971]

29. Dwory i pa?ace Lubelszczyzny w badaniach archeologicznych: praca zbio

rowa / pod red. Ewy Banasiewicz-Szyku?y ; Lubelski Wojewódzki Konser

wator Zabytków w Lublinie. - Lublin: Wojewódzki Urz?d Ochrony Zabyt

ków,2011
30.90 lat biblioteki publicznej w Zamo?ciu : wydawnictwo jubileuszowe /

[oprac. red. Halina Zieli?ska]. - Zamo??: Ksi??nica Zamojska im. Stanis?a

wa Kostki Zamoyskiego, 2011

31. 90-1ecie Ekonomika 1921-2011 / [zespó? red. Malta Halinowska et al.];

[oprac. graf. Andrzej Garbacik]; Zespó? Szkól Ponadgimnazjalnych nr 1

w Zamo?ciu. - Zamo??: Attyla, 2011

32. Dzi?cio?, Aldon: Na literackiej Lubelszczy?nie / Aldon Dzi?cio?. - Che?m :

TAWA Taurogi?ski Waldemar, 2009

33. Europa okiem m?odych artystów ulicy: Europa jaunuju gatves menininku aki

mis =

Eiropa ar jauno ielu makslinieku acim / [autor zdj. Micha? Zachwieja ;

oprac. tekstu pol. Danuta Makaruk ; oprac. tekstu lit. Irena Aleksa ; oprac. tekstu

?ot. Marta Grzybowska]. - Che?m: Urz?d Miasta Che?m, [2010]
34. Fraszki polskie: antologia / wybór i oprac. Józef Bu?atowicz ; rys. Andrzej

Mleczko. -

K?ty : Antyk: Bank Spó?dzielczy, 2002

35. Garbacz, Krzysztof: Lublin 1980-81 : zapis fotograficzny / Krzysztof Gar

bacz. - Lublin: Instytut Pami?ci Narodowej - Komisja ?cigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011
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36. G?siorowski, Wac?aw: Huragan. T. 1 / Wac?aw G?siorowski ; [przeds?.
Waldemar ?ysiak]. - Wyd. 5. - Warszawa: Ludowa Spó?dzielnia Wydaw

nicza, 1985

37. G?siorowski, Wac?aw: Huragan. T. 2-3 / Wac?aw G?siorowski; [przeds?.
Waldemar ?ysiak]. - Wyd. 5. - Warszawa: Ludowa Spó?dzielnia Wydaw
nicza, 1985

38. Gmina Józefów / red. El?bieta Jamroz .

- Józefów: Micha? Pietrzak, [2008]
39. Gmina Mircze w drodze do Unii Europejskiej.

- Lublin: Clio, 2000

40. Gmyz, Maria: Promienie mi?o?ci / Maria Gmyz. - Zamo?? : Maria Gmyz,
2010

41. Gocka duma Mas?om?cza
= The gothic pride of Mas?om?cz / Andrzej Ko

kowski ; aneks Bart?omiej Bartecki ; [t?. El?bieta Zab?ocka, Marta i Euge
niusz Cyranowie] ; Mas?om?ckie Stowarzyszenie "Wioska Gotów", Instytut

Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie, Muzeum

im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie. - Hrubieszów: Muzeum im. ks. Stani

s?awa Staszica, 2012

42. Go??b, Zofia: Barwy mi?o?ci i szcz??cia / Zofia Go??b. - D?bica: [Zofia Go

??b],2005
43. Go??b, Zofia: Poszukiwanie straconych lat / Zofia Go??b. - D?bica: [Zofia

Go??b], 2007

44. Go??b, Zofia: Rozterki, poszukiwania i powroty / Zofia Go??b. - D?bica :

[Zofia Go??b], 2009

45. Go??biewski, Marian: "Bo mnie tylko wolno?? interesuje ...

"

: wywiad - rze

ka z Marianem Go??biewskim (Nowy Jork. listopad] 988 - czerwiec 1989) /

wywiad przeprowadzi? Dariusz Balcerzyk ; wst?p i oprac. Justyna Dudek;

Instytut Pami?ci Narodowej - Komisja ?cigania Zbrodni przeciwko Naro

dowi Polskiemu. Oddzia? w Lublinie. - Lublin: Instytut Pami?ci Narodowej
- Komisja ?cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddzia?, 2011

46. Grechuta, Danuta: Marek: Danuty Grechuty opowie?? o Marku Grechucie /

rozmawia? i napisa? Jakub Baran. - Kraków: Widno kres, [2011]
47. Grodzki, Bogus?aw: Le?mianowska ba?? nowoczesna : o "Przygodach

Sindbada ?eglarza" Boles?awa Le?miana / Bogus?aw Grodzki. - Lublin :

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej, 2012

48. Hulley, Ewa: W?glin : okres okupacji niemieckiej 1939-1944 : wspomnienia /

Ewa Hulley. - Warszawa: Biuro Gamma mgr Bogus?aw Osuchowski, 2012

49.lzdebski, Edward: Bitwa pod Komarowem : 26 sierpnia - 2 wrze?nia 1914

roku / oprac. Edward Izdebski. - Che?m: Tradytor, 2012

50. Jawor, Anna: Europolizacja : kultura i dope?nianie europejsko?ci na przyk?adzie
Zamo?cia / Anna Jawor.- Toru?: Wydawnictwo Adam Marsza?ek, cop. 2011

51. Juszczak, Maria: Dok?d id? ... / Maria Juszczak. - Zamo??: Attyla, 2011
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52. Kargul, Mariusz: Niewczesny pogrzeb wierszoroba / Mariusz Kargul.
-

Izbica: Agencja Wydawniczo - Promocyjna Scripta Manent, 2011

53. Kasprzyk, Marek: Legendy starego Lublina / przez Marka Kasprzyka wier

szem starannie spisane; [i?. S?awomir Go??biowski]. - Lublin: Fabryka Tu

rystyki, 2011

54. Kawczy?ska-Butrym, Zofia: Wyjazdy Polaków - przyjazdy Ukrai?ców: lo

kalne problemy migracyjne na Lubelszczy?nie
=

Departures of Poles - ar

rivals of Ukrainians : local migration problem s in the Lublin region / Zofia

Kawczy?ska-Butrym, Mirona Ogryzko-Wiewiórowska, Marek Butrym ; [t?.

Jerzy Adamko], - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie

Sk?odowskiej, 2012

55. Kazimierczuk, Zdzis?aw: Powiat w?odawski : przewodnik turystyczny / [tekst
i oprac. Zdzis?aw KazimierczukJ. - W?odawa : Starostwo Powiatowe, 2004

56. Kaznowski, Kazimierz: Martyrologia nauczycieli w lubelskiem w latach II

wojny ?wiatowej / Kazimierz Kaznowski ; [Zwi?zek Nauczycielstwa Pol

skiego Zarz?d Okr?gu w Lublinie]. - Lublin: AHW [Agencja Wydawniczo

Handlowaj A. Dudek, 1995

57. K?dziora, Andrzej: Encyklopedia miasta Zamo?cia / Andrzej K?dziora. -

Wyd. 2. - Zamo??: JN Profil: GREENart - Jacek Kardasz, 2012

58. Kino w sieci: 50 lat historii kin studyjnych w Polsce / oprac. Ewa Modrze

jewska; materia? ikon. i dok. Robert Mazurkiewicz. - [Warszawaj : Filmote

ka Narodowa, [2010J
59. Kmie?, El?bieta: Historia szkó? w gminie Izbica w XX wieku: (zarys) / El?

bieta Kmie?. - Izbica: POLIANNA, 2012

60. Kopczewski, Jan Stanis?aw: O naszym hymnie narodowym / Jan Stanis?aw

Kopczewski. - Warszawa: "Nasza Ksi?garnia", 1982

61. Ko?ci?ski, Mieczys?aw: Byli w?ród nas: z dziejów ?ydów w Krasnobrodzie

/ Mieczys?aw Ko?ci?ski. - Lublin: Polihymnia, 2011

62. Ko?mi?ski, Zbigniew: Przez mg?? / Zbigniew Ko?mi?ski.- Lublin: Wydaw.

Lubelskie,1983
63. Kowal, Danuta: Regionalne zestawienia bibliograficzne: Henryk Rosi?ski,

Kazimierz Kowalczyk, Urszula Kozio?, Piotr Szewc / Danuta Kowal, Renata

O?go ; pod red. Danuty R. Kawa?ko. - Zamo?? : Ksi??nica Zamojska im.

Stanis?awa Kostki Zamoyskiego, 2011

64. Kozdra, Mieczys?aw: Mi?dzy startem a l?dowaniem: ze wspomnie? pilota!

Mieczys?aw Kozdra. - Kielce : Stowarzyszenie Kulturalno-Charytatywne
"Nie jeste? sam", 2000

65. Koz?owski, Waldemar Antoni: Dzieje kultury fizycznej na Ziemi Che?mskiej
: historia, fakty, wspomnienia / Waldemar Antoni Koz?owski. - Che?m :

Komitet Obchodów 600-lecia Praw Miejskich, 1994
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66. Koz?ówka : mini album / oprac. i red. Anna Winiarczyk ; oprac. tekstu Sta

nis?aw Turski; t?o Adam Janiszewski (ang.), Hubert Urlich (niem.). - Lublin

: PRO-INFO, 2012

67. Krasnobród : kraina pachn?ca ?ywic?! aut. tekstu Beata Bodys [et. al] ; zdj.

Jerzy Cabaj; mapy Edward S?oniewski. - Zamo??: Urz?d Miasta w Krasno

brodzie, 2009

68. Kresowa ksi?ga sprawiedliwych 1939-1945 : o Ukrai?cach ratuj?cych Pola

ków poddanych eksterminacji przez OUN i UPA / oprac. Romuald Nie

dzielko. - Warszawa : Instytut Pami?ci Narodowej - Komisja ?cigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2007

69. Krzy?e, kapliczki, figury w przyrodzie powiatu bi?gorajskiego / [oprac. ma

teria?ów Tomasz Bordza?, Dorota Skakuj]. - Bi?goraj: Muzeum Ziemi Bi?

gorajskiej : Zak?ad Poligraficzny Helvetica, 2011

70. Ksi?ga pami?ci ?ydowskiego Lublina / wst?p, wybór i oprac. Adam Kopciow
ski. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej, 2011

71. Ksi?gi wi?zienia na Zamku w Lublinie 1944-1954. T. 2, Ksi?ga g?ówna

wi??niów ?ledczych, 8 XII 1944 - 22 II 1945 ! red. i oprac. Andrzej T. Fili

pek, Marcin Krzysztofik ; Instytut Pami?ci Narodowej - Komisja ?cigania
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddzia? w Lublinie. - Lublin: In

stytut Pami?ci Narodowej. Komisja ?cigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Polskiemu, 20 l O

72. Lankamer, Bogus?awa: Ca?e moje istnienie / Bogus?awa Lankamer ; wybór

wierszy, oprac., pastele, rys., projekt graf. El?bieta Gnyp. - Zamo?? : Za

mojskie Towarzystwo "Renesans", 2012

73. Lasy Lubelszczyzny: regionalny przewodnik le?ny / [red. wyd. Jan Kra

czek] ; Regionalna Dyrekcja Lasów Pa?stwowych w Lublinie. - Wyd. 2.

zaktualizowane. - Kwidzy? : Vega Studio Adv. Tomasz Muller, 2011

74. Le?mian, Boles?aw: Sen mia?em! Boles?aw Le?mian; wybór Marta Hydzik

?muda, Andrzej ?muda; il. Marek Zadwomy. - Wyd. 2. - Warszawa; Rze

szów: Ad Oculos, 2012

75. Lubelskie: najpi?kniejsze zak?tki parków narodowych! [aut. tekstów Kalina

?api?ska, Micha? Zieli?ski; we wspó?pr. z Ma?gorzat? Denek? Angel et al.].
- Che?m: Wydawnictwo TaWa Taurogi?ski Waldemar; [Lublin] : na zlec.

Zespo?u Lubelskich Parków Krajobrazowych, [2012]
76. Lubelskie: pie?ni i obrz?dy doroczne. Cz. l ! red. tomu Jerzy Bartmi?ski. -

Lublin: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk; Uniwersytet Marii Curie

Sk?odowskiej; Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, 2011

77. Lubelskie: pie?ni i obrz?dy rodzinne. Cz. 2/ red. tomu Jerzy Bartmi?ski. -

Lublin: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk; Uniwersytet Marii Curie

Sk?odowskiej; Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, 2011
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78. Lubelskie: pie?ni i teksty sytuacyjne. Cz. 3 / red. tomu Jerzy Bartmi?ski. -

Lublin: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk; Uniwersytet Marii Curie

Sk?odowskiej; Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, 2011

79. Lubelskie: pie?ni powszechne. Cz. 4/ red. tomu Jerzy Bartmi?ski. - Lublin

: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk; Uniwersytet Marii Curie

Sk?odowskiej ;Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, 2011

80. Lubelskie: pie?ni stanowe i zawodowe. Cz. 5 / red. tomu Jerzy Bartmi?ski.

- Lublin: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk; Uniwersytet Marii Cu
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[Warszawa] : Arkady, 1972

171. Zin, Wiktor: Piórkiem i w?glem. [3], Pi?kno utracone / Wiktor Zin. - [War

szawa] : Arkady, 1974

172. Zrównowa?ony rozwój terenów przygranicznych / Red. Bogdan Ko?cik,

Magdalena S?awi?ska; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw?a II. Wy
dzia? Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubel-
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skim. Katedra Teorii Ekonomii, Katedra Polityki Ekonomicznej i Bada? Re

gionalnych. - Lublin: Wydawnictwo KUL, 2010

173. Zwyk?e - niezwyk?e Ziemi Hrubieszowskiej
= Usual and unusual places in

the district ofHrubieszów =

Zvi??jni - nezvi?ajni Grube?ivs'koi Zemli / [aut.
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t?. ukr. Katarzyna Garbacz].- Hrubieszów: Powiatowa Biblioteka Publiczna
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Oprac. Anna Rychter, Ksi??nica Zamojska

76



[?jKSI??Kl, KTÓRE WARTO KUPI?

Dzia? Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Ksi??nicy Zamojskiej poleca:

Zafon, Carlos Ruiz: Wi?zie? nieba. - Warszawa: Wydaw. Literackie Muza

SA, 2012

Kolejna ksi??ka Carlosa Ruiza Zafona z serii, do której zaliczaj? si? Cie?

wiatru, Gra anio?a, a teraz Wi?zie? nieba. Wszystkie powie?ci ??czy tajemniczy
Cmentarz Zapomnianych Ksi??ek oraz kilka postaci wyst?puj?cych we wszyst

kich trzech cz??ciach.
Autor urodzi? si? w Barcelonie w 1964 roku. Jeszcze w szkole pisa? pierwsze

opowiadania i wyda? je w za?o?onym z kolegami w?asnym wydawnictwie. Na

st?pnie podj?? studia dziennikarskie, a po ich uko?czeniu zaj?? si? reklam?
i szybko uzyska? stanowisko dyrektora znanej agencji Lorente. W 1993 r. opu

blikowa? pierwsz? powie?? Ksi??? Mg?y, za któr? otrzyma? Nagrod? Edebe.

W kolejnych latach przeniós? si? do Los Angeles, gdzie pracowa? jako scenarzy

sta filmowy i pisa? ksi??ki, dzi?ki którym sta? si? laureatem wielu mi?dzynaro

dowych nagród.
Wi?zie? nieba jako trzecia cz??? cyklu, równie? reprezentuje ?wietny po

ziom literacki oraz posiada klimat godny "powie?ci gotyckich". Powie?? zaczy

na si? w Bo?e Narodzenie 1957 r. w Barcelonie, gdzie nadal prosperuje ksi?gar
nia Sempere. Daniel, bohater Cienia wiatru wci?? sprzedaje w ksi?garni swego

ojca wraz z przyjacielem Ferminem Romero de Torres. Pewnego dnia w ksi?

garni pojawia si? ponura i tajemnicza posta? cz?owieka, która zmusza Fermina

do wyjawienia Danielowi pewnych w?tków swojej tragicznej przesz?o?ci.
W trakcie opowie?ci okazuje si?, ?e spotkanie z rodzin? Sempre nie jest przy

padkowe.

Autor przenosi czytelnika do 1939 r. - burzliwych czasów, kiedy Hiszpania

znajdowa?a si? pod rz?dami genera?a Franko. Kieruje tu nieco wi?cej uwagi na

sprawy polityczne przy czym obna?a schemat umacniania si? m?odej w?adzy. Po

ka?dej rewolucji rzeczywisto?? kreuj? karierowicze i niedowarto?ciowani osob

nicy o niejasnej przesz?o?ci, którzy zrobi? wszystko, aby wybi? si? na szczyt.

Uosobieniem takiej postawy jest naczelnik wi?zienia Valls, który jest gotów do

pu?ci? si? ka?dej zbrodni, aby osi?gn?? swój cel: .Podczas drogi na szczyt Mau

ricio otoczy? si? wianuszkiem popleczników, którzy przybiegali na ka?de jego

skinienie, a on w zamian umieszcza? ich na stanowiskach kierowniczych
w rozmaitych powa?nych instytucjach. Kiedy kto? ?mia? podwa?y? w jakikol
wiek sposób autorytet Vallsa, prasa natychmiast robi?a na tak? osob? bez-
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wzgl?dn? nagonk? i nakre?liwszy groteskowy portret rzeczonego nieszcz??nika,

skazywa?a go na do?ywotni status pariasa, przed którym zamyka?y si? wszystkie
drzwi i który mia? do wyboru tylko dwie drogi: zapomnienie albo emigracj?."

Motywem przewodnim powie?ci jest oczywi?cie prawdziwa mi?o??, której
nie da si? zniszczy?. Ksi??ka podkre?la wi?c ponadczasowe warto?ci, a przy

tym czyta si? j? z prawdziw? przyjemno?ci?, mimo nieraz brutalnych scen, co

?wiadczy o kunszcie pisarskim autora.

Gretkowska, Manuela: Agent. - Warszawa: ?wiat Ksi??ki, 2012

Manuela Gretkowska (1964- ) - pisarka, felietonistka, scenarzystka filmowa,

dzia?aczka spo?eczna, za?o?ycielka Polskiej Partii Kobiet, uko?czy?a polonistyk?
na Uniwersytecie Jagiello?skim w Krakowie. W 1988 r. wyjecha?a do Pary?a,

gdzie studiowa?a antropologi?. Po powrocie do kraju, na pocz?tku lat 90, zwi?
za?a si? z pismem Elle, w którym wkrótce obj??a funkcj? dyrektora literackiego.

Wspó?pracowa?a równie? z takimi pismami jak: Cosmopolitan, Wprost, Polity

ka, Machiny, Cogito. Pisarka debiutowa?a w 1991 r. powie?ci? My zdies' emi

granty, pó?niej wyda?a Tarot paryski (1993), Kabaret metafizyczny (1994),

Podr?cznik do ludzi (1996), Nami?tnik (1998), ?Wiatowidz (1998), Silikon

(2000), Polka (2001), Sceny z ?ycia pozama??e?skiego (2003), Europejka

(2004), Kobieta i m??czy?ni (2007), Na dnie nieba (2007), Obywatelka (2008),
Mi?o?? po polsku (2010), Trans (2011). Ksi??ki Gretkowskiej przet?umaczono
na kilkana?cie j?zyków.

Najnowsza powie?? autorki to wydany w 2012 r. Agent - historia cz?owieka

poszukuj?cego samego siebie miedzy Izraelem a Polsk?, mi?dzy ?on? i kochan

k?, mi?dzy rodzin? ?ydowsk? a rodzin? polsk?, pomi?dzy dwiema kulturami,

obyczajowo?ci? i religiami. Przy tym dramacie zagubionego cz?owieka Gretkow

ska odwa?nie wytyka absurdy polskiej rzeczywisto?ci: hipokryzj?, nacjonalizm,

uprzedzenia i stereotypy polsko-?ydowskie, równie? w Ko?ciele Katolickim.

Szymon Golberg, blisko 60-letni, wci?? atrakcyjny biznesmen, w dzieci?

stwie ocalony zosta? z Holokaustu, a w m?odo?ci zmuszony przez sytuacj? poli

tyczn? do opuszczenia Polski i zamieszkania w Izraelu. Po tragicznej ?mierci

syna prze?ywa za?amanie nerwowe. Wraca my?lami do traumatycznych wspo

mnie? z Polski i porównuje prze?ycia obecne. Szczególnie ci??y mu pora?ka,
która dotkn??a go w roli ojca, gdy? straci? syna, a córka wbrew jego woli wy

chodzi za m?? za ortodoksyjnego ?yda. Zaczyna coraz cz??ciej podró?owa? do

Warszawy w celach biznesowych, ale po pewnym czasie okazuje si?, ?e prowa

dzi podwójne ?ycie, zak?adaj?c w starej ojczy?nie now? rodzin?. Ob?udne po

st?powanie Szymona to wynik nie pogodzenia si? ze swoj? osobowo?ci?, ani

z niego ?yd ani Polak, mimo ?e zosta? ochrzczony nie czuje si? katolikiem, nie

popiera tak?e ortodoksyjnych ?ydów.
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Agent to powie?? poruszaj?ca, pe?na ludzkich nami?tno?ci, ukazuje zagubie
nie wspó?czesnego cz?owieka i d??enie do osi?gni?cia szcz??cia za wszelk? ce

n?, nawet je?li krzywdzi si? najbli?szych.

Or?o?, Kazimierz: Dom pod Lutni?. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2012

Kazimierz Or?o?, autor powie?ci Dom pod Lutni? to prozaik, dramaturg, pu

blicysta, scenarzysta radiowy, filmowy i telewizyjny. Urodzi? si? 26 grudnia
1935 r. Dzieci?stwo, które przypad?o na okres okupacji, sp?dzi? z rodzicami,

pocz?tkowo w Warszawie. W latach 1941-1943 przebywa? w D?brówkach ko?o

?a?cuta i ponownie w Warszawie, gdzie prze?y? powstanie i wysiedlenie. Ko?

ca II wojny doczeka? w Rawie Mazowieckiej. Po wojnie 1953 r. zda? matur?

w m?skim Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Rejtana w Warszawie. Absolwent

wydzia?u prawa UW. W trakcie studiów, o?eni? si? z Teres? z Czemiewiczów. Jest

ojcem Macieja Or?osia, znanego dziennikarza i prezentera telewizyjnego.
Debiutowa? na ?amach "Twórczo?ci" w 1958 r. opowiadaniem Dziewczyna

z ?ódki. Wspó?pracowa? z pras? literack?, m.in. z "Tygodnikiem Kulturalnym
Orka", "Wspó?czesno?ci?", w latach 6O-tych nawi?za? wspó?prac? z radiem

ifi1mem. W 1970 r. zosta? redaktorem w dziale s?uchowisk Naczelnej Redakcji

Literackiej Polskiego Radia. W tym czasie odby? liczne podró?e po Europie
i Ameryce. W 1972 r. wszed? do zespo?u redakcyjnego "Literatury". W 1973 r.

w Instytucie Literackim w Pary?u opublikowa? pod w?asnym nazwiskiem po

wie?? Cudowna melina, która krytykowa?a nadu?ycia komunistycznego aparatu

w?adzy na prowincji. Ksi??k? w kraju zatrzyma?a cenzura, a na autora spad?y

represje: zwolnienie z pracy oraz ca?kowity zakaz druku. Od 1977 r. po?wi?ci?
si? wy??cznie dzia?alno?ci literackiej w tzw. drugim obiegu. Publikowa?

w "Nowym Zapisie", "Kulturze Niezale?nej", w "Kulturze" paryskiej i w lon

dy?skim .Pulsie", W latach 1988-1994 wspó?pracowa? z Radiem Wolna Euro

pa. Po 1989 r. pisa?, m.in. do tygodnika "Solidarno??", "Gazety Wyborczej",

"Rzeczpospolitej", "?ycia" i "Gazety Polskiej". Odnowi? kontakty z radiem

i telewizj?. Nadal du?o pisze i publikuje.
W?a?nie ukaza?a si? jego kolejna powie?? Dom pod Lutni?, w której zamie

?ci? w?tki z w?asnej biografii. Ksi??ka ta jest kolejnym g?osem w rozliczeniach

okresu stalinizmu: Ostatnio wszed? na ekrany film Wojciecha Smarzewskiego

"Ró?a", a nieco wcze?niej "Ma?a matura 1947" Janusza Majewskiego - mocne

obrazy o brutalnych czasach. Powie?? Kazimierza Or?osia pokazuje realia powo

jennej Polski z innej perspektywy - codzienno?ci widzianej oczami 9-letniego
ch?opca. Tomek przyje?d?a z Warszawy na Mazury do dziadka, Józefa Brono

wicza, by?ego kawalerzysty, który sp?dzi? wojn? w oflagu. Bronowicz osiedli?

si? w Lipowie, gdzie za?o?y? gospodarstwo na wzór przedwojennego ziemia?

skiego dworu, w którym sam si? wychowywa?. Czuje si? tam szcz??liwy i roz

tacza wokó? siebie aur? spokoju dla innych, mimo zagro?e? jakie przynosi nowy
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ustrój. Mazurska wie? Lipowo to symbol przekroju spo?ecznego równie? reszty
tzw. ziem odzyskanych. Mieszk?j? tu Ukrai?cy, Polacy, niemieckoj?zyczni Ma

zurzy, lecz mimo zasadniczych ró?nic dziel?cych poszczególne narody, ??czy
ich potrzeba spokojnego i przyzwoitego ?ycia. Ksi??ka mówi o codzienno?ci,
która staje si? magiczn? si??, i z której wynikaj? najwa?niejsze warto?ci: mi?o??,

przyja??, lojalno??, ?yczliwo??, ale równie? wierno?? w?asnym przekonaniom.
Dom pod Lutni? opowiada o sile ludzkiego d??enia do szcz??cia, okazuje si?, ?e

swoj? szcz??liw? drog? mo?na znale?? nawet w najgorszych czasach, bez

wzgl?du na wiek i okoliczno?ci. Zwyczajne ?ycie pozwala realizowa? marzenia

i pozosta? sob? w relacjach z lud?mi i ?wiatem. Los jednak nie szcz?dzi niespo
dzianek i ka?e dokonywa? wyborów, zw?aszcza moralnych. Czy mi?o?? do pro

stej kobiety, wyra?aj?ca si? we wspólnej pracy, rozmowach, czu?ych gestach,

fizycznej blisko?ci i ca?kowitej akceptacji jest czym? niem oralnym? I czy bar

dziej moralnym jest pozosta? w toksycznym, chod? legalnym zwi?zku bez mi?o

?ci, zrozumienia i motywacji do dzia?ania? Dla Tomka, wnuka, który trafia pod

skrzyd?a pu?kownika, kilkana?cie miesi?cy sp?dzonych u dziadka to prawdziwa

lekcja wychowawcza i patriotyczna. Ch?opiec dowiedzia? si?, ?e wi?zi mi?dzy
ludzkie s? wa?niejsze ni? uprzedzenia etniczne, narodowe, ograniczenia ekono

miczne, polityczne i wyznaniowe. Dziadek opowiada mu o ?yciu przed wojn?,
o gospodarowaniu w dobrach jego rodziców, ?piewa pie?ni w j?zyku ukrai?skim

i rosyjskim. Zaszczepia w nim szacunek do ludzi i przyrody. I w?a?nie na pierw

szym planie w ca?ej opowie?ci Kazimierza Or?osia przewija si? przyroda, która

jak ludzie staje si? jej bohaterem. Dobrze poprowadzona fabu?a, wyraziste po

staci, pi?kny, literacki j?zyk to atuty Domu pod Lutni? oraz przyjemno?? dla

czytelnika.

Stasiuk, Andrzej: Grochów. - Wo?owiec: Wydawnictwo Czarne, 2012

Andrzej Stasiuk (ur. 1960 r.) - autor Grochowa jest prozaikiem, poet?, ese

ist?, krytykiem literackim. Rozg?os przynios?y mu Mury Hebronu (1992 r.) -

tom opowiada? o ?yciu w zak?adzie penitencjarnym. Nast?pnie ukaza?y si?: Bia

?y kruk, Opowie?ci galicyjskie, Dukla, Dziewi?ciu, Jad?c do Babadag, Taksim,

Dziennik pisany pó?niej.
Obecnie czytelnik mo?e zapozna? si? z nowym tomem opowiada? pt. Gro

chów. Jest to nieco inna proza Andrzeja Stasiuka -

cztery bardzo refleksyjne

wspomnienia z przesz?o?ci, skupiaj?ce si? na temacie ?mierci. Narrator przywo

?uje posta? babki, która wierzy?a w duchy, umier?j?cego starego psa i dwóch

przyjació?. W jednym z nich rozpozna? mo?na Augustyna Barana, pisarza z Iz

debek. Autor dotyka wielu aspektów ?mierci: ?mierci naturalnej, pogodzonej

jako przej?cia w inny wymiar rzeczywisto?ci; równie? ?mierci w opuszczeniu,
w zak?adzie opieki, usuni?t? sprzed oczu innych ludzi; pyta jak zachowa? si?
wobec umierania bliskiego zwierz?cia i przyjaciela z dzieci?stwa. W pierwszym
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opowiadaniu babka "ca?a w czerni, szczup?a i spokojna" przechodzi do ?wiata,

który zawsze by? obok niej, istnia? w opowiadaniach o duchach, które przycho
dzi?y noc? lub zapowiada?y jakie? zdarzenia. Wierzenia i tradycja oswajania si?
ze ?mierci? przez pokolenia, jako dope?nienie ziemskiego istnienia, pomaga?y

zaakceptowa? jej nieuchronno??. Gorzej jest kiedy ?mier?, na naszych oczach,

zabiera powoli wiernego przyjaciela, dzie? za dniem odbieraj?c mu si?y i oso

bowo??, a bliscy nic nie mog?ju? pomóc. Stasiuk stawia pytanie -

czy pozwoli?
na powolne naturalne umieranie w otoczeniu najbli?szych, czy przerwa? cier

pienie przez eutanazj? lub odsun?? problem i zda? si? na innych obcych ludzi.

Zwraca uwag?, ?e dzisiaj ?mier? spycha si? na margines, gdy? uczestnicz?c

wostatniej drodze i towarzysz?c bliskim w przemijaniu, czujemy jak by?my
sami troch? umierali, a w?a?nie tego najbardziej si? boimy. Wraz z odchodze

niem najbli?szych, odchodzi równie? ?wiat zapami?tany z dzieci?stwa, ?wiat

m?odzie?czych prze?y?, przygód i podró?y, kiedy ?mier? "nie istnia?a".

Godna polecenia poetycka opowie?? o ?yciu i ?mierci, o dwóch nieroze

rwalnie zwi?zanych ze sob? stanach.

Ka?i?ski, Janusz: Gospodarka w PRL. - Warszawa: Instytut Pami?ci Na

rodowej. Komisja ?cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012

W serii wydawniczej ,,39/89" Najnowsze Dzieje Polski Instytutu Pami?ci

Narodowej ukazuj? si? popularnonaukowe opracowania historyczne dotycz?ce

wydarze? II wojny ?wiatowej i okresu Polski Ludowej. Obecnie wydany zosta?

3 tom tej serii, publikacja prof Janusza Kali?skiego Gospodarka w PRL.

Prof dr hab. Janusz Kali?ski (1942- ) specjalizuje si? w najnowszej historii

gospodarczej Polski i jest autorem wielu prac dotycz?cych tego zagadnienia,
m.in.: Historia gospodarcza XIX i XX wieku (2008), Historia gospodarcza Pol

ski Ludowej (2005), Polityka gospodarcza Polski w latach 1948-1956 (1987).

Wydana pod patronatem rPN Gospodarka w PRL pokazuje kompleksowo

problemy gospodarcze w okresie Polski Ludowej, w latach 1944-1989. Janusz

Kali?ski omawia schematy wprowadzenia w Polce modelu gospodarki central

nej, narzuconej po II wojnie ?wiatowej przez Zwi?zek Radziecki. Przedstawia

problemy polityczno-ekonomiczne oraz spo?eczne, gdy? przemiany ustrojowe

dotkn??y ka?dej dziedziny ?ycia w powojennej Polsce. Ukazane s? tu negatywne
skutki gospodarcze i konsekwencje spo?eczne, zagadnienia zwi?zane z handlem,

finansami, rolnictwem oraz kondycja pa?stwa na arenie mi?dzynarodowej. W

ksi??ce zamieszczono bogaty materia? ikonograficzny, ??cznie z dokumentami

?ród?owymi. Jest on ciekawym, a czasem wr?cz zabawnym dope?nieniem tek

stu, napisanego w sposób rzetelny i przyst?pnym j?zykiem.
Jak g?osi notatka od wydawcy, seria ,,39/89" zosta?a przygotowana z my?l?

o licealistach, studentach i wszystkich mi?o?nikach historii najnowszej. Wcze-
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?niejsze tomy serii ,,39/89" Najnowsze Dzieje Polski to: T. 1. - ?aryn, Jan: Ko

?ció? w PRL, 2004 oraz T. 2. - Wierzbicki, Marek: M?odzie? w PRL, 2009.

Forma wydawnictw popularnych odpowiada wymaganiom m?odego pokole
nia czytelników oraz powinna zainteresowa? pozosta?ych, zw?aszcza tych, któ

rzy sami do?wiadczyli opisanych wydarze?.

Agnieszka Szewczuk, Ksi??nica Zamojska

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

Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y Ksi??nicy Zamojskiej poleca:

Wilczy?ski, Janusz: O królewnie, która chcia?a je?dzi? kopark?. Sopot:

GWP,2011
Marzenia - te du?e i te ma?e, te mniej lub bardziej realne, czasami b?d?ce

w zasi?gu r?ki lub te, tak bardzo odleg?e, ?e niemal?e niemo?liwe do spe?nienia
- one towarzysz? cz?owiekowi na ka?dym etapie jego ?ycia. Ale czy warto ma

rzy?, walczy? o swoje marzenia, o dzieci?ce pragnienia swoich pociech?

Bajka o królewnie ( ... ) - niezwyk?ej bohaterce opowie?ci 1. Wilczy?skiego

prze?amuje wszelkie stereotypy i ograniczenia, które utrudniaj? realizacj? za

mierzonych celów. Królewna Monika nie jest bowiem typowym, szablonowym
odzwierciedleniem bohaterek ksi??ek dla dzieci. Nie marzy o przepi?knych
sukniach, bia?ym rumaku i pi?knym ksi?ciu, z którym b?dzie ?y?a d?ugo i szcz?

?liwie. Jej jedno wielkie marzenie jest raczej nietypowe: chce je?dzi? wielk?

?ó?t? kopark? na wielkich gumowych ko?ach, z wielk? ?y?k? o ?elaznych z?

bach. Jednak, tak jak w ?yciu, realizacja w?asnych pragnie? cz?sto nie jest ?atwa

do osi?gni?cia, bo przecie? jak to "Królewska córka w koparce?! Skandal! To

nie przystoi! ". Starano si? wyperswadowa? królewnie jej zachciank?, gniewano

si?, oburzano - wszystko jednak na nic. Pogr??ona w rozpaczy wiernie d??y?a
do realizacji swojego upragnionego marzenia. Nie jad?a, niczym si? nie intere

sowa?a, snu?a si? jedynie po królewskich komnatach i korytarzach popadaj?c
w coraz wi?ksze zasmucenie. Rodzice po wyczerpaniu ró?norodnych sposobów
na popraw? samopoczucia córki, opieraj? si? presji stereotypów i postanawiaj?

spe?ni? wielkie pragnienie królewny. Szcz??cie Moniki by?o nieopisane i po kil

ku miesi?cach intensywnej nauki sta?a si? ona najlepsz? operatork? koparki
w ca?ym królestwie. Upór i konsekwencja w dzia?aniu bohaterki nie zda?y si? na

nic, bowiem spe?nienie jej marzenia uratowa?o ca?e królestwo przed powodzi?.

Doskona?? kwintesencj? poczyna? Moniki mo?e by? my?l Carlosa Ruiz Zafona

"Nie rezygnuj z marze?, nigdy nie wiesz, kiedy oka?? si? potrzebne ". Czy trzeba

jeszcze innego argumentu aby przekona? si?, ?e ?adne z dzieci?cych marze? nie
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jest niestosowne? Opowie?? J. Wi1czy?skiego to historia o ludzkich wyborach,
o planach dzieci, które odbiegaj? od wyobra?e? rodziców, o sile marze? i ?ama

niu wyobra?e? na temat ról spo?ecznych i wreszcie jak?e podobnej do wielu

z nas roztrzepanej i nieco kapry?nej królewnie Monice i jej ?ó?tej koparce b?d?

cej symbolem dzieci?cych marze?. Spe?niajmy marzenia - przecie? to klucz do

szcz??cia.
Doskona?a lektura zarówno dla naj m?odszych jak i doros?ych czytelników.

J?zyk bajki jest prosty, a zabawne ilustracje Moniki Pollak dostosowane do

przekazywanej tre?ci. Znakomita riposta do tak bardzo popularnych stereotypo

wych historii o ksi??niczkach.

?wie?ak, Katarzyna: M.O.D.A. Metki Obcasy D?insy Adidasy. Warszawa:

Wydawnictwo Dwie Siostry, 2011

Krynoliny, jedwabne suknie, ma?a czarna czy tak popularne d?insy? Co

sprawia, ?e ka?dego dnia wybieramy spo?ród ca?ego kanonu ubra? te a nie inne?

Odpowied? jest niemal?e banalna - moda. To ona dyktuje trendy i wyznacza

kryteria -

" w?a?ciwie modne mo?e by? wszystko, ale prawie nic nie jest modne

ca?y czas".

Pi?knie wydana przez Dwie Siostry ksi??ka to zbiór kilkudziesi?ciu opowie
?ci o tym co naj ciekawsze w modzie na przestrzeni ok. 150 ostatnich lat. Przed

stawia zarówno ró?norakie rozumienia samego terminu "moda", jak równie?

pozwala zapozna? si? z naj s?ynniejszymi projektantami, ponadczasowymi ubra

niami, ale i ze zupe?nie niefunkcjonalnymi, zwariowanymi pomys?ami tworzo

nymi dla samej idei tworzenia. Przeczytamy tu, sk?d si? wzi??y ubrania, bez

których nie wyobra?amy sobie ?ycia (d?insy, "ma?a czarna" itp.), zg??bimy taj
niki ekomody - czyli jak uszy? jedno ubranie z drugiego i dowiemy si? co trze

ba zrobi? by pisa? o modzie - czyli o tym jak zosta? szafark?. Ksi??ka uczy kry

tycznego spojrzenia na mod?, odradza ?lepe na?ladownictwo, zach?ca do twór

czych eksperymentów i pokazuje, ?e aby by? modnym wcale nie trzeba mie?

idealnej figury.
Doskona?a lektura, zw?aszcza dla dziewcz?t i kobiet, nie tylko tych zaintere

sowanych najnowszymi nowinkami w modzie, ale równie? tych chc?cych po

zby? si? kompleksów i dowiedzie? si? wielu ciekawych informacji.

Butschow, Half: Mam przyjaciela pszczelarza. Pozna?: Media Rodzina, 2012

Sk?d si? bierze miód? Co to znaczy by? pracowitym jak pszczó?ka? Co to

jest pasieka? Tego i wielu innych ciekawych informacji na temat ?ycia pszczó?
i

samego zawodu pszczelarza mo?emy dowiedzie? si? z kolejnej ksi??eczki
z serii M?dra Mysz.
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Dzi? zawód pszczelarza jest dla dzieci poj?ciem cz?sto abstrakcyjnym
i rzadko spotykanym, dlatego te? warto zapozna? maluchy z tajnikami jego pra

cy i opowiedzie? dzieciom jak powstaje miód.

Powy?szego zadania podj?? si? Butschow R., który wraz z bohaterami swej

ksi??eczki - Len? i jej przyjacielem Karolem - pszczelarzem zaprosi? nas na nie

zwyk?? wycieczk? po "pszczelim ?wiecie". Karol opowiada dziewczynce, jak

zachowuj? si? pszczo?y, pokazuje gdzie mieszkaj? i w jaki sposób powstaje
miód. Bior?c bezpo?redni udzia? w pracach pszczelarskich dziewczynka poznaje

nazwy kolejnych sprz?tów i urz?dze? pszczelarskich a zarazem mo?e przepro

wadzi? ,,kontrol? jako?ci" i spróbowa? miodu z pasieki Karola.

Ciekawa historia, która dostarcza nie tylko wiadomo?ci, ale równie? rozbu

dza ciekawo?? maluchów. Jej doskona?ym uzupe?nieniem s? ilustracje autora,

proste, nieco komiksowe ale zarazem bardzo realistyczne.

Joanna Grabczak, Ksi??nica Zamojska
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[ci] TO WARTO WIEDZIE?

W 2013 roku obchodzimy:

•

Mi?dzynarodowy Rok Wspó?pracy w Dziedzinie Wody (ustanowiony przez

ONZ; rezolucja AlRES/651154) .

•

Europejski Rok Obywateli UE (Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady
nr 1093/2012/UE z dnia 21 listopada 2012).

Rok 2013 Rokiem pami?ci o Powstaniu Styczniowym

UCHWA?A

SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 stycznia 2013 r. w 150. rocznic? wybuchu Powstania Styczniowego

(M.P. 2013 nr O poz. 23)

Powstanie Styczniowe jako jedno z najwa?niejszych narodowych wyst?pie?
na rzecz niepodleg?o?ci Polski zas?uguje na szczególny szacunek wspó?czesnych
pokole? Polaków i w?adz Rzeczypospolitej.

Powstanie Styczniowe by?o aktem odrzucenia rosyjskiego jarzma, wyrazem

odrodzenia narodu i woli odzyskania niepodleg?o?ci, ujawni?o tak?e umiej?tno??

budowy organizacji cywilnej i wojskowej, która mimo mia?d??cej przewagi si?

armii rosyjskiego zaborcy dzia?a?a prawie dwa lata, kieruj?c wysi?kiem zbroj
nym i oporem.

Powstanie stanowi?o ostatni akt wspólnego dzia?ania mieszka?ców wielona

rodowo?ciowej I Rzeczypospolitej, a zarazem by?o wa?nym etapem tworzenia

nowoczesnego narodu polskiego. Jedn? z pierwszych decyzji w?adz powsta?
czych by?o uw?aszczenie ch?opów. Powstanie stanowi?o zatem punkt zwrotny
w procesie upowszechniania praw obywatelskich i budowy solidarno?ci spo

?ecznej. Odwo?ywanie si? do tradycji Powstania Styczniowego by?o wa?nym
elementem polskich d??e? niepodleg?o?ciowych i sta?o si? fundamentem odbu

dowy Niepodleg?ej Rzeczypospolitej.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej sk?ada ho?d ?o?nierzom Powstania Stycz

niowego, przywódcom i wspó?pracownikom Rz?du Narodowego. Sejm Rzeczy

Pospolitej Polskiej pragnie odda? cze?? tym, którzy odegrali ogromn? rol?
w walce o wolno??, tworz?c organizacyjne i finansowe zaplecze dla dzia?alno?ci

niepOdleg?o?ciowej i powsta?czej.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przypomina o cierpieniach ofiar represji rosyj

skiego zaborcy, powsta?cach skazanych na ?mier?, zes?anych na Sybir, uwi?

zionych i pozbawionych maj?tku. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje ho?d

walcz?cym przedstawicielom narodów Rzeczypospolitej oraz cudzoziemskim
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ochotnikom i wyra?a przekonanie, ?e tradycja wspólnej walki o wolno?? stano

wi jeden z filarów naszej wspó?pracy i solidarno?ci z narodami Europy, szcze

gólnie z Litwinami, Bia?orusinami i Ukrai?cami. Dlatego te? wyra?amy szcze

gólne uznanie dla Seimasu, który og?osi? rok 2013 Rokiem Pami?ci o Powstaniu

Styczniowym.

Apelujemy do wszystkich instytucji publicznych o godne uczczenie

150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego poprzez zorganizowanie uro

czysto?ci i podejmowanie inicjatyw kulturalnych, naukowych i edukacyjnych,
które upowszechni? pami?? o Powstaniu i jego znaczeniu w historii Polski.

Marsza?ek Sejmu: E. Kopacz

Rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima

UCHWA?A

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2012 r.

w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Juliana Tuwima

(M.P. 2012 nr O poz. 988)

W 2013 roku przypadaj? sze??dziesi?ta rocznica ?mierci i stulecie poetyc

kiego debiutu Juliana Tuwima. Obie rocznice stanowi? okazj? do oddania ho?du

temu wielkiemu Poecie, który kszta?towa? j?zyk, wyobra?ni? i spo?eczn? wra?

liwo?? wielu pokole? Polaków, ucz?c ich zarazem poczucia humoru i ukazuj?c

optymizm codziennego ?ycia.
Julian Tuwim to wybitny pisarz, autor wierszy dla doros?ych i dzieci, s?ów

piosenek, tekstów dla kabaretów, rewii, operetek, ale tak?e redaktor i t?umacz

poezji obcoj?zycznej. Wspó?za?o?yciel grupy poetyckiej "Skamander" i sta?y

wspó?pracownik "Wiadomo?ci Literackich", jeden z najpopulamiejszych po

etów dwudziestolecia mi?dzywojennego, którego twórczo?? wp?yn??a na na

st?pne pokolenia. Poezja Juliana Tuwima jest jedn? z najwa?niejszych
w XX wieku propozycji uprawiania sztuki s?owa. Bogata i ró?norodna twór

czo?? autora Kwiatów polskich stanowi ?ywotn? i atrakcyjn? propozycj? dla od

biorców w ka?dym wieku.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu do

robku Poety dla dziedzictwa narodowego, og?asza rok 2013 Rokiem Juliana

Tuwima.

Marsza?ek Sejmu: E. Kopacz

Oprac. Anna Kalniuk, Ksi??nica Zamojska
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I ci] KRONIKA

Kronika bibliotek publicznych powiatu zamojskiego
I pó?rocze 2012 roku

- wybór-
ZAMO??

stycze?
• 2 stycznia br. uruchomiono we wszystkich filiach bibliotecznych rejestracj?

czytelników i wypo?ycze? w systemie PA TRON

•

Narody i narodowo?ci - razem czy osobno? - Zamojska Biesiada Literacka

z Micha?em Jagie???, autorem m.in. publikacji dotycz?cych zagadnie? naro

dowo?ciowych - Ksi??nica Zamojska
• Boles?aw Le?mian (J 877-1937) =jeden z najwybitniejszych polskich poetów

-

wystawa rocznicowa ze zbiorów w?asnych
- Ksi??nica Zamojska

•

Czytam i rysuj? z energi?
- podsumowanie III edycji programu edukacyj

nego dla dzieci realizowanego we wspó?pracy z PGE Dystrybucja SA Od

dzia? Zamo??. W programie m.in.: spotkanie autorskie z Edyt? Zar?bsk?,
fma? konkursu plastycznego i zwiedzanie wystawy pokonkursowej Czytam
i rysuj? z energi?

- ODM Ksi??nicy Zamojskiej, FB nr 1,2,3,4,6
• Puchatkowe spotkania - cykliczne zaj?cia biblioteczne dla dzieci w wieku

przedszkolnym, w których uczestnicz? opiekunowie dzieci. W programie
m.in.: g?o?ne czytanie, zabawy ruchowe, edukacyjne i integracyjne, zaj?cia

plastyczne - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Sobotnie spotkania z ksi??k? - zaj?cia cykliczne dla dzieci w wieku szkol

nym. W programie m.in. g?o?ne czytanie ksi??ek i zaj?cia plastyczne reali

zowane w oparciu o czytane teksty literackie - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
•

Og?oszenie regionalnego konkursu plastycznego Ptaki i zwierz?ta to nasi przyja

ciele, adresowanego do osób niepe?nosprawnych - OCN Ksi??nicy Zamojskiej
• Twórczo?? ludowa bogactwem kultury i to?samo?ci narodowej -

wystawa
-

OCN Ksi??nicy Zamojskiej
•

Wigilia u mojej mamy
- godzina wspomnie?

- konkurs adresowany do osób

z dysfunkcj? wzroku - OCN Ksi??nicy Zamojskiej
• Zimowe pejza?e

-

wystawa
- CIE Ksi??nicy Zamojskiej

• Drzwi do ba?niowej krainy - cykl g?o?nego czytania w Przedszkolach Miej
skich nr 2, 12, 15, Przedszkolu J?zykowym "For Kids' i Niepublicznym
Przedszkolu "S?oneczko" - FB nr l

•

Bajeczka przedszkolaka - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 13 - FB nr 2

•

Bajeczka dla przedszkolaka - g?o?ne czytanie w Przedszkolach nr 7, 14, SP

nr 9 oraz grupie przedszkolnej Dwuj?zycznej Szko?y Smart School=- FB nr 3
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• Godzina na historyjk?- g?o?ne czytanie w Przedszkolach nr 5 i 12 - FB nr 4

• Spotkania z bajk? - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 6 - FB nr 6

• Czytamy ksi??ki Astrid Lindgren - z?j?cia biblioteczne realizowane przez

filie KZ pod wspólnym has?em, ??cz?ce ró?ne formy: g?o?ne czytanie, dys

kusje, zaj?cia plastyczne, gry i zabawy, konkursy, projekcje filmów - FB nr

1,2,3,4,6
• ?wiat - Ludzie - Medycyna -

wystawa
- FB nr 5

luty
• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki po?wi?cone ksi??ce Huberta Klim

ko-Dobrzanieckiego Bornholm, Bornholm - Ksi??nica Zamojska
• Zygmunt Krasi?ski. W 200 rocznic? urodzin -

wystawa
- Ksi??nica Zamojska

• Boles?aw Le?mian (1877-1937) -jeden z najwybitniejszych polskich poetów
-

wystawa rocznicowa ze zbiorów w?asnych - Ksi??nica Zamojska
• Literatura te? jest kobiet? - Zamojska Biesiada Literacka z udzia?em Anny

Rychter, autorki powie?ci Trener duszy oraz ?yj?ca w Polsce i inne stany
niewa?ko?ci - Ksi??nica Zamojska

• Ferie z Korczakiem - cykl zaj?? dla dzieci w wieku szkolnym popularyzu

j?cych twórczo?? Janusza Korczaka. Spotkania realizowano 4 razy w tygo
dniu. W programie g?o?ne czytanie utworów Janusza Korczaka, konkursy

plastyczne, czytelnicze i literackie - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Sobotnie spotkania z ksi??k? - cykliczne zaj?cia biblioteczne - ODM

Ksi??nicy Zamojskiej
• Puchatkowe spotkania - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne dla ma?ych

dzieci - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Jak dba? o zdrowie - pogadanka - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Mi?dzynarodowy Dzie? Kota -

wystawa
- ODM Ksi??nicy Zamojskiej

• Twórczo?? ludowa bogactwem kultury i to?samo?ci narodowej -

wystawa
-

OCN Ksi??nicy Zamojskiej
• Walentynkowe spotkania poetyckie z m?odzie?? - monta? poezji mi?osnej

m?odzie?y niepe?nosprawnej - OCN Ksi??nicy Zamojskiej
• Zimowe pejza?e

-

wystawa
- CIE Ksi??nicy Zamojskiej

• Drzwi do ba?niowej krainy; Bajeczka przedszkolaka; Bajeczka dla przed
szkolaka; Godzina na historyjk?; Spotkania z bajk?

-

cykle g?o?nego czyta
nia w zamojskich przedszkolach - FB nr 1,2, 3, 4, 6

• Kolorowa zima z Kownack? - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne - FB nr l,

2,3,4,6
• Mi?o?? niejedno ma imi?

-

wystawa
- FB nr 5

marzec

• Zamojska Biesiada Literacka - spotkanie z dziennikarzem i reporta?yst?
-

Jackiem Hugo-Baderem - Ksi??nica Zamojska
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• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki po?wi?cone twórczo?ci Wis?awy

Szymborskiej - Ksi??nica Zamojska
• Zygmunt Krasi?ski. W 200 rocznic? urodzin -

wystawa
- Ksi??nica Zamojska

• Maria i Rajmund Du?awscy - ma??e?stwo poetycko-pedagogiczne
-

wysta

wa ze zbiorów w?asnych - Ksi??nica Zamojska
• Sobotnie spotkania z ksi??k? - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne - ODM

Ksi??nicy Zamojskiej
• Puchatkowe spotkania - cykliczne zaj?cia biblioteczne dla dzieci w wieku

3-5 lat - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Ptaki i zwierz?ta to nasi przyjaciele -

podsumowanie konkursu plastyczne

go adresowanego do osób niepe?nosprawnych - OCN Ksi??nicy Zamojskiej
• Ptaki i zwierz?ta to nasi przyjaciele -

wystawa pokonkursowa - OCN

Ksi??nicy Zamojskiej
•

Le?ny detektyw - pokaz multimedialny - ClE Ksi??nicy Zamojskiej
• Zadziwiaj?cy ?wiat dzikich zwierz?t Roztocza - og?oszenie XII edycji regio

nalnego konkursu plastyczno-fotograficznego - CIE Ksi??nicy Zamojskiej
• M?ody ekolog- wystawa

- ClE Ksi??nicy Zamojskiej
• Drzwi do ba?niowej krainy; Bajeczka przedszkolaka; Bajeczka dla przed

szkolaka; Godzina na historyjk?; Spotkania z bajk? - g?o?ne czytanie
w przedszkolach miasta Zamo?cia - FB nr 1, 2, 3, 4, 6

• Ba?nie ?wiata- cotygodniowe zaj?cia biblioteczne - FB nr 1,2,3,4,6
•

Koronkowy ?wiat wed?ug Ma?gosi
-

wystawa r?kodzie?a Ma?gorzaty Kar-

chut-Urbaniak - FB nr 3

•

Recepty na zdrowie -

wystawa
- FB nr 5

•

Zatrzyma? czas - spotkanie autorskie z Ann? Rychter
- FB nr 6

kwiecie?

• Od l kwietnia do 13 czerwca 2012 r. prowadzony by? remont w FB nr 2;

wymienione zosta?y pod?ogi, o?wietlenie, pomalowano ?ciany, za?o?ono

verticale we wszystkich oknach, zakupiono nowe rega?y biblioteczne

•

Obchody ?wiatowego Dnia Ksi??ki i Praw Autorskich. W programie: spo

tkanie z autork? ksi??ek dla dzieci Roksan? J?drzejewsk?-Wróbel, spotka
nie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki po?wi?cone powie?ci Umberto Eco

Cmentarz w Pradze, Zamojska Biesiada Literacka - spotkanie autorskie z

Mari? Du?awsk? - Ksi??nica Zamojska
•

Spotkanie autorskie z Lidi? Osta?owsk?, dziennikark?, reporta?ystk?, pisar

k? - Ksi??nica Zamojska
•

Ksi??ka z autografem - wystawa ze zbiorów w?asnych - Ksi??nica Zamojska
• Maria i Rajmund Du?awscy - ma??e?stwo poetycko-pedagogiczne

-

wysta

wa - Ksi??nica Zamojska
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• Nasi go?cie -

?lYstawa z okazji ?wiatowego Dnia Ksi??ki i Praw Autorskich
- ODM Ksi??nicy Zamojskiej

• Sobotnie spotkania z ksi??k? - cykliczne zaj?cia biblioteczne - ODM

Ksi??nicy Zamojskiej
• Puchatkowe spotkania - cykliczne zaj?cia biblioteczne dla najm?odszych -

ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Spotkanie literackie niepe?nosprawnych twórców z miasta Zamo?? i regio

nu - OCN Ksi??nicy Zamojskiej
• Ptaki i zwierz?ta to nasi przyjaciele -

wystawa pokonkursowa - OCN

Ksi??nicy Zamojskiej
• ?wiatowy Dzie? Ziemi 2012 - Dobra energia dla wszystkich -

wystawa
CIE Ksi??nicy Zamojskiej

• Dobra energia dla wszystkich - odnawialne ?ród?a energii
- pokaz multi

medialny - CIE Ksi??nicy Zamojskiej
• Drzwi do ba?niowej krainy; Bajeczka przedszkolaka; Bajeczka dla przed

szkolaka; Godzina na historyjk?; Spotkania z bajk? - g?o?ne czytanie
w zamojskich przedszkolach - FB nr 1,3,4,6

• Biblioteka bli?ej cz?owieka - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne, populary-

zuj?ce bibliotek?, ksi??k? i czytanie - FB nr 1,3,4,6
• Lucy Maud Montgomery - 70 rocznica ?mierci -

wystawa
- FB nr 5

maj
• Boles?aw Prus -

powie?ciopisarz, publicysta i nowelista -

wystawa roczni

cowa - Ksi??nica Zamojska
• Ksi??ka z autografem -

wystawa
- Ksi??nica Zamojska

• Ca?a Polska czyta dzieciom po angielsku
-

akcja czytelnicza realizowana

we wspó?pracy ze szko??j?zykow? Helen Doron Early English. Zaj?cia od

bywaj?ce si? dwa razy w miesi?cu adresowane by?y dzieci w wieku przed

szkolnym i wczesnoszkolnym. W programie znalaz?o si? czytanie bajek po

angielsku, zabawy ruchowe, zaj?cia plastyczne, inscenizacje, ta?ce, ?pie
wanie piosenek - ODM Ksi??nicy Zamojskiej

• Puchatkowe spotkania - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne dla najm?od

szych - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Sobotnie spotkania z ksi??k? - cykliczne zaj?cia biblioteczne - ODM

Ksi??nicy Zamojskiej
• Biblioteka w s?u?bie osobom specjalnej troski - seminarium adresowane do

bibliotekarzy i osób pracuj?cych z niepe?nosprawnymi i seniorami. W pro

gramie: Psychologiczny obraz staro?ci - prof. Stanis?awa Steuden (KUL);
Rola Uniwersytetu 111 Wieku w aktywizacji osób starszych - Zofia Pi?at

(ZUTW); Dzia?alno?? bibliotek publicznych w woj. lubelskim na rzecz czy

telników specjalnej troski - Marzena Targo?ska (WBP Lublin); lntegracyj-
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ne dzia?ania edukacyjno-kulturalne O?rodka Czytelnictwa Niepe?nospraw

nych - Danuta Wójcik (KZ); Up?ywa szybko ?ycie
- monta? wokalno

literacki; otwarcie wystawy Budowanie ?wiata akceptacji i tolerancji -

dzia?alno?? O?rodka Czytelnictwa Niepe?nosprawnych Ksi??nicy Zamoj

skiej - OCN Ksi??nicy Zamojskiej
Budowanie ?wiata akceptacji i tolerancji - dzia?alno?? O?rodka Czytelnic
twa Niepelnosprawnych Ksi??nicy Zamojskiej

-

wystawa
- OCN Ksi??nicy

Zamojskiej

•

Drzwi do ba?niowej krainy; Bajeczka przedszkolaka; Bajeczka dla przed

szkolaka; Godzina na historyjk?; Spotkania z bajk? - g?o?ne czytanie
w zamojskich przedszkolach - FB nr 1,3,4,6

•

Biblioteka bli?ej cz?owieka - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne, populary

zuj?ce bibliotek?, ksi??k? i czytanie, obejmuj?ce m.in. obchody Tygodnia
Bibliotek- FB nr 1,3,4,6

•

Dziecko - skarb i obowi?zek -

wystawa
- FB nr 5

Remont Filii Bibliotecznej nr 2

•

•

czerwiec

• II Zamojski Festiwal Ksi??ki - przedsi?wzi?cie zorganizowane w ramach

Jarmarku Hetma?skiego na zamojskiej Starówce. W programie: Ksi??ka
z autografem - ksi??ki podpisywali zamojscy autorzy: Monika Rebizant

Siwi?o, Anna Rychter, Karina Pomorska; Kiermasz ksi??ki u?ywanej; kon

kursy, quizy, zabawy dla dzieci; spotkania autorskie z Marianem Karcz

marczykiem i Izabel? Sow? w ogródku restauracji Skarbiec Wina - Ksi??
nica Zamojska, FB nr 1,2,3,4,6

• Jan Zamoyski - ostatni ordynat - wyk?ad dr. Bogdana Szyszki po??czony
z otwarciem wystawy Jan Zamoyski (1912-2002) ostatni ordynat -

?ycie
i dzia?alno?? - Ksi??nica Zamojska

•

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki po?wi?cone powie?ci Weiser Da

widek Paw?a Huelle - Ksi??nica Zamojska
• Boles?aw Prus -

powie?ciopisarz, publicysta i nowelista -

wystawa roczni

cowa ze zbiorów w?asnych - Ksi??nica Zamojska
•

Ba?niowy Dzie? Dziecka w bibliotece - impreza czytelnicza zorganizowana
we wspó?pracy ze Szko?? Podstawow? w Borowinie Sitanieckiej - ODM

Ksi??nicy Zamojskiej
• Cala Polska czyta dzieciom po angielsku

- akcja czytelnicza realizowana

we wspó?pracy ze szko?? j?zykow? Helen Doron Early English - ODM

Ksi??nicy Zamojskiej
•

Sobotnie spotkania z ksi??k? - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne - ODM

Ksi??nicy Zamojskiej
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• Puchatkowe spotkania - cykliczne zaj?cia biblioteczne dla m?odszych dzie

ci - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Wakacje moich marze? - zaj?cia terapeutyczne literacko-plastyczne - OCN

Ksi??nicy Zamojskiej
• ?pieszmy si? kocha? ludzi - konkurs - OCN Ksi??nicy Zamojskiej
• Budowanie ?wiata akceptacji i tolerancji - dzia?alno?? O?rodka Czytelnic

twa Niepe?nosprawnych Ksi??nicy Zamojskiej -

wystawa
- OCN Ksi??nicy

Zamojskiej
• Zadziwiaj?cy ?wiat dzikich zwierz?t Roztocza - podsumowanie XII edycji

regionalnego plastyczno-fotograficznego konkursu ekologicznego - ClE

Ksi??nicy Zamojskiej
• Zadziwiaj?cy ?wiat dzikich zwierz?t Roztocza -

wystawa pokonkursowa -

CIE Ksi??nicy Zamojskiej
• Drzwi do ba?niowej krainy; Bajeczka przedszkolaka; Bajeczka dla przed

szkolaka; Godzina na historyjk?; Spotkania z bajk? - cykliczne g?o?ne czy

tanie w zamojskich przedszkolach - FB nr 1,2,3,4,6
• Lato z klasyk? - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne promuj?ce warto?ciow?

literatur? zaliczan? do klasyki dzieci?cej i m?odzie?owej - FB nr 1,2,3,4,6
• Dziecko - skarb i obowi?zek -

wystawa
- FB nr 5

• Zako?czenie remontu Filii Bibliotecznej nr 2

ADAMÓW

luty
• 3 lutego 2012 r. Rada Gminy Adamów podj??a uchwa?y w sprawie zamiaru

likwidacji Filii Bibliotecznej w Bondyrzu i Filii Bibliotecznej w Suchowoli

• G?o?ne czytanie bajek w ramach akcji Cala Polska czyta dzieciom - GBP,
FB Suchowola

marzec

• G?o?ne czytanie bajek w ramach akcji Cala Polska czyta dzieciom - GBP

• Kartka wielkanocna - konkurs plastyczny i wystawa pokonkursowa - GBP

• Ba?niowy ?wiat Andersena - konkurs plastyczny - FB Suchowola

kwiecie?

• Roztocza?skie legendy - konkurs literacki - GBP

• Tradycja ?wi?t wielkanocnych - pisanki stroiki palmy - FB Bondyrz
• Ca?a Polska czyta dzieciom - g?o?ne czytanie bajek - FB Suchowola

maj
• Józef Ignacy Kraszewski - pogadanka - GBP

• Obchody Dnia Bibliotek i Bibliotekarza - FB Bondyrz
• Moje wakacje - konkurs plastyczny - FB Bondyrz
• H. Ch. Andersen i jego ba?nie - konkurs literacki - FB Bondyrz
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czerwiec

• Ca?a Polska czyta dzieciom - g?o?ne czytanie bajek
- GBP

• P. Marta Zawi?lak, pracownik FB Suchowola, rozwi?za?a umow? o prac?

w bibliotece

GRABO WIEC

stycze? / luty
• Ferie 2012 - zaj?cia biblioteczne. W programie m.in.: wyjazdy do Zamo?cia

na lodowisko i do BWA; kulig; zaj?cia literacko-plastyczne; przedstawienie
teatralne Pawe? i Gawe?; czytanie i projekcje bajek - GBP i GOK

• Naukaj?zyka angielskiego - FunEnglish dla uczniów kl. II i III SP

•

Rozstrzygni?cie konkursu na exlibris Gminnej Biblioteki Publicznej
• Plusy i minusy Internetu - w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu zaj?cia dla

uczniów klas II i III SP; w programie pogadanka na temat zasad bezpiecze?
stwa w Internecie, projekcja filmu Poznaj bezpieczny Internet, "internetowe

umowy" do podpisania w domu z rodzicami

marzec

•

Spotkanie z Beat? Kozaczy?sk?, autork? ksi??ki Ocalone z transportów
Dzieci Zamojszczyzny

• Spotkanie autorskie z Jackiem Hugo-Baderem, dziennikarzem i reporta?yst?
•

Rozgrzewka przed Euro 2012 - turniej wiedzy o pi?ce no?nej zorganizowa-

ny w ramach akcji "Tydzie? z Internetem 2012" - GBP, GOK

•

Naukaj?zyka angielskiego - FunEnglish dla uczniów kI. II i III SP

kwiecie?
• Obchody ?wiatowego Dnia Ksi??ki i Praw Autorskich

•
Projekcja filmu po?wi?conego J. Korczakowi dla uczniów kI. II i III gimnazjum

• Janusz Korczak -

wystawa
•

Naukaj?zyka angielskiego - FunEnglish dla uczniów kl. II i III SP

maj
• Pi?ka no?na wczoraj i dzi? - konkurs wiedzy
•

Wycieczka przedszkolaków do biblioteki

•

Lekcja biblioteczna dla kl. III SP nt. budowy ksi??ki i drogi ksi??ki od pisa-
rza do czytelnika

•

Naukaj?zyka angielskiego
- FunEnglish dla uczniów kI. II i III SP

czerwiec

•

Spotkanie z Eugeniuszem Wilkowskim, autorem ksi??ki .Solidarnos?" na

terenie gminy Grabowiec w latach 1980-1989 - GBP, GOK

•

Wycieczka do Zamo?cia dla uczniów klasy III SP; w programie wycieczka
do ZOO, pocz?stunek w MacDonaldzie, kraina zabaw "Ja? i Ma?gosia"

•

Naukaj?zyka angielskiego
- FunEnglish dla uczniów kI. II i III SP
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KOMARÓW OSADA

stycze?
• XX fma? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy - SOK, GBP, FB

• XXIV Gminny Przegl?d Zespo?ów Kol?dniczych - SOK, GBP, FB

• l Gminny Przegl?d Zespo?ów Kol?dniczych - SOK, GBP, FB

luty
• Ferie z bibliotek? - zaj?cia biblioteczne dla dzieci - FB Zubowice

• Zimowe zabawy z ksi??k? - g?o?ne czytanie w ramach akcji Ca?a Polska

czyta dzieciom - FB Zubowice

marzec

• I Mi?dzyszkolny Konkurs Recytatorski Twórczo?? ks. Jana Twardowskiego
SOK, GBP, FB

• VllI Gminny Przegl?d Teatrów Dzieci?cych i M?odzie?owych - GBP i SOK

• Praca ze s?ownikiem frazeologicznym, Tworzymy komiks, Praca z czasopi-
smem - 3 lekcje biblioteczne dla uczniów kI. V i VI - FB Zubowice

• Wielkanocne ozdoby -

warsztaty plastyczne
- FB Zubowice

kwiecie?

• Wiosenne czytanie
-

plenerowe zaj?cia w ramach akcji Cala Polska czyta

dzieciom - FB Zubowice

• IV Wiosenne spotkania z ksi??k? - quiz czytelniczy z wiedzy o ksi??ce dla

gimnazjalistów - FB Zubowice

• Wielkanocne warsztaty zwi?zane z obrz?dowo?ci? ?wi?t - GBP i SOK

• Pocztówka wielkanocna - konkurs plastyczny - FB Zubowice

• Tradycje i zwyczaje wielkanocne - zaj?cia w ramach kampanii Cala Polska

czyta dzieciom - FB Zubowice

maj
• Gminne obchody rocznicy 3 Maja - GBP i SOK

• Poznaj po s?owie, co kto ma w g?owie - konkurs j?zykowy dla gimnazjali-
stów - FB Zubowice

• Cala Polska biega -

impreza sportowa
- GBP i SOK

czerwiec

• Spotkanie autorskie z poet? Marianem Karczmarczykiem - GBP

• Gminne ?wi?to Sportu - impreza sportowa
- GBP i SOK

• II Gminny Festiwal Ba?ni - GBP i SOK

• Quiz czytelniczy z wiedzy o ksi??ce i literaturze - FB Zubowice, Publiczne

Gimnazjum w Zubowicach

• Wybieramy bestseller biblioteki - konkurs na recenzj? ksi??ki dla gimnazja
listów - FB Zubowice, Publiczne Gimnazjum w Zubowicach
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KRASNOBRÓD

stycze?
• Zako?czenie remontu MGBP

• Mistrz pi?knego czytania
- konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów - MGBP

• G?o?ne czytanie bajek
- FB Hutki

luty
• Ferie - zaj?cia dla dzieci; w programie gry i zabawy, czytanie bajek, zaj?

cia plastyczne, turniej puzzli, projekcje bajek i filmów, konkurs plastyczny
dla uczniów gimnazjum i liceum O?ywi? ksi??k? - MGBP

•

Malujemy swoje marzenie - zaj?cia plastyczne - FB Hutki

marzec

•

Ma?y mistrz czytania
- gminny konkurs czytelniczy dla uczniów kl. I SP - MGBP

• Twórczo?? poetów naszego regionu
- wspó?udzia? w organizacji konkursu

recytatorskiego og?oszonego przez ZSP w Krasnobrodzie - MGBP

•

Malujemy swoje marzenie -

wystawa pokonkursowa - FB Hutki

kwiecie?
• G?o?ne czytanie w Przedszkolu w Krasnobrodzie - MGBP

• Janusz Korczak -

wystawa
- FB Hutki

maj

Projektowanie i wykonywanie bi?uterii artystycznej
-

warsztaty artystyczne

-MGBP

•

Mój ?wiat si? zmienia - konkurs plastyczny dla uczniów kl. I-VI - MGBP,

FB Hutki

•

G?o?ne czytanie bajek - FB Hutki•

czerwiec

•

Logo Biblioteki - konkurs plastyczny dla uczniów klas gimnazjalnych i lice

alnych miasta i gminy Krasnobród - MGBP

•

Moja pluszowa zabawka - konkurs plastyczny dla przedszkolaków i kI. O

oraz wystawa pokonkursowa
- MG BP, FB Hutki

•

Rozstrzygni?cie konkursu czytelniczego Najwi?cej przeczytanych ksi??ek
w roku szkolnym 2011/2012 - MGBP, FB Hutki

?ABUN1E

stycze?
• Melchior Wa?kowicz - polski pisarz publicysta; Alfred Szklarski - 100 rocz-

nica urodzin -

wystawy
- GBP

luty
•

Warsztaty origami - GBP
•

Spotkanie z Fryderykiem Chopinem
- wystawa

- GBP, WBP Lublin
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• Maria Kownacka; Wis?awa Szymborska -

wystawy
- GBP

marzec

• Jan Antoni Grabowski (1882-1950); Józef Ignacy Kraszewski -125 rocznica

?mierci; 1 marca - Narodowy Dzie? Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych; Rok Korczaka

-

wystawy
- GBP

kwiecie?

• Wycieczka do biblioteki uczniów kl. II SP - GBP

• Mord katy?ski - 72 rocznica; Lucy Maud Montgomery
- 70 rocznica ?mierci -

wystawy
- GBP

maj
• Uchwalenie Konstytucji 3 Maja; Maria Konopnicka - 70 rocznica ?mierci -

wystawy
- GBP

czerwiec

• ?Wiat ba?ni i lektur -

wystawa prac plastycznych Doroty Maliszowskiej - GBP

MI?CZYN

stycze?
• Rok Janusza Korczaka -

wystawa
• Wieczór bajek -

g?o?ne czytanie w ramach akcji Ca?a Polska czyta dzieciom

• Bia?a zima z ksi??k? - cykl imprez czytelniczych dla dzieci

• Dzie? Babci i Dziadka w bibliotece - impreza okoliczno?ciowa

luty
• Ferie w bibliotece - cykl zaj?? dla dzieci

• Wieczór bajek - g?o?ne czytanie ba?ni braci Grimm

marzec

• W bibliotece na weso?o -

gry i zabawy dla dzieci i m?odzie?y
• Wieczór bajek - g?o?ne czytanie

kwiecie?

• Najpi?kniejsza pisanka - konkurs plastyczny
• Wieczór bajek - g?o?ne czytanie
• Wyj?cie z ksi??k? do Klubu Przedszkolaka w ramach akcji Cala Polska

czyta dzieciom

maj
• Janusz Korczak -

prezentacja ksi??ek
• Rok J. 1. Kraszewskiego -

wystawa
• Wieczór bajek - g?o?ne czytanie
• Wyj?cie z ksi??k? do Klubu Przedszkolaka

czerwiec

• Wycieczka do biblioteki uczniów kl. VI SP z Niewirkowa i Horyszowa
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•

Czytanie w plenerze
• Wieczór bajek - g?o?ne czytanie prowadzone w ramach kampanii Ca?a Pol-

ska czyta dzieciom

•

Wyj?cia z ksi??k? do Klubu Przedszkolaka

NIELISZ

stycze? / czerwiec

• Galeria przesz?o?ci Gminy Nielisz. Czar starych fotografii - prowadzenie

akcji maj?cej na celu zebranie starych zdj?? zrobionych na terenie gminy
Nielisz i udost?pnienie ich w Internecie

•

Komputer - internet dla seniorów -

warsztaty
•

Realizacja programu Angielski 123 w bibliotece

RADECZNICA

stycze?
• Pisarze polscy dzieciom -

lekcja biblioteczna - FB Gorajec
• G?o?ne czytanie w ramach akcji Ca?a Polska czyta dzieciom - FB Gorajec

luty

Ferie -

zaj?cia edukacyjno-zabawowe dla dzieci - GBP•

marzec

• Kiermasz ksi??ek - GBP
• Biblioteka i jej zbiory - lekcja biblioteczna dla kI. VI - FB Gorajec

kwiecie?
•

Promocja tomiku wierszy Janiny G?sior Id? do Ciebie pielgrzym stroskany
i uci?niony ...

- GBP

• 70 rocznica ?mierci J. Korczaka -lekcja biblioteczna dla kI. III - FB Gorajec
•

Wycieczka uczniów kI. VI do biblioteki - FB Gorajec

maj
• Dzie? Flagi - pogadanka - GBP
• G?o?ne czytanie w ramach akcji Cala Polska czyta dzieciom - FB Gorajec

czerwiec

•

Katalog elektroniczny - zasady korzystania
- lekcja biblioteczna dla uczniów SP

-GBP

SITNO

stycze? / luty
•

Bajkowy ?rodek tygodnia - g?o?ne czytanie w ramach akcji Ca?a Polska

czyta dzieciom - GBP
•

Godzina bajek - g?o?ne czytanie w ramach akcji Ca?a Polska czyta dzie

ciom - FB Cze?niki, FB Horyszów Polski
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marzec

• Przeprowadzka GBP do nowego lokalu

• Godzina bajek -

g?o?ne czytanie w ramach akcji Ca?a Polska czyta dzie-

ciom - FB Cze?niki, FB Horyszów Polski

kwiecie?

• Lekcje biblioteczna dla uczniów kl. VI - GBP

• Godzina bajek
- g?o?ne czytanie w ramach akcji Cala Polska czyta dzie

ciom - FB Cze?niki, FB Horyszów Polski

maj
• 2 lekcje biblioteczna dla uczniów kl. O i n SP - GBP

• G?o?ne czytanie w ramach akcji Ca?a Polska czyta dzieciom - FB Cze?niki,
FB Horyszów Polski

czerwiec

• Nasz Mi?osz - konkurs czytelniczy - GBP

• Podsumowanie konkursu na najlepszego czytelnika - FB Cze?niki, FB Ho-

ryszów Polski

SKIERBIESZÓW

stycze? / luty
• Magia ba?ni rozkwita, gdy si? Andersena czyta

- zaj?cia biblioteczne dla

naj m?odszych
• Ferie zimowe 2012 - zaj?cia tematyczne dla grupy dzieci w wieku do 13 lat.

W programie m.in.: zaj?cia plastyczne, czytanie bajek, quiz ze znajomo?ci

bajek; zaj?cia teatralne, zaj?cia muzyczne
-

gra na instrumentach muzycz

nych, nauka piosenek, zaj?cia ruchowe, turniej tenisa sto?owego - GBP, GOK

• Przeczytane lektury - quiz czytelniczy
• Dzie? Babci i Dziadka - impreza okoliczno?ciowa

• Anaruk, ch?opiec z Grenlandii - konkurs plastyczny
• Na ka?de pytanie odpowie czytanie

- zaj?cia czytelnicze
• Cykl zaj?? informatycznych i konkurs ze znajomo?ci programów kompute

rowych
• Posta? ?niegowa

- konkurs fotograficzny

marzec

• Ba?niowy maraton - konkurs czytelniczy
• W?glem malowane - konkurs plastyczny
• Poeci wiosny

- konkurs poetycki
• O Lechu, Czechu i Rusie - konkurs plastyczny

kwiecie?

• tyj zdrowo bez na?ogów - konkurs plastyczny
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• Przyroda wokó? nas - konkurs przyrodniczy

maj
• Zaj?cia komputerowe dzieci z grupy przedszkolnej i kI. O

czerwiec

• Dzie? Dziecka - impreza okoliczno?ciowa

• Magiczny witra? - konkurs plastyczny
• Wycieczka uczniów kI. O do zamojskiego ZOO

• Wizyta uczniów kI. O w Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Skierbieszowie

• Bajki i ba?nie -lekcja biblioteczna po??czona z konkursem w kI. O-I Szko?y

Podstawowej w D?bowcu
• Wybieramy mola ksi??kowego - konkurs czytelniczy na najaktywniejszego

czytelnika roku szkolnego 2011/2012

STARY ZAMO??

stycze?
• Laurki dla babci i dziadka - zaj?cia plastyczne - FB Udrycze

luty
• Ferie 2012 - zaj?cia dla dzieci; w programie m.in. zaj?cia plastyczne, lite

rackie, sprawno?ciowe, kulinarne, wyjazd do kina - GBP, GOK

• Spotkanie w bibliotece uczniów kl. l gimnazjum w ramach projektu eduka

cyjnego Bezimienni ?wiadkowie historii - adopcja cmentarza na Pa?skiej

Dolinie; w programie pogadanka, zwiedzanie wystawy
- GBP

• Kartki walentynkowe - zaj?cia plastyczne - FB Udrycze

marzec

• Gminny Turniej Wiedzy Po?arniczej - GBP

• Obchody Roku Korczaka: w programie cykl spotka? dla dzieci kI. O-II SP

w Wierzbie, konkurs plastyczny Najciekawsze przygody Kajtusia i Maciu

sia, konkurs krasomówczy W ?wiecie przygód króla Maciusia l - GBP,
SP w Wierzbie

• Piknik z okazji pierwszego dnia wiosny - FB Udrycze

kwiecie?

• W drodze do poezji
- konkurs recytatorski - GBP

maj
• List do Janusza Korczaka - konkurs literacki - GBP

czerwiec

•

Reformy króla Maciusia - przedstawienie - GBP

SU?ÓW

stycze?
• Budowa czasopisma

- lekcja biblioteczna - FB Michalów
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• Pogadanki o ksi??kach - FB S?siadka

luty
• Ferie w bibliotece - zaj?cia biblioteczne dla dzieci: projekcje filmów, kom

puterowe gry edukacyjne, rozwi?zywanie krzy?ówek, zaj?cia plastyczne -

GBP, FB Micha?ów, FB S?siadka
• Zaprojektuj ok?adk? do komiksu - konkurs plastyczny

- FB Michalów

• Pogadanki o ksi??kach - FB S?siadka

marzec

• Pogadanki o ksi??kach - FB S?siadka

kwiecie?

• Zwierz?ta wokó? nas - nasi ulubie?cy - konkurs rysunkowy
- FB Micha?ów

• Pogadanki o ksi??kach - FB S?siadka

maj
• Rok Janusza Korczaka - konkurs rysunkowy

- GBP

• Pogadanki o ksi??kach - FB S?siadka

czerwiec

• Wieczór z Pani? Fel? - wieczór wspomnie? po?wi?cony ?yciu i twórczo?ci

Feliksy Po?dzik, poetki, wieloletniego pracownika Biblioteki w Su?owie - GBP

• Pogadanki o ksi??kach - FB S?siadka

SZCZEBRZESZYN

luty
• Ferie zimowe w bibliotece - zaj?cia biblioteczne skierowane do uczniów

szkó? podstawowych ph. Gry edukacyjne on-line - zabawa z nauk? w jed

nym oraz Zaczarowany ?wiat bajek Janusza Korczaka - MGBP

marzec

• Przedstawienie profilaktyczne Teatru Greckiego Katharsis List w butelce

dla uczniów SP w Szczebrzeszynie - MGBP, MDK

• Poznajemy nasz? bibliotek? -lekcja biblioteczna - MG BP

maj
• Majówka z ksi??k? - wiosenny kiermasz ksi??ek

ZAMO?? /z s. w Mokrem/

stycze?
• Zmiana siedziby i przeniesienie Biblioteki Gminnej z Sita?ca do nowo wy

budowanego budynku w Mokrem

• Anio?y 20 II -

wystawa
- FB Sitanie?

• G?o?ne czytanie w ramach akcji Ca?a Polska czyta dzieciom - FB Sitaniec,

FB Wysokie
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•

Realizacja programu Czytaj?ce Przedszkola - FB Kalinowice

luty
• Rok Janusza Korczaka -

wystawa
- FB Kalinowice, FB Sitaniec; gazetka -

FB Zawada

• Jak funkcjonuje biblioteka publiczna
- 2 lekcje biblioteczne - FB Kalinowice

• Spotkanie z ba?ni? polsk? - zaj?cia biblioteczne dla przedszkolaków - FB

Kalinowice

• G?o?ne czytanie w ramach akcji Ca?a Polska czyta dzieciom i programu

Czytaj?ce przedszkola
- FB Kalinowice, FB Lipsko, FB Sitaniec, FB Wy

sokie, FB Zawada

• Warsztat informacyjny, Czytaj ksi??ki koniecznie - 5 lekcji bibliotecznych
FB Sitaniec

marzec

• Podsumowanie konkursu plastycznego Anio?y 2011 oraz n edycji konkursu

literacko-poetyckiego Odkrywanie Ukrytych Talentów. W programie pro

jekcja filmu animowanego, wyst?p grupy teatralnej z Sita?ca oraz wyst?p

Rapuj?ca Babcia Krystyny Sikorskiej - GBP

•

Otwarty Dzie? Biblioteki dla uczniów SP w Mokrem z okazji Dnia Wiosny,
Dnia Poezji oraz Dnia z Internetem. W programie: projekcja filmu, konkurs

literacko-plastyczny na komiks, spotkanie autorskie z Mari? Du?awsk?,
loteria fantowa - GBP

• Spotkanie autorskie z Jackiem Hugo-Baderem, dziennikarzem i podró?ni
kiem-GBP

• G?o?ne czytanie w ramach akcji Ca?a Polska czyta dzieciom i programu Czy

taj?ce przedszkola - FB Kalinowice, FB Lipsko, FB Sitaniec, FB Wysokie
•

Zwiastuny wiosny
- konkurs rysunkowy

- FB Kalinowice

• Tydzie? z Internetem - zaj?cia biblioteczne W 80 minut dooko?a ?wiata, Za-

sad? drzewo w Internecie, Bezpieczny Internet - FB Kalinowice

• Konkurs wielkanocny - FB Kalinowice

• Symbole Wielkanocy - konkurs plastyczny
- FB Lipsko

• 2012 - Rokiem Kraszewskiego, Korczaka i ks. Skargi -

gazetka
- FB Wysokie

•

Plebiscyt na najpi?kniejsz? ksi??k? J. 1. Kraszewskiego - FB Sitaniec

•

Warsztaty plastyczne Pachn?ce koszyczki - FB Sitaniec

•

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi?t.ki - FB Sitaniec

•

Spotkanie za?o?ycielskie Klubu Seniora Aktywnajesie? - FB Sitaniec

•

Tydzie? z Internetem - zaj?cia biblioteczne - FB Zawada

• Wielkanoc w tradycji polskiej
- konkurs plastyczny - FB Zawada

kwiecie?
•

Wspó?organizacja benefisu Marii Du?awskiej - GBP
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• Obchody ?Wiatowego Dnia Ksi??ki: w programie spotkanie autorskie z Rok

san? J?drzejewsk?- Wróbel oraz spotkanie autorskie z Mariuszem Kargulem
-GBP

• Kontynuacja akcji Ca?a Polska czyta dzieciom i programu Czytaj?ce przed-
szkola - FB Kalinowice, FB Lipsko, FB Sitaniec

• ?Wiatolry Dzie? Ksi??ki - gazetka - FB Kalinowice

• Zjakiej to ksi??ki - konkurs czytelniczy
- FB Kalinowice

• Symbole Wielkanocy -

wystawa pokonkursowa - FB Lipsko
• Rok 2012 - Rokiem Janusza Korczaka - gazetka, wystawa

- FB P?oskie

• Wielkanocny konkurs plastyczny na najpi?kniejszy stroik wielkanocny,

palm? b?d? pisank? i wystawa pokonkursowa - FB Sitaniec

• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki - FB Sitaniec

• Spotkanie Klubu Seniora - FB Sitaniec

• Wielkanoc w tradycji polskiej -

wystawa
- FB Zawada

maj
• Obchody Tygodnia Bibliotek ph. Biblioteka ci?gle w grze! W programie:

wystawa Spotkanie z Fryderykiem Chopinem, wycieczka uczniów kI. IV -VI

SP w Mokrem, wystawa W ?wiecie ba?ni H Ch. Andersena, pogadanka o ba

?niach Andersena, uk?adanie puzzli -

portretu Andersena, kolorowanki, pa

sowanie na czytelników uczniów kI. I, pocz?stunek
- GBP

• VI edycja Konkursu Recytatorskiego o Laur Najlepszego Recytatora Gmi

ny Zamo?? - GBP

• Uroczyste otwarcie Biblioteki Gminnej w Mokrem. W programie: prezen

tacja Biblioteki Gminy Zamo??; wyst?p zespo?u wokalnego Ale Cantare,

Biblioteka Publiczna Gminy Zamo?? na tle innych bibliotek powiatu zamoj

skiego
- Danuta Kawa?ko (Ksi??nica Zamojska), wyst?p grupy teatralnej

Z?ota Maska, wr?czenie dyplomów i podzi?kowa? bibliotekarzom

• Polska gola - udzia? w konkursie prasowo-czytelniczym og?oszonym przez

WBP im H. ?opaci?skiego w Lublinie - GBP, FB Kalinowice, FB Wyso

kie, FB Zawada

• Realizacja akcji Ca?a Polska czyta dzieciom i programu Czytaj?ce przed
szkola - FB Kalinowice, FB Lipsko, FB Sitaniec

• Wiem, bo czyta?em - rozstrzygni?cie konkurs czytelniczego dla dzieci i m?o-

dzie?y w wieku 8-14 lat - FB Kalinowice

• Z wizyt? w Bullerbyn - zaj?cia edukacyjne dla kI. II-III SP - FB Lipsko
• Biblioteka uczy, bawi - lekcja biblioteczna - FB Lipsko
• Mój przyjaciel z ksi??ki - konkurs plastyczny - FB P?oskie

• Poznajemy bibliotek? - lekcja biblioteczna i pasowanie uczniów kI. I na

czytelnika - FB Zawada
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Obchody Tygodnia Bibliotek; w programie lekcja biblioteczna w kLD, roz

strzygni?cie Plebiscytu na najpi?kniejsz? ksi??k? J. 1. Kraszewskiego, pa

sowanie uczniów kI. I na czytelnika, gazetka - FB Sitaniec

•

Poezja p?dzlem i s?owem malowana - konkurs - FB Sitaniec•

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki - FB Sitaniec•

czerwiec

•

Obchody XI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom; w programie
m.in. g?o?ne czytanie dzieciom, zaj?cia plastyczne, gry i zabawy, konkursy
-

GBP, FB Kalinowice, FB P?oskie, FB Sitaniec, FB Wysokie
•

Realizacja akcji Ca?a Polska czyta dzieciom i programu Czytaj?ce przed
szkola - GBP, FB Kalinowice, FB P?oskie, FB Sitaniec,

•

Rozstrzygni?cie IV edycji konkursu plastycznego Poezja s?owem i p?dzlem ma

lowana-GBP

24 czerwca mia?o miejsce oficjalne otwarcie Filii w ?danowie. W progra-
•

mie znalaz?y si? spotkania autorskie Mari? Du?awsk? oraz ze Zbigniewem
Dmitroc?, kiermasz ksi??ki

Wycieczka przedszkolaków z Kalinowic do biblioteki - GBP•

Co to jest katalog i do czego s?u?y?
- lekcja biblioteczna - FB Kalinowice

W krainie ksi??ki -

zaj?cia edukacyjne dla dzieci klas O-I po??czone z kon-

•

•

kursem plastycznym Wymarzona posta? bajkowa do przeczytanych ba?ni

braci Grimm - FB Lipsko

Anio?y 2011 -

rozstrzygni?cie konkursu plastycznego dla przedszkolaków
i kI. O - FB Lipsko

•

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki - FB Sitaniec

Nauka obs?ugi komputera w Klubie Seniora - FB Sitaniec

•

•

Konkurs pi?knego czytania i pasowanie na czytelnika uczniów kl. I - FB

Wysokie

•

ZWlERZYNIEC

luty

Ferie 2012 -

zaj?cia dla dzieci i m?odzie?y
•

marzec

• Konkurs kaligraficzny
•

O?ywi? ksi??k? -

wystawa

kwiecie?
•

O?ywi? ksi??k? -

wystawa

Anna Kalniuk, Ksi??nica Zamojska
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