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I C!1 Z ?YCIA BIBLIOTEK

Dzia?alno?? Ksi??nicy Zamojskiej
im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu w 2012 r.

Sie? biblioteczna, stan organizacyjny

Ksi??nica Zamojska jest samorz?dow? instytucj? kultury stopnia powiatowe

go, której organizatorem jest Miasto Zamo??. Na podstawie Porozumienia

nr 15/2012/33 z dnia 17 kwietnia 2012 r. zawartego pomi?dzy Miastem Zamo??

a Powiatem Zamojskim oraz Umowy nr 317/2012 z 2 maja 2012 r. podpisanej

mi?dzy Miastem Zamo?? a bibliotek?, w roku sprawozdawczym wype?nia?a za

dania dla powiatu zamojskiego.
Sie? placówek bibliotecznych w stosunku do poprzedniego okresu sprawoz

dawczego nie uleg?a zmianie. Na terenie miasta dzia?alno?? prowadzi?a Bibliote

ka G?ówna, 6 bibliotek filialnych oraz 3 punkty biblioteczne: 2 z nich w roku

sprawozdawczym dzia?a?y nieregularnie, co nie pozostawa?o bez wp?ywu na wy

niki czytelnicze. Sie? biblioteczna w Zamo?ciu nie jest wystarczaj?ca i nie za

pewnia w pe?ni dogodnego dost?pu do ksi??ki i biblioteki dla wszystkich miesz

ka?ców. Szczególnie widoczne jest to w po?udniowo-wschodniej cz??? miasta

gdzie istnieje konieczno?? otwarcia filii b?d? sprawnie dzia?aj?cego punktu bi

bliotecznego. (
Z dniem 24 wrze?nia 2012 r. Uchwa?? nr XXIIl238/2012, Rada Miasta Za

mo?? nada?a Ksi??nicy Zamojskiej nowy Statut. Aktualizacja tego aktu wynika?a
z konieczno?ci dostosowania tego dokumentu do zmian w aktach prawnych regu

luj?cych dzia?alno?? bibliotek.

Baza lokalowa, modernizacje i zmiany infrastrukturalne

Warunki lokalowe w placówkach bibliotecznych Ksi??nicy Zamojskiej s?

zró?nicowane. Biblioteka G?ówna dysponuje dobrym zapleczem dla dzia?alno?ci

bibliotecznej (budynek przy ulicy Kamiennej 20, o powierzchni 2926 m2,
z czego biblioteka u?ytkuje 2 000 rn2, wolny od barier architektonicznych). Bi

blioteki filialne, podobnie jak w latach poprzednich, korzystaj? z lokali wynaj

mowanych. Budynki, w których mieszcz? si? filie nie s? dostosowane do potrzeb
osób niepe?nosprawnych. ?rednia powierzchnia biblioteczna dla l placówki wy

nosi 85 rn2 i jest niezadawalaj?ca, utrudnia bowiem g?ównie organizacj? dzia?al

no?ci edukacyjno-kulturalnej.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzano modernizacj? FB nr 2. W za

kresie wykonywanych prac znalaz?y si?: wymiana pod?ogi, malowanie (?cian,

grzejników, stolarki drzwiowej), wymiana o?wietlenia (opraw, gniazd, wy??czni

ków, prze??czników) i mebli (zakupiono 45 nowych rega?ów oraz 14 krzese?),
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monta? zas?on pionowych. Remont bie??cy (malowanie pomieszcze?) przepro

wadzony zosta? równie? w FB nr 5. Wyremontowany zosta? (ze ?rodków Pol

skiego Zwi?zku Niewidomych Okr?g w Lublinie) tak?e lokal punktu bibliotecz

nego funkcjonuj?cy przy Zamojskim Oddziale Polskiego Zwi?zku Niewidomych.
Prace modernizacyjne dodatnio wp?yn??y na ogóln? wizualizacj? oraz popra

w? funkcjonalno?ci lokali, co pozostaje nie bez znaczenia w sprawnej obs?udze

u?ytkowników bibliotek.

Zbiory biblioteczne i ich uzupe?nianie

Zbiory bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej wg stanu na dzie? 31 grudnia 2012 r.

liczy?y 253371 jednostki, w tym:

? 239 222 wol. ksi??ek i czasopism oprawnych (232 950 vol. ksi??ek, 6 272 vol.

czasopism oprawnych),
- 14 149 jedno zbiorów specjalnych.

W roku sprawozdawczym do zbiorów ca?ej sieci bibliotek przyby?o ogó
?em 8846 jedno nowych zbiorów, w tym 7595 ksi??ek, 544 czasopism opraw

nych i 707 jedno zbiorów specjalnych. W drodze zakupu zasoby powi?kszy?y si?
04511 jednostek inwentarzowych nowych zbiorów, t. 4374 ksi??ek, 6 czasopism

oprawnych oraz 131 jedno zbiorów specjalnych. W porównaniu z rokiem poprzednim

zakup zbiorów zwi?kszy? si? o 924 jedn., w tym zakup druków zwartych (t. ksi??ek
i czasopism oprawnych) o 948 wol. Zmniejszy? si? natomiast zakup zbiorów specjal
nych (o 24 jedn.) Wska?nik zakupu zbiorów wynosi 6,9 jedno na 100 mieszka?ców

(dla samych zbiorów ksi??kowych 6,7 wol.) i jest wy?szy ni? w roku 2011 (5,2).
?rednia cena zakupionych zbiorów wynosi 22,83 z? (zbiorów ksi??kowych 22,76 z?)

ijest ni?sza w porównaniu z rokiem poprzednim o prawie 3 z?. Wydatki na zakup
zbiorów wynios?y ogó?em 102 468,57 z?. Ze ?rodków w?asnych na zakup zbiorów

wydatkowano kwot? z? 51681,88, t. 05786,69 z? wi?cej ni? w 2011 roku. Ponadto

zakupy zbiorów finansowane by?y z dotacji MKiDN na kwot? 46 844 z? oraz z in

nych tIóde? (m.in. Fundacji Orange, PGE Dystrybucja S.A. Zamo??, Urz?d Miasta

Zamo??) na ??czn? kwot? z? 3 942,69 z?.

W strukturze zakupionych zbiorów najwi?kszy odsetek zaj??a literatura pi?k
na dla doros?ych (44%), nast?pnie literatura niebeletrystyczna (33,2%) i literatura

pi?kna dla dzieci (22,7%). Pozyskano do zbiorów bibliotecznych 3425 jedno darów,
a tak?e 910 jedno poprzez wymian? i inny sposób nabycia.

Wycofano z zasobów ogó?em 4741 jedno zbiorów, w tym 4713 zbiorów zwar

tych. Zasobno?? ksi?gozbioru w bibliotekach Ksi??nicy Zamojskiej zwi?kszy?a si?
w stosunku do roku 2011 z 356 do 364 wol./l00 mieszka?ców. Wzrost ten jest kon

sekwencj? zmian demograficznych (ubytek ludno?ci) oraz ma?? intensywno?ci? se

lekcji zasobów bibliotecznych.

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

prenumeraty wyniós? ogó?em 87 tytu?ów w 99 egzemplarzach. W?ród prenume

rowanej prasy 7 tytu?ów (8 egz.) stanowi? czasopisma dla dzieci i m?odzie?y.
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Ogó?em na zakup prasy w 2012 r. wydatkowano kwot? 20 084,04 z?. Ponadto

Ksi??nica otrzymywa?a w darze 42 tytu?y czasopism, w tym 28 o charakterze

regionalnym, oraz 4 medyczne. Prasa pozyskiwana w darze zw?aszcza przez bi

blioteki filialne (7 tytu?ów) nie ma charakteru systematycznego. Najcz??ciej s? to

pojedyncze numery czasopism ofiarowanych przez czytelników.
Mimo wzrostu wska?nika zakupu zbiorów w stosunku do roku 2011, uzupe?

nianie zasobów t? drog? odbiega od normy zalecanej dla prawid?owego rozwoju

czytelnictwa (tj. 18 wol. /100 mieszka?ców). W roku sprawozdawczym daje si?

zauwa?y? równie? przesuni?cia w strukturze kupowanych zbiorów. Zgodnie
z dezyderatami czytelniczymi, najwi?cej miejsca w zakupach zaj??a literatura

pi?kna dla doros?ych. Spada natomiast zakup ksi??ek dla dzieci i m?odzie?y. Zmia

ny te s? odzwierciedleniem struktury ?rodowiska czytelniczego zamojskich bi

bliotek. Ubywa w nim wyra?nie osób do 15 roku ?ycia.

Zakup zbiorów do bibliotek i prenumerat? czasopism w 2012 r. ilustruje Ta

bela nr l.

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

W sieci bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej, w 2012 roku zarejestrowano ogó?em
15475 czytelników, tj. o 1 312 (7,8 %) mniej ni? w 2011 roku. Najwi?kszy pro

centowy spadek zasi?gu czytelnictwa zanotowano w Bibliotece G?ównej, tj.
w Wypo?yczalni (o 957 czytelników, czyli 12,2%) i w Oddziale dla Dzieci

i M?odzie?y (o 336 czytelników, tj. 12,2%). W sieci bibliotek filialnych liczba

czytelników utrzyma?a si? na porównywalnym poziomie (?rednio nast?pi? wzrost

o 0,4%). Spadek liczby czytelników zanotowano w FB nr 3 (o 96 czytelników,

tj. 8,4%), FB nr 2 (o 42 czytelników, tj. 6,7%) oraz w FB nr 4 (o 17 czytelników,

tj. 1,8%). Wzrost nast?pi? z kolei w FB nr 6 (o 108 czytelników, tj. 12,8 %),
FB nr 5 (o 4,0%) i FB nr 1 (o 3-,6 %).

Czytelnicy korzystaj?cy z bibliotek stanowi? 23,6 % ogó?u mieszka?ców miasta.

Rozczytanie ?rodowiska w porównaniu z 2011 rokiem zmniejszy?o si? 1,7%.
W ogólnej liczbie zarejestrowanych czytelników, 2 174 stanowi? dzieci

i m?odzie? do lat 15. Jest to o 318 osób mniej ni? w roku poprzednim. Spadek czytel
nictwa dzieci?cego jest zjawiskiem ogólnopolskim, o pod?o?u demograficznym
i utrzymuj?cym si? ju? od kilku lat. W?ród grupy czytelników "do 15 lat" zarejestro
wano 136 czytelników najm?odszych, tj. dzieci w wieku do 5 lat.

Du?y spadek liczby rejestrowanych czytelników notuje si? równie? w?ród

m?odzie?y szkó? ponadgimnazjalnych (o 31,9 %) jak równie? osób w wieku

20 - 24 lata (o 26,1%).
Wzrost liczby czytelników widoczny jest natomiast w grupach powy?ej

40 roku ?ycia, przy czym
- zdecydowanie - przybywa seniorów, tj. osób powy

?ej 60 lat (o 308, co stanowi 29, 3% w stosunku do 2011 roku). Zmiany te nie

pozostan? bez wp?ywu na kszta?towanie w najbli?szej czasie zasobów bibliotecz

nych. Wymog? te? pewne zmiany w ofercie zaj?? popularyzuj?cych ksi??k?
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i czytelnictwo. Dostosowuj?c dzia?alno?? biblioteczn? do potrzeb osób dojrza

?ych i starszych nie nale?y jednak zaniedba? dzia?a?, które ogranicz? dalszy spa

dek czytelnictwa dzieci?cego.
Odnotowano 334828 wypo?ycze? ogó?em wszystkich zbiorów, tj. 02383 wi?cej

ni? w 20ll roku. Zdecydowany wzrost (o 12453) zanotowano w wypo?yczeniach
"na zewn?trz". Dotycz? one przede wszystkim udost?pnionych ksi??ek (270309 wy

po?. tj. 010 277 wi?cej ni? w 2011 r.). W drodze udost?pniania "na zewn?trz" wzro

s?y równie? wypo?yczenia zbiorów specjalnych (o 2 220 wi?cej ni? w 2011 r.).

Zdecydowanie w 2012 r. spad?o udost?pnianie prezencyjne, tj. na miejscu
w czytelniach i k?cikach czytelniczych. Spadek o ogó?em 10 070 wypo?ycze?,
zanotowano g?ównie w?ród udost?pnionych druków zwartych (o 8 563) oraz cza

sopism bie??cych (o l 505). Najwi?kszy procentowo spadek liczby udost?pnionych
zbiorów na zewn?trz (o 7, 4%, tj. o 1073 wypo?ycze?) zanotowano w FB nr 2 (bi
blioteka nieczynna z powodu remontu), w FB nr 3 (o 6,9%) i w Oddziale dla Dzieci

i M?odzie?y (o 4,7 %).
Wska?nik wypo?ycze? na 100 mieszka?ców wynosi 509,5 jedno (502 jedno

w 2011 r.), w tym wska?nik wypo?ycze? ksi??ek 442,0 wol. (393,1 wol. w 2011 r.).

Aktywno?? czytelnicza (liczba wypo?ycze? ksi??ek "na zewn?trz" przypadaj?ca
na l czytelnika) wynosi 17,5 wol. i jest o 2,0 wol. wy?sza ni? w 2011 roku.

Wzrost aktywno?ci czytelniczej jest zarówno konsekwencj? ubywaj?cej liczby
ludno?ci jak te? zauwa?alnym wzrostem po?yczonych w ci?gu ca?ego roku przez

czytelników - g?ównie
- zbiorów ksi??kowych.

W 2012 roku u?ytkownicy biblioteki mieli równie? mo?liwo?? korzystania
z 2910 elektronicznych ksi??ek (ebook), wydanych nak?adem najwi?kszych wy

dawnictw polskich, zgromadzonych i przechowywanych w czytelni online

ibuk.pl. Zainteresowanie t? form? udost?pniania zbiorów by?o jednak niewielkie.

Liczba odwiedzin czytelniczych w ca?ej sieci bibliotek publicznych miasta

Zamo?cia wynios?a 145744 (o 1510 mniej ni? w 2011 r.). W?ród odwiedzin,
119934 (o 439 mniej) by?y to wizyty czytelników, którzy wypo?yczali zbiory na

zewn?trz, 10155 (o 488 mniej) to odwiedziny osób korzystaj?cych z zbiorów

w czytelniach. 15955 (o 583 mniej) zajmuj? z kolei odwiedziny intemautów.

Mimo spadku liczby odwiedzin osób poszukuj?cych informacji w sieci, wyko

rzystanie INTERNETU jest nadal wysokie, g?ównie za spraw? ca?orocznego

bezp?atnego dost?pu i korzystania z tej us?ugi w bibliotekach Ksi??nicy Zamoj

skiej, w ramach programu Fundacji Orange Akademia Orange dla Bibliotek.

Wyniki czytelnicze osi?gni?te w bibliotekach miasta ilustruj? Tabele nr 2, 3,4, 5.

W ca?ej sieci bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej odbywa?o si? równie? systema

tyczne monitowanie czytelników zalegaj?cych ze zwrotem wypo?yczonych zbio

rów. Wys?ano 1613 upomnie? i 79 wezwa? za potwierdzeniem odbioru do czy

telników niezwracaj?cych ksi??ek w terminie. W stosunku do 121 czytelników

(nie reaguj?cych na upomnienia) wszcz?te zosta?y dzia?ania windykacyjne.
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Biblioteki Ksi??nicy Zamojskiej w 2012 roku prowadzi?y dzia?ania na rzecz

osób niepe?nosprawnych oraz ludzi starszych. Uzupe?niane by?y specjalistycz

nych zbiory, doskonalono sposoby zaopatrywania tych czytelników w ksi??k?,

organizowano dzia?ania edukacyjno-kulturalne oraz zacie?niano wspó?prac? z insty
tucjami dzia?aj?cymi na rzecz osób specjalnej troski. W grupie wszystkich czytelni
ków zarejestrowanych w placówkach Ksi??nicy Zamojskiej 563 osoby (o 13 mniej
ni? w 2011 r.) to ludzie z ró?nymi przejawami niepe?nosprawno?ci.

Rozwój czytelnictwa osób specjalnej troski stanowi? g?ówny przedmiot dzia

?alno?ci O?rodka Czytelnictwa Niepe?nosprawnych (OCN) Ksi??nicy Zamojskiej
wraz z dwoma punktami bibliotecznymi oraz FB nr 5 (na terenie Samodzielnego

Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papie?a Jana Paw?a II w Zamo?ciu); ze

zbiorów tej placówki korzystaj? poza pacjentami (180 w 2012 roku), równie?

pracownicy Szpitala oraz, coraz cz??ciej, mieszka?cy okolicznych osiedli.

OCN, oprócz specjalistycznych zbiorów (145 wo!. ksi??ki czarnodrukowej,
w tym 111 wo!. z du?? czcionk? oraz 2 164 jedno inwentarzowych "ksi??ki mó

wionej" na p?ytach i kasetach), posiada sprz?t (czytak, auto lektor) do ich odtwa

rzania. W 2012 r. w ramach dzia?a? edukacyjno-kulturalnych, w tym o charakte

rze biblioterapeutycznym zorganizowa? 76 tego typu przedsi?wzi??. Uczestniczy

?y w nich 2 972 osoby. Wi?kszo?? dzia?a? mia?a charakter cykliczny. By?y to m.in.:

- Spotkania czwartkowe ?rodowiska osób niewidomych i niedowidz?cych; cy

kliczne zaj?cia podczas których odbywaj? si? pogadanki, dyskusje tematyczne,

prezentacja w?asnej twórczo?ci literackiej i wokalnej.
- Konkursy (plastyczne, literacko-wokalne) promuj?ce dzia?alno?? osób niepe?

nosprawnych, m.in. Ptaki i zwierz?ta to nasi przyjaciele - konkurs plastyczny;

?pieszmy si? kocha? ludzi - konkurs wokalno literacki, Czym chata bogata -

po

pularyzuj?cy dawne tradycje i spotkania biesiadne.
.

- Spotkania o charakterze terapeutycznym promuj?ce twórczo?? niepe?nospraw

nych, w tym Walentynkowe spotkania poetyckie m?odzie?y, Wakacje moich ma

rze?, Symbole ?wi?t Bo?ego Narodzenia.

- Seminarium Biblioteka w s?u?bie osobom specjalnej troski, adresowane do bi

bliotekarzy i osób pracuj?cych z osobami niepe?nosprawnymi i starszymi, które

go celem by?a wymiana do?wiadcze? oraz przybli?enie zasad organizacji czasu

wolnego osób starszych, jak równie? metod i form edukacji kulturalnej niepe?no

sprawnych.
- Wystawy, w tym prezentuj?ce twórczo?? plastyczn? tych osób, m.in. Twórczo??

ludowa bogactwem kultury i to?samo?ci narodu, Ptaki i zwierz?ta to nasi przyja
ciele -

wystawa pokonkursowa, Budowanie ?wiata akceptacji i tolerancji. Dzia

?alno?? O?rodka Czytelnictwa Niepe?nosprawnych, Maluj? tak jak czuje moje
serce

- autorska wystawa prac plastycznych Andrzeja Szyma?skiego, Czas kol?
dowania - okoliczno?ciowa wystawa kart ?wi?tecznych. Ponadto OCN zorgani
zowa?:
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- spotkania literackie niepe?nosprawnych twórców,
- koncerty i inscenizacji, w tym: Koncert chóru Sitanianie,
- lekcje biblioteczne i wycieczki,
- spotkania autorskie.

W roku 2012 r. Ksi??nica Zamojska podj??a si? tak?e organizacji sta?ego cy

klu wyk?adów dla s?uchaczy Stowarzyszenia Zamojski Uniwersytet Trzeciego
Wieku, w ramach Zespo?u wiedzy o literaturze.

Filie biblioteczne prowadzi?y dzia?alno?? na rzecz osób specjalnej troski w mniej
szym wymiarze. Ogranicza?a si? ona g?ównie do zaopatrywania ich w ksi??ki. Dla

osób maj?cych problemy z dotarciem do biblioteki realizowane s? "wypo?yczenia na

telefon", tj. dostarczanie im ksi??ek za po?rednictwem cz?onków rodzin, s?siadów,

opiekunów oraz samych bibliotekarzy.
Problemem w dobrze zorganizowanej dzia?alno?ci na rzecz specjalnych grup

u?ytkowników pozostaj? w dalszym ci?gu ograniczenia architektoniczne i nie

przystosowanie obiektów bibliotecznych (poza Bibliotek? G?ówn?) do mo?liwo

?ci fizycznych tych?e osób oraz brak dostatecznej ilo?ci specjalistycznych zbio

rów (g?ównie ksi??ki czarno drukowej pisanej du?ym drukiem). Problemy te b?d?
coraz bardziej dokuczliwe, zw?aszcza, ?e w grupie czytelników rejestrowanych
w bibliotekach coraz wi?cej miejsca zajmuj? seniorzy, tj. osoby powy?ej 60 roku

?ycia (1 050 w 20 1 l roku, l 358 w 2012 roku).
Dzia?alno?? Ksi??nicy Zamojskiej na rzecz osób niepe?nosprawnych w 2012 r.

wyró?niona zosta?a przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepe?nosprawnym
Krok za Krokiem statuetk?So/idarny i odpowiedzialny spo?ecznie.

Zbiory regionalne, dzia?alno?? informacyjno-bibliograficzna

Ksi??nica Zamojska kontynuowa?a gromadzenie materia?ów regionalnych.

Zasoby te tworzy literatura naukowa, popularnonaukowa oraz literatura pi?kna.

Jej uzupe?nieniem jest prasa regionalna - retrospektywna i bie??ca oraz zbiory

specjalne, tj. starodruki, prze?rocza, katalogi ekslibrisów, ekslibrisy, mikrofilmy,

grafika, plany i mapy, dokumenty ?ycia spo?ecznego. Zbiory licz? 9 509 wol.

ksi??ek i czasopism oprawnych oraz 11 480 jednostek inwentarzowych doku

mentów ?ycia spo?ecznego. W roku sprawozdawczym przyby?o l 155 jedno no

wych zbiorów (195 jedno drog? zakupu), tj. 550 ksi??ek i czasopism oprawnych
oraz 605 jedno zbiorów specjalnych. Na uzupe?nianie regionaliów wydatkowano

kwot? z? 3541,30.
Inne komórki Ksi??nicy Zamojskiej, m.in. Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y,

Centrum Informacji Ekologicznej i biblioteki filialne gromadz? regionalia spora

dycznie, a wielko?? tych zasobów wynosi ogó?em nieco ponad 900 jednostek.
W okresie sprawozdawczym dokonano 7 688 wypo?ycze? zbiorów o profilu

regionalnym, w tym 4 698 wypo?ycze? ksi??ek i czasopism oprawnych, 2 425

czasopism bie??cych oraz 534 jedno zbiorów specjalnych.
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Biblioteka realizuje zadania s?u??ce popularyzacji wiedzy o regionie. Wokre

sie sprawozdawczym zorganizowano:
- 4 spotkania z autorami pochodz?cymi z Zamo?cia: z Ann? Rychter (2), Mari?
Du?awsk?, Marianem Karczmarczykiem,
-

wystawy:
• Gryzelda Konstancja Wi?niowiecka 1623-1672,
• Boles?aw Le?mian (1877-1937) - jeden z najwybitniejszych polskich poetów,
135 rocznica urodzin i 75-rocznica ?mierci,

• Maria i Rajmund Du?awscy - ma??e?stwo poetycko-pedagogiczne -

wystawa
z okazji 70- i 75-tej rocznicy urodzin,
• Zadziwiaj?cy ?wiat dzikich zwierz?t Roztocza,
• Zimowe pejza?e,
• Jan Zamoyski (1912

- 2002), ostatni ordynat -

?ycie i dzia?alno??, ekspozycja
rocznicowa,
• Kolegiata Zamojska - 20. rocznica istnienia ko?cio?a katedralnego,
•

Tajemnice codzienno?ci, ekspozycja realizowana w ramach obchodów Europej
skich Dni Dziedzictwa 2012, po?wi?cona historii zamojskiej biblioteki i bibliote

karstwa,
• Zamo?? - Miasto ?wiatowego Dziedzictwa Kultury -

wystawa w 20. rocznic?

wpisu Miasta na list? UNESCO,
•

Ksi?garnia Polska S. i Z Pomara?skich - 95 rocznica utworzenia wydawnictwa,
- konkursy:
•

Zwierz?ta chronione Roztocza,
• Zadziwiaj?cy ?wiat dzikich zwierz?t Roztocza,
- wyk?ady:
• Jan Zamoyski

- ostatni ordynat, przygotowany i wyg?oszonyprzez dr. Bogdana

Szyszk?, po??czony z wernisa?em wystawy,
•

Zwierz?ta chronione Roztocza i O czym szumi Tanew - prelekcje nt. ochrony
?rodowiska.

W celu popularyzowania wiedzy o regionie i ludziach z nim zwi?zanych

opracowano nast?puj?ce regionalne zestawienia bibliograficzne:
- Bryk Aleksander (1905-1982) - kompozytor, dyrygent, pedagog - w 3D-t? rocz

nic? ?mierci (udost?pnione na stronie internetowej Ksi??nicy),
- Mi/er Stefan (1888-1962) - zas?u?ony nauczyciel zamojskich szkó? i d?ugoletni

opiekun ogrodu zoologicznego - 50 rocznica ?mierci (udost?pnione na stronie

internetowej Ksi??nicy),
- Wac?aw Oszajca (1947-); duszpasterz, poeta i prozaik,
- Kazimierz Sochaniewicz (1892-1930), historyk, archiwista, twórca "Kroniki

Powiatu Zamojskiego" i" Teki Zamojskiej ",
- Maria Du?awska (1942-) zamojska pisarka i poetka.
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Prezentacji dzia?alno?ci regionalnej zamojskiej biblioteki s?u?y? udzia?

w dniach (18-19 pa?dziernika) w Ogólnopolskiej konferencji Bibliografia regio
nalna w komunikacji publicznej. 30. spotkanie Zespo?u ds. Bibliografii Regio

nalnej ZG SBP. Podczas spotkania wyg?oszony zosta? referat Bibliografia Za

mojszczyzny - tworzenie, udost?pniane, odbiorcy prezentuj?cy dorobek Ksi??ni

cy Zamojskiej na rzecz gromadzenia i upowszechniania wiedzy o regionie. Bi

blioteka by?a równie? wspó?organizatorem konferencji rocznicowej w 100-lecie

urodzin Jana Zamoyskiego: Zamo??. Ludzie. Wydarzenia odbywaj?cej si?
w Warszawie w dniu 14 listopada z inicjatywy Warszawskiego Ko?a Zamo?cian

PTTK im. M. Pieszki.

Podstawowym elementem dzia?alno?ci informacyjnej bibliotek Ksi??nicy

Zamojskiej by?o gromadzenie i udost?pnianie informacji o posiadanych zaso

bach. S?u?y? temu katalog kartkowy (alfabetyczny i systemowy), kartoteki kart

kowe (regionalna, osobowa, bibliologiczn? i literacka) oraz bazy elektroniczne.

Katalog i kartoteki kartkowe, mimo ?e nie s? uzupe?niane od 2006 roku, posiada

j? swoich u?ytkowników. S? to g?ównie osoby starsze.

Zdecydowanie jednak, g?ównym narz?dziem informacyjnym jest Elektro

niczny Katalog Biblioteki, który tworz? trzy bazy:
- Baza G?ówna rejestruj?ca: ksi??ki, czasopisma oprawne, zbiory specjalne na

no?nikach audiowizualnych, artyku?y z czasopism ogólnopolskich i bibliologicz
nych b?d?cych w bie??cej prenumeracie biblioteki. Na dzie? 31 grudnia 2012 r.

baza zawiera 161 964 opisy bibliograficzne.
- Bibliografia Zamojszczyzny, rejestruj?ca wszystkie materia?y biblioteczne

o charakterze regionalnym (ksi??ki, artyku?y z czasopism, zbiory specjalne,
w tym dokumenty ?ycia spo?ecznego). Na dzie? 31 grudnia 2012 r. baza zawiera

?a 84 133 opisy bibliograficzne .

.
- Baza Klemensowska, rejestruj?ca opisy zbioru klemensowskiego znajduj?cego

si? w depozycie Ksi??nicy. Na dzie? 31 grudnia 2012 r. baza zawiera?a 8 765 opi
sów bibliograficznych.

Ze wszystkich baz elektronicznych Ksi??nicy poprzez dost?p on1ine, wg licz

nika wej??, w 2012 r. skorzysta?o 11253 u?ytkowników (od 12.10.2009 r. -

38651). Czytelnicy korzystali tak?e z elektronicznych baz Biblioteki Narodowej,

tj. z Przewodnika Bibliograficznego i Bibliografii Zawarto?ci Czasopism.

Us?ugi informacyjne realizowane s? przez wszystkie placówki biblioteczne.

W 2012 r. udzielono 18536 informacji, w liczbie tej, l 701 stanowi?y kwerendy,

czyli odpowiedzi na zapytania czytelnicze' wymagaj?ce korzystania z wielu ?ró

de?. W Bibliotece G?ównej udzielono 18369 informacji, 155 w bibliotekach fi

lialnych. W porównaniu z 2011 rokiem nast?pi? spadek (o 1547 czyli o 7,7%)

liczby udzielonych informacji. Spadek ten zanotowano zarówno w Bibliotece

G?ównej jak i w filiach bibliotecznych i jest on przejawem powszechnego poszu

kiwania informacji przez wi?kszo?? korzystaj?cych wy??cznie w sieci INTERNET.
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Aby zapobiec powszechnemu zjawisku korzystania niejednokrotnie ze ?róde?

niezweryfikowanych, Ksi??nica Zamojska wysz?a z ofert? organizacji zaj??
z przysposobienia czytelniczego na zamówienie, g?ównie z my?l? o czytelniku

m?odzie?owym. Szkolenia takowe prowadzone s? g?ównie w Bibliotece G?ównej,
w Dziale Informacji Bibliografii i Wiedzy o Regionie oraz w Czytelni.

Promocja czytelnictwa, dzia?alno?? edukacyjno-kulturalna i wystawiennicza
Pobudzaniu aktywno?ci czytelniczej ?rodowiska s?u?y?y realizowane zadania

edukacyjno-kulturalne, akcje czytelnicze oraz dzia?alno?? promocyjna. Maj?c na

uwadze rozwój czytelnictwa w?ród wszystkich grup u?ytkowników biblioteki

zorganizowano:
1. Obchody ?wiatowego Dnia Ksi??ki i Praw Autorskich odbywaj?ce si? trady

cyjnie 23 kwietnia, których program obejmowa? m.in.: konkurs czytelniczy Czy
znasz bohaterów tej ksi??ki, spotkanie z autork? ksi??ek dla dzieci Roksan? J?

drzejewsk?-Wróbel, wernisa? wystawy Ksi??ka z autografem, wystaw? Nasi go

?cie oraz okoliczno?ciowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki.
2. Wycieczki do bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej w ramach Ogólnopolskiego Ty

godnia Bibliotek M.in. by?a to wizyta m?odzie?y z Gimnazjum nr 5 w Bi?goraju
oraz bibliotekarzy WiMBP w Rzeszowie.

3. ]] Zamojski Festiwal Ksi??ki; przedsi?wzi?cie promuj?ce ksi??k? i czytelnic
two zorganizowane w dniach 2-3 czerwca na Rynku Wielkim w Zamo?ciu, pod
czas XVlll Jarmarku Hetma?skiego. Program Festiwalu obejmowa?: kiermasz

ksi??ki u?ywanej, spotkania Ksi??ka z autografem, której go??mi by?y zamojskie
autorki: Monika Rebizant-Siwi?o, Anna Rychter i Karina Pomorska, spotkania
autorskie z Marianem Karczrnarczykiem, poet?, aforyst?, fraszkopisarzem oraz

z Izabel? Sow?":" krakowsk? pisarka, autork? m. in. poczytnej "owocowej serii"

ksi??ek.
4. Obchody XV]I] Dni Kultury Chrze?cija?skiej Zamo?ciu. W ramach tego przed

si?wzi?cia, w którym biblioteka uczestniczy od wielu lat, zorganizowana zosta?a

wystawa Drewniana architektura sakralna w grafice Kazimierza Zbigniewa ?o?

skiego (12 listopada - 21 grudnia 2012 r.) oraz wyk?ad dra Piotra Kondraciuka

Drewniane budownictwo sakralne w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Wyk?ad
oraz wernisa? wystawy mia?y miejsce 15 listopada.

Edukacji czytelniczej dzieci i m?odzie?y s?u?y?y g?ównie przedsi?wzi?cia organi
zowane przez biblioteki filialne oraz Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y. By?y to:

1. Podsumowanie III edycji akcji Czytam i rysuj? z energi? organizowanej przy

wspó?pracy PGE Dystrybucja S.A. Oddzia? w Zamo?ciu i prowadzonej we

wszystkich placówkach bibliotecznych pracuj?cych z czytelnikiem dzieci?cym.

Oprócz rozstrzygni?cia konkursu, otwarcia wystawy odby?o si? równie? spotka
nia autorskie z pisark? ksi??ek dla dzieci Edyta Zar?bsk?.
2. Ferie w bibliotece - cykliczne zaj?cia odbywaj?ce si? w bibliotekach filialnych

(2 razy w tygodniu) i w Oddziale dla Dzieci i M?odzie?y (4 razy w tygodniu) pod
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wspólnym tytu?em Ferie z Korczakiem. Celem zaj?? by?o przypomnienie i popu

laryzacja postaci J. Korczaka w zwi?zku z 70. rocznic?jego ?mierci. Dla uczest

ników zaj?? przygotowano czytanie utworów Janusza Korczaka, zaj?cia pla

styczne, konkursy czytelnicze i literacki inspirowane jego twórczo?ci?.
3. Puchatkowe spotkania

- cykliczne zaj?cia dla dzieci w wieku przedszkolnym
realizowane w ka?d? ?rod? (m.in. g?o?ne czytanie, zaj?cia plastyczne i ruchowe)

przez Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y przy udziale rodziców, dziadków, opieku
nów.

4. Sobotnie spotkania z ksi??k? oraz sta?e cykliczne zaj?cia biblioteczne dla dzie

ci i m?odzie?y szkolnej (prowadzone l raz w tygodniu) poza okresem ferii i wa

kacji szkolnych przez Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y i biblioteki filialne.

W 2012 r. mia?y one wspólny profil i tematycznie zwi?zane by?y z popularyzacj?
ksi??ek A. Lindgren, M. Kownackiej, ba?ni z ró?nych stron ?wiata, klasyki litera

tury dzieci?cej. W?ród zaj?? znalaz?y si? tak?e formy edukacyjno-kulturalne

promuj?ce bibliotek?, przebiegaj?ce pod has?em Biblioteka bli?ej cz?owieka. Za

j?cia obejmowa?y organizacj? konkursów: plastycznych, literackich i czytelni

czych oraz zabawy z tekstem, m.in. ?wiat Kajtusia Czarodzieja, Ba?nie mojego

dzieci?stwa, Ba?nie i legendy polskie, Czy znasz tytu? tej ksi??ki, Mistrz czytania,

Czarodziejskie ksi?gi, Zwierz?ta Roztocza.

5. G?o?ne czytanie prowadzone przez bibliotekarzy w przedszkolach miejskich:
Drzwi do ba?niowej krainy (FB nr 1), Bajeczka przedszkolaka (FB nr 2), Bajecz
ka dla przedszkolaka (FB nr 3), Godzina na historyjk? (FB nr 4), Spotkania
z bajk? (FB nr 6).

W 2012 r. Ksi??nica Zamojska rozpocz??a równie? kolejn? akcj? propaguj?c?

ide? g?o?nego czytania dzieciom - Ca?a Polska czyta dzieciom po angielsku.

Kampania prowadzona by?a przy nawi?zanej w roku sprawozdawczym wspó?

pracy z Centrum J?zyka Angielskiego Urszula Szubartowska. Zaj?cia dla dzieci

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym odbywa?y si? 2 razy w miesi?cu (poza
okresem wakacji) w Oddziale dla Dzieci i M?odzie?y. Program l-godzinnych spo

tka? obejmowa? czytanie bajek po angielsku, zabawy ruchowe, zaj?cia plastycz

ne, inscenizacje.
6. Ksi??ka uczy, bawi, inspiruje

-

program o charakterze biblioterapeutycznym,

realizowany w okresie 15.06 - 14.12.2012 r. przez Oddzia? dla Dzieci i M?odzie

?y oraz pi?? bibliotek filialnych.

Opisana dzia?alno?? edukacyjno-kultura1na dla m?odych u?ytkowników bibliotek

uzupe?niana by?a formami wizualnymi w postaci wystaw i ekspozycji, m.in. po?wi?co

nych ludziom ksi??ki (D. Eco, R Kapu?ci?skiemu, L. M. Montgomery, A. Lindgren,
M. Konopnickiej, W. Szymborskiej, B. Le?mianowi, J. I. Kraszewskiemu), wystaw

pokonkursowych i okoliczno?ciowych, m.in.: Nasi Go?cie, Dzie? Bezpiecznego

Internetu, Ksi??ka w miniaturze, ?wiat - ludzie - medycyna, Dziecko - skarb
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i obowi?zek, ?wiatowy Dzie? Misia 'pluszowego, Bajki dodaj? odwagi, Ksi??ki

zakazane, ?eby Poiska ... Narodowe Swi?to Odzyskania Niepodleg?o?ci.

Promowaniu czytelnictwa i ksi??ki w?ród czytelników g?ównie powy?ej
16 roku ?ycia s?u?y?y:
1. Zamojskie Biesiady Literackie oraz spotkania autorskie, po?wi?cone w 2012 r.

nast?puj?cym tematom:

- Narody i narodowo?ci - razem czy osobno. Go?ciem spotkania by? Micha? Ja

gie??o pisarz, publicysta, twórca opracowa? historycznoliterackich, literatury fak

tu, poezji i prozy beletrystycznej. Spotkanie po?wi?cone by?o najnowszej jego
publikacji Przewodnik po lekturach (cz. 1: Narody i narodowo?ci oraz cz. 2: Ra

zem czy osobno?).
- Literatura te? jest kobiet?; spotkanie z Ann? Rychter, autork? ksi??ek z nurtu

literatury feminizuj?cej Trener duszy oraz ?yj?ca w Polsce i inne stany niewa?

ko?ci. Kolejne spotkanie z autork? Zatrzyma? czas mia?o miejsce w FB nr 6.

- Spotkanie z proz? reporta?ow?, w którym wzi?? udzia? Jacek Hugo-Bader, pi
sarz zwi?zany z "Gazet? Wyborcz?", autor reporta?y (W rajskiej dolinie w?ród

zielska, Bia?a gor?czka, Dzienniki ko?ymskie) powsta?ych na kanwie jego podró

?y po Rosji i krajach by?ego Zwi?zku Radzieckiego.
- Spotkanie autorskie z Mari? Du?awsk?, zamojsk? poetk?, autork? wierszy dla

dzieci, poezji lirycznej oraz fraszek i aforyzmów.
- Spotkania autorskie z Lidi? Osta?owsk?, dziennikark?, wspó?autork? zbiorów

reporta?y, g?ównie o mniejszo?ciach narodowych i etnicznych, autork? ksi??ek

Cygan to Cygan oraz Farby wodne.

- Literatura i sztuka jako wy?szy poziom istnienia; spotkanie z Janem St?pniem,

poet?, prozaikiem, autorem sztuk teatralnych, rze?biarzem i rysownikiem.
- spotkanie z Wojciechem Góreckim, historykiem, dziennikarzem, specjalizuj?

cym si? w tematyce krajów kaukaskich, autorem m.in. ksi??ek reporta?owych
Planeta Kaukaz i Toast za przodków.
2. Spotkania Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki. W roku sprawozdawczym odby?o si?
8 spotka?. Tematem prowadzonych rozmów by?y: ksi??ka Huberta Klimko

Dobrzanieckiego Borholm, Borholm, poezja Wis?awy Szymborskiej, powie??
Umberto Eco Cmentarz w Pradze, Paw?a Huelle Weiser Dawidek, Alesandro

Baricco Jedwab, proza Katarzyny Enerlich, Brigidy Helbing Enerdowce i inne

ludzie, Doroty Mas?owskiej Kochanie zabi?am nasze koty. Spotkanie w dniu

3 pa?dziernika zosta?o zorganizowane z udzia?em Katarzyny Enerlich, prozaika,

poetki i dziennikarki. Uczestnicy spotkania mieli okazj? rozmowy z pisark? oraz

nabycia jej ksi??ek z autografem b?d? osobist? dedykacj?. DKK jest dla czytel
ników tak?e okazj? do recenzowania ksi??ek, a tym samym uczestnictwa

w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Instytut Ksi??ki Na najlepsz?

recenzj? miesi?ca i roku. DKK w Ksi??nicy Zamojskiej odniós? sukces w tym

konkursie recenzj? ksi??ki Jedwab.
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4. Konkurs czytelniczo-prasowy Co wiesz o Prusie zorganizowany z okazji obcho

dów Roku Boles?awa Prusa. Wspó?organizatorami przedsi?wzi?cia by?a "Kronika

Tygodnia" oraz NBP Oddzia? Okr?gowy w Lublinie. Konkurs realizowany by?
w okresie pa?dziernik-listopad 2012 r., a uroczyste podsumowanie odby?o si?
9 listopada 2012 r. W konkursie udzia? wzi??y 74 osoby, nagrodami uhonorowa

no 15 laureatów. W spotkaniu fina?owym uczestniczy?a dyrektor NBP Oddzia?

Okr?gowy w Lublinie Ilona Skibi?ska-Fabrowska, przedstawiciel fundatora na

gród oraz redaktor "Kroniki Tygodnia" Piotr Orzechowski. Wyk?ad: Pogl?dy Bo

les?awa Prusa na literatur? i kultur? wyg?osi? ks. dr Czes?aw Ga?ek.

Form? promowania ksi??ki i czytelnictwa by?a dzia?alno?? wystawiennicza.
Poza wystawami regionalnymi oraz promuj?cymi dzia?alno?? OeN, w analizo

wanym okresie, w bibliotekach Ksi??nicy Zamojskiej zorganizowano, m.in. na

st?puj?ce ekspozycje:
- Czytam i rysuje z energi?; wystawa pokonkursowa,
-

Zygmunt Krasi?ski (1812-1859) w 200. rocznic? urodzin; ekspozycja rocznico-

wa przygotowana ze zbiorów w?asnych biblioteki,
- Ksi??ka z autografem; wystawa prezentuj?ca ksi??ki opatrzone w?asnor?cznym

podpisem lub dedykacj?jej autora, przygotowana w oparciu o zasoby Ksi??nicy

Zamojskiej,
- Boles?aw Prus - powie?ciopisarz, publicysta i nowelista; wystawa przygotowa
na z okazji 100. rocznicy ?mierci polskiego pisarza okresu pozytywizmu, my?li
ciela i popularyzatora wiedzy, dzia?acza spo?ecznego. Ekspozycj? tworzy?y ró?ne

wydania powie?ci, zbiorów nowel oraz publicystyki autora znajduj?ce si? w za

sobach biblioteki. Materia? ksi??kowy uzupe?nia?y plansze informacyjne doty

cz?ce, m.in. biografii pisarza, jego dzia?alno?ci pozapisarskiej oraz zwi?zków
Prusa z Hrubieszowem i Na??czowem, .

- M?ody ekolog, Dobra energia dla wszystkich, Zimowe pejza?e; 3 wystawy
o tematyce ekologicznej,
- Koronkowy ?wiat wed?ug Ma?gosi -

wystawa r?kodzie?a artystycznego Ma?go

rzaty Karchut-Urbaniak,
- Rysunek i malarstwo Natalii Szczerby,
- ?ywot i sprawy Józefa Ignacego Kraszewskiego; ekspozycja rocznicowa z oka-

zji 200. rocznicy urodzin pisarza, prezentuj?ca wa?ne fakty biograficzne, literac

kie, fragmenty utworów i listów oraz ponad 100 ksi??ek pisarza, a tak?e prace

krytycznoliterackie po?wi?conych jego ?yciu i dzie?om,
- Portrety i monety

-

wystawa fotografii. Ekspozycja przedstawia?a fotografie

polskich sportowców
- mistrzów, zwyci?zców i uczestników olimpiad, którzy

prezentowali monety kolekcjonerskie wyemitowane przez Narodowy Bank Pol

ski z okazji wa?nych wydarze? sportowych,
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- 80 lat Zwi?zku Literatów w Lublinie; wystawa prezentuj?ca ludzi i dorobek lu

belskiego oddzia?u Zwi?zku Literatów Polskich i Stowarzyszenia Pisarzy Pol

skich,
- Stefan Banach 1892-1945; ekspozycja przygotowana z okazji 120. rocznicy
urodzin wielkiego polskiego matematyka i wspó?twórcy s?ynnej Polskiej Szko?y
Matematycznej Stefana Banacha,
- M?dre wybory

-

wystawa pokonkursowa.
W 2012 r. zorganizowano ogó?em l 064 formy pracy edukacyjno-kulturalnej,

w których udzia? wzi??o 26 171 uczestników.

Dzia?alno?? wydawnicza

Ksi??nica Zamojska kontynuowa?a dzia?alno?? wydawnicz?. W roku spra

wozdawczym opublikowa?a:
- Bogdan Szyszka, Jan Zamoyski - ostatni ordynat, publikacja zawieraj?ca wy

k?ad wyg?oszony przez autora w dniu 18 czerwca 2012 r., format A5, 24 s. nak?.

400 egz.,
- Zadziwiaj?cy ?wiat dzikich zwierz?t Roztocza - wydawnictwo pokonkursowe,
format A5, 15 S. nak?. 100 egz.,
- XVIII Dni Kultury Chrze?cija?skiej w Ksi??nicy Zamojskiej - folder wystawy,

nak?ad 300 egz.,
- Ilustrowany kalendarz na rok 2013, nak?ad 200 egz.
- 2 kolejne numery "Bibliotekarza Zamojskiego" 2011/2 (34) oraz 2012/1 (35)
w nak?adzie 2 x 50 egz.

We w?asnym zakresie biblioteka publikowa?a materia?y reklamowe oraz druki

ulotne: zaproszenia, plakaty, dyplomy, listy gratulacyjne, materia?y wykorzystywane

przy organizacjidzia?alno?ci edukacyjno-kulturalnej i urz?dzaniu ekspozycji.
Bibliotekarze i pracownicy publikowali w czasopismach: "Biblioteka vi Szko

ie", "Dostrzegacz Biblioteczny", "Zamojski Kwartalnik Kulturalny", "Bibliote
karz Zamojski", oraz na stronie internetowej Ksi??nicy (regionalne zestawienia

bibliograficzne).

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

Ksi??nica Zamojska w 2012 roku pe?ni?a zadania biblioteki powiatowej. Wy
soko?? dotacji z Powiatu Zamojskiego wynios?a 65 tys. z? Zgodnie z zapisami
w Umowie do zada? powiatowych nale?a?y:
- obs?uga czytelników - mieszka?ców powiatu,
- prowadzenie dzia?alno?ci informacyjno-bibliograficznej,
- dzia?alno?ci instrukcyjno-metodyczna na rzecz samorz?dowych bibliotek pu-

blicznych w powiecie.

Obs?ug? czytelnicz? tego ?rodowiska zajmowa?y si? zarówno Biblioteka

G?ówna jak i biblioteki filialne. Z ogólnej liczby 15475 zarejestrowanych czy

telników 30,6% (4737) stanowili czytelnicy spoza miasta Zamo?cia. W?ród
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ogólnej liczby 289812 zarejestrowanych wypo?ycze? na zewn?trz blisko 30%

stanowi? wypo?yczenia na ich konta. Czytelnicy ci korzystali równie? ze zbio

rów udost?pnianych na miejscu oraz z pozosta?ych us?ug bibliotecznych. Dla

potrzeb obs?ugi tej grupy czytelniczej w okresie sprawozdawczym udzielono

l 358 informacji.
Dzia?alno?? instrukcyjno-metodyczna prowadzona by?a na rzecz 32 publicz

nych placówek bibliotecznych w powiecie zamojskim (tj. 12 bibliotek gminnych,
3 biblioteki miejsko-gminne, oraz 17 filii bibliotecznych - stan na koniec 2012 r.).
W powiatowej sieci bibliotek, w roku sprawozdawczym, nast?pi?y zmiany:
z dniem l lipca utworzono now? fili? biblioteczn? w ?danowie, w gm. Zamo??

oraz z dniem l wrze?nia 2012 r. likwidacji uleg?y 2 filie biblioteczne w gm.

Adamów (FB w Suchowoli i FB w Bondyrzu). St?d, stan filii bibliotecznych na

koniec roku sprawozdawczego zmniejszy? si? do 17 placówek.
Stanowisko instruktora ds. sieci bibliotek w powiecie zamojskim pe?ni?a

1 osoba w pe?nym wymiarze czasu pracy. Dzia?alno?? powy?sza obj??a:
- 27 wyjazdów do bibliotek w powiecie zamojskim oraz 5 wyjazdów do WBP

w Lublinie. Wyjazdy instruktorskie wi?za?y si? z instrukta?em przywarsztato

wym maj?cym na celu popraw? jako?ci funkcjonowania bibliotek oraz pomoc

w rozwi?zywaniu dora?nych problemów pojawiaj?cych si? w ich pracy. Przed

miotem wyjazdów by?y te? wizyty oraz rozmowy dyrektora i instruktora Ksi??

nicy Zamojskiej z przedstawicielami samorz?dów gminnych w sprawach doty

cz?cych bibliotek. Konsultacje takie przeprowadzono m. in. z wójtem Gminy
Adamów (w sprawie zasadno?ci utrzymania gminnej sieci bibliotek) oraz

z sekretarzem Urz?du Gminy w Nieliszu (analiza dzia?alno?ci BPG Nielisz).
- 92 porady (telefoniczne lub bezpo?rednie) oraz 187 informacji mailowych. Po

rady dotyczy?y ró?nych problemów dzia?alno?ci bibliotecznej, m.in. udzia?u bi

bliotek. w programach dotuj?cych dzia?alno?? biblioteczn?, planowania i spra

wozdawczo?ci, udzia?u w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym, udzia?u

w akcjach czytelniczo-bibliotecznych o charakterze powiatowym, wojewódzkim
i ogólnopolskim.

Prowadzona by?a tak?e dzia?alno?? szkoleniowa. W okresie sprawozdawczym

przygotowano 2 spotkanie o takim charakterze:

- Biblioteki powiatu zamojskiego na tle województwa lubelskiego w 2011 roku

oraz warsztaty w zakresie konstruowania rocznego planu pracy biblioteki,
- Kraszewski. Komputery dla bibliotek; szkolenie w zakresie przygotowania
wniosków i aplikowania o ?rodki z programu MKiDN (spo?ród wniosków z?o?o

nych przez 4 biblioteki powiatu zamojskiego, 3 z nich otrzyma?y dotacj?). Ponad

to bibliotekarze sieci powiatowej uczestniczyli w seminarium Biblioteka w s?u?

bie osobom specjalnej troski.
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Komputeryzacja bibliotek i automatyzacja procesów bibliotecznych, two

rzenie zasobów cyfrowych

Wyposa?enie w sprz?t komputerowy sieci bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej z roku

na rok systematycznie maleje. W porównaniu z 2011 rokiem (115 komputerów),
w bie??cym okresie sprawozdawczym ich stan pomniejszy? si? o kolejnych 6 kompu
terów (109). Ubytek ten spowodowany jest wysokim stopniem eksploatacji wyposa

?enia technicznego. Dodatkowo ubytkowano 8 monitorów, 9 drukarek, 3 skane

ry, 2 czytniki kodów kreskowych. Ze sprz?tu pozostaj?cego w zasobach 38 ze

stawów wykorzystywanych jest do obs?ugi czytelników i u?ytkowników biblio

tek. Pozosta?y sprz?t wykorzystywany jest w pracy dzia?ów wewn?trznych.
W 2012 roku przeprowadzono przebudow? otoczenia sieciowego, w wyniku któ

rej biblioteka posiada dwie sieci bezprzewodowego dost?pu do INTERNETU,

dzia?aj?ce niezale?nie od siebie. Wp?yn??o to korzystnie na popraw? dzia?ania

systemu bibliotecznego i korzystania z elektronicznych baz danych.
Biblioteki pracuj? w jednolitym systemie bibliotecznym PATRON 3 (w 2012 ro

ku przeprowadzona zosta?a kolejna jego aktualizacja). W 2012 r., podobnie jak
w okresach poprzednich, proces gromadzenia i opracowania nowych zbiorów

prowadzony by? w sposób zautomatyzowany
- centralnie dla wszystkich placó

wek Ksi??nicy Zamojskiej. Informacja o zasobach ca?ej sieci znajduje si?
w Elektronicznym Katalogu Biblioteki. W systemie bibliotecznym prowadzona

jest równie? w ca?ej sieci rejestracja czytelników i wypo?ycze? na zewn?trz. Zin

tensyfikowano prace nad dostosowaniem zautomatyzowanego sposobu prowa

dzenia statystyki do wymogów okre?lanych wytycznymi GUS.

W dalszym ci?gu, w czynno?ciach niezautomatyzowanych pozostawa?y udo

st?pnianie prezencyjne zarówno w Bibliotece G?ównej jak i filiach bibliotecz

nych. Post?p w tej dziedzinie ??czy si? z zakupem dodatkowych licencj i opro

gramowania.
Biblioteka uczestniczy?a w programie Fundacji Orange Akademia Orange dla

Bibliotek. Dzi?ki temu wszyscy u?ytkownicy mieli mo?liwo?? bezp?atnego ko

rzystania z Internetu. Dla internautów, w bibliotekach, w okresie sprawozdaw

czym przygotowanych by?o ogó?em 33 stanowiska, tj. 19 w Bibliotece G?ównej
i 14 w filiach bibliotecznych (o 2 wi?cej ni? w roku poprzednim).

Biblioteka posiada w?asn? stron? internetow?, stron? BlP oraz 66 kont mai

lowych. W 2012 roku licznik strony www.biblioteka.zamosc.pl zarejestrowa?
155 931 odwiedzin (o 61 415 mniej ni? w 2011 r. ).

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

Wirtualna. Ca?kowity koszt uczestnictwa w projekcie wyniesie 3771 041 z?,

w tym wk?ad w?asny - 644 082 z?. W okresie sprawozdawczym wi?kszo?? prac

w ramach projektu LBW mia?a charakter przygotowawczy do w?a?ciwej realiza

cji. Biblioteka uczestniczy?a m.in. w pracach nad przygotowaniem uwag do Stu-
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dium wykonalno?ci (dotycz?cych dokumentacji technicznej oraz harmonogramu

rzeczowo-finansowego i bud?etu LBW) i Aneksu do umowy partnerskiej.

Sprawna automatyzacja procesów bibliotecznych warunkowana jest, oprócz

dobrej znajomo?ci i umiej?tno?ci poruszania si? w systemach, równie? wyposa

?eniem w odpowiedni sprz?t i oprogramowanie. Aktualnie najpowa?niejszym
ograniczeniem dla dalszego post?pu prac w tej dziedzinie jest wysoki stopie?

zu?ycia komputerów. Wi?kszo?? z nich posiada ponad 5-letni okres eksploatacji
i coraz cz??ciej dochodzi do ich awarii. W najbli?szym czasie - koniecznym za

daniem jest wymiana sprz?tu komputerowego. Jest to niezb?dne zw?aszcza na

stanowiskach obs?uguj?cych czytelników, w ewidencji i opracowaniu zbiorów

oraz w ksi?gowo?ci i w p?acach.

Kadra i sytuacja zawodowa bibliotekarzy
Na dzie? 31 grudnia 2012 roku w sieci bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej za

trudnionych pozostawa?o ogó?em 53 osoby co stanowi?o 53 etaty, tj.:
- 41 (41 i ? etatu) pracowników dzia?alno?ci podstawowej (39 ? etatu na stano

wiskach bibliotekarskich),
- 12 (I l i ? etatu) pracowników administracji i obs?ugi.

W roku sprawozdawczym spo?ród kadry dzia?alno?ci podstawowej 2 osoby nie

?wiadczy?y pracy (l osoba - urlop wychowawczy, l osoba -

urlop macierzy?ski)
i l osoba zatrudniona by?a na umow? zast?pstwa. W porównaniu z ko?cem roku po

przedniego zatrudnienie pracowników merytorycznych zmniejszy?o si? o ? etatu.

Zatrudnienie w administracji i obs?udze uleg?o równie? zmniejszeniu o ? etatu.

Z dniem 16 czerwca 2012 r., na okres kolejnych 5 lat, powo?anie na stanowi

sko dyrektora Ksi??nicy Zamojskiej otrzyma?a Danuta R. Kawa?ko, dotychcza

sowy dyrektor instytucji.
W 2012 r. spo?ród kadry pracowniczej Ksi??nicy Zamojskiej 6 osób uzupe?

nia?o wykszta?cenie (na studiach bibliotekarskich: magisterskich, licencjackich
i podyplomowych oraz na kierunkach niebibliotekarskich).

W ramach doskonalenia zawodowego pracownicy Ksi??nicy uczestniczyli we

w?asnych formach doskonalenia zawodowego oraz w szkoleniach, seminariach

i konferencjach organizowanych przez inne instytucje i o?rodki w Polsce. W okresie

sprawozdawczym z 56 ró?nych form szkole? zewn?trznych skorzysta?o ogó?em
41 osób, w tym niektóre wielokrotnie.

Pozyskiwanie ?rodków pozabud?etowych

Ksi??nica Zamojska czyni?a starania o pozyskanie dodatkowych ?rodków po

zabud?etowych, w efekcie których otrzyma?a:
- 2 500 z? (z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wod

nej w Lublinie) na realizacj? konkursu ?wiat dzikich zwierz?t Roztocza, ca?kowi

ty koszt projektu 5 125,72 z?,
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- 46844 z? (z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) na zakup nowo

?ci wydawniczych w ramach programu Zakup nowo?ci wydawniczych do bibliotek,
- 30975 z? (z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów

Alkoholowych) na realizacj? programu Ksi??ka uczy, bawi, inspiruje, ca?kowity
koszt projektu 38 017 z?; w realizacji programu uczestniczy? Oddzia? dla Dzieci

i M?odzie?y i 5 bibliotek filialnych,
- 15376,61 z? na edukacj? oraz popularyzacj? Internetu w ramach programu

Akademia Orange dla Bibliotek (realizacja programu od 1.08.2012 r. do

31.12.2013 r.),
- na wniosek biblioteki, Fundacja Samodzielnego Publicznego Szpitala Woje

wódzkiego im. Jana Paw?a II zakupi?a i przekaza?a nieodp?atnie literatur? dla FB

nr 5 na kwot? 2993,01 z?,
- 4 305 z? (z PGE Dystrybucja S.A. Zamo??) na realizacj? IV edycji akcji Czytam
i rysuj? z energi?.
Ponadto Ksi??nica Zamojska pozyska?a:
- 800 z? od Spó?dzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego na realizacj? zaj??
dla dzieci w okresie ferii i wakacji w FB nr l,
- 200 z? od Zarz?du Osiedla Karolówka na organizacj? spotkania autorskiego
wFB nr 6.

W roku sprawozdawczym biblioteka aplikowa?a o ?rodki zewn?trzne (z Mini

sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie) na realizacj? zada?

przewidzianych w 2013 roku. Dotycz? one nast?puj?cych projektów:
- Nowoczesno?? domen? e-kultury. Warto?? ca?ego projektu wynosi 176000 z?,

wnioskowana kwota 132 000,
- Profesjonalne systemy ochrony i bezpiecze?stwa Ksi??nicy Zamojskiej. Warto??

ca?ego projektu wynosi 68 503 z? wnioskowana kwota 51 377 z?,
- Na ka?dym miejscu i o ka?dej porze

- promocja czytelnictwa. Warto?? ca?ego

projektu wynosi 31 968 z? wnioskowana kwota 19 195 z?,
- Warto?? osoby ludzkiej w twórczo?ci Jana Paw?a II - promocja czytelnictwa.
Warto?? ca?ego projektu wynosi 28 120 z? wnioskowana kwota 18 080 z?,
- realizacji XIII edycji Regionalnego Konkursu Ekologicznego i zakup literatury
o tematyce ekologicznej. Warto?? ca?ego projektu wynosi 7 925 z? wnioskowana

kwota 3975 z?.

Wspó?praca ze ?rodowiskiem, promocja biblioteki

Rozwój czytelnictwa oraz dobra dzia?alno?? biblioteczna warunkowana jest rów

nie?poziomem wspó?pracy z innymi bibliotekami oraz ze ?rodowiskiem lokalnym.

Obligatoryjny charakter mia?a w roku sprawozdawczym wspó?praca Ksi??ni

cy Zamojskiej z Wojewódzk? Bibliotek? Publiczn? im. H. Lopaci?skiego w Lu

blinie. Jej zakres, podobnie jak w latach ubieg?ych, dotyczy?: kszta?towania

wspólnych za?o?e? polityki bibliotecznej, wytyczania zada? kierunkowych oraz
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opieki merytorycznej nad sieci? bibliotek stopnia podstawowego w powiecie za

mojskim. Dotyczy?a ona g?ównie wspólnych dzia?a? na rzecz utrzymania powia

towej sieci bibliotecznej oraz zapobiegania negatywnym zjawiskom likwidacji
i ??czenia bibliotek. Przy wspó?pracy biblioteki wojewódzkiej organizowana by?a
równie? dzia?alno?? szkoleniowa dotycz?ca m.in. mo?liwo?ci pozyskiwania
i aplikowania o zewn?trzne ?rodki fmansowe na rozwój infrastruktury bibliotecz

nej i dzia?alno??.

W?ród instytucji (z miasta i powiatu) wspó?pracuj?cych z bibliotekami Ksi??nicy

Zamojskiej znalaz?y si? placówki edukacyjno-opieku?czo-wychowawcze. By?y to

publiczne przedszkola miejskie, Przedszkole Niepubliczne S?oneczko i jego filia

- Przedszkole J?zykowe For Kids, publiczne szko?y podstawowe na terenie mia

sta, Dwuj?zyczna Szko?a Smart School, Szko?a Podstawowa z Oddzia?ami Przed

szkolnymi w Wierzbie, Szko?a Podstawowa w Borowinie Sitanieckiej, Zespó? Szkó?

w Komelówce, Gimnazja Miejskie nr 1, 5, 7 w Zamo?ciu, Gimnazjum nr 2 w Bi?go

raju, Bursa Mi?dzyszkolna nr l i nr 2 w Zamo?ciu, Zespó? Szkó? Ponadgimnazjal

nych nr l w Zamo?ciu, Zespó? Szkó? Spo?ecznych w Zamo?ciu, ?rodowiskowe

Ognisko Wychowawcze TPD w Zamo?ciu. Zakres tej wspó?pracy obejmowa?

promocj? ksi??ki i biblioteki w?ród naj m?odszych (od 3 roku ?ycia) poprzez or

ganizowane akcje g?o?nego czytania, spotkania w bibliotece (np. Puchatkowe

spotkania, Czytam i rysuj? z energi?) oraz w?ród dzieci starszych i m?odzie?y

(Sobotnie Spotkania z ksi??k?, Ferie w bibliotece, Ksi??ka uczy, bawi, inspiruje,

wycieczki do biblioteki, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie).

Popularyzuj?c literatur? z dziedziny ekologii, biblioteka kontynuowa?a

wspó?prac? z Zespo?em Zamojskich Parków Krajobrazowych, Wojewódzkim
Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz nawi?za
?a wspó?prac? ze Szko?? Podstawowa nr 3 w Zamo?ciu oraz z Nadle?nictwem

Zwierzyniec.
W?ród instytucji edukacyjnych wspó?pracuj?cych z bibliotekami ca?ej sieci

znajduj? si? te? wy?sze uczelnie (Wy?sza Szko?a Zarz?dzania i Administracji
w Zamo?ciu, Pa?stwowa Wy?sza Szko?a Zawodowa w Zamo?ciu, Wy?sza Szko

?a Humanistyczno-Ekonomiczna w Zamo?ciu). Wspó?praca dotyczy m.in. obs?u

gi bibliotecznej studentów i kadry naukowej wymienionych uczelni oraz wymia

ny materia?ów o UE i wydawnictw (z WSZiA).

Rozpoznaniu ?rodowiska osób niepe?nosprawnych, chorych i starszych, a w kon

sekwencji lepiej zorganizowanej dzia?alno?ci bibliotecznej w tym zakresie s?u?y sta?a

wspó?praca z podmiotami dzia?aj?cymi na rzecz osób specjalnej troski. W?ród nich

znajduj? si?: Oddzia? Polskiego Zwi?zku Niewidomych w Zamo?ciu, Stowarzy
szenie Diabetyków

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

no- Wychowawczy w Zamo?ciu, O?rodek Rehab ilitacyj no- Terapeutyczny Krok

za Krokiem w Zamo?ciu, O?rodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy
w Zamo?ciu, Dom Pomocy Spo?ecznej w Krasnobrodzie, SP nr 10 z Oddzia?ami
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Integracyjnym w Zamo?ciu, SP nr 2 i 3 w Zamo?ciu, Zespó? Szkó? Ponadgimna

zjalnych nr 4 w Zamo?ciu, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Pa

pie?a J. Paw?a II w Zamo?ciu oraz warsztaty terapii zaj?ciowej dzia?aj?ce na te

renie miasta i powiatu. W roku sprawozdawczym nawi?zano tak?e wspó?prac?
z Oddzia?em Zewn?trznym Zak?adu Karnego w Zamo?ciu.

Swoj? tradycj? ma wspó?praca Ksi??nicy Zamojskiej ze Stowarzyszeniem Za

mojski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Poza bezp?atnym udost?pnianie lokalu Biblio

teki G?ównej na realizacj? w?asnych zaj?? (m.in. z j?zyków obcych) biblioteka

wspó?uczestniczy w organizacji wyk?adów w ramach Zespo?u wiedzy o literaturze.

W roku sprawozdawczym Ksi??nica Zamojska wspó?pracowa?a równie?

z dzia?aj?cymi na terenie miasta spó?dzielniami mieszkaniowymi oraz innymi
firmami (Biblioteka Pedagogiczna w Zamo?ciu, Ksi?garnia im. B. Le?miana

w Zamo?ciu, PGE Dystrybucja S.A. Oddzia? w Zamo?ciu, Powiatowa Stacja Sa

nitarno-Epidemiologiczna w Zamo?ciu, Restauracja Skarbiec Wina). Jej zakres

dotyczy? g?ównie organizacji dzia?alno?ci edukacyjno-kulturalnej.
W zakresie doskonalenia zasobów bibliotecznych, w tym gromadzenia zbio

rów regionalnych oraz upowszechniania wiedzy o regionie Ksi??nica Zamojska

wspó?pracowa?a z podmiotami wydaj?cymi niskonak?adowe publikacje: urz?da

mi, o?rodkami edukacyjnymi, oraz organizacjami spo?ecznymi, dzia?aj?cymi na

terenie miasta, powiatu i województwa (m.in. Muzeum w Be??cu, LO w Szcze

brzeszynie, Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu w Zamo?ciu).
Sta?e kontakty utrzymywane by?y z lokalnymi mediami. Wspó?praca ta ma

charakter promocyjno-informacyjny. Przekazywanie pisemnych informacji, za

powiedzi i wywiady oraz zapraszanie przedstawicieli prasy, radia, telewizji
i twórców informacyjnych portali internetowych do udzia?u w organizowanych

przedsi?wzi?ciach s?u?y reklamie dzia?alno?? bibliotecznej oraz informowaniu

u?ytkowników o ofercie kulturalnej. Przy wspó?udziale "Kroniki Tygodnia" bi

blioteka zrealizowa?a konkurs Co wiesz o Prusie. Przedsi?wzi?cie to by?o te?

okazj? do nawi?zania wspó?pracy z NBP Oddzia? Okr?gowy w Lublinie.

Promowaniu dzia?alno?ci bibliotecznej s?u?y?o uczestnictwo Ksi??nicy Za

mojskiej w regionalnych i ogólnopolskich przedsi?wzi?ciach, tj. w XXI Targach
Ksi??ki Historycznej, w konkursach Mistrz Promocji Czytelnictwa 2011 i Biblio

tekarz Roku 2011 organizowanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,

przegl?dzie wydawnictw Literacki szlak Roztocza organizowanym przez Zamoj
ski Dom Kultury oraz konkursie Ksi??ka Roku 2011 organizowanym przez Wo

jewódzk? Bibliotek? Publiczn? im. H. Lopaci?skiego w Lublinie, w którym bi

blioteka (za publikacje: Regionalne zestawienia bibliograficzne, Biblioteka

skarbnic? wiedzy o regionie, 90 lat biblioteki publicznej w Zamo?ciu) otrzyma?a

wyró?nienie.

Halina Zieli?ska, Ksi??nica Zamojska
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Tabela nr 1

Zakup zbiorów i prenumerata czasopism w bibliotekach Ksi??nicy Zamojskiej
(stan na dzie? 31.12.2012 r. )

ilo?? prenumero-

w

ksi??ki (w wol.) czasopisma zbiory specjalne wanych czas.

(w jedno inwen.) (w jedno inwen.) opism bie??cych
ka (w egz.)?

Biblioteka

G?ówna 2658 6 131 78

Filia Nr 1 277 - - 4

Filia Nr 2 261 - - 3

. Filia Nr 3 373 - - 4

Filia Nr4 323 - - 2

Filia Nr 5 158 - - 3

Filia Nr 6 324 - - 5

razem 4374 6 131 99

Tabela nr 2

Wyniki czytelnicze osi?gni?te przez placówki biblioteczne Ksi??nicy Zamojskiej
(stan na dzie? 31.12.2012 r.)

Biblioteka
liczba wypo?ycze? na liczba wypo?ycze? na

liczba czytelników
zewn?trz wszystkich zbio- miejscu wszystkich zbio-

rów (ksi??ki, czasopisma, rów (ksi??ki, czasopisma,
zbiory s ecjalne) zbiory specjalne

stan w dniu
w porówna-

stan wdniu wpor6wna-
stan wdniu wpor6wna-

31.12.2012
niu

31.12.2012
niu

31.12.2012
niu

z 31.12. 2011 z 31.12.2011 z 31.12.2011

Biblioteka
10065 -1336 171048 +1219 40933 -10792

G?ówna

Filia Nr 1 840 + 29 24468 +5092 346 +123

Filia Nr 2 583 - 42 13434 -1 073 90 -219

Filia Nr 3 1047 - 96 19230 +1019 221 +39

Filia Nr4 906 -17 24484 +2594 312 +4

Filia Nr 5 1084 +42 18211 +2535 2263 +489

Filia Nr 6 950 +108 18943 +1067 845 +286

razem 15475 -1 312 289818 +12453 45010 -10070
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Tabela nr 3

Struktura udost?pnionych zbiorów w bibliotekach Ksi??nicy Zamojskiej.
(stan na dzie? 31.12.2012 r.)

I?
wypo?yczenia na zewn?trz wypo?yczenia na miejscu wypo?yczenia ogó?em

w porów- w porów- w po-
w2012r. naniu w 2012 r. naniu w 2012 r. równaniu

z 2011 r. z 2011 r. z 2011 r.

Ksi??ki 270309 +10275 20182 -7969 290491 +2306

Czasopisma

oprawne
- - 3329 -594 3329 -594

Czasopisma

nieoprawne 307 -42 20083 -1 505 20390 -1 547

Zbiory
+2220specjalne 19202 1416 -2 20618 +2218

razem

289818 +12453 45010 -10070 334828 +2383

Tabela nr 4

Struktura wiekowa czytelników bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej.
(stan na dzie? 31.12.2012 r.)

?
1 2 3 4 5 6 7 8

powy-

13-15 16-19 20-24 25-44 45-60 ?ej
do 51at 6-12 lat lat lat lata lata lat 60 lat

Biblioteka

Glówna 98 632 429 1205 2014 3448 1506 733

Filia Nr 1

1 91 52 109 67 248 171 101

Filia Nr 2

7 73 46 53 46 162 116 80

Filia Nr 3
8 163 109 161 102 255 149 100

Filia Nr 4

3 81 64 84 68 249 200 157

Filia Nr 5

3 17 24 41 92 433 366 108

Filia Nr 6

16 150 107 129 86 231 151 79

razem

136 1207 831 1782 2475 5026 2660 1358
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Tabela nr 5

Struktura zawodowa czytelników bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej (31.12.2012 r.)

(stan na dzie? 31.12.2012 r.)

?
M U I

P R Nz

M?odzie? S Pracow- Inni

ucz?ca nicy Robotni- Rolnicy zatrud- Nieza-

si? Studenci umys?owi ey nieni trudnieni

Bib?ioteka

G?ówna 2726 2168 2072 407 117 542 2033

Filia Nr l 272 48 171 63 13 1B 255

Filia Nr 2 189 34 l31 28 6 14 181

Filia Nr 3 452 79 174 39 6 42 255

Filia Nr4 256 52 160 71 5 26 340

Filia Nr 5 88 101 510 63 19 45 258

Filia Nr 6 425 63 178 27 9 23 225

razem 4404 2545 3396 698 175 710 3547

+<>+

Dzia?alno?? bibliotek publicznych powiatu zamojskiego
w 2012 roku

Sie? biblioteczna i baza lokalowa

Na koniec 2012 r. sie? bibliotek publicznych powiatu zamojskiego (bez miasta

Zamo??) stanowi?y 32 placówki biblioteczne: 3 biblioteki miejsko-gminne, 12 biblio

tek gminnych, 17 filii bibliotecznych, a tak?e 5 punktów bibliotecznych. W 2012 r.

sie? ta uleg?a zmianie. Zlikwidowane zosta?y 2 filie w gminie Adamów (w Bondyrzu
i Suchowoli), natomiast w gminie Zamo?? utworzono now? fili? w ?danowie.

Na terenie powiatu nadal funkcjonuj? 2 placówki biblioteczne po??czone
z o?rodkiem kultury: Biblioteka Publiczna w Komarowie-Osadzie i jej filia

w Zubowicach. Ponadto Biblioteka w Komarowie po??czona jest z bibliotek? gimna

zjaln? na podstawie Porozumienia z dn.iO maja 2006 r. w sprawie prowadzenia bi

blioteki gimnazjalnej zawartego pomi?dzy SOK a Gimnazjum Publicznym w Koma

rowie -Osadzie, za? filia w Zubowicach zlokalizowana w Zespole Szkó? w Zubowi

cach jest po??czona z bibliotek? szkoln?.

19 pa?dziernika 2012 r. Rada Miasta Zwierzyniec podj??a uchwa?? o po

??czeniu MGBP w Zwierzy?cu ze Zwierzynieckim O?rodkiem Kultury i Rekre

acji. Po??czenie zaplanowano na 1.07.2013 r. Ksi??nica Zamojska negatywnie
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opiniowa?a podj?t? uchwa??. Zapowiadane jest po??czenie Biblioteki z Cen

trum Kultury wSitnie.

W zakresie infrastruktury korzystne zmiany odnotowano w kilku bibliote

kach. Gminna Biblioteka Publiczna w Sitnie przenios?a si? z pomieszczenia za

st?pczego do nowego lokalu o pow. 87 m2, w dobudowanym skrzydle budynku
wielofunkcyjnego. Do nowej lokalizacji zaprojektowano i wykonano meble bi

blioteczne, pozyskano nowy sprz?t komputerowy. Poprawi?o si? równie? wypo

sa?enie w sprz?t biblioteczny i komputerowy w filiach w Horyszowie Polskim

i w Cze?nikach. Du?e zmiany nast?pi?y równie? w gminie Zamo??. Sfinalizowa

ne zosta?y dwie inwestycje z udzia?em ?rodków Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich. Pierwsza to rozbudowa budynku ?wietlicy wiejskiej z przeznaczeniem
na Bibliotek? Publiczn? Gminy Zamo?? w miejscowo?ci Mokre. Przeprowadzka
wraz ze zmian? siedziby biblioteki gminnej nast?pi?a w styczniu 2012 r. Druga to

rozbudowa i modernizacja budynku starej szko?y w ?danowie z przeznaczeniem
na ?wietlic? wiejsk? i now? fili? Biblioteki Publicznej Gminy Zamo??. Fili?
w ?danowie otwarto dla czytelników l lipca 2012 r. Now? lokalizacj? otrzyma?a
Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz (w zlikwidowanej szkole podstawowej
w Krzaku). Przeprowadzono najpilniejsze prace remontowe. Natychmiastowej

wymiany jednak?e wymagaj? stare, zu?yte sprz?ty biblioteczne. Niezb?dna jest
te? poprawa estetyki tej Biblioteki. O ca?kowit? zmian? wizerunku postara?a si?
MGBP w Krasnobrodzie. Na prze?omie 2011 i 2012 r. przeprowadzono gruntow

n? modernizacj? pomieszcze? bibliotecznych i now? wizualizacj?. Wymieniono

ca?y sprz?t biblioteczny. Ca?kowit? wymian? sprz?tu bibliotecznego przeprowa

dzono równie? w bibliotece gminy Adamów. G?ównym powodem by?o znaczne

powi?kszenie ksi?gozbioru, zwi?zane z likwidacj? dwu filii. Niektóre placówki bi

blioteczne przeprowadzi?y drobniejsze prace remontowe, np. w GBP w Radecznicy

wymieniono pod?ogi, w M-GBP w Szczebrzeszynie pomalowano ?ciany.
W dalszym ci?gu biblioteki zabiegaj? o unowocze?nienie wyposa?enia kom

puterowego dost?pnego zarówno dla czytelników, jak te? wykorzystywanego do

prac biblioteczno-bibliograficznych. W 2012 r. cztery biblioteki aplikowa?y do

ogólnopolskiego programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek. Biblioteki wSitnie,
Su?owie i w Szczebrzeszynie otrzyma?y sprz?t komputerowy wraz z oprogramowa

niem o warto?ci 10 000 z?. ka?da. Kolejna biblioteka - GBP w Radecznicy, wpro

wadzi?a automatyczne udost?pnianie zbiorów w programie MAK. Obecnie udo

st?pnianie elektroniczne prowadz?: Ksi??nica Zamojska od 1999 r. i 6 filii

Ksi??nicy Zamojskiej od 2011 r., GBP w Grabowcu od l.0l.2009 r., GBP Ra

decznica od 2.01.2012 r. Biblioteki w ?abuniach, Krasnobrodzie, Mokrem, Sit

nie, Su?owie i Szczebrzeszynie oraz ich filie przyst?pi?y do zintegrowanego sys

temu bibliotecznego MAK +, rozpoczynaj?c tworzenie automatycznej bazy kata

logowej, która udost?pniona zostanie online.
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Zbiory
Na koniec 2012 roku ksi?gozbiory bibliotek publicznych powiatu ziemskiego

liczy?y 280 541 wol. Ponadto zarejestrowanych jest 609 jednostek zbiorów spe

cjalnych. Przyby?o w ci?gu roku ogó?em 14 171 wol., w tym 10338 wol. z zaku

pu. Wska?nik zakupu ksi?gozbioru wyniós?. 9,4 wol. na 100 mieszka?ców.

W ci?gu 2012 roku ze zbiorów bibliotecznych usuni?to 37 781 ksi??ek, w tym
34 184 wol. w wyniku selekcji. W porównaniu z 2011 r. zbiory biblioteczne

w powiecie zamojskim zmniejszy?y si? o 23 610 wol., g?ównie w wyniku inten

sywnej selekcji przestarza?ych ksi?gozbiorów. Ponadto zlikwidowane zosta?y
2 filie w gminie Adamów, z których tylko cz??? ksi??ek przyj??a Biblioteka

gminna. W zwi?zku z tym znacznie zmieni? si? wska?nik zasobno?ci ksi?gozbio
ru z 279,4 do 256,1 woluminów na 100 mieszka?ców. Zbiory biblioteczne uzu

pe?nia?o 155 prenumerowanych czasopism bie??cych, o 11 czasopism wi?cej ni?

rok wcze?niej.

Czytelnictwo
W ubieg?ym roku placówki biblioteczne Zamojszczyzny zarejestrowa?y

13 496 czytelników. W porównaniu z rokiem 2011 nast?pi? spadek o 180 czytelników.
Wska?nik zasi?gu czytelnictwa wyniós? w powiecie ziemskim 12,3 czytelników
na 100 mieszka?ców (w 2011 r. 12,6).

Wypo?yczono na zewn?trz 267 973 wol. ksi??ek, za? na miejscu udost?pnio
no 6127 wol. Wska?nik wypo?ycze? ksi??ek na 100 mieszka?ców wyniós?
w powiecie ziemskim 244,6 wol. (w 2012 r. 244,7). Wska?nik wypo?ycze? ksi?
?ek na zewn?trz i na miejscu w przeliczeniu na 100 mieszka?ców wyniós? 250,2 wol.

Biblioteki liczba Rozczytanie Wypo?y- udost?pnie- wypo?ycz. wyp?ycz.

czytelni- (czytelnicy czenia ksi?- nia ksi?go- ksi??ek ksi??ek na

ków /100 gozbioru na
.

zbioru na na 1 czytel- 100

mieszk.) zewn?trz miejscu nika rnieszk.

Adamów 376 7,7 5718 O 15,2 116,6

Grabowiec 472 10,8 13 679 158 29,0 312,7

Komarów 562 10,5 23543 2009 41,9 439,0

Krasnobród 757 10,5 13824 52 18,3 191,1

tabunie 1164 18,4 17801 1 693 15,3
.

28,1

M1aczyn 858 14,0 16694 28 19,5 271,7

Nielisz 361 6,2 8631 O 23,9 149,2

Radecznica 1367 22,7 21 776 319 15,9 361,9

Sitno 578 8,5 8268 2 14,3 121,0

Skierbieszów 774 14,2 17739 81 22,9 324,8

Stary Zamo?? 514 9,5 6255 149 12,2 115,9

Su/ów 609 12,6 17713 288 29,.1 366,2

Szczebrzeszyn 1262 10,7 35683 679 28,3 303,2

Zamo?? (Ilm.) 2823 12,8 34224 437 12,1 155,5

Zwierzyniec 1 019 14,4 26425 232 25,9 374,4

razem 13 496 12,3 267973 6127 19,9 244,6
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Wypo?yczenia zbiorów bibliotecznych na zewn?trz i na miejscu przedstawia tabela:

Biblioteki zbiory ogó?em w tym ksi??ki czasopisma nieoprawne zbiory specja? ne

Wypo?yczenia 272 517 267973 4367 175
na zewn?trz

wypo?yczenia 10329 6127 4157 45
na miejscu

W bibliotekach pow. zamojskiego nadal utrzymuje si? tendencja spadkowa
w zakresie osi?ganych wyników czytelniczych. Zmiany liczby wypo?ycze? zbio

rów w porównaniu do 2011 r. zobrazowano w poni?szej tabeli:

Biblioteki zbiory ogó?em w tym ksi??ki czasopisma nieoprawne
zbiory specja?-
ne

Wypo?yczenia -15572 -14 124 -1 542 94
na zewn?trz

wypo?yczenia -1 265 -698 -581 14
na miejscu

Dzia?ania na rzecz specjalnych grup u?ytkowników bibliotek (niepe?no

sprawni, seniorzy)
W grupie wszystkich czytelników zarejestrowanych w bibliotekach miasta i po

wiatu zamojskiego 563 osoby to ludzie z ró?nymi przejawami niepe?nosprawno?ci.

S? to czytelnicy zarejestrowani w sieci bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej.
Dzia?alno?? biblioteki w Zamo?ciu na rzecz rozwoju czytelnictwa osób spe

cjalnej troski ma charakter systematyczny. Zajmuje si? tym O?rodek Czytelnictwa

Niepe?nosprawnych wraz z dwoma punktami bibliotecznymi oraz FB nr 5 (na terenie

Szpitala Wojewódzkiego im. Papie?a Jana Paw?a Il), ze zbiorów której korzystaj?

pacjenci szpitala. Oprócz zaopatrywania w ksi??k? Ksi??nica organizuje szereg dzia

?a? edukacyjno-kulturalnych dla tej kategorii u?ytkowników.
Dzia?alno?? na rzecz osób niepe?nosprawnych w bibliotekach pow. zamoj

skiego ma mniejszy wymiar. Ogranicza si? ona do dostarczania tym osobom

ksi??ek (najcz??ciej przez cz?onków rodzin) oraz do wspó?pracy przy organizacji

imprez integracyjnych z klubami seniora i warsztatami terapii zaj?ciowej, a tak?e

szkole? informatycznych. W 2012 r. dzia?alno?? tak? prowadzi?y: FB Bondyrz

gm. Adamów, GBP Grabowiec, SOK Komarów, MGBP Krasnobród, GBP Mi?

czyn, GBP Nielisz, GBP Su?ów, MGBP Szczebrzeszyn BPG Zamo??.

W bibliotekach Krasnobrodu, Mi?czyna, Nielisza, Su?owa i gm. Zamo??,

prowadzone by?y przez bibliotekarzy Latarników Po/ski Cyfrowej lub z programu

Orange warsztaty z obs?ugi komputera i internetu dla osób zagro?onych wyklu
czeniem spo?ecznym.

Samorz?dowy O?rodek Kultury wraz z Bibliotek? w Komarowie-Osadzie organi
zowa? we wspó?pracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami mi?dzypokoleniowe

imprezy i warsztaty integracyjne: Ca?a Polska Biega, Biegi Prze?ajowe o Puchar

Wójta Gminy, Kuchnia ??czy Pokolenia, Legendarne Nutki.Przegl?d Pie?ni Reli

gijnej Osób Niepe?nosprawnych
- impreza o charakterze mi?dzypowiatowym.
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Kadra

Stan zatrudnienia w dniu 31.12. 2012 r. w bibliotekach publicznych powiatu

ziemskiego wynosi? 44 osoby: 32 - na pe?nych etatach i 11 na rycza?tach. W po

równaniu z analogicznym okresem roku ubieg?ego stan ten zmniejszy? si? o 4 oso

by, tj. o 2,75 etatu. Zmiany dotyczy?y g?ównie krótkoterminowo zatrudnianych
w bibliotekach sta?ystów (Grabowiec, Sitno, gm. Zamo??, Krasnobród). Zmiany
kadrowe zarejestrowano w bibliotekach:

- GBP Adamów; bibliotekarka odesz?a z pracy na skutek likwidacji filii w Suchowoli,
- GBP Grabowiec; na okres urlopu macierzy?skiego zatrudniono na zast?pstwo now?

osob?,
- MGBP Krasnobród; zwi?kszy?o si? zatrudnienie o l etat w stosunku do ub. r. Na

ókres urlopu macierzy?skiego dyrektora biblioteki zatrudniono now? osob? na umo

w? terminow?,
- GBP Sitno; odesz?a dodatkowo zatrudniona w okresie 1.12.2011 - 29.02.2012 na

0,5 etatu sta?ystka,
- GBP Skierbieszów - zlikwidowano 0,5 etatu z powodu odej?cia bibliotekarki na

emerytur?,
- BPG Zamo?? - zatrudnienie zmniejszy?o si? o 3 etaty sta?ystek zatrudnionych na

prze?omie 201112012 r.

Sytuacja zawodowa bibliotekarzy nadal jest niezadowalaj?ca. W dalszym ci?gu
2 biblioteki gminne maj?jednoosobow? obsad? kadrow?. Prac? bibliotekarzy cz?sto

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

kilka miesi?cy, co nie wp?ywa korzystnie na prac? bibliotek. Ponadto coraz cz??ciej
na bibliotekarskich etatach zatrudniane s? osoby na tzw. prace interwencyjne op?aca
ne przez pó? roku przez biuro pracy, za? pozosta?? cz??? z bud?etu biblioteki. Niepo

koj?ce jest równie? to, ?e w bibliotekach zwi?ksza si? liczba nowozatrudnionych bez

wykszta?cenia bibliotekarskiego. A? 15 osób w bibliotekach pow. zamojskiego nie

posiada wykszta?cenia bibliotekarskiego (10 spo?ród nich posiada wykszta?cenie

wy?SZi! niebibliotekarskie). Tylko nieliczni podejmuj? dokszta?canie w zakresie bi

bliotekoznawstwa W 2012 r. wykszta?cenie bibliotekarskie uzupe?ni?y 2 osoby:
z BPG Zamo?? oraz z MGBP w Zwierzy?cu.

Udzia? bibliotek w projektach, grantach, konkursach

Biblioteki samorz?dowe coraz cz??ciej staraj? si? zdobywa? ?rodki pozabu
d?etowe aplikuj?c do ró?norodnych projektów, grantów i konkursów. W 2012 r.

GBP wSitnie, Su?owie i MGBP w Szczebrzeszynie pozyska?y ?rodki, z progra

mu Kraszewski. Komputery d/a bibliotek realizowanego przez Instytut Ksi??ki,

przeznaczone na sprz?t komputerowy i oprogramowanie dla bibliotek. Wysoko??

pozyskanych dotacji wynosi?a 10000 z? dla ka?dej biblioteki. Z programu Aka

demia Orange d/a Bibliotek korzysta?y placówki biblioteczne w Krasnobrodzie,

Mi?czynie i Su?owie. Samorz?dowy O?rodek Kultury w Komarowie-Osadzie,
w sk?ad którego wchodzi Biblioteka, realizuje programy: Kuchnia ??czy poko/e-
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nia (zako?czony w 2012 r.) oraz Aktywny Senior - pogodna jesie? ?ycia b?dzie
trwa? do czerwca 2013 r. Oba wnioski sk?adane by?y w partnerstwie z gmin?,

gdzie gmina jest liderem. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krasnobro

dzie uczestniczy w dwu projektach: Wdra?anie lokalnych strategii rozwoju na

wydanie 2. przewodników Krasnobród - kraina pachn?ca ?ywic? oraz Kra

snobród - stolica nordic walking. Wnioski realizowane by?y w 2012 r., jednak?e
rozliczenie i refundacja kosztów nast?pi dopiero w roku nast?pnym. Miejsko
Gminna Biblioteka Publiczna w Szczebrzeszynie oprócz ?rodków na komputery
pozyska?a dofinansowanie do programu Edukacja zdrowotna w bibliotece - pie

l?gniarstwo dla spo?eczno?ci lokalnej. Biblioteka Publiczna Gminy Zamo??

z s. w Mokrem uczestniczy?a w realizacji projektu Upowszechnianie dost?pu do

internetu w miejscowo?ci ?danów poprzez wyposa?enie w stanowiska kompute
rowe BPG Zamo?? z s. w Mokrem Filia w ?danowie dofmansowanego ze ?rod

ków PRaW. Biblioteka z?o?y?a tak?e wniosek do programu Kraszewski. Kompu

tery dla bibliotek, który tym razem nie uzyska? akceptacji.

Wszystkie placówki biblioteczne pozyska?y dotacj? z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowo?ci wydawniczych. W programie Dys

kusyjne Kluby Ksi??ki, oprócz Ksi??nicy Zamojskiej, uczestnicz? BP Gminy Za

mo?? oraz MGBP w Zwierzy?cu. W II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek

uczestniczy?o 10 bibliotek pow. zamojskiego. W 2013 r. dwie kolejne biblioteki

powiatu aplikowa?y do III edycji Programu Rozwoju Bibliotek. W ostatnich

dniach marca 2013 r. rozstrzygni?ty zosta? nabór do III rundy Obie nasze biblio

teki zosta?y zakwalifikowane. W trzech edycjach PRB wszystkie uprawnione
biblioteki powiatu zamojskiego bior? udzia? w realizacji Programu.

Danuta Zwoli?ska, Ksi??nica Zamojska

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

Promocja ksi??ki O krasnoludkach i sierotce Marysi

W dniu 31 maja 2012 r. w Krasnobrodzkim Domu Kultury odby?a si? promocja

ksi??ki Marii Konopnickiej O Krasnoludkach i sierotce Marysi. Przedsi?wzi?cie zo

sta?o zrealizowane w zwi?zku ze 170. rocznic? urodzin pisarki.
Ba??, opublikowana po raz pierwszy w 1896 roku, uznawana jest za.klasyk? lite

ratury dzieci?cej. Utwór pisany jest proz? poetyck? z obszernymi wierszowanymi

fragmentami. Akcja rozgrywa si? w ?wiecie mityczno-ba?niowym oraz realnym.

Przedstawiaj?c fikcyjny ?wiat autorka sk?ania si? do pochwa?y pracy ludzkiej oraz

kultu symboliki ziemi i rolnictwa.

To znamienite dzie?o zosta?o wydane teraz w nowej oprawie graficznej. Edytor

zdecydowa? si? na uzupe?nienie klasycznego tekstu wspó?czesnymi ilustracjami.
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Rysunki reprodukowane w ksi??ce powsta?y podczas Ogólnopolskich Warsztatów

Ilustratorów zorganizowanych w 2009 roku przez Krasnobrodzki Dom Kultury pod
kierownictwem artystycznym prof. Janusza Stannego. Do wydawniczej inicjatywy

do??czyli równie? arty?ci nie bior?cy udzia?u w warsztatach, co wzbogaci?o opraw?

ilustracyjn? ksi??ki. Autorami rysunków s? wybitni arty?ci, twórcy i kontynuatorzy
znanej w ?wiecie "polskiej szko?y ilustracji". Uzupe?nienie, dosy? ju? archaicznego
tekstu wspó?czesn? ilustracj? okaza?o si? nader przyjazne dla m?odego czytelnika.
Wielobarwno?? rozwi?za? plastycznych o?ywi?a i urozmaici?a tekst ba?ni, tym sa

mym podnosz?c jej atrakcyjno??. Tego rodzaju zabieg niew?tpliwie zach?ci m?odego
czytelnika do przeczytania ksi??ki, propaguj?cej pozytywne warto?ci wychowawcze
oraz wzbogaci jego wra?liwo?? estetyczn? i wyobra?ni?.

,

Inicjatork? i kuratorem projektu by?a Maria Gra?yna Szpyra, zajmuj?ca si? od

blisko 30 lat upowszechnianiem polskiej ilustracji (warsztaty, wystawy, plenery,

wydawnictwa). Ksi??ka zosta?a wydana w 2012 roku przez Krasnobrodzki Dom

Kultury, pod redakcj? Marii Gra?yny Szpyry. Projekt graficzny powierzono Woj
ciechowi Freudenreichowi. Tekst ba?ni pochodzi z 12 wydania ksi??ki przez In

stytut Wydawniczy "Nasza Ksi?garnia" z roku 1983. W ksi??ce o formacie

23 x 28 cm, na 228 stronach, zamieszczono dwadzie?cia dziewi?? ca?ostroni

cowych ilustracji, przeplatanych 'tekstem. Miniatury siedemdziesi?ciu dwóch

powsta?ych na plenerze rysunków znalaz?y si? w cz??ci katalogowej. Publikacj?

uzupe?ni? wst?p prof. Janusza Odrow??a-Pieni??ka oraz tekst informacyjny Marii

Gra?yny Szpyry. Publikacja ma tward? opraw?, jest szyta ni?mi, jej nak?ad wy

nosi 2000 egz. Ksi??ka zosta?a wydana w ramach Programu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego "Promocja literatury i czytelnictwa".

Promocji ksi??ki O Krasnoludkach i o sierotce Marysi towarzyszy?a wystawa

oryginalnych ilustracji, powsta?ych w ramach warsztatów w 2009 roku. Pod ka?d?

rycin? zamieszczono fragment tekstu ba?ni. Na wystawie znalaz?y si? prace wybit

nych rysowników polskich: Janusza Stannego, Zdzis?awa Witwickiego, El?biety

Gaudasi?skiej, Tomasza Borowskiego, Krystyny Micha?owskiej, Bogus?awa Orli?

skiego, Krystyny Lipki-Sztarba??y, Mariana Nowi?skiego, Mieczys?awa Wasilewskie

go, Franciszeka Ma?luszczaka, Zbigniewa Ko?aczka, Jolanty Kolmy, Jolanty Marcolli,

Joanny Zimowskiej-Kwak, Aleksandry Kucharskiej-Cybuchy, El?biety Wasiuczy?

skiej, Hanny Grodzkiej-Nowak, Katarzyny Stanny, Anny S?dziwy, Aleksandry Mi

chalskiej-Szwagierczak, Jowity P?oszajskiej, Artura Go??biowskiego, Stanis?awa

O?óga, Haliny i Bart?omieja Ku?nickich oraz Ma?gorzaty Sawickiej- Woronowicz.

Dzi? ju? kultowy tekst Marii Konopnickiej, dzi?ki artystycznemu zamierzeniu

wspó?czesnych ilustratorów przybra? nowy, niezwykle atrakcyjny wymiar.

Marzena Rosiak, Ksi??nica Zamojska

---------+<>+---------
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o realizacji programu Ksi??ka uczy, bawi, inspiruje

W dniu 7 grudnia 2012 r. w Ksi??nicy Zamojskiej mia?o miejsce uroczyste

podsumowanie edukacyjnego projektu Ksi??ka uczy, bawi, inspiruje, w ramach

którego zorganizowano szereg inicjatyw propaguj?cych ksi??k? i czytelnictwo
oraz przedsi?wzi?? o charakterze profilaktycznym, promuj?cych zdrowy styl ?y
cia. Adresatem byli uczniowie zamojskich szkó?.

Realizacj? programu rozpocz??a organizacja akcji Lato z klasyk?. Zaj?cia organi
zowane by?y dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki w Oddziale dla Dzieci

i M?odzie?y i raz w tygodniu, w ?rody, w filiach bibliotecznych. Program zak?ada?

wspólne, g?o?ne czytanie klasyki dzieci?cej i m?odzie?owej. Proponowano literatur?

polsk? i obc?, a w?ród czytanych utworów znalaz?o si? wiele lektur szkolnych. Czy
taniu towarzyszy?y zaj?cia plastyczne inspirowane tekstem literackim, podczas któ

rych proponowano uczestnikom prac? z wykorzystaniem ró?norodnych materia?ów

plastycznych, np. gliny, modeliny, masy papierowej. Organizowano równie? konkur

sy czytelnicze i literackie oraz gry i zabawy. W trakcie zaj?? uczestnicy otrzymywali
soki owocowe, dro?d?ówki oraz drobne upominki.

Wielk? atrakcj? programu by?y spotkania autorskie z czterema popularnymi
i cenionymi pisarkami, autorkami ksi??ek dla dzieci i m?odzie?y, z których ka?da

zrealizowa?a po 3 spotkania. Beata Ostrowieka odwiedzi?a Zamo?? w dniu

24 wrze?nia. Pisarka spotka?a si? w FB nr 3 z uczniami SP nr 9 i uczniami Dwuj?

zycznej Szko?y Podstawowej Smart School, w FB nr l z uczniami SP nr 4 oraz

w Oddziale dla Dzieci i M?odzie?y z uczniami Spo?ecznej Szko?y Podstawowej.
W dniu 25 wrze?nia go?ci?a u nas Ma?gorzata Karolina Piekarska. Autorka spo

tka?a si? w FB nr 6 z uczniami SP nr 8, w FB nr 2 z uczniami SP nr 3 oraz w Od

dziale dla Dzieci i M?odzie?y z uczniami Gimnazjum Spo?ecznego. Edyta Zar?b
ska odbywa?a spotkania 4 i 5 pa?dziernika. W FB nr l spotka?a si? z uczniami

SP nr 4, w FB nr 6 z uczniami SP nr 8 i w FB nr 4 z uczniami SP nr 7. Ostatnia

z zaproszonych pisarek, Anna Onichimowska zrealizowa?a swoje spotkania
w dniu 11 pa?dziernika. W FB nr 3 spotka?a si? z uczniami Gimnazjum nr 6

i Gimnazjum Katolickiego, w FB nr 2 z uczniami SP nr 3 i w FB nr 4 z uczniami

Gimnazjum nr 1.

Propozycj? podkre?laj?c? profilaktyczny charakter projektu by?y spektakle
teatralne wystawione przez Teatru "Narwal" z Bia?egostoku oraz Profilaktyczno

Edukacyjny Teatru dla Dzieci i M?odzie?y "Moralitet" z Krakowa. Z repertuaru
Teatru "Moralitet" wybrano spektakle Zalogowany i ?wi?ta wojna - sztuki po

?wi?cone niebezpiecze?stwom p?yn?cym ze strony Internetu oraz przemocy

i agresji szkolnej. FB nr 3 spektakl zorganizowa?a na terenie Gimnazjum nr 6,

gdzie obejrzeli go uczniowie tej?e szko?y, FB nr 6 swój spektakl wystawi?a
w SP nr 8 dla uczniów tej?e placówki, natomiast FB nr 4 w Gimnazjum nr l dla
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uczniów tego gimnazjum. Spektakle odby?y si? w dniu 9 pa?dziernika. Teatr

"Narwal" przyjecha? do Zamo?cia 23 pa?dziernika ze spektaklami Niebezpieczne
zabawy i Cz?owiek cienia po?wi?conymi profilaktyce narkotykowej oraz problemom

przemocy i agresji w szkole. Spektakle zorganizowane zosta?y na terenie bibliotek.

FB nr 2 zaprosi?a na przedstawienie uczniów Gimnazjum nr 3, FB nr l gimnazjali
stówz Gimnazjum nr 4, natomiast Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y uczniów Gimna

zjum nr 7 oraz gimnazjalistów i uczniów szko?y zawodowej z O?rodka Szkolenia

i Wychowania OHP.

Profilaktyczny charakter programu równie mocno podkre?la?y prelekcje proz

drowotne po??czone z prezentacjami multimedialnymi przygotowane przez Jadwig?

Po?wiatowsk? z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zamo?ciu. Ich

celem by?a edukacja na temat zdrowego stylu ?ycia. Prowadz?ca poruszy?a takie za

gadnienia jak: zdrowe od?ywianie, aktywno?? fizyczna, profilaktyka chorób, palenie

czynne i bierne. Prelekcje zrealizowano w trzech placówkach bibliotecznych. 17 pa?
dziernika prelekcja zorganizowana zosta?a w FB nr 4, a uczestnikami byli uczniowie

SP nr 10. W dniu 18 pa?dziernika prelekcje oby?y si? w FB nr 2, gdzie uczestni

kami byli uczniowie SP nr 3 i w FB nr l, gdzie zaproszono uczniów SP nr 4.

Du?ym wzbogaceniem programu by?y warsztaty biblioterapeutyczne realizowane

przez biblioterapeutki z Biblioteki Pedagogicznej w Zamo?ciu. Prowadz?ce - Barbara

Mazurek i Barbara K?dzio?ka podj??y temat przemocy i agresji, ??cz?c ró?ne formy

aktywno?ci - czytanie, rysowanie, ruch, muzyk?. W dniu 5 pa?dziernika warsztaty

ph. Nikt nie jest samotn? rrysp? zorganizowane zosta?y w FB nr 3, uczestnikami któ

rych by?y dzieci ze SP nr 9. Warsztaty ph. Czy mój pazur rz?dzi mn?? zorganizowane

zosta?y w Oddziale dla Dzieci i M?odzie?y (6 pa?dziernika) dla uczestników sobot

nich zaj??. Temat Agresja
-

czy umiem sobie z ni? poradzi?? podj?ty zosta?

w FB nr 6, w dniu 23 pa?dziernika. Uczestnikami byli uczniowie SP nr 8.

Ponadto uczniów zamojskich szkó? podstawowych i gimnazjalnych zaproszono

do udzia?u w konkursie plastycznym Mam wyb?rl, którego celem by?o propagowanie

zdrowego stylu ?ycia i rozwijanie talentów plastycznych u m?odych ludzi. Zadaniem

konkursowym by?o namalowanie pracy plastycznej prezentuj?cej alternatywne formy

aktywno?ci, w odniesieniu do uzale?nie?. Na konkurs nap?yn??y 222 prace, z których
25 uhonorowano nagrodami i wyró?nieniami. Docenione przez komisj? konkursow?

prace zaprezentowano na wystawie pokonkursowej ph. "M?dre wybory" oraz w ilu

strowanym kalendarzu na rok 20 13.

Program Ksi??ka uczy, bawi, inspiruje zrealizowany zosta? w ramach Miejskiego

Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych. Edukacyjna
oferta biblioteki cieszy?a si? du?ym zainteresowaniem. W zorganizowanych 93 im

prezach udzia? wzi??o oko?o 2700 osób.

Joanna Ko?tun, Ksi??nica Zamojska

---------+<>+---------
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Solidarny i odpowiedzialny spo?ecznie {'
- wyró?nienie dla tych, którzy nie musz?, ale chc? wspiera?

potrzebuj?cych pomocy

Nawet skromna pomoc jest zawsze lepsza
od wielkiego wspó?czucia

W?adys?aw Loranc

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepe?nosprawnym "Krok za Kro

kiem" w Zamo?ciu powsta?o w 1990 r. z inicjatywy rodziców, opiekunów
i przyjació? dzieci n.iepe?nosprawnych. Prowadzi dzia?alno?? unikaln? w skali

kraju w zakresie zintegrowanej rehabilitacji, edukacji i wsparcia spo?ecznego
dzieci z uszkodzeniem mózgu na terenie miasta Zamo?? i Zamojszczyzny.

Poprzez swoje ogólnopolskie dzia?ania Stowarzyszenie od wielu lat uczestni

czy w tworzeniu rozwi?za? systemowych na rzecz osób niepe?nosprawnych.

Swoj? opiek? obejmuje 2000 osób i ich rodzin. Przewodnicz?ca Stowarzy
szenia Maria Król otrzyma?a za swoj? dzia?alno?? wiele odznacze?, w?ród

nich honorow? nagrod? Rzecznika Praw Dziecka, za likwidowanie barier

z jakimi na co dzie? borykaj? si? niepe?nosprawni zabiegaj?c o pe?ne uczest

nictwo w ?yciu spo?ecznym. 2012 roku Stowarzyszenie zosta?o nagrodzone

Ogólnopolskim Superlodo?amaczem za dzia?ania, które s?u?? rozwijaniu

umiej?tno?ci samodzielnego ?ycia osób niepe?nosprawnych, a tak?e podnosz?

poziom ?wiadomo?ci spo?ecznej w kwestii tolerancji i akceptacji w stosunku

do osób niepe?nosprawnych.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepe?nosprawnym "Krok za Kro

kiem" w 2012 roku realizowa?o projekt Gala Aktywnych i Solidarnych 2012,
nad którym honorowy patronat obj?? Marsza?ek Województwa Lubelskiego

Krzysztof Hetman. Projekt ma by? kontynuowany tak?e w latach nast?pnych.

G?ównym jego celem jest zach?cenie osób niepe?nosprawnych do coraz wi?k

szej aktywno?ci, poprzez nagradzanie tych, którzy pomimo przeciwno?ci lo

su, osi?gaj? sukcesy. W ramach tego projektu wyró?niane s? tak?e osoby
i podmioty (instytucje, administracja) najbardziej aktywnie wspieraj?ce dzia

?ania na rzecz osób niepe?nosprawnych. W tym gronie znalaz?a si? Ksi??nica

Zamojska im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu. Wniosek o wy

ró?nienie statuetk? Solidarny i Odpowiedzialny Spo?ecznie 2012 O?rodka

Czytelnictwa Niepe?nosprawnych Ksi??nicy Zamojskiej wp?yn?? do Kapitu?y
Gali Aktywnych i Solidarnych 2012 od dyrekcji i opiekunów O?rodka Rehabi

litacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego, ul. Orlicz-Dreszera 14 w Zamo?ciu.
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Dnia 3 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Delegatury Urz?du Wojewódz

kiego w Zamo?ciu, podczas uroczystej gali, statuetk? odebra?a Danuta Wójcik -

kierownik O?rodka Czytelnictwa Niepe?nosprawnych Ksi??nicy Zamojskiej. Zo

sta?a: ona przyznana w kategorii: podmioty wspieraj?ce, za "niezwyk?? wra?li

wo?? na problemy dzieci i m?odzie?y z niepe?nosprawno?ci? oraz za szczególn?

postaw? pe?n? zrozumienia i ch?? niesienia pomocy".

Danuta Wójcik, Ksi??nica Zamojska

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

XVIII Dni Kultury Chrze?cija?skiej
w Ksi??nicy Zamojskiej

Organizacja Dni Kultury Chrze?cija?skiej w Zamo?ciu si?ga 1995 roku. Przez

kolejne lata odbywa?y si? pod nazw? Tydzie? Kultury Chrze?cija?skiej. Inicjato
rem i organizatorem przedsi?wzi?cia by?o Katolickie Stowarzyszenie Inteligen

cji, pó?niej Rada Ruchów i Stowarzysze? Katolickich Diecezji Zamojsko

Lubaczowskiej. W organizacj? Tygodnia Kultury Chrze?cija?skiej w??czaj? si?

parafie, szko?y i instytucje kultury.
Od wielu lat w przedsi?wzi?ciu uczestniczy Ksi??nica Zamojska, organizuj?c

wyk?ady, spotkania autorskie, wystawy. M.in. w bibliotece mia?y miejsce:
- spotkania autorskie i wyk?ady: spotkanie z ks. pra?atem Grzegorzem Paw?ow

skim i promocja jego ksi??ki S?uga Mesjasza (2005); Wyspy szcz??liwe - spotka
nie z poet? ks. prof. Krzysztofem Guzowskim z Katolickiego Uniwersytetu Lu

belskiego (2006); Wyzwania kultury chrze?cija?skiej dzi? - wyk?ad Kazimierza

Sza?aty z Uniwersytetu Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w Warszawie (2007);

spotkanie z Wand? Pó?tawsk?, autork? ksi??ki Beskidzkie rekolekcje. Dzieje przyja?ni

ksi?dza Karola Wojty?y z rodzin? Pó?tawskich (2010); spotkanie z ks. Krzysztofem
Guzowskim i promocjajego tomiku poezji Oczy (2011);
-

wystawy: Miejsca przepe?nione Jego obecno?ci? i pokojem. Pomniki Jana Paw

?a 11 w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (2009); Przestrze? sakralna w historii

i obecnie w projektach architektów Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (2009);
List Boga do cz?owieka -

wystawa ró?nych wyda? Biblii (2010); Nauczanie Jana

Paw?a 11 (2010); B?ogos?awiony Jan Pawe? 11 na widokówkach i kartkach pocz

towych (2011); Dobro raz dane powraca
-

wystawa po?wi?cona ?yciu i dzia?al

no?ci Matki Teresy z Kalkuty (2011).

Ksi??nica Zamojska, podczas obchodzonych po raz osiemnasty Dni Kultury

Chrze?cija?skiej, przybli?y?a mieszka?com Zamo?cia temat drewnianej architek-
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tury sakralnej. Jego popularyzacji s?u?y?y: wyk?ad Drewniana architektura sa

kralna w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej oraz wystawa Drewniana architektu

ra sakralna w grafice Kazimierza Zbigniewa ?o?skiego.
We wprowadzeniu do spotkania, które mia?o miejsce 15 listopada w bibliote

ce, ks. biskup dr Marian Rojek - ordynariusz Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
zwróci? uwag? na duchowy i materialny wymiar kultury oraz jej chrze?cija?skie
korzenie.

Dr Piotr Kondraciuk -

zast?pca dyrektora Muzeum Zamojskiego, w wyk?a
dzie obrazowanym barwnymi slajdami omówi? rozwój budownictwa cerkiewne

go, poczynaj?c od naj starszych rozwi?za? budowli w uk?adzie trójdzielnym, po

przez typowe dla tego obszaru cerkwie kopu?owe. Zwróci? uwag? na transforma

cje, jakie nast?pi?y w budownictwie cerkiewnym po synodzie zamojskim

(1720 r.) oraz zmiany, jakie dokona?y si? pod wp?ywem rosyjskiego prawos?a
wia, po kasacie unii brzeskiej (1875 r.) na obszarze obj?tym zaborem rosyjskim.

Wyk?adowca omówi? tak?e drewniane ko?cio?y katolickie, zwracaj?c uwag? na

ich unikatowe formy konstrukcyjne, powtarzaj?ce rozwi?zania stosowane w bu

downictwie murowanym (ko?cio?y w Tomaszowie Lubelskim, Górecku Ko?ciel

nym, Krzeszowie, Dubie, Nieliszu). Wskaza? na kontynuacj? tradycji budownic

twa drewnianego w architekturze wspó?czesnej, przywo?uj?c przyk?ady ko?cio

?ów w Bondyrzu, Krynicach, Bukowej i Ró?a?cu.

Prezentowana wystawa (12 listopada - 21 grudnia) zgromadzi?a 92 linoryty

przedstawiaj?ce drewnian? architektur? sakraln? z powiatów: bialskiego, hrubie

szowskiego, bi?gorajskiego, tomaszowskiego, lubaczowskiego, przemyskiego,

bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, brzozowskiego, jasielskiego, gorlickiego,

nowos?deckiego, tarnowskiego oraz ze S?owacji i Ukrainy, w?ród nich 10 eksli

brisów z elementami architektury drewnianej. Eksponaty pochodzi?y ze zbiorów

Jadwigi ?o?skiej i Stanis?awa Rudego. Znalaz?y si? na niej tak?e ekslibrisy po

?wi?cone pami?ci Kazimierza ?o?skiego -

wykonane przez jego przyjació?, arty

stów polskich - Rajmunda Aszkowskiego, Ryszarda Bandosza, Karin? Kopczy?

sk?-Janiszewsk?, Agnieszk? Lipsk?, Piotra Zieli?skiego.
Posta? grafika i jego twórczo?? przedstawi? zamojski kolekcjoner i pomys?o

dawca wystawy, Stanis?aw Rudy. Kazimierz Zbigniew ?o?ski urodzi? si? w Za

mo?ciu w 1940 roku. W 1959 r. uko?czy? Pa?stwowe Liceum Sztuk Plastycz

nych w Jaros?awiu. Pracowa? jako nauczyciel zawodu w Zespole Szkó? Budow

lanych w Zamo?ciu oraz dekorator w ró?nych zamojskich instytucjach. W swojej
twórczo?ci artystycznej preferowa? malarstwo i grafik?, w tym g?ównie linoryt.

Znany by? przede wszystkim jako twórca ekslibrisów, których wykona? ponad
5 tysi?cy. Kazimierz ?o?ski wykona? tak?e znaczn? liczb? wi?kszych form gra

ficznych - linorytów i drzeworytów, ukazuj?cych pi?kno architektury i zabyt
ków. Jego twórczo?? prezentowana by?a na licznych wystawach krajowych i za

granicznych. Bra? udzia? w wielu konkursach plastycznych. Ekslibrisy i grafiki
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Kazimierza ?o?skiego znajduj? si? w wielu kolekcjach pa?stwowych i prywat

nych. Obdarowa? nimi tak?e szereg osób i instytucji, dedykowanymi im znakami

graficznymi. W 2008 r. Kazimierz ?o?ski odznaczony zosta? Srebrnym Krzy?em

Zas?ugi za dzia?alno?? w sferze popularyzacji kultury plastycznej oraz upo

wszechnianie zabytków ?odzi. Zmar? 21 maja 2011 roku. Jako jedn? z ostatnich

prac wykona? ekslibris dla Ksi??nicy Zamojskiej - 90 lat biblioteki publicznej
w Zamo?ciu. 1921-2011.

Ksi??nica przygotowa?a tak?e wystaw? Kolegiata Zamojska. 20 rocznica

ustanowienia ko?cio?a katedralnego, na której zgromadzone zosta?y publikacje
i fotografie po?wi?cone tej ?wi?tyni, pochodz?ce ze zbiorów regionalnych biblio

teki.

Dni Kultury Chrze?cija?skiej nale?? do sta?ych przedsi?wzi??, w których

uczestniczy biblioteka. Celem organizowanych spotka? z kultur? chrze?cija?sk?

jest jej popularyzacja.

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

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

x

Ferie z Tuwimem

Zamojskie instytucje kultury przygotowa?y dla m?odych mieszka?ców Zamo

?cia bogat? ofert? sp?dzenia ferii zimowych 2013 pod has?em "Ferie w Zamo

?ciu". Wzorem lat ubieg?ych Ksi??nica Zamojska im. Stanis?awa Kostki Zamoy

skiego w??czy?a si? w t? akcj? programem "Ferie w Bibliotece". Tematem prze

wodnim feryjnych zaj?? bibliotecznych by?a twórczo?? Juliana Tuwima. Sze??

dziesi?ta rocznica ?mieci poety oraz setna rocznica debiutu literackiego to dwa

powody, dla których Sejm Rzeczpospolitej og?osi? rok 2013 rokiem Juliana Tu

wima. W ca?ym kraju zosta?y podj?te ró?nego rodzaju inicjatywy maj?ce na celu

uczczenie wielkiego Polaka oraz przybli?enie postaci szerszej rzeszy odbiorców.

Tym sposobem biblioteki Ksi??nicy Zamojskiej w??czy?y si? te? w obchody

tych?e wydarze? rocznicowych.

Zaj?cia biblioteczne realizowane podczas ferii 2013 przez Oddzia? dla Dzieci

i M?odzie?y oraz biblioteki filialne nr l, 2, 3, 4 i 6 przebiega?y pod wspólnym
has?em Bawimy si? z Tuwimem i oparte by?y na bogatym dorobku twórczo?ci dla

dzieci Juliana Tuwima. Zorganizowano ogó?em 28 spotka?, w których uczestni

czy?o 286 uczestników - uczniów zamojskich szkó? podstawowych, sp?dzaj?cych
czas wolny od nauki w mie?cie.

Uczestnikami zaj?? w FB nr l by?y dzieci z osiedli nale??cych do Spó?dzielni

Mieszkaniowej im. 1. Zamoyskiego. Zaj?cia odbywa?y si? we wtorki i czwartki,
w czterech spotkaniach wzi??o udzia? 54 uczestników w wieku 7-13 lat. W spo-
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tkaniach wykorzystywano ró?norodne sprawdzone formy pracy z m?odym czy

telnikiem tj. g?o?ne czytanie, zaj?cia plastyczne, ogl?danie filmów, s?uchanie

odg?osów ptaków (z p?yt CD) itp. Zaj?cia biblioteczne odbywa?y si? po tytu?ami

"W brzozowym gaju", "Dzieci?ce marzenia", "Niedu?e podró?e", Maluj? i po

dziwiam". Na zako?czenie ka?dego spotkania dzieci otrzymywa?y drobne upo

minki i s?odki pocz?stunek. "Ferie w bibliotece 2013" zosta?y dofinansowana

kwot? 280 z? ze ?rodków Spó?dzielni Mieszkaniowej im. 1. Zamoyskiego.
W FB nr 2 zaj?cia biblioteczne odbywa?y si? dwa razy w tygodniu - w ponie

dzia?ki i czwartki. Wzi??o w nich udzia? 31 uczestników. Dzieci recytowa?y zna

ne i lubiane wiersze poety, bra?y udzia? w inscenizacjach, zaj?ciach plastycznych,
zabawach ruchowych. Spotkania w czasie ferii nosi?y tytu?y "Zabawy nie od pa

rady",,,Z poezj? pod r?k?", "Gdzie mieszka bajeczka?", "Czarodziejskie strofy".

Program zaj?? prowadzonych w FB nr 3 obejmowa? g?o?ne czytanie, zaj?cia

plastyczne, mini teatrzyk, koncert na cymba?kach. Zaj?cia, na podstawie weso?ej,

dowcipnej poezji J. Tuwima, spotka?y si? z aktywnym odbiorem m?odych czytel
ników. ?wiadczy o tym liczba uczestników zaj?? feryjnych. Ogó?em w spotka
niach: "Chrupi?ca rzepka i kto? na przyczepk?", "Nasz kolega - ma?y Bambo",

"Jedzie poci?g z daleka ... ", "Koncert u S?onia Tr?balskiego" udzia? wzi??y
64 osoby. Na zako?czenie ka?dych zaj?? dzieci otrzymywa?y s?odycze, a na fina?

ferii z Tuwimem drobne upominki rzeczowe.

"Zabawy w Tuwimem" w FB nr 4 realizowane podczas czterech spotka?

(13.02, 14.02,20.02,21.02) zgromadzi?y ogó?em 35 uczestników - dzieci w wie

ku szkolnym korzystaj?cych z zimowego wypoczynku oraz dzieci ze ?rodowi

skowego Ogniska Wychowawczego w Zamo?ciu. Konkursy czytelnicze, pla

styczne, gry zorganizowane na podstawie wierszy poety ("Czy znasz wiersze

J. Tuwima?", "Lokomotywa") cieszy?y si? pozytywnym odbiorem, dostarczaj?c
dzieciom wspania?ej zabawy.

.

M?odzi czytelnicy FB nr 6 uczestniczyli w 4 spotkaniach odbywaj?cych si?
w czasie ferii zimowych. By?y one równie? po?wi?cone popularyzacji twórczo?ci

Juliana Tuwima. Imprezy mia?y charakter zabawny i pouczaj?cy. Do realizacji

projektu "Bawimy si? z Tuwimem" wykorzystano sprawdzone formy pracy

tj. konkursy literackie, plastyczne, gry, zabawy. Zaj?cia biblioteczne zatytu?owa
ne "Stoi na stacji...", "Marzenia Dyzia", "K?opoty z pami?ci? S?onia Tr?balskie

go" gwarantowa?y wspania?? zabaw?. Spotkania odbywa?y si? dwa razy w tygo

dniu (we wtorki i czwartki). Uczestniczy?o w nich ogó?em 48 osób - m?odych
mieszka?ców osiedla Karolówka.

W Oddziale dla Dzieci i M?odzie?y zaj?cia w czasie ferii odbywa?y si? cztery

razy w tygodniu w godz. 11.00-13.00. Ich uczestnikami byli uczniowie zamoj
skich szkó? podstawowych. Zorganizowano osiem imprez, w których udzia?

wzi??y 54 osoby. Do promowania twórczo?ci Juliana Tuwima wybrano zarówno

utwory popularne, jak te? mniej znane. Przygotowano bardzo urozmaicony pro-
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gram, w którym znalaz?y si? m.in. warsztaty biblioterapeutyczne "K?amstwo ma

krótkie nogi", cykl zabaw edukacyjnych "Kolorowa ciuchcia", konkurs plastycz

ny .Papierowy s?o?" oraz konkurs czytelniczy .Zabawy z Tuwimem". Na zako?

czenie "Ferii w bibliotece" wszystkie dzieci otrzyma?y upominki - pluszowe ma

skotki.

Program bibliotecznych zaj?? feryjnych oparty na twórczo?ci Tuwima by?

bogaty i ró?norodny. W po??czeniu z niespodziankami w postaci upominków
i s?odkiego pocz?stunku gwarantowa? dzieciom ?wietn? zabaw?. Zaj?cia eduka

cyjne wzbogacone zosta?y dodatkowo wystawami po?wi?conymi Julianowi Tu

wimowi, które prezentowa?y biografi? oraz dorobek literacki poety.

Alicja Nizio?, Ksi??nica Zamojska
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IdRELACJE
Warsztaty III stopnia z zakresu biblioterapii

W dniach 5 - 7 kwietnia 2013 roku odby? si? kurs trzeciego stopnia z zakresu

biblioterapii, zorganizowany przez Bibliotek? Pedagogiczn? w Zamo?ciu - Filia

w Bi?goraju. Zaj?cia prowadzi?a dr Wanda Matras-Mastalerz, pracownik nauko

wy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, nauczyciel biblioterapii Polskie

go Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wroc?awiu.

Definicji biblioterapii jest bardzo wiele, jednak najcz??ciej przytaczan?jest ta

zaproponowana. przez R. J. Rubin. Autorka definiuje biblioterapi? "jako program

aktywno?ci oparty na interaktywnych procesach zastosowania drukowanych
i niedrukowanych materia?ów, zarówno wyobra?eniowych, jak i informacyjnych,

u?atwiaj?cy przy pomocy bibliotekarza lub innego profesjonalisty osi?ganie

wgl?du w normalny rozwój lub dokonywanie zmian w zaburzonym zachowa-
. ,,1

mu .

Biblioterapi? podzielono na:

• kliniczn? -

przeznaczon? dla osób chorych fizycznie, b?d? psychicznie. Ta

forma biblioterapii jest uzupe?nieniem terapii medycznej lub technik? wspomaga

j?c?, stosowan? w przebiegu psychoterapii. Prowadz? j? specjali?ci z dziedziny

medycyny, psychologii,
•

wychowawcz? (ogólnorozwojow?) -

przeznaczon? dla osób zdrowych, ale bo

rykaj?cych si? z ró?nymi problemami. Jest ona samodzieln? sztuk? prowadzon?

przez bibliotekarzy, nauczycieli, pedagogów, którzy poprzez odpowiednio do

bran? lektur? zwi?kszaj? samo?wiadomo?? jej uczestników, wspomagaj? ich

rozwój i samorealizacj? oraz pomagaj? w poszukiwaniu optymalnych rozwi?za?

problemów ?yciowych.
• instytucjonaln?, która jest po??czeniem biblioterapii klinicznej i wychowawczej.
Prowadzona jest ona w sposób systematyczny i zorganizowany w ró?nego rodza

ju instytucjach np. Domach Dziecka, Domach Kultury itp. Prowadz?j? zarówno

lekarze jak i biblioterapeuci.
W biblioterapii ksi??ka jest narz?dziem sprawczym. To ona pomaga zapo

mnie? o codziennych k?opotach, mo?e pomóc w rozwi?zaniu nurtuj?cych pro

blemów, przywróci? równowag? wewn?trzn? i poprawi? samopoczucie. Odpo
wiednio dobrana lektura wzbogaca wyobra?ni?, s?u?y samorealizacji, u?atwia

zmian? przekona?, wp?ywa na popraw? poczucia w?asnej warto?ci, akceptacj?
siebie ijest bogatym ?ród?em wzorów my?lenia, prze?ywania i zachowania.

l
Borecka I., Biblioterapia w szkole. Poradnik dla nauczycieli, Legnica 1998, s. 7.
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Mówi?c o roli ksi??ki w procesie oddzia?ywania biblioterapeutycznego nie

wolno zapomnie? o samej postaci biblioterapeuty. Powinien by? on osob? budz?

c? zaufanie i rozumiej?c? problemy uczestników terapii, jak równie? nigdy
w ?aden sposób nie powinien narzuca? w?asnych pogl?dów czy rozwi?za?. Jako

specjalista musi posi??? umiej?tno?? odpowiedniego doboru literatury zgodnie
z za?o?onym celem biblioterapeutycznym, a tak?e w celu lepszego przepracowa
nia danego problemu ??czy? ró?norodne formy i techniki np. pedagogik? zabawy,

plastykoterapi?, arteterapi?, dram?, muzykoterapi? itp.

G?ównym celem warsztatów trzeciego stopnia z zakresu biblioterapii by?o po

szerzenie wiedzy z zakresu doboru i wykorzystania bogatego zestawu ksi??ek,
tekstów literackich, spotów, filmików, które mo?na wykorzysta? organizuj?c
warsztat biblioterapeutyczny, rozwijanie umiej?tno?ci samodzielnego prowadze
nia zaj?? biblioterapeutycznych w bibliotekach, ?wietlicach, przedszkolach, oraz

poznanie podstawowych zagadnie? dotycz?cych metod stymulacji pami?ci
i technik szybkiego czytania.

Jednym z zagadnie? poruszanych podczas kursu by?o omówienie warsztatu

biblioterapeutycznego na temat tolerancji. Zwrócenie uwagi na ten w?a?nie

aspekt zwi?zane jest z og?oszeniem roku 2014 - Rokiem Tolerancji w ca?ej Unii

Europej skiej.

Organizuj?c powy?szy warsztat warto zwróci? uwag? na:

1. .Pana Wre dzika", bohatera ksi??ek Grzegorza Kasdepke pt. Kacperiada.

Opowiadania dla ?obuzów i nie tylko, czy Kacper z szuj/ady. Na kanwie powy?

szych tekstów mo?emy pracowa? z dzie?mi (w wieku przedszkolnym, jak rów

nie? w klasach 1-3), poruszaj?c nast?puj?ce kwestie:

- tolerancja - wada czy zaleta?

- jak wygl?da? by ?wiat pe?en Wredzików?

- czasami jednak warto by? nietolerancyjnym, ale tylko dla Wredzików (nie zga-

dza? si? na przejawy dyskryminacji, otwarcie przeciwstawia? si? wszelkim for

mom szykanowania).
2. Pana .Potwora ...

"

bohatera Ma?ej encyklopedii domowych potworów Sta

nislava Marjanovi?a, Ksi??ka (nie tylko o tolerancji) doskonale nadaje si? dla

dzieci m?odszych, ale równie? mo?emy wykorzysta? j? do pracy ze starsz? m?o

dzie??. Znajduj? si? w niej opis, cechy i ilustracje a? dwudziestu ró?nych potwo

rów, m.in. Gierkomaniaka Ekranowego -

potwora gier komputerowych, K?ótliw

ca i Swarliwca czyli bli?niaczych potworów swarów i niesnasek oraz Trio Tu

miwisistów: Leniuchella, JutroFutro i Narzekandra, które doskonale pasuj? do

poprowadzenia zaj?? na temat krytycyzmu, ze wskazaniem, ?e jest on bardzo

dobry, ale tylko wtedy gdy jest konstruktywny (krytykuj?c co? mam swój pomys?

jak co? zmieni?). Rozmawiaj?c o potworach sprawdzamy, czy który? z nich nie

mieszka w nas samych.
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3. Ma?? ksi??k? o tolerancji Magdaleny ?rody, która jest doskona?ym porad
nikiern do poprowadzenia warsztatów na podejmowany temat. Mimo, i? wydana
zosta?a ona w serii Bez tabu to zachwyca pi?knym, eleganckim j?zykiem i posia
da bardzo konkretne informacje na temat rozwoju tolerancji na ?wiecie. Autorka

przywo?uje tu definicj? tolerancji, a tak?e wiele cytatów na jej temat, m.in. s?owa

Voltera uwa?anego za ojca tolerancji: Nie zgadzam si? z Twoimi pogl?dami, ale

do ko?ca ?ycia b?d? walczy?, o to, aby? mial prawo je g?osi?.
4. Opowiadanie pt. Potwór Bruno Ferrero, które mo?emy wykorzysta? do

warsztatów z dzie?mi (odbierane jest ono w sposób dos?owny, a tytu?owy Potwór

uto?samiany np. ze Smokiem Wawelskim), jak równie? z m?odzie?? czy doro

s?ymi, którzy doskonale czytaj? metafory zawarte w tek?cie. Ka?dy z nas niejed
nokrotnie wyobra?a sobie takiego potwora, bo go tak naprawd? nie zna, bo jest

odmienny od tego z czym dotychczas si? spotka? (np. dyskryminacja rasowa,

narodowo?ciowa). Doskona?ym uzupe?nieniem zaj?? mo?e by? film Django Qu
entina Tarantino, ukazuj?cy jak odbierano kiedy? czarnoskóre osoby. Wszystko
to mo?e by? podstaw? do poprowadzenia zaj?? na temat ró?nimy si? pi?knie lub

jeste?my ró?ni, jeste?my równi.

5. Bajk? o Czterokolorowym Czterokraju Ireny Boreckiej, która stanowi zna

komity materia? do przeprowadzenia zaj?? pod has?em: Granice ograniczaj?!

Dziel?c dzieci na cztery zespo?y: zielony, niebieski, czerwony i ?ó?ty, tworzymy

cztery odr?bne pa?stwa pilnuj?ce swoich granic. Jednak gdy za spraw? Zielonka

granice znikaj? "marzenia dzieci staj? si? kolorowe" tak jak ich stroje, które wy

mieniaj? mi?dzy sob?, kolorowe potrawy czy twarze, na które przyklejaj? kolo

rowe piegi Pana Kleksa. Doskona?? technik?, która sprawdza si? w realizacji po

wy?szych zaj?? jest drama.

6. Opowiadanie pt. Ada? ma na/aga z ksi??ki pt Bezpieczna Bajka, które jest

przyk?adem nietolerancji, ze strony rówie?ników. Problem stanowi tu odrzucenie

przez klas? szkoln? ch?opca z nadwag?. Recept? na smutki staje si? dla bohatera

jedzenie i kolejne batoniki. Wszystko to tworzy zamkni?ty kr?g. Lekiem na nie

tolerancj? staje si? przyja??.
7. Problem tolerancji seksualnej, który poruszaj? ksi??ki: Król i król Lindy de

Haan, Stem Nijland oraz Z Tango jest nas troje Petera Parnell'a i Justina Ri

chardsona. Tematyk? prze?amywania spo?ecznych tematów tabu poruszaj? rów

nie? pozycje: Ksi??niczka w papierowej torbie Roberta Munsch'a, O królewnie,

która chciala je?dzi? kopark? Janusza Wilczy?skiego czy Igor i lalki Piji Lan

denbaum. Ksi??ki mówi?ce na temat tolerancji seksualnej, czy te? ró?nych od

mienno?ci prze?amuj?cych dotychczasowe stereotypy dotycz?ce postrzegania

okre?lonych p?ci s? odbierane przez naj m?odszych czytelników jako naturalne

i normalne. To doro?li s? uwi?zieni w ramach pewnych zasad spo?ecznych i wszystko

to, co od nich odbiega jest ?le widziane. Jednak mimo to, rodzic ma prawo do infor

macji zawartej na ok?adce ksi??ki na temat tego, czego dana pozycja dotyczy.
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Jako g?ówny sprawca procesu wychowawczego swojego dziecka powinien on

uzyska? rzeteln? informacj? na temat tre?ci zawartych w ksi??ce i sam zdecydo

wa?, czy chce je przekaza? swojemu dziecku, czy nie. W Polsce, niestety nie ma

obowi?zku pisania na ksi??ce krótkiej notki na temat istoty zawartego w niej

problemu. Jedne pozycje ksi??kowe j? posiadaj?, a inne niestety nie. A powinno
tak by? zw?aszcza wtedy je?eli jest to ksi??ka zaanga?owana.

8. Ksi??ki Ireny Ko?mi?skiej i El?biety Olszewskiej pt. Z dzieckiem w ?wiat

warto?ci oraz Wychowanie przez czytanie. Autorki przekonuj?, ?e tolerancji
i akceptacji mo?na si? nauczy?, nale?y jedynie u?ywa? j?zyka, który nie krzyw

dzi, nie przywo?uje stereotypów i uprzedze?. Skuteczn? broni? mo?e by? wy

?mianie stereotypu poprzez ukazanie jego bezzasadno?ci i komiczno?ci uogól
nie?, na których jest oparty.

Doskona?ym przyk?adem wykorzystania humoru w literaturze dla dzieci jest
Historia Guzio/ka Katarzyny SzeIigi, która opowiada o ró?nych przygodach bo

hatera (Z?o?nika, Ba?aganiarza itp.) i mówi jak w zabawny, a zarazem skuteczny

sposób rozmawia? z dzieckiem o ró?nych problemach. Jest to równie? doskona?y
zbiór gotowych scenariuszy zaj?? do pracy z dzie?mi.

Kolejny etap zaj?? rozpocz?? si? prezentacj? krótkiego filmu pt. "Si?a s?ów"

(http://www.youtube.com/watch?v=ibeKV8UEI8I, dost?p dn. 11.04.2013). Sta

nowi? on swoisty wst?p do ksi??ki Reginy Brett pt Bóg nigdy nie mruga.

50 lekcji na trudniejsze chwile w ?yciu. Jest to doskona?y materia? do poprowa

dzenia ca?ego cyklu warsztatów z m?odzie??, doros?ymi czy seniorami. Lekcja

pierwsza ?ycie jest niesprawiedliwe, ale i tak jest dobre jest wynikiem ?ycio

wych do?wiadcze? autorki, która w?asnym przyk?adem pokazuje, jak wa?na

w naszej egzystencji jest si?a s?ów, ich odpowiedni dobór i wiara w to, ?e

wszystko potoczy si? po naszej my?li, cho?by dzi?ki basebaIIówce z napisem
LIFE IS GOOD.

.

W?ród ksi??ek i filmów, na kanwie których warto oprze? powy?szy warsztat

mo?emy wymieni?:
1. Cud w medycynie, ksi??k? (wykorzystywan? w biblioterapii klinicznej) na

pisan? przez wybitnych specjalistów z ró?nych dziedzin medycyny,
a przedstawiaj?c? historie ludzi, którzy wracali do zdrowia mimo, i? z medycz

nego punktu widzenia by?o to niemo?liwe. Lektura pokazuje si?? wiary i pozy

tywnego nastawienia do walki z chorob?, któr? u?atwi? mo?e zwyk?a czapka
z napisem ?ycie jest dobre.

2. Poradnik pozytywnego my?lenia Matthew Quick'a oraz film Davida

O. Russell'a pod tym samym tytu?em. Tu, swoist? terapi? stanowi taniec. To

dzi?ki niemu bohater zyskuje przyja??, mi?o?? i ?yciow? równowag?. Lektura

dobra do pracy ze starsz? m?odzie?? i doros?ymi. Wskazuje, i? nawet je?li pogu

bili?my si? w ?yciu to zawsze mo?emy znale?? w?a?ciw? drog?, je?li tylko ze-
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chcemy przyj?? pomocn? d?o?, uwierzymy, ?e kto? naprawd? chce nam pomóc
i jeszcze nie wszystko stracone.

3. Dary niedoskona?o?ci Brene Brown'a - ksi??k? dla tych, którzy maj? pro

blemy z perfekcjonizmem czyli o tym, jak przesta? si? przejmowa? tym, kim

powinny?my by?, a zaakceptowa? to, kim jeste?my. Doskona?a do pracy w ?e?

skim gronie. Uzupe?nieniem mo?e by? tu lekcja 26 z ww. ksi??ki Reginy Brett:

Ka?d? tak zwan? katastrof? kwituj s?owami: Czy za pi?? lat to b?dzie mia?o ja
kie? znaczenie?

4. W d?ungli pod?wiadomo?ci Beaty Pawlikowskiej, na kanwie której mo?e

my opracowa? ca?y warsztat do pracy z m?odzie??. Jest to doskona?y materia?,

który pozwala wyja?ni? za ile rzeczy tak naprawd? odpowiada nasza pod?wia
domo??.

5. Opowiadanie Ermy Bombeck Gdybym narodzi?a si? ponownie ... zamiesz

czone w ksi??ce Bruno Ferrero ?piew ?wierszcza polnego. Krótkie opowiadania
dla ducha. Tekst doskonale pasuje do prowokacji: otrzymujesz w darze 86400

sekund, co z nimi zrobisz zale?y od ciebie? Jest to znakomita podstawa do po

prowadzenia warsztatów na temat tego jak chcieliby?my prze?y? w?asne ?ycie,
a "chcie? to przecie? móc".

Kolejnym problemem poruszanym podczas zaj?? by?y zagadnienia promuj?ce

ksi??k? i czytelnictwo. Organizuj?c powy?szy warsztat warto zwróci? uwag? na

nast?puj?ce materia?y:
l. Ksi??k? "Przygoda ch?opca z ksi??k?" Bruno Ferrero, która mo?e stanowi?

podstaw? do sprowokowania rozmowy na temat po co mamy czyta?,
2. Film, który wygra? w konkursie na temat promocji czytelnictwa organizo

wanym przez Bibliotek? Narodow? Czytanie wci?ga,
3. Oficjalny spot: Czytaj! Zobacz wi?cej,
4. Pomys?ow? kampani? zrealizowan? w minimalistycznej estetyce gdzie ob

?miewana jest powszechna niewiedza na temat najpopulamiejszych bohaterów

i dzie? literackich. Zwie?czeniem powy?szego przedsi?wzi?cia jest strona:

www.Piktotlrafiki.com, na której znajduje si? seria grafik pod wspólnym has?em

Kto czyta nie b??dzi ... Warto czyta? oraz wiele zabawnych materia?ów do poka
zania na zaj?ciach.

Temat trudnych zwi?zków, problem prostytucji, sponsoringu, dziewczyn do

towarzystwa
- to kolejny aspekt poruszany na zaj?ciach. Przemoc w domu, nie

zrozumienie, problemy dorastania, brak nadziei i perspektyw, mi?o?? do niew?a

?ciwego m??czyzny lub te? zwyk?a troska o utrzymanie rodziny - to motywy,

które pchaj? kobiety do prostytucji. Jak temu zaradzi?, jak poruszy? ten trudny,
a zarazem bardzo istotny problem? Odpowied? mo?e stanowi? lekcja 14 z ksi??ki

Reginy Brett: Je?li musisz utrzymywa? swój zwi?zek w tajemnicy, nie powiniene?
w nim by?. Ksi??ki, na które warto zwróci? uwag? organizuj?c zaj?cia zwi?zane
z tym tematem to m. in.:
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1. Strefa ?wiat?a i Strefa cienia Wiktorii Zender,
2. Kobieta nie jest grzechem. Z siostr? Ann? Ba?chan o problemie prostytucji

i nie tylko rozmawia?a Katarzyna Wi?niewska.

Ostatnim zagadnieniem, które zosta?o poruszone podczas zaj?? by?a opaten

towanaprzez Tonego Buzana metoda szybkiego czytania, czyli umiej?tno?? czy

tania z szybko?ci? zwykle znacznie wi?ksz? od przeci?tnej. Przeci?tna szybko??

czytania doros?ego cz?owieka kszta?tuje si? na poziomie 180 ? 250 s?ów/minut?
i zwykle zwi?ksza si? w okresie studiowania do nawet 400 s?ów/minut?, by po

tem znów osi?gn?? przeci?tn? warto??. Ten przej?ciowy wzrost szybko?ci wi??e

si? z presj? wymuszaj?c? przeczytanie du?ej ilo?ci materia?u w krótkim czasie,

co ?wiadczy o dodatnim wp?ywie motywacji na efekty. Podczas czytania oko

ludzkie wykonuje trzy rodzaje ruchów:

1. Kaskady (ruchy skokowe) - oko przesuwa si? wówczas z jednego wyrazu

lub grupy wyrazów na inne. Wtedy nie czytamy. W tym czasie mózg odbiera

informacj?, rozkodowuje j? i ??czy z dotychczasow? wiedz?.
2. Fiksacje - to momenty, w których oko pozostaje nieruchorne. Wtedy czy

tamy.

3. Regresje - oko cofa si? raz jeszcze do przeczytanego wcze?niej tekstu.

Wynika to najcz??ciej z braku koncentracji, niezrozumienia tekstu lub wówczas

gdy tekst jest zbyt trudny.
Na szybko?? czytania maj? wp?yw nast?puj?ce elementy:
- u?ywanie podczas czytania wska?nika z czerwon? ko?cówk?, eliminuje regre

sje, zmniejsza obci??enie wzroku, u?atwia Wykorzystanie tzw. widzenia obwo

dowego, dzi?ki czemu czytamy szybciej,
- pozycja siedz?ca i u?o?enie kartki z czytanym tekstem pod k?tem 45 stopni, ok.

30 cm od oka (idealne jest u?o?enie tekstu na podpórce) poprawia szybko?? czytania.

Przy dobrej kondycji wzroku najszybciej czytamy tekst czarny na bia?ym tle,

z?o?ony czcionk? 12 pkt.
Do g?ównych przyczyn spowalniaj?cych czytanie mo?emy zaliczy?:

- wokalizacj? - czyli g?o?ne czytanie,
- subwokalizacj? - tzw. wewn?trzny lektor, czyli wymawianie w my?lach czytanych
s?ów,
- czcionk?: zbyt ma??, za du??, ozdobn?,
- kolor kartki inny ni? bia?y,
- kolor druku inny ni? czarny.

Istotne znaczenie przy czytaniu ma szeroko?? widzenia i postrzegania, im szersze

jest pole widzenia, tym ?atwiej posi?dziemy umiej?tno?? szybkiego czytania. Efek

tywne czytanie zale?ne jest równie? od antycypacji czyli domy?lania si? przez mózg

czytaj?cego znaczenia .poszczególnych wyrazów, rozumienia kontekstu s?ów. Im

wi?cej i systematyczniej czytamy, tym bogatszy posiadamy zasób s?ownictwa. Wów-
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czas nasz mózg jest w stanie czyta? od dwóch do kilku, nawet kilkunastu wyrazów na

raz.

Ka?dy z nas mo?e obliczy? swoje indywidualne tempo czytania ze wzoru:

(ilo?? wyrazów w czytanym tek?cie) x 60 sek,

Tempo czytania na minut?
=

czas czytania tekstu w sekund?

(mierzymy czas podczas czytania a nast?pnie
przeliczamy go na sek.)

Oczywi?cie szybko?? czytania musi przek?ada? si? na jak najlepsze zrozumienie

tekstu.

Powy?sz? teori? uzupe?ni?y liczne ?wiczenia np. indywidualny test szeroko?ci po

la widzenia, mentalny trening aktywizacyjny, test na dominuj?cy rodzaj wyobra?ni,
test szybko?ci czytania ze zrozumieniem itp., dzi?ki którym ka?dy z uczestników

móg? pozna? na ile jego czytanie jest efektywne i co mo?e zrobi? by jeszcze udosko

nali? t? efektywno??.
Podsumowaniem zaj?? by?o zaprezentowanie przez ka?dego z uczestników w?a

snej ksi??ki, takiej, któr? chcia?by wykorzysta? we w?asnej pracy biblioterapeutycz

nej, ze wskazaniem czym si? kierowa? w wyborze danej lektury. Zaj?cia zako?czy?a
zabawa pt. ,,Biblioteka", która po tak wielu wra?eniach zwi?zanych z ciekaw? orga

nizacj? warsztatu biblioterapeutycznego, sta?a si? doskona?ym odpr??eniem dla

wszystkich uczestników.

Joanna Grabczak, Ksi??nica Zamojska

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

Seminarium wyjazdowe
dla bibliotekarzy pracuj?cych z dzie?mi i m?odzie??

10 kwietnia 2013 r., w ramach przygotowa? do obchodów Roku Osób Niepe?no

sprawnych, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima ?opaci?skiego w Lu

blinie zorganizowa?a seminarium wyjazdowe dla bibliotekarzy pracuj?cych z dzie?mi

i m?odzie??.
W programie wyjazdu by?o zwiedzanie niedawno otwartego, pierwszego

w Polsce Muzeum dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz "Niewidzial

nej Wystawy", umo?liwiaj?cej do?wiadczenie ?wiata z pozycji osoby niewidomej.
Muzeum dla Dzieci im. Janusza Korczaka mie?ci si? w Pa?stwowym Muzeum

Etnograficznym w Warszawie. Posiada bogat? ofert? edukacyjn?, dostosowan? do

zwiedzania dla grup zorganizowanych (szkó?, przedszkoli, odwiedzin rodzinnych),
a tak?e zwiedzaj?cych indywidualnie. Podzielone jest na pi?? niezwykle urokliwych
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sal, w których mali go?cie mog? si? bawi?, uczy?, tworzy?, s?ucha? bajek i opowie
?ci.

Przebywaj?c w Muzeum dzieci odkrywaj? ?wiat, poznaj? kultury - tradycyjne
i wspó?czesne, przedmioty i zjawiska z ró?nych kontynentów. Dowiaduj? si? czym

jest muzeum, kto w nim pracuje, jak si? po nim porusza?. Mog? dotkn?? ka?dego

eksponatu, a przez to zaspokoi? swoj? ciekawo?? i znale?? odpowiedzi na wiele py

ta?. Wizyta w Muzeum jest tak?e okazj? do poznania sylwetki Janusza Korczaka -

jego patrona oraz dyskusji na temat sformu?owanych przez niego praw dziecka.

Kolejnym punktem seminarium by?o zwiedzanie "Niewidzialnej Wystawy", któ

ra mie?ci si? w budynku Millenium Plaza w Warszawie. Wystawa sk?ada si? z dwóch

cz??ci - "widzialnej" i "niewidzialnej". Pierwsza wno?liwia poznanie zasad alfabetu

Braille'a i przedmiotów codziennego u?ytku, których zadaniem jest u?atwienie ?ycia
osobom niewidomym i niedowidz?cym. Obrazuje, w jaki sposób zdobywaj? wiedz?
niewidome dzieci, jak ucz? si? matematyki, geografii, a tak?e jak radz? sobie w grach

planszowych, czy jak pracuj? z komputerem. Zwiedzaj?cy maj? mo?liwo?? za?o?enia

zaciemniaj?cych okularów i spróbowania swoich si? w planszach i uk?adankach,
w których nale?y dopasowywa? poszczególne elementy tylko za pomoc? d?oni.

G?ówn? atrakcj? ca?ej wystawy jest cz??? "niewidzialna". Po krótkim instrukta?u

na temat zasad poruszania si?, zwiedzaj?cy znajduj? si? w ca?kowicie zaciemnionym

pomieszczeniu. Tam czeka przewodnik - osoba niewidoma lub niedowidz?ca; któr?

b?dzie mo?na zobaczy? dopiero na ko?cu tej niezwyk?ej podró?y. Pierwsze chwile to

narastaj?ce uczucie paniki, strachu, utraty kontroli i bezradno?ci. Jednak spokojny,

ciep?y g?os przewodnika, z pro?b? o zaufanie sprawia, ?e mamy odwag? uczyni?

pierwszy krok w ciemno?? i nieznane. W cz??ci "niewidzialnej" zwiedzaj?cy znajdu

j? si? w typowych, codziennych sytuacjach, o których nigdy nie pomy?leliby, ?e s?

trudne, czy k?opotliwe. Nietypowy jest sposób w jaki si? ich do?wiadcza: bez pomo

cy wzroku, wy??cznie za pomoc? zmys?u s?uchu, w?chu, dotyku i równowagi. Prze

wodnik pomaga, aby nic nie umkn??o uwadze go?ci, kieruje d?onie na poszczególne

przedmioty i podpowiada, gdzie si? znajduj?. Z up?ywem minut poruszanie staje si?

?atwiejsze, a dotykane przedmioty tworz? w wyobra?ni pi?kny, pe?ny ?wiat. ..

i wszystko staje si? widzialne. Zwiedzanie wystawy trwa oko?o pó?torej godziny.
Przed wyj?ciem go?cie sk?adaj? przewodnikowi obietnic?, ?e nie zdradz? nikomu, kto

jeszcze nie uczestniczy? w tym wydarzeniu, szczegó?ów wystawy, aby dla ka?dego

by?o to zupe?nie nieznane i osobiste prze?ycie.
.Niewidzialna Wystawa" dostarcza wielu emocji i wra?e?, pozwala osobom wi

dz?cym pozna? i zrozumie? ?wiat osób niewidomych, uczy wzajemnej tolerancji
i szacunku, sk?ania osoby zdrowe do refleksji nad swoim ?yciem i zach?ca do niesienia

pomocy niepe?nosprawnym w codziennych, wydawa?oby si? banalnych sytuacjach.

Barbara Grabowska, Ksi??nica Zamojska
---------+<>+---------
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I CiI POMOCE METODYCZNE

K?amstwo ma krótkie nogi
scenariusz zaj?? biblioterapeutycznych

Miejsce: Ksi??nica Zamojska - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y

Cel g?ówny:
- wprowadzenie uczestników w ?wiat warto?ci,
- rozwijanie poczucia odpowiedzialno?ci za wypowiadane s?owa,
- u?wiadomienie dzieciom, ?e prawda jest naj wa?niejsza.

Cele szczegó?owe:
- dziecko poznaje konsekwencje k?amstwa,
- odró?nia prawd? od fa?szu,
- rozumie przys?owie "K?amstwo ma krótkie nogi".

Warunki techniczne:

-liczba uczestników: 14 dzieci,
- wiek uczestników: Grupa dzieci w wieku 6 lat,
- czas trwania: 60 min.

Metody i techniki : formy ?ywego s?owa (pogadanka, g?o?ne czytanie tekstu,
rozmowa kierowana, dyskusja), zabawy ruchowe, praca plastyczna.

Materia?y i ?rodki: k??bek we?ny, blok techniczny bia?y, kredki pastele, muzy

ka, karteczki czerwone, ?ó?te i czarne, klej.

Literatura:

Tuwim, Julian. O Grzesiu k?amczuchu ijego cioci. - Warszawa: Monument, 1991

Collodi, Carlo. Pinokio. - Warszawa: Nasza Ksi?garnia, 1982. - S. 65-66

Przebieg zaj??:
l. Powitanie - uczestnicy otrzymuj? identyfikatory, zak?adaj?je i staj? w kole.

2. Prowadz?ca prowadzi zabaw? ,,ni? przyja?ni" - rzuca k??bek we?ny do jednego
z uczestników i mówi "witam Ci? Kasiu", dziecko zawija sobie nitk? na r?k? i

rzuca k??bek do nast?pnego dziecka wypowiadaj?c s?owa powitania i tak a?

wszyscy zostan? przywitani, nast?pnie dzieci odrzucaj? k??bek i wypowiadaj?
s?owa "mi?o mi ciebie pozna?".

3. Przypomnienie kontraktu:
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- nie przeszkadzamy,
- nie u?ywamy brzydkich s?ów,
- nie krzyczymy,
- nie k?amiemy,
- nie dokuczamy,
- s?uchamy osoby prowadz?cej warsztaty.

4. Praca z tekstem - prowadz?ca czyta wiersz Juliana Tuwima O Grzesiu K?amczu

chu i jego cioci, nast?pnie u?wiadamia dzieciom co to jest k?amstwo, jakie s? jego
skutki, co to znaczy by? k?amc?. Pyta dzieci jak oceniaj? post?powanie Grzesia?

Dlaczego ich zdaniem Grze? ok?ama? cioci?? Czy prawda wysz?a najaw?
Po krótkiej pogadance prowadz?ca czyta fragment ksi??ki C. Collodiego

"Pinokio".

5. Dyskusja, prowadz?ca rozpoczyna dyskusj? zadaj?c pytania:
- Czy mo?na k?ama??

- Do czego mo?e doprowadzi? k?amstwo?

- Czy ludzie k?ami??
- Czy nale?y zawsze mówi? prawd??
- Z jakich powodów k?amiemy (ze strachu, ze wstydu, z nerwów, gdy chcemy si?

komu? przypodoba?, gdy kto? nas zrani?, gdy jeste?my na kogo? ?li).
- Co znaczy k?amstwo ma krótkie nogi?
- Czy warto jest przyzna? si? do k?amstwa i wyzna? prawd??

6. Praca plastyczna: uczestnicy otrzymuj? kredki i wyci?te z kartonu litery. Za

daniem dzieci jest pokolorowanie liter i przy pomocy prowadz?cej u?o?enie ha

s?a (K?amstwo - nie, Prawda - tak).

7. Zabawa: dzieci staj? parami i do piosenki "Oj nie chc?, oj nie chc?, oj nie chc?

Ci? zna?" wykonuj? ruchy na?laduj?c prowadz?c?.

8. Zako?czenie i podsumowanie zaj?? - prowadz?ca prosi uczestników o wyra?e

nie swojej opinii na temat zaj?? za pomoc? kolorowych karteczek, które dzieci

przyklej? pod odpowiednim zdaniem:

- "zaj?cia podoba?y mi si?" - karteczka czerwona,

- ,,nie wiem, trudno powiedzie?" - karteczka ?ó?ta,
- ,,nie podoba?o mi si?" - karteczka czarna.

Dorota Usidus, Ksi??nica Zamojska

---------.0 .... --------
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Bawimy si? z Tuwimem

scenariusz zaj?? bibliotecznych

Cele:

- zagospodarowanie dzieciom pozostaj?cych w domu w okresie ferii zimowych
czasu wolnego,

- promocja twórczo?ci Juliana Tuwima,
- przybli?enie dzieciom tre?ci wiersza "Lokomotywa",
- przedstawienie wyobra?e? i prze?y? za pomoc? ?rodków plastycznych,
- rozwijanie zainteresowa? czytelniczych.

Czas trwania: ok. 2 godziny

Uczestnicy: dzieci w wieku szkolnym

Metody i techniki:

- g?o?ne czytanie przez bibliotekarza,
- rozmowa o czytanym utworze,
- pedagogika zabawy,
-

praca plastyczna.

Formy: zbiorowa, grupowa, indywidualna.

Literatura do g?o?nego czytania:
wiersz 1. Tuwima "Lokomotywa"

Materia?y plastyczne:

pastele, kartony, kolorowe karteczki, ?elowe serduszko;

Przebieg zaj??:

Cz??? wst?pna: integracja uczestników

- powitanie przyby?ych dzieci,
- zabawa Mam na imi? i lubi? ... : uczestnicy siedz? w kr?gu na krzese?kach.

Zabaw? rozpoczyna prowadz?cy przedstawiaj?c si? i mówi?c co najbardziej
lubi, nast?pnie kolejny z uczestników powtarza imi? poprzedniego i to co dana

osoba lubi, po czym mówi o sobie. I tak po kolei, zgodnie z ruchem wskazówek

zegara.
- podzia? uczestników na kilka grup (ka?da po 3.osoby). Zabawa w poci?g.

Ka?dy poci?g sk?ada si? z trzech wagoników. Osoba na przedzie i w ?rodku to

wagoniki, które maja zamkni?te oczy. Dziecko na ko?cu to maszynista -

prowadz?cy poci?g z otwartymi oczyma, ale przekazuj?cy informacje
o kierunku poruszania si? jedynie dotykiem przekazywanym osobie przed nim.

Wszystkie osoby musz? by? we wszystkich rolach.
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Cz??? w?a?ciwa:

• Krótkie przedstawienie sylwetki i dorobku pisarskiego Juliana Tuwima.

•

Czytanie przez bibliotekarza utworu J. Tuwima pt. "Lokomotywa".
• Rozmowa z dzie?mi na temat przeczytanego wiersza:

-

czy podoba? si? wam wiersz?

- w jaki sposób autor tego wiersza (jakimi wyrazami) opisa? prac? lokomotywy?
- co pomie?ci?a w swoich wagonach lokomotywa?
-

spróbujcie wymieni? zapami?tane wagony i to, co w nich przewo?ono?
- w którym wagonie przewo?ono paki i skrzynie? (10).
• Zabawa muzyczno-ruchowa "Jedzie poci?g": Dzieci ustawiaj? si? w poci?g,

kiedy us?ysz? melodi? Jedzie poci?g z daleka ruszaj? wolno ze stacji
i poruszaj? si? coraz szybciej w rytm s?yszanej muzyki. Poci?g doje?d?a do

krzese?ek ustawionych na dywanie w kr?gu. Dzieci siadaj? na krzese?kach.

• Ilustrowanie ruchem pracy lokomotywy:

Uczestnicy siadaj? na krzese?kach. Bibliotekarz ponownie czyta wiersz,
w miejscu, gdzie mówi on o pracy lokomotywy uczestnicy wstaj? i na?laduj?

lokomotyw? w ruchu (pracuj? r?ce i nogi).
• Rozdanie dzieciom kolorowych karteczek - wagoniki lokomotywy - zabawa

kolorowy mix. wagoników na bazie zabawy "sa?atka owocowa". Dzieci siedz?
w kó?ku. Dla jednej z osób w kr?gu brakuje krzese?ka. Bibliotekarz rozdaje
uczestnikom kolorowe karteczki (kolorowe wagoniki) -

nazwy kolorów musz?

si? powtarza?. Nast?pnie wybrana osoba, dla której zabrak?o miejsca

siedz?cego, wypowiada nazw? kolorów wagoników, np. czerwone i niebieskie

- wówczas wagoniki w tym kolorze musz? jak najszybciej zamieni? si?

miejscami. Osoba, która nie zd??y na czas zaj?? miejsca dalej prowadzi

zabaw?. Na has?o poci?g wszyscy musz? zmieni? miejsce.
• Praca plastyczna: zadaniem uczestników jest namalowanie kolejnych

wagoników lokomotywy przy u?yciu pasteli. Nast?pnie wagoniki zostaj?

wyci?te i po??czone, tworz?c jeden wielki poci?g.

Ewaluacja:

Uczestnicy siadaj? w kr?gu na krzese?kach, przekazuj?c sobie ?elowe ser

duszko odpowiadaj? na stwierdzenie: "Najfajniejsze na zaj?ciach by?o ... ".

Joanna Grabczak, Ksi??nica Zamojska

---------+0+---------
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Rocznice literackie 2014
- wybór-

STYCZE?
1.01 85 rocz. ur. - ZBIGNIEW NIENACKI (w?a?c. Z. Tomasz Nowicki) (1929-

1994) pisarz pol., autor utworów dla m?odzie?y; 23.09 - 20 rocz. ?mo

3.01 5 rocz. ?mo - WINCENTY RÓ?A?SKI (1938-2009), poeta pol.
10 rocz. ?mo - DOROTA TERAKOWSKA (1938-2004), pisarka pol.
85 rocz. ur. - JANUSZ PASIERB (1929-1993), poeta pol.

4.01

7.01

8.01 130 rocz. ur. - KORNEL MAKUSZY?SKI (1884-1953), pol. prozaik, po

eta, felietonista i publicysta
15 rocz. ?mo - JULIUSZ ?U?AWSKI (1910-1999), pol. pisarz, poeta10.01

12.01

14.01

15.01

95 rocz. ur. - JAN JÓZEF SZCZEPA?SKI (1919-2003), pol. pisarz, scenarzysta

80 rocz. ur. - MAREK H?ASKO (1934-1969), pisarz pol.; 14.06 - 45 rocz. ?mo

145 rocz. ur. - STANIS?AW WYSPIA?SKI (1869-1907), pol. pisarz, dra

maturg, malarz

18.01 325 rocz. ur. - MONTESKIUSZ (Charles Louis de Montesquieu) (1689-

1755), fr. filozof, prawnik, pisarz
21.01 55 rocz. ?mo - STANIS?AW M?ODO?ENIEC (1895-1959), poeta pol.
24.01 80 rocz. ur. - STANIS?AW GROCHOWIAK (1934-1976), pol. poeta, pro

zaik i dramaturg
27.01 50 rocz. ?mo - STANIS?AW PI?TAK (1909-1964), pisarz pol.; 3.08-

105 rocz. ur.

28.01 75 rocz. ?mo - WILLIAM BUTLER YEATS (1865-1939), irl. poeta, drama

turg; 1923 - Nagroda Nobla

LUTY

4.02 5 rocz. ?mo -WITOLD ZALEWSKI (1921-2009), pol. pisarz, publicysta,

scenarzysta, reporta?ysta
100 rocz. ur. - WILLIAM S. BURROUGHS (1914-1997), pisarz, poeta amer.

105 rocz. ur. - ANNA ?WIRSZCZY?SKA (1909-1984) - pol. poetka, pro

zaiczka, autorka utworów dla dzieci i m?odzie?y; 30.09 - 30 rocz. ?mo

5.02

7.02

50 rocz. ur. - AGATA BUDZY?SKA (1964-1996), poetka pol.10.02

13.02 245 rocz. ur.
- IWAN A. KRY?OW (1769-1844), ros. poeta, dramaturg,

bajkopisarz; 21.11 - 170 rocz. ?mo

45 rocz. ?mo - KAZIMIERZ WIERZY?SKI (1894-1969), pol. poeta, proza

ik, eseista; 27.08 - 120 rocz. ur.

13.02

95 rocz. ?mo - WIKTOR GOMULICKI (1848-1919), pisarz pol.14.02

15.02

15.02

20.02

21.02

20 rocz. ?mo - WAC?AW KORABIEWICZ (1903-1994), pisarz pol.
90 rocz. ur. - S?A WOMIR SIERECKI (1924-2012), prozaik pol.
120 rocz. ur. - JAROS?AW IWASZKIEWICZ (1894-1980), pisarz pol.
30 rocz. ?mo - MICHAI? SZO?OCHOW (1905-1984), pisarz ros.; 1965 -

Nagroda Nobla
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23.02 115 rocz. ur. - ERICH KASTNER (1899-1974), pisarz niem., autor

ksi??ek dla dzieci

23.02 25 rocz. ?mo - HANS HELLMUT KIRST (1914-1989), pisarz niem.;
5.12 - 100 rocz. ur.

23.02 155 rocz. ?mo - ZYGMUNT KRASI?SKI (1812-1859), poeta pol.
27.02 110 rocz. ur. - JALU KUREK (1909-1983), pol. poeta i prozaik

MARZEC

2.03 155 rocz. ur. - SZOLEM ALEJCHEM (w?a?c. Szolem Rabinowicz) (1859-

1916), pisarz ?yd.
3.03

5.03

6.03

5 rocz. ?mo - KAZIMIERZ HOFFMAN (1928-2009), poeta pol.
20 rocz. ?mo -JAN DOBRACZY?SKI (1910-1994), pisarz pol.
105 rocz. ur. - STANIS?AW JERZY LEC (1909-1966), pol. poeta, satyryk

i aforysta
175 rocz. ur. - ADOLF DYGASI?SKI (1839-1902), pisarz pol.
45 rocz. ?mo -ANNA KOWALSKA (1903-1969), pisarka pol.

7.03

7.03

8.03 155 rocz. ur.
- KENNETH GRAHAME (1859-1932), pisarz ang., autor

ksi??ek dla dzieci

23.03 425 rocz. ur. - MARCIN KROMER (1512-1589) -

historyk i pisarz okresu

renesansu, teoretyk muzyki, dyplomata, pisa? po pol. i po ?ac.

25.03 100 rocz. ?mo - FREDERIC MISTRAL (1830-1914), poeta fr.; 1904 - Na

groda Nobla

25.03

28.03

31.03

60 rocz. ?mo - LEON SCHILLER (1887-1954), dramatopisarz pol.
100 rocz. ur. - BOHUMIL HRABAL (1914-1997), pisarz czes.

100 rocz. ur.
- OCTAVIO PAZ (1914-1998, meksyk. poeta); 1990 - Na

grodaNobla

KWIECIE?

2.04 100 rocz. ?m.-PAUL HEYSE (1830-1914), pisarz niem.; 191O-NagrodaNobla
3.04 165 rocz. ?mo - JULIUSZ S?OWACKI (1849-1849), poeta pol.; 4.09 - 205

rocz. ur.

7.04 180 rocz. ur. - GABRIELA MISTRAL (w?a?c. Lucila Godoy Alcayaga)

(1889-1957) poetka chilijska; 1945 - Nagroda Nobla

10.04 10 rocz. ?mo - JACEK KACZMARSKI (1957-2004), pol. poeta, prozaik
10.04 115 rocz. ur. - EWA SZELBURG-ZAREMBINA (1899-1986), pol. pisarka,

dramaturg, autorka utworów dla dzieci i m?odzie?y
l3.04 75 rocz. ur. - SEAMUS HEANEY (1939-) poeta irl.; 1995 -

Nagroda Nobla

l3.04 35 rocz. ?mo - MARIAN ZA?UCKI (1920-1979), pol. poeta i satyryk
16.04 170 rocz. ur. - ANATOLE FRANCE (w?a?c. Fran?oise A. Thibault) (1844-

1924), pisarz fr.; 1921- Nagroda Nobla; 12.10 - 90 rocz. ?mo

16.04 95 rocz. ur. - W?ODZIMIERZ KRZEMI?SKI (1919-2011), pol. pisarz, poeta
16.04 80 rocz. ur. - HALINA SNOPKIEWICZ (1934-1980), pol. pisarka i t?u

maczka, autorka utworów dla m?odzie?y
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105 rocz. ur. - MARIAN PODKOWI?SKl (1909-2006), pol. dziennikarz,

reporta?ysta i publicysta

19.04

450 rocz. ur. - WILLIAM SZEKSPIR (ur. prawdopodobnie 23.04.1564,
data chrztu: 26.01.1564, zm. 1616), ang. poeta, dramaturg, aktor

23.04

5 rocz. ?mo - JADWIGA ?YLI?SKA (1910-2009), pol. pisarka, autorka

ksi??ek dla m?odzie?y

25.04

25 rocz. ?mo - LEOPOLD BUCZKOWSKI (1905-1989), pisarz pol.
110 rocz. ur. - JAN SZTAUDYNGER (1909-1970), poeta pol.

27.04

28.04

MAJ

3.05

4.05

5.05

6.05

15 rocz. ?mo - W?ADYS?AW TERLECKI (1933-1999), prozaik pol.
90 rocz. ?mo - EDITII NESBIT (1858-1924), ang. autorka utworów dla dzieci

385 rocz. ?mo - SZYMON SZYMONOWIC (1558-1629), poeta pol.
95 rocz. ?mo - L. FRANK BAUM (1856-1919), pisarz amer., autor utwo

rów dla dzieci

65 rocz. ?mo - MAURICE MAETERLINCK (1862-1949) - belg. drama

turg, poeta, eseista, pisz?cy w j?z. fr.; 1911 - Nagroda Nobla

6.05

6.05 HARRY EDMUND MARTINSON (1904-1978) - szwedz. pisarz, poeta,

dramaturg i malarz; 1974 -

Nagroda Nobla

100 rocz. ur. - ROMAIN GARY (w?a?c. Roman Kacew) (1914-1980), fr.

pisarz pochodzenia ros.

8.05

25 rocz. ?mo - DOMINIK TATARKA (1913-1989), pisarz s?owac.10.05

19.05 150 rocz. ?mo - NATHANIEL HAWTHORNE (1804-1864), pisarz amer.;

4.07 - 210 rocz. ur.

95 rocz. ur. - GUSTAW HERLING-GRUDZI?SKI (1919-2000), pol. pi

sarz, publicysta, prozaik

20.05

15 rocz. ?mo - JÓZEF RATAJCZAK (1932-1999), pol. poeta, pisarz, autor24.05

utworów dla dzieci
.

85 rocz. UT. - JANUSZ WOLNIEWICZ (1929-2006), pisarz pol.28.05

CZERWIEC

3.06 90 rocz. ?mo - FRANS EEMIL SILLANPAA (1888-1964) prozaik fi?.;

1939 - Nagroda Nobla

4.06 75 rocz. ur. - IRENEUSZ IREDY?SKI (1939-1985), pol. prozaik, poeta

7.06 30 rocz. ?mo - STANIS?AW PAGACZEWSKI (1916-1984), pol. autor

utworów dla dzieci, poeta

9.06 40 rocz. ?mo - MIGUEL ANGEL ASTURIAS (1899-1974), pisarz i poeta

gwatemalski; 1967 - Nagroda Nobla; 19.10 - 115 rocz. ur.

10.06 65 rocz. ?mo - SIGRID UNDSET (1882-1949), pisarka norw.; 1928 - Na

groda Nobla

11.06 115 rocz. ur. - YASUNARI KAWABATA (1899-1972), pisarz jap.; 1968-

Nagroda Nobla

22.06 110 rocz. ur. - MICHA? CHOROMA?SKI (1909-1972), pisarz pol.
23.06 125 rocz. ur. - ANNA ACHMATOWA (1889-1966), poetka ros.
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14.06 45 rocz. ?mo - MAREK H?ASKO (1934-1969), pol. pisarz; 14.01- 80 rocz. ur.

LIPIEC

3.07 110 rocz. ur. - HALINA AUDERSKA (1909-2000), pisarka pol.
4.07 5 rocz. ?mo - MARTA TOMASZEWSKA (1933-2009), pol. pisarka, autor

ka utworów dla dzieci i m?odzie?y
6.07 155 rocz. ur. - VERNER VON HEIDENSTAM (1859-1940), szwedz. pro

zaik i poeta; 1916 - Nagroda Nobla

11.07 40 rocz. ?mo - PAER LAGERKVIST (1891-1974), szwedz. pisarz i poeta;
1951- Nagroda Nobla

12.07 110 rocz. ur. - PABLO NERUDA (1909-1973), poeta chilijski; 1971 - Na

grodaNobla
13.07 80 rocz. ur. - WOLE SOYINKA, pisarz nigeryjski (1934-); 1986 - Na-

groda Nobla

14.07 60 rocz. ?mo - JACINTO BENAVENTE y MARTlNEZ (1866-1954) -

hiszp. dramaturg, poeta, eseista; 1922 - Nagroda Nobla

25 rocz. ?mo - ARTUR SANDAUER (1913-1989), pol. krytyk lit., pisarz
25 rocz. ?mo - MARlA KUNCEWICZOWA (1895-1989), pisarka pol.

14.07

15.07

17.07 5 rocz. ?mo - LESZEK KO?AKOWSKI (1927-2009), pol. filozof, eseista,

publicysta
20.07 110 rocz. ur. - HANNA O?OGOWSKA (1909-1995), pol. pisarka, autorka

utworów dla dzieci i m?odzie?y
20.07 150 rocz. ur. - ERlK AXEL KARLFELDT (1864-1931), pisarz szwedz.;

1931- Nagroda Nobla

21.07 115 rocz. ur. - ERNEST HEMINGWAY (1899-1961), pisarz amer.; 1954-

Nagroda Nobla

24.07 35 rocz. ?mo - EDWARD STACHURA (1937-1979), pol. poeta, pisarz
25.07 45 rocz. ?mo - WITOLD GOMBROWICZ (1904-1969), pol. powie?ciopi

sarz, nowelista i dramaturg; 4.08 -110 rocz. ur.

26.07' 35 rocz. ?mo - STEFAN WIECHECKI (ps. Wiech) (1896-1979), pol. proza

ik, satyryk, publicysta i dziennikarz

SIERPIE?

1.08 105 rocz. ur. - HENRYK WORCELL (w?a?c. Tadeusz Kurtyka) (1909-

1982), pisarz pol.
4.08 110 rocz. ur. - WITOLD GOMBROWICZ (1904-1969), pol. pisarz, drama

turg; 25.07 - 45 rocz. ?mo

4.08 70 rocz. ?mo - KRZYSZTOF KAMIL BACZY?SKI (1921-1944), poeta pol.
4.08 155 rocz. ur. - KNUT HAMSUN (w?a?c. Knud Pedersen) (1859-1952);

pisarz norw.; 1920 -

Nagroda Nobla

6.08 110 rocz. ur.
- ALEKSANDER BOCHE?SKI (1909-2001), pisarz pol.

8.08 70 rocz. ?mo - JULIUSZ KADEN-BANDROWSKI (1885-1944), pol. pisarz
i publicysta
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9.08 100 rocz. ur. - TOVE JANSSON (1914-2001), fi?. pisarka pisz?ca po

szwedz., autorka utworów dla dzieci

10.08 125 rocz. ur. - ZOFIA KOSSAK-SZCZUCKA (1889-1968), pisarka pol.
12.08 50 rocz. ?mo - IAN FLEMING (1908-1964), pisarz bryt.
l3.08 15 rocz. ?mo - MARIA KRUGER (1904-1999), pol. pisarka literatury dzie

ci?cej; 6.09 - 110 rocz. ur.

14.08 10 rocz. ?mo - ELIAS CANETTI (1905-1994), au str. poeta i dramaturg pi

sz?cy po niem.; 1981 - Nagroda Nobla

14.08 20 rocz. ?mo - CZES?AW MI?OSZ (1911-2004), pol. poeta, prozaik, ese-

ista, historyk lit., t?umacz; 1980 -

Nagroda Nobla

16.08 70 rocz. ?mo - TADEUSZ GAJCY (1922-1944), poeta pol.
16.08 35 rocz. ?mo - JERZY JURANDOT (1911-1979), pol. pisarz, satyryk
16.08 70 rocz. ?mo - ZDZIS?A W STROI?SKI (1921-1944), poeta pol.
19.08 105 rocz. ur. - JERZY ANDRZEJEWSKI (1909-1983), pisarz pol.

21.08 15 rocz. ?mo - JERZY HARASYMOWICZ (1933-1999), poeta pol.
22.08 430 rocz. ?mo - JAN KOCHANOWSKI (1584-1530), poeta pol.
26.08 100 rocz. ur. - JULIO CORTAzAR (1914-1984), pisarz argent.; 12.02 -

30 rocz. ?mo

26.08 25 rocz. ?mo - IRVING STONE (1903-1989), pisarz amer,

27.08 5 rocz. ?mo - SIERGIEJ MICHA?KOW (1913-2009), ros. poeta i bajkopisarz

WRZESIE?

4.09 25 rocz. ?mo - GEORGES SIMENON (1903-1989), pisarz belg.
9.09 75 rocz. ?mo - JÓZEF CZECHOWICZ (1903-1939), poeta pol.

10.09 40 rocz. ?mo - MELCHIOR WA?KOWICZ (1892-1974), pol. pisarz, publicysta
11.09 120 rocz. ur. - MARIA KOWNACKA (1894-1982), pol. pisarka, autorka

utworów dla dzieci

12.09 50 rocz. ?mo - SERGIUSZ PIASECKI (1901-1964), pisarz pol.
13.09 120 rocz. Uf. - JULIAN TUWIM (1894-1953), poeta pol.
15.09 225 rocz. Uf. - JAMES FENIMORE COOPER (1794-1851), pisarz amer.

18.09 75 rocz. ?mo - STANIS?AW IGNACY WITKIEWICZ (pseud. Witkacy)

(1885-1939), pol. pisarz, malarz i filozof

20.09 75 rocz. ?mo - TADEUSZ DO??GA-MOSTOWICZ (1898-1939), pisarz pol.
29.09 110 rocz. ur. - MICHA? RUSINEK (1909-2001), pol. pisarz, dzia?acz kul

tury, dramaturg, poeta
30.09 30 rocz. ?mo - ANNA ?WIRSZCZY?SKA (1909-1984) - pol. poetka, pro

zaiczka, autorka utworów dla dzieci i m?odzie?y; 7.02 - 105 rocz. ur.

PA?DZIERNIK
1.iO 25 rocz. ?mo - STANIS?AWA FLESZAROWA-MUSKAT (1919-1989),

pol. pisarka; 21.01 - 95 rocz. ur.

3.10 100 rocz. ur. - JAN NOWAK-JEZIORA?SKI (1914-2005), pol. polityk,

publicysta, pisarz
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5.10 5 rocz. ?mo - MIRA JA WORCZAKOWA (1917-2009), pisarka pol., autorka

ksi??ek dla dzieci i m?odzie?y
6.10 125 rocz. ur. -MARlA D?BROWSKA (1889-1965), pisarka pol.

12.10 90 rocz. ?mo - ANATOLE FRANCE (1844-1924), pisarz fr.; 1921 -

Nagro
da Nobla; 16.04 - 170 rocz. ur.

13.10 95 rocz. ?mo - KARL GJELLERUP (1857-1919), du?. poeta, dramaturg,

pisarz; 1917 - Nagroda Nobla

14.10 45 rocz. ?mo - LEON PASTERNAK (1910-1969), pol. poeta, satyryk
14.10 150 rocz. ur. - STEFAN ?EROMSKI (1864-1925), pisarz pol.
15.10 25 rocz. ?mo - DANILO KIS (1935-1989), serb. pisarz, poeta, t?umacz

17.10 70 rocz. ?mo - ZENON PRZESMYCKI (ps. Miriam, Jan ?agiel) (1861-

1944), pol. poeta, krytyk literacki i wydawca
18.10 155 rocz. ur. - HENRI BERGSON (1859-1941), pisarz i filozof fr.; 1927-

Nagroda Nobla

18.10 110 rocz. ur. - CZES?A W CENTKIEWICZ (1909-1996), pisarz pol.
19.10 115 rocz. ur. - MIGUEL ANGEL ASTURIAS (1899-1974), pisarz i poeta

gwatemalski; 1967 - Nagroda Nobla; 9.06 - 20 rocz. ?mo

22.10 95 rocz. ur. - DORlS LESSING (1919), pisarka bryt.; 2007 - Nagroda Nobla

29.10 90 rocz. ur. - ZBIGNIEW HERBERT (1924-1998), poeta pol.
29.10 90 rocz. ?mo - FRANCES HODGSON BURNETT (1849-1924), ang. po

wie?ciopisarka, autorka utworów dla dzieci; 24.11 - 165 rocz. ur.

LISTOPAD

70 rocz. ?mo - KAROL IRZYKOWSKI (1873-1944), pol. prozaik, drama-2.11

turg, krytyk literacki, teorety? filmu
(

220 rocz. ur. - JAKUB JASINSKI (I761-1794), pol. poeta i genera?4.11

6.11 5 rocz. ?mo - NIKOS CHADZINIKOLAU (1935-2009), pol. pisarz gr. po

chodzenia, poeta, t?umacz

85 rocz. ur. - IMRE KERTESZ (1929), pisarzw?g.; 2002 -

Nagroda Nobla

130 rocz. ur. - ZOFIA NA?KOWSKA (1884-1954), pisarka pol.; 17.12.-

60 rocz. ?mo

9.11

10.11
.'

45 rocz. ?mo - TADEUSZ PEIPER (1891-1969), pol. poeta, krytyk literacki,

teoretyk poezji, eseista

10.11

145 rocz. ur. -ANDRE GIDE (1869-1951), prozaik fr.; 1947 -Nagroda Nobla

120 rocz. ur. - ARKADY FIEDLER (1894-1985), pol. pisarz, podró?nik
140 rocz. ur. - WINSTON LEONARD SPENCER CHURCHILL (1874-

1965), ang. polityk, pisarz, historyk; 1953 -literacka Nagroda Nobla

22.11

28.11

30.11

140 rocz. ur.
- LUCY MAUD MONTGOMERY (1874-1942), pisarka kanad.30.11

GRUDZIE?
5.12 100 rocz. ur. - STANIS?A W DYGAT (1914-1978), prozaik pol.
5.12 100 rocz. ur.

- HANS HELLMUT KIRST (1914-1989), pisarz niem.; 23.02

- 25 rocz. ?mo

13.12 325 rocz. ?mo - ZBIGNIEW MORSZTYN (1625-1689), poeta pol.
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14.12 30 rocz. ?mo - VICENTE ALEIXANDRE (1898-1984), poeta hiszp.; 1977-

Nagroda Nobla

21.12 140 rocz. ur. - TADEUSZ BOY-?ELE?SKI (1874-1941), pisarz pol.
22.12 25 rocz. ?mo - SAMUEL BECKETT (1906-1989), poeta irl.; 1969 -

Nagro
da Nobla

25.12 5 rocz. ?mo - TYTUS KARPOWICZ (1915-2009), pol. pisarz, autor ksi??ek
dla dzieci i m?odzie?y

27.12 400 rocz. ?mo - BART?OMIEJ PAPROCKI (1543-1614), poeta pol.
29.12 90 rocz. ?mo - CARL SPITTELER (1845-1924), szwajc. pisarz; 1919 - Na

grodaNobla
29.12 110 rocz. ur. - WITOLD ZECHENTER (1909-1978), pol. poeta, prozaik
31.12 60 rocz. ?mo - W?ADYS?AW UMI?SKI (1865-1954), pisarz pol.

Anna Kaniuk, Ksi??nica Zamojska

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

Rocznice regionalne 2014

1. Bezruczko, Marko (1883-1944) - genera? ukrai?ski, w sierpniu 1920 roku

ws?awi? si? obron? Zamo?cia, obleganego przez armi? Budionnego (70 rocz

nica ?mierci).
2. Bia?ówna, Halina (1923-1944) - harcerka, ?o?nierz Podziemia (70 rocznica

?mierci - lipiec).
3. Bryk, Tadeusz (1908-1994) - muzyk, nauczyciel (20 rocznica ?mierci).
4. Cabaj, Jerzy (1954) - fotografik, autor zdj?? do albumów i katalogów regio-.

nalnych (60 rocznica urodzin).
5. Cichosz, Jan Henryk (1949) -

poeta (65 rocznica urodzin).
6. CiekJi?ski, Piotr (1558-1604) - pierwszy komediopisarz polski, sekretarz kró

lewski, dyplomata (410 rocznica ?mierci).
7. Ci?mi?ski, Zdzis?aw (1944) - ksi?dz kanonik, zwi?zany z ko?cio?em ?w. Ka

tarzyny (70 rocznica urodzin).
8. Czubara, Krzysztof (1949-2008) - dziennikarz, historyk, regionalista (65 rocznica

urodzin).
9. ?wik, W?adys?aw (1929-2009) - profesor, historyk prawa (85 rocznica uro-

dzin i 5 rocznica ?mierci).
10. Dudzi?ski, Pawe? (1944) - rze?biarz, performer (70 rocznica urodzin).
11. Gnyp, El?bieta (1954) -

artysta plastyk (60 rocznica urodzin).
12. Jawor, Marek (1954) - wydawca, fotograf, regionalista, (60 rocznica urodzin).
13. Kawa?ko, Bogdan (1954) - specjalista regionalnej polityki gospodarczej, spo

?ecznej i kulturalnej (60 rocznica urodzin).
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14. Kierszniewska, Gra?yna (1924-1940) - harcerka, patriotka (90 rocznica uro-

dzin).
15. Ko?mi?ski, Zbigniew (1924-1996) - literat, nauczyciel (90 rocznica urodzin).
16. Królikowski, Bohdan (1934) - pisarz, historyk (80 rocznica urodzin).
17. Linek, Piotr (1964) -

poeta, nauczyciel (50 rocznica urodzin).
18. Or?owski, Stanis?aw (1934) - fotografik, dzia?acz turystyczny, pracownik

s?u?b konserwatorskich (80 rocznica urodzin).

19.Pomara?ski, Stefan (1893-1944) - twórca "Teki Zamojskiej", historyk woj
skowo?ci, legionista (70 rocznica ?mierci - grudzie?).

20. Rogi?ska, Halina (1884-1972) - nauczycielka, animatorka ?ycia teatralnego,

poetka (130 rocznica urodzin).
21. Rudomicz, Bazyli (ok. 1624-1672) - profesor i rektor Akademii Zamojskiej,

prawnik, lekarz, kronikarz (390 rocznica urodzin).
22. Rze?niak, Marek (1944) - malarz, pedagog (70 rocznica urodzin).
23. Singer, Isaac Bashevis (1904-1991) - pisarz ?ydowski, laureat Nagrody Nobla

(110 rocznica urodzin).

24. Stroi?ski, Zdzis?aw (1921-1944) -

poeta (70 rocznica ?mierci).
25. Sulmicki, Pawe? (1909-1980) - profesor ekonomii (105 rocznica urodzin).
26. Szczerbowski, Adam (1894-1956) -

poeta, krytyk literacki (120 rocznica uro

dzin).
27. Szczygie?, Ryszard (1944) - profesor historii UMCS, autor publikacji, po

?wi?conych Zamo?ciowi (70 rocznica urodzin).
28. Szymonowic, Szymon (1558-1629) -

poeta, twórca polskiej sielanki, humani

sta, wspó?twórca i organizator Akademii Zamojskiej (385 rocznica ?mierci).
29. Tyburski, Jerzy (1964) - malarz (50 rocznica urodzin).
30. ?elazny, Waldemar (1959) -

poeta, prozaik, publicysta (55 rocznica urodzin-

stycze?).
.

1. Akademia Zamojska (1594-1784) - 420 rocznica powstania i 230 rocznica

zamkni?cia (pa?dziernik-wrzesie?).
2. Centrum Pastoralne - o?rodek kulturalno-charytatywno-socjalny (1999) -

15 rocznica otwarcia (listopad).
3. Klub sportowy "Hetman" (1934) - 80 rocznica powstania.
4. 75 rocznica wybuchu II wojny ?wiatowej - wrzesie? 1939.

Anna Rychter, Ksi??nica Zamojska

--------- +<>+ ---------
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I C!JZESTA WIENIA BffiUOGRAFICZNE

Maria Dulawska

zestawienie bibliograficzne

Pseudonim: Maria Dominika

Poetka, prozaik, publicystka

Maria Du?awska urodzi?a si? 31 marca 1942 r. w Hrubieszowie. Po uko?cze

niu Szko?y Podstawowej Nr l oraz Liceum Ogólnokszta?c?cego dla Pracuj?cych
w Hrubieszowie, uczy?a si? w Studium Nauczycielskim w Lublinie (1965-1967).

Studia, zako?czone uzyskaniem magisterium w zakresie filologii polskiej, odby?a
w Wy?szej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1969-1978). Jako nauczycielka

j?zyka polskiego pracowa?a w LO dla Pracuj?cych (1967-1969) i Szkole Pod

stawowej w Hrubieszowie (1969-1976) oraz w Poradni Wychowawczo

Zawodowej w Zamo?ciu (1976-1982)jako pedagog.
W latach 1982 - 2000 r. by?a nauczycielk? j?zyka polskiego w Szkole Pod

stawowej Nr 3 w Zamo?ciu. Od roku 1967 jest cz?onkiem Zwi?zku Nauczyciel
stwa Polskiego, a od 1983 r. równie? Nauczycielskiego Klubu Literackiego,

gdzie od roku 1985 r. pe?ni?a funkcj? prezesa. W latach 1995 - 2000 r. by?a rów

nie? prezesem Nauczycielskiego Klubu Literackiego im. Józefa Czechowicza

w Lublinie.

Debiutowa?a W 1983 r. Fraszkami w Zielonym Sztandarze, a wiersz pt. Rotunda,

wydrukowany w 1986 r. w "Tygodniku Zamojskim", by? startem do publikacji. De

biut ksi??kowy to Otwarcie d?oni, wydany w 1990 r.

Za swoj? twórczo?? literack? otrzyma?a liczne nagrody oraz wyró?nienia
w ponad pi?tnastu konkursach literackich, m.in. w Zamo?ciu i Che?mie, Nagrod?

Specjaln? w Konkursie im. Ewy Szelburg-Zarembiny, wyró?nienie w Ogólno

polskim Konkursie Poetyckim im. Jana Krzewiaka w Karczewie, dwa wyró?nie
nia w Ogólnopolskim Konkursie o Bu?aw? Hetma?sk? w Bia?ymstoku, nagrod?
w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim w Zielonej Górze.

W "Tygodniku Zamojskim" i "Kronice Zamojskiej" by?a redaktork? "Szufla

dy"- rubryki informuj?cej o ?yciu, twórczo?ci poetów, muzyków, plastyków,

wspó?pracowa?a te? z ,,zamojskim Kwartalnikiem Kulturalnym" i "Kronik? Ty

godnia". Prowadzi?a dzia?alno?? na rzecz dzieci organizuj?c: gwiazdki dla dzieci

z Domów Dziecka, zabawy i wyst?py na Dzie? Dziecka. Wspar?a akcj? ,,ksi??ki
dla szkó? polskich we Lwowie", prowadzi?a teatrzyk przy Szkole Podstawowej
Nr 3 w Zamo?ciu. W 1997 r. zosta?a cz?onkiem Zwi?zku Literatów Polskich.
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Maria Du?awska jest laureatk? nagród resortowych: Ministra Edukacji Naro

dowej II stopnia, Wojewody Zamojskiego, Prezydenta Zamo?cia, Kuratora i In

spektora O?wiaty i Dyrektora Szko?y. Zosta?a odznaczona Z?otym Krzy?em Za

s?ugi i Z?ot? Odznak? ZNP. Za dzia?alno?? i twórczo?? literack? otrzyma?a Na

grod? Literack? G?osu Nauczycielskiego, Dyplom Ministra Dziedzictwa Naro

dowego, Odznak? Zas?u?ony Dzia?acz Kultury oraz wiele nagród i dyplomów od

w?adz Zamo?cia.

Jest znan? organizatork? Ogólnopolskich Plenerów Poetycko-Plastycznych
i Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Metafizycznej w Zamo?ciu.

Mieszka w Zamo?ciu i obecnie prowadzi Grup? Literack? "Akapit," zrzesza

j?c? zamojskich poetów ..

Twórczo??:

1. Otwarcie d?oni / Maria Du?awska. - Zamo?? : Zamojskie Towarzystwo

Przyjació? Nauk, 1990

Rec.: Cichosz Jan Henryk II Tygodnik Zamojski.
- 1990, nr 15, s. 12; Górska Hali

na II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1990, nr 2, s. 31-32

2. Twój zakaz jak nakaz / Maria Du?awska. - [Warszawa] : Wydawnictwo

Ksi??kowe IBiS, [1995]
Rec.: Sztem Jan : "Twój zakaz jak nakaz" II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. -

1995, nr 4, s. 18-19 ; ??czkowski Zdzis?aw: U?miech codzienno?ci II Kronika Ty

godnia
- 1995, nr 42, s. 15

3. ?agodno?? s?owa / Maria Du?awska. - Zamo??: Nauczycielski Klub Lite

racki,1996
Rec.: ??czkowski Pawe?: Wielka pani na Roztoczu II Zamojski Kwartalnik Kultu

ralny.
- 1998, nr l, s. 80-81

4. Nim przyjdzie sen / Maria Du?awska. - Zamo??: Nauczycielski Klub Lite

racki, 1997

Rec.: ??czkowski Pawe?: Wielka pani na Roztoczu II Zamojski Kwartalnik Kultu

ralny.
- 1998, nr l, s. 80-81 ; TOM: Spójrz w bajki serce II Tygodnik Zamojski.-

1997, nr 26, s. 11

5. Zamojskie ksi??yce; Die Monde von Zamo??; Le lune di Zamo??; Zamo??

Moos / Maria Du?awska. - Zamo??: Nauczycielski Klub Literacki, 2003

Rec.: K.Cz.: Rozmowy z ksi??ycem II Tygodnik Zamojski.
- 2003, nr 32, s. 19

6. Bez parawanu: fraszki i aforyzmy / Maria Du?awska. - Zamo??: Nauczy
cielski Klub Literacki, 2005

Rec.: K.Cz. : Szósty tomik Du?awskiej II Tygodnik Zamojski.
- 2005, nr 43, s. 17

7. Zwierzajki: czyli wiersze, ba?nie i bajki I Maria Du?awska. - Zamo??: Na

uczycielski Klub Literacki, 2008

8. Wielki k?opot ma?ej Kasi i inne sprawy.
- Zamo??: Drukarnia Zamdruk, 2008

9. Niepokorno?? pejza?u / Maria Du?awska. - Zamo??, Lublin: Polihymnia, 20 l O
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10. S?owem w mur : aforyzmy i fraszki I Maria Du?awska. - Zamo?? : Poli

hymnia, 2010

11. Zaproszenie do Zoo I Maria Du?awska. - Zamo??: Abakus, [20 l O]
12. Dama kier i walet pik I Maria Du?awska. - Lublin: Polihymnia, 2012

Rec.: Rybi?ska-Smyk, Krystyna: Marii Du?awskiej "Dama kier i walet pik" II Za

mojski Kwartalnik Kulturalny. - 2012, nr 2, s. 99

Utwory w czasopismach

I. Cz?owiek II G?os Nauczycielski. - 1991, nr 108

2. Fraszki II Tygodnik Zamojski. - 1990, nr 19, s. [16] ; nr 20, s. [16] ; nr 23, s. [16]
3. Fraszki Marii Du?awskiej II Kronika Zamojska. - 1993, nr 6, dod. "Regio-

nalna Kronika Literacka", s. C

4. Fraszki na Laszki II Kronika Zamojska. - 1994, nr 10, s. 23

5. Kraj ?rodka II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1989, nr 4, s. 59

6. Ksi??yc II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1987, nr 2, s. 47

7. List do Pana II Zamojski Kwartalnik Kulturalny.> 1998, nr 4, s. 39

8. Niezb?dna maska [fraszka] II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1987, nr 2, s. 46

9. Noc Wigilijna II Kronika Zamojska. -1993, nr 51, s. 6

10. Pami?ci Marka Swatowskiego II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1991,

nr 3, s. 32

11. Poszukiwanie; Oczekiwanie; Carpe diem II Poezja dzisiaj. - 2001, nr 15/16,

s.126-127

12. Prawda II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1990, nr 2, s. 33

13. Szczeble drabiny [fraszka] II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1987, nr 2, s. 46

14. Szopka II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1991, nr 4, s. 30

15. To tu w?a?nie II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1989, nr l, s. 74

16. Wiatr II Poezja i dziecko. - 2003, nr 1, s. 58

17. Wyliczanka II Tygodnik Zamojski. - 1990, nr 22, s. [16]
18. Wyznanie II Tygodnik Zamojski. - 1987, nr 10, s. 10

19. Zwyczaje s?onka II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1987, nr 2, s. 47

Wiersze Marii Du?awskiej w antologiach i wydawnictwach zbiorowych

l. A duch wieje k?dy chce: almanach poezji religijnej I wybór i por. Marian

Hermaszewski. - Lublin, 2004

2. Fraszki polskie: antologia I wybór i oprac. Józef Bu?atowicz. - K?ty : "An

tyk", 2002. - S. 103

3. Imperatyw: antologia poezji I wybór Pawe? Maci?g. - Lublin: Norberti

num, 2005

4. Jeszcze tu jestem.
- Zamo??: Wojewódzki Dom Kultury, 1986
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5. Napisa? swój ?wiat 1 [red. Bo?ena Fomek].
- Warszawa: "Kr?g", 1993 .

-

S.35-40

6. Pi?? wieków poezji o Lublinie lwybór i opr. Waldemar Michalski. - Lublin

: Zwi?zek Literatów Polskich, 2002

7. Pi?kno nieposkromione 1 wybór Marian 1. Kawa?ko, Longin J. Oko?, Stani

s?aw Popek. - Lublin: Zwi?zek Literatów Polskich, 2000. - S. 35-37

8. Piosenki o Zamo?ciu i Zamojszczy?nie : ?piewnik autorski 1 Ryszard Ba

dach. - Zamo??, 1999

9. Plener "Zwierzyniec'94" [katalog wystawy].
- Zamo?? : Galeria Sztuki

Wspó?czesnej, 1995
.

10. Pojednania z wiatrem 1 wybór wierszy Bo?ena Fomek. - Zamo??: Woje
wódzki Dom Kultury, [1987]. - S. 7

11. Przymierze s?owa: antologia wspó?czesnej poezji poetów Nauczycielskiego
Klubu Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie. - Zamo?? : [Na

uczycielski Klub Literacki], 1998

12. S?owa gorej?ce: antologia poezji metafizycznej i konfesyjnej 1 red. wydania
Maria Du?awska, wybór wierszy Maria Du?awska, Krzysztof Guzowski,
Marian Janusz Kawa?ko .

- Zamo??: Nauczycielski Klub Literacki, [2002]
13. Szept miasta 1 wybór tekstów i oprac. Maria Du?awska. - Zamo??: Woje

wódzki Dom Kultury, 1989

14. Tu w?a?nie 1 Zarz?d Okr?gu Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego. - Zamo??

: Klub Nauczycieli Pisz?cych, 1988

15. W ogrodach ognia 1 pod red. Mariana Janusza Kawa?ko, Zbigniewa Kosi?

skiego, Waldemara Michalskiego. - Lublin: Nauczycielski Klub Literacki

im. Józefa Czechowicza, 1990

16. Wiersze, wiersze, wiersze 1 wybór wierszy Bo?ena Fomek. - Zamo??: Wo-

jewódzki Dom Kultury, 1988
.

17. Z fraszk? przez stulecia (XV-XX wiek) ; antologia 1 [wybór i oprac. ] Józef

Bu?atowicz. - K?ty : "Antyk", 2005

Rec. : Gnyp El?bieta: Z fraszk? przez stulecia II Tygodnik Zamojski. - 2005, nr 11, s. 22

18. Zamojskie pejza?e / wybór tekstów i oprac. W?adys?aw Ró?a?ski. - Zamo??

: Nauczycielski Klub Literacki, 1985

19. Zamojszczyzna w poezji i obrazie ,: antologia 1 wybór i oprac. El?bieta

Gnyp, Maria Du?awska, Zofia Pi?at. - Lublin: Norbertinum; Zamojskie

Towarzystwo "Renesans", 2004

Sanetra, Piotr. P?jza?e zamojskie II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2004, nr 3/4,

s. 152-153; Sanetra, Piotr. Pejza?e zamojskie II Zapis Czasu. - 2007, s. 132-135

20. Z?ote my?li ludzi wielkiego umys?u, talentu i serca: twórcy wizerunku Pol

ski. - Warszawa: Fundacja Dzieciom "Zd??y? z Pomoc?", 2006. - S. 78-79
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Prace edytorskie i redakcyjne

1. Cienie s?owa / Beata Brzozowska; redaktor wydania wybór tekstów i po-

s?owie, Maria Du?awska. - Zamo??, 1994

2. Deszcz s?ów / Maria Niklewicz ; oprac. red. Maria Du?awska. - Zamo??, 1991

3. Krople t?czy / Jolanta Dubicz; red. Maria Du?awska. - Warszawa: IBIS, 1994

4. Miasto otwartych d?oni / W?adys?awa Misiura ; red. wydania, wybór tekstów,

recenzja Maria Du?awska. - Zamo??: Nauczycielski Klub Literacki, 1997

5. Mi?dzy Bugiem a Sekwan? / W?adys?awa Misiura; red. wydania, wybór tek

stów, recenzja Maria Du?awska. - Zamo??: Nauczycielski Klub Literacki, 1996

6. My?li i my?l?tka / Marian Karczmarczyk ; recenzja Maria Du?awska. - Za

mo??, 1997

7. O wschodzie s?o?ca / Jaros?aw Stopikowski ; wybór wierszy, recenzja Maria

Du?awska. - Grudzi?dz, 1999

8. Obrazy / Krzysztof Guzowski ; red. Maria Du?awska. - Warszawa: IBIS, 1995

9. Okruchy wieczno?ci / W?adys?awa Misiura; red. Maria Du?awska. - War

szawa : IBIS, 1995

10. Perespa, urocza wie? nad Sinioch? / Czes?awa Wajcht ; opracowanie, wybór

materia?u, wst?p Maria Du?awska. - Zamo??, 2006

11. Perespa w fotografii / Czes?awa Wajcht ; oprac. Maria Du?awska. - Zamo??, 2007

12. Polany nasza rodzinna wie? / Czes?awa Wajcht ; opracowanie, wybór mate

ria?u Maria Du?awska. - Zamo??, 2005

13. Polany w fotografii / Czes?awa Wajcht ; oprac., wybór materia?u Maria Du

?awska. - Zamo??, 2007

14. Przewodnik po gminie Werbkowice / Zofia Dyda ; red. Maria Du?awska. -

Werbkowice, 200 l

15. Rozmowy z cisz?/ Wiera Kucharska; redaktor wydania, wybór tekstów i re

cenzja Maria Du?awska. - Zamo??: Nauczycielski Klub Literacki, 1996

16. Rzeka graniczna / W?adys?awa Misiura; redaktor wydania, wybór tekstów,

pos?owie Maria Du?awska. - Zamo??, 1994

17. S?owa gorej?ce: antologia poezji metafizycznej i konfesyjnej / red. wydania
Maria Du?awska, wybór wierszy Maria Du?awska, Krzysztof Guzowski, Ma

rian Janusz Kawa?ko .

- Zamo??: Nauczycielski Klub Literacki, [2002]
Rec.: K.Cz. : Strofy dla papie?a II Tygodnik Zamojski.

- 2000, nr 44, s. 9 ; Krawiec

Joanna: Pi?kno tworzenia i pi?kno odkupione w poezji metafizycznej i konfesyjnej II

Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2000, nr 3-4, s 79-82 ; Grygiel Tadeusz: Jesienny

wieczór z autografem II Zamojski Kwartalnik Kulturalny.
- 2000, nr 3-4, s. 82-84

18. Szept miasta / wybór tekstów i oprac. Maria Du?awska. - Zamo??: Woje

wódzki Dom Kultury, 1989

19. Szepty echa / W?adys?awa Misiura; oprac. Maria Du?awska. - Zamo??: Na

uczycielski Klub Literacki, 2001
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20. Tu w?a?nie I Zarz?d Okr?gu Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego. - Zamo??:

Klub Nauczycieli Pisz?cych, 1988

21. Wyznania ciszy I Zofia Dyda ; redaktor wydania, wybór wierszy, recenzja
Maria Du?awska. - Zamo??, 2000

22. Z bliska po pyskach I Marian Karczmarczyk ; wst?p Maria Du?awska. - Za

mo??: Polihymnia, 2010

23. Zamojszczyzna w poezji i obrazie: antologia I wybór i oprac. El?bieta Gnyp,
Maria Du?awska, Zofia Pi?at. - Lublin, Zamo?? : Norbertinum: Zamojskie
Towarzystwo "Renesans", 2004

Rec. : Sanetra Piotr: Pejza?e zamojskie II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2004,
nr 3-4, s. 152-153 ; Sanetra Piotr: Pejza?e zamojskie II Zapis czasu. - Zamo??,
2007. - S. 132-137

24. Zmagania z czasem I W?adys?awa Misiura; red. wydania, wybór tekstów,

recenzja Maria Du?awska. - Zamo??: Nauczycielski Klub Literacki, 1996

Artyku?y w czasopismach autorstwa Marii Du?awskiej:

1. By do?ywocie by?o przyjemniejsze I Maria Du?awska II Kronika Zamojska.
-1994, nr 17, s. 8

2. Byli na "Jeste?my" I Maria Du?awska II Tygodnik Zamojski. - 1992, nr 5,
s. 14. - Fot.

3. Da? serce dwu ojczyznom I Maria Du?awska II Kronika Zamojska. - 1994,
nr 17, s. 14

4. Dzie? Dziecka w Mokrem ... i Zamo?ciu I (k?d.), Maria Du?awska II Tygo
dnik Zamojski. - 1992, nr 24, s. 9

5. Exlibris w szkole I Maria Du?awska II Kronika Zamojska. - 1993, nr 27,
s. 10. - 11.

6. Gaude Mater w Michalowie I Maria Du?awska II Kronika Zamojska. -

i992, nr 43, s. 3

7. Gdy jesie? wplata si? w barwy miasta I Maria Du?awska II Kronika Tygo
dnia. - 1994, nr 46, s. 13

8. Gród Zamoyskich nie tylko architektur? ?yje : z Mari? Du?awsk? o literac

kim Zamo?ciu rozmawia Waldemar Michalski I rozm. Waldemar Michalski

II S?owo. - 1995, nr 89, s. 6 : fot.

9. Gzygzak I Maria Dominika [kolumna humorystyczna autorki pod pseudo
nimem Maria Dominika] II Kronika Tygodnia. - 1994, nr 3, s. 11 ; nr 4,

s.l1 ;nr8,s.11 ;nrll,s.ll ;nr17,s.14

10. Icchak Lejbusz Perec I Maria Du?awska II Zamojski Kwartalnik Kulturalny.
- 1987, nr 4, s. 40-45 : fot.

11. Ile zarobi? nauczyciele I Maria Du?awska II Kronika Zamojska. - 1992,

nr 34, s. 5
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12. Jak srebmoskrzyd?e motyle I Maria Du?awska II Kronika Zamojska. - 1993,
nr 25, s. 12 : fot.

13. Jak upi?ksza? panie I Maria Dominika II Kronika Zamojska. - 1994, nr 14, s. 15

14. ,,Jestem tylko ... jestem" I Maria Du?awska II Kronika Zamojska, 1994, nr 5, s. 11

15. Jeszcze o problemach nauczycieli I Maria Du?awska II Kronika Zamojska. -

1992, nr 45, s. 5

16. Jeszcze tylko ten raz I Maria Du?awska II Kronika Zamojska. -1994, nr 2, s. 11

17. Ju? trzeci raz "Duch wieje" IM. Du?awska II Kronika Zamojska. - 1994,
nr 15, s. 9

18. Kap?anka kilu muz I Maria Du?awska II Kronika Tygodnia. - 1994, nr 21, s. 9

19. Kiedy Niepokoje do Drzwi Przybite .. .! Maria Du?awska II Zamojski Kwar

talnik Kulturalny. - 1999, nr 3-4, s. 36-37

20. Kilka godzin z ?ycia pisarza I Maria Du?awska II Kronika Zamojska. -

1992, nr 35, s. 10

21. Kobiety, kobietki I Maria Du?awska II Kronika Zamojska. - 1994, nr 10, s. 11

22. Kolejne narodziny I Maria Du?awska II Tygodnik Zamojski. - 1991, nr l, s.

6 : fot.

23. Konkurs na poezj? religijn? I Maria Du?awska II Kronika Zamojska. - 1993,
nr 45, s. 10

24. Konkurs rozstrzygni?ty I Maria Du?awska II Tygodnik Zamojski. - 1991,

nr 16, s. 7

25. Kresk? malowane I Maria Du?awska II Kronika Zamojska. -1992, nr 47, s. 10

26. Krzy? i talizman I Maria Du?awska II Kronika Zamojska. - 1994, nr 3, s. 11

27. Kto pomo?e szkole I Maria Du?awskaII Kronika Zamojska. -1992, nr 34, s. 5

28. Literacki jubileusz I Maria Du?awskall Tygodnik Zamojski. -1993, nr 15, s. 10

29. Magia krucho?ci I Maria Du?awska II Kronika Zamojska. - 1994, nr 3, s. 12

30. Maria? z tuszem i papierem Alfreda Przybysza I Maria Du?awska II Kronika

Zamojska. - 1992, nr 40, s. 11 : rys.

31. Mgie?ka I Maria Du?awska II Kronika Zamojska. - 1994, nr 7, s. 11 : fot.

32. Micha? Mazurkiewicz - powtórzy? lis Ikara I Maria Du?awska II Kronika

Zamojska. - 1992, nr 36, s. 10-11 ; nr 37, s. 10-11 ; nr 38, s. 10-11

33. Mi?o?? utrwalona przez odleg?o?? I Maria Du?awska II Kronika Tygodnia.
-

1994, nr 37, s. 9

34. Na krosty, plamy, pstrokacizn? wszelk? I Maria Dominika II Kronika Za

mojska. - 1994, nr 12, s. 11

35. Nauczyciel nawet w wakacje szuka pi?kna I Maria Du?awska II Kronika

Tygodnia. - 1995, nr 31, s. 10

36. Nauczyciele - poeci I Maria Du?awska II Tygodnik Zamojski. -1990, nr 18, s. 12

37. Nauczycielski Klub Literacki w Zamo?ciu I Maria Du?awska II Kronika

Zamojska. - 1992, nr 50, s. 10
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38. Nauczycielskie lato z piórem, p?dzlem, kamer? I Maria Du?awska II Zamojski
Kwartalnik Kulturalny. - 1995, nr 4, s. 31-32

39. Nawdycha? si? muzyki I Maria Du?awska II Kronika Zamojska - 1994, nr 3, s. 11

40. Nie jeste?my elitarni I Maria Du?awska ; rozm. Jan Henryk Cichosz II Ty

godnik Zamojski. - 1989, nr 3, s. 9

41. Nie mam dla nauczycieli nic pocieszaj?cego I Ryszard Lepik; rozm. Maria

Du?awska II Kronika Zamojska. - 1993, nr 9, s. 7

42. "Nie zapomnij ... zapami?taj" I Maria Du?awska II Zamojski Kwartalnik

Kulturalny.
- 1987, nr 4, s. 66 : fot.

43. Niklewicz w Ameryce I Maria Du?awska II Tygodnik Zamojski. - 1990,
nr 49, s. 6 : fot.

44. Nowa szuflada I Maria Du?awska II Kronika Zamojska. - 1992, nr 39, s. 11

tak?e: Kronika Zamojska. - 1992, nr 40, s. 11

45. Oby czas was nie pokona? I Maria Du?awska II Kronika Zamojska. - 1993,
nr 25, s. 15

46. Odb?bniony jubileusz I Maria Du?awska II Kronika Zamojska. - 1994, nr 24, s. 4

47. Opowiedzie? o sobie ... g?ow? I Maria Du?awska II Kronika Zamojska. -

1994, nr l7, s. 9

48. Orkiestra I Józef Przytula; rozm. Maria Du?awska II Kronika Zamojska. -

1994, nr 10, s. 7 : fot.

49. Ostrzem pióra w rzeczywisto?? I Maria Du?awska II Zamojski Kwartalnik

Kulturalny.
- 1990, nr 3, s. 27 - 29: fot.

50. Oszcz?dna wielko?? s?owa I Maria Du?awska II Kronika Zamojska. - 1994,
nr 14, s. 8

51. Pasowanie na poetk? I Maria Du?awska II Kronika Zamojska. -1994, nr 9, s. 2

52. Pesymizm duszy i cia?a I Maria Du?awska II Kronika Zamojska. - 1994,

nr 16, s. 9 : fot.

53. Poeta: twórczo?? nie zna granic I Maria Du?awska II Tygodnik Zamojski. -

1989, nr 29, s. 4

54. Pokona? fatum I Wies?awa Grabek- Wo? ; rozm. Maria Du?awska II Kronika

Zamojska.
- 1994, nr 18, s. 5

55. Przyjaciele o Andrzeju: 17. XI podczas uroczystej mszy ?w. W Katedrze

Zamojskiej po?egnali?my naszego przyjaciela Andrzeja Józefa Misiur? I

[wypow. Maria Du?awska i inni] ; notowa? Peel II Tygodnik Zamojski. -

1995, nr 48, s. 11

tak?e: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1996, nr l, s. 17-18

56. Rozmowa z prezesem Zarz?du Okr?gu ZNP I rozm. Maria Du?awska II Kro

nika Zamojska. - 1993, nr 49, s. 7

57. Serdeczny "Deszcz s?ów" I Maria Du?awska II Zamojski Kwartalnik Kultu

ralny. -1991, nr 3, s. 52

58. Smak gorzkich migda?ów I Maria Du?awska II Tygodnik Zamojski. - 1990,

nr 49, s. 6
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59. Spotkania poetów I Maria Du?awska II Zamojski Kwartalnik Kulturalny.
-

1992, nr l, s. 18

60. Stara muzyka nie rdzewieje I Maria Du?awska II Kronika Zamojska. - 1994,
nr 8, s. 11

61. Szlachetne serca i zakazy I Maria Du?awska II Kronika Zamojska. - 1993,
nr 25, s. 12

62. Szuflada I Maria Du?awska II Kronika Zamojska. - 1993, nr 48, s. 10 ;

nr 49, s. 12 ; nr 50, s. 11

63. "?wiat pe?en niepokoju" - o twórczo?ci El?biety Gnyp I Maria Du?awska II

Kronika Zamojska.
- 1993, nr 7, s. 12: rys.

64. To warto przeczyta?! I Maria Du?awskall Kronika Zamojska -1992, nr 50, s. 11

65. Udany maria? poetów i plastyków I Maria Du?awska II Kronika Zamojska.
-1994, nr21, s. 9

66. Ukocha? przestworza I Maria Du?awska II Zamojski Kwartalnik Kulturalny.
- 1990, nr 4, s. 53-54

67. W drodze I Maria Du?awska II Tygodnik Zamojski. - 1989, nr 3, s. 8

68. W ekslibrisach Leszka Freya Witkowskiego I M. D. II Tygodnik Zamojski.
-1991, nr 16, s. 7: i?.

69. W krainie Zarembiny I Maria Du?awskall Kronika Zamojska -1994, nr 3, s. 11

70. W poszukiwaniu talentów I Maria Du?awska II Kronika Zamojska. - 1994,
nr 24, s. 9

71. W ?wiecie barw : artysta z Zamo?cia ilustruje Rushdiego I Adam Niklewicz

; rozm. Maria Du?awska II Tygodnik Zamojski. - 1991, nr 37, s. 8-9

72. W ??dzy przypadku
- malarstwo Edwarda ?agowskiego I Maria Du?awska

II Kronika Zamojska. - 1992, nr 35, s. 11

73. W?adys?aw Antoni Ró?a?ski (1946-1997) I [wypow. Maria Du?awska i inni] ;

przygotowa? Piotr Linek II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1998, nr 1, s. 77-78

tak?e: Tygodnik Zamojski. - 1998, nr 2, s. 11

74. W?ród kropli s?ów I Maria Du?awska II Tygodnik Zamojski. - 1992, nr 15, s. 9

75. Wyrwany ?mierci I Maria Du?awska II Kronika Zamojska. - 1993, nr 50, s. 7

76. Z kompanii zosta?o tylko czternastu: z Zamo?cia na pomoc walcz?cej War

szawie I Maria Du?awska II Kronika Zamojska. - 1992, nr 33, s. 6

77. "Zag?aska? kota na ?mier?" I Maria Du?awska II Kronika Zamojska. - 1992,

nr 48, s. 10

78. Zamojskie ?rodowisko twórcze I Maria Du?awska II Kronika Zamojska. -

1993, nr 47, s. 6

79. Zamojszczyzna w poezji i obrazie I Maria Du?awska II Zamojski Kwartalnik

Kulturalny. - 2003, nr 1-2, s. 169-170

80. Zasup?anie w sizalu ... I Maria Du?awska II Tygodnik Zamojski. - 1991,

nr 47, s. 10

81. Zwierzenia o poezji I Maria Du?awska II Zamojski Kwartalnik Kulturalny.-

1992, nr l, s. 11-12
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o ?yciu i twórczo?ci:

1. A jednak bez pecha I El?bieta Stankiewicz II Biuletyn Samorz?du Gminy
Zamo??. - 2012, nr 4, s. 10

2. A mo?e by? inaczej I El?bieta Stankiewicz II Biuletyn Samorz?du Gminy
Zamo??. -2011, nr 3, s. 19: fot.

3. Dramateusze I Jan Henryk Cichosz. - (Przedsionek poetycki) II Tygodnik

Zamojski. -1986, nr 1, s. 10

4. Encyklopedia ludzi Zamo?cia I Andrzej K?dziora. - Zamo??: ABACUS,
2007. - S. 65

5. Encyklopedia miasta Zamo?cia I Andrzej K?dziora. - Zamo??: JN Profil,
GREENart- Jacek Kardasz, 2012. - S. 135

6. Jesie? literacka. - Zamo?? : Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna,
2006. - S. [7] : fot.

7. Literacki portret miasta I Joanna Ko?tun II Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 3,

s. 18 - 19 : fot.

8. Maria Du?awska I KAW II Kurier Lubelski. - 2006, nr 187, s. 2

9. Na salonach promocji I MEA II G?os Nauczycielski. - 2006, nr 2, s. 14: fot.

10. Nauczycielski Klub Literacki I Halina Górska II Zamojski Kwartalnik Kultu

ralny. -1989, nr 1, s. 72-75

11. Nie jeste?my elitarni I Maria Du?awska ; roZID. Jan Henryk Cichosz II Tygo
dnik Zamojski. - 1989, nr 3, s. 9 : fot.

12. Pegaz inkaustem kre?lony I Halina Górska II Zamojski Kwartalnik Kultural

ny. -1990, nr 2, s. 31-32

13. Pisarze wspó?cze?ni regionu lubelskiego: leksykon I Jan Smolarz. - Lublin:

Zwi?zek Literatów Polskich, 1999. - S. 66-67

14. Poeta to jest ?ebrak ... I Maria Du?awska, Rajmund Du?awski II Zamojski
Kwartalnik Kulturalny.

- 1989, nr 4, s. 57-59 : fot.

15. Poetka nagrodzona: nagroda "G?osu Nauczycielskiego" dla Du?awskiej I KT

II Kronika Tygodnia. -1997, nr 51-52, s. 21: fot.

16. Poetki wyró?nione I K.Cz. II Tygodnik Zamojski. -1997, nr 51, s. 3

17. Poczytali chorym dzieciom I (MA W) II Dziennik Wschodni (Zamojski). -

2004, nr 29, s. 9 : fot.

18. Prezentacje I Maria Ewa Aulich II Tygodnik Zamojski. - 1989, nr 20, s. 6

19. Przedsionek poetycki I J.H.C. II Tygodnik Zamojski. - 1987, nr 25, s. 12

20. Ruch literacki w regionie zamojskim w latach 1983-1997 I Edward Franci

szek Cimek II W: Z dziejów ruchu literackiego na Lubelszczy?nie. - Lublin:

Zwi?zek Literatów Polskich. Oddzia? w Lublinie, 1998. - S. 123-133

21. Smak wierszy i tortów: dwudziestolecie debiutu Marii Du?awskiej I K. Cz. II

Tygodnik Zamojski. - 2005, nr 48, s. 13 : fot.
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22. Specjalistka od hymnów: rozmowa z Mari? Du?awsk?, poetk? i emerytowa

n? nauczycielk? I rozm. Bogdan Nowak II Dziennik Wschodni (Zamojski).
-

2010, nr 27, s. 6

23. Spotkanie z Mari? Du?awsk?I (ed) II Kronika Tygodnia. -1995, nr 24, s. 9 : fot

24. Turniej jednego wiersza II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1986, nr 3, s. 71

25. Turniej jednego wiersza II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1987, nr 2,
s.46-47

26. Turniej satyryczny I Jan Henryk Cichosz II Tygodnik Zamojski. - 1987,
nr 20, s. 10

27. Twórczo?? nagrodzona I (s-ów) II Dziennik Wschodni. - 1998, nr 17, s. 8

28. W zwierciadle kromki I K.Cz. II Tygodnik Zamojski. - 1997, nr 18, s. 10

29. Zamojskie spotkania I Jan Henryk Cichosz II Tygodnik Zamojski. - 1990, nr

9, s. 12

30. Zamo?? literacki I Zdzis?aw ??czkowski II S?owo. - 1995, nr 159, s. 7 : fot.

31. Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego na Lubelszczy?nie w latach 1986-2000 I

pod red. Jerzego Doroszewskiego. - Lublin: ZNP - Lubelski Zarz?d Okr?gu,
2002. - S. 68

Renata O?go, Ksi??nica Zamojska

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

Nabytki regionalne Ksi??nicy Zamojskiej
kolekcja pa?dziernik 2012 - marzec 2013

l. Adamczyk, Krzysztof: Polskie Linie Oceaniczne : album floty 1951-2011 I

Krzysztof Adamczyk, Jerzy Drzemczewski, Bohdan Huras. - Wyd. 2. -

Gdynia: Porta Mare Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa, [2012]
2. Alekseev, Serafm: W?ród partyzanckiej braci I Serafim Aleksiejew; prze?.

[z ros. Czes?aw Czarnogórski; [pos?owie Lidia Rieznikowa). - Warszawa:

Wydaw. Min. Obrony Narodowej, 1987

3. Arty?ci UMCS 2007 : 10 lat Wydzia?u Artystycznego UMCS w Lublinie I

[oprac. Artur Popek). - Lublin: Wydzia? Artystyczny UMCS, 2007

4. B?d?my ?wiadkami mi?o?ci: Sympozjum Naukowe Pi?? Lat Szkó? Katolic

ki?h ?w. Ojca Pio w Zamo?ciu I red. Robert Strus, Mariusz R. Trojanowski.
- Zamo??: Zespó? Szkó? Katolickich ?w. Ojca Pio, 20 l O

5. Bia?asiewicz, Wojciech: Bronili Lublina: 1939 wrzesie? I Wojciech Bia?a

siewicz, Alojzy Leszek Gzella. - Lublin: Ko?o nr 19 Zwi?zku Kombatan

tów Rzeczypospolitej Polskiej i By?ych Wi??niów Politycznych, 1994
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6. Bieli?ska-Sturm, Irena: O prastarym grodzie Lublinie ... : przez pory roku

i inne wie?ci / Miros?awa Kruszewska. - Steven s Point, Wiseonsin : Point

Publications, Inc., 2012

7. Cabaj, Lucyna: Krasnobród : kraina pachn?ca ?ywic?/ [oprac. tekstu Lucy
na Cabaj].

- Zamo??: Wydawnictwo Fotpress ; Krasnobród : na zlec. Miej

sko-Gminnej Biblioteki Publicznej, 2012

8. Cimek, Edward Franciszek: Zapach ja?minu / Edward Franciszek Cimek. -

Izbica: [nak?. aut.], 2012

9. ?wir, Jaros?aw: Dzieje miasta Sawin do 1869 roku: publikacja informacyj
na o charakterze historycznym dotycz?ca Gminy Sawin / Jaros?aw ?wir. -

Sawin: Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin, 2008

10. Darda, Stefan: Bisy / Stefan Darda. - Chorzów: Videograf, 2012

11. Dehnel, Jacek: Kosmografia czyli Trzydzie?ci apokryfów tu?aczych / Jacek

Dehnel. - Warszawa: Biblioteka Narodowa, 2012

12. D?bowska, Maria: O?rodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Ko?cielnych

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw?a II: 1956-2006/ Maria

D?bowska.
- Lublin: Wydawnictwo KUL, 2006

13. Dziedzictwo unii brzeskiej / red. Rados?aw Dobrowolski, Mariusz Zem?o. -

Lublin: Wydawnictwo KUL; Supra?l: Collegium Suprasliense, 2012

14. 95-lecie Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Bartosza G?owac

kiego w Tomaszowie Lubelskim 1917-2012 / [oprac. tekstów Irena O?tu

szyk et al. ; wybór wspomnie? Marianna Stopyra-Gardiasz]. - Tomaszów

Lubelski: Zespó? Szkó? nr 1 im. Bartosza G?owackiego, 2012

15. Flora i fitonimy na pograniczu polsko-ukrai?skim / pod red. Feliksa Czy

?ewskiego i Danuty Urban; Zak?ad Filologii Ukrai?skiej. Instytutu Filologii

S?owia?skiej UMCS w Lublinie, Instytut Gleboznawstwa i Kszta?towania

?rodowiska Akademii Rolniczej w Lublinie, Klub Ekologiczny UNESCO -

Pracownia na Rzecz Bioró?norodno?ci. - Lublin: Feliks Czy?ewski i Danu

ta Urban, Klub Ekologiczny UNESCO - Pracownia na Rzecz Bioró?norod

no?ci,2006
16. Fundusze unijne zmieniaj? Polsk? Wschodni?: przegl?d wybranych projek

tów realizowanych w ramach Programu operacyjnego Rozwój Polski

Wschodniej / [red. prowadz?cy Jerzy Gontarz]. Stan na 30 kwietnia 2011 r.

- Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsi?biorczo?ci, 2011

17. G??bowa, Janina Bogumi?a: Obrz?dy i zwyczaje w Niedrzwicy Ko?cielnej:
scenariusze widowisk teatralnych / Janina G??bowa. - Lublin: Wojewódzki
Dom Kultury, 2002

18. G??bowa, Janina Bogumi?a: Rys historyczny poczty w Niedrzwicy Ko?ciel

nej / Janina Bogumi?a G??bowa. - Lublin - Niedrzwica Ko?cielna: Woje
wódzki O?rodek Kultury w Lublinie, 2008
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19. Gorczy?ska, Ma?gorzata: Miejsca Le?miana: studium topiki krytycznolite
rackiej !Ma?gorzata Gorczy?ska. - Kraków: Towarzystwo Autorów i Wy
dawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2011

20. Hartwig, Edward: Lublin / Edward Hartwig ; wst?p Henryk Gawrecki. -

Warszawa: "Sport i Turystyka", 1983

21. Hodu?, Krystyna: Daj?esz nam Bo?e szcz??liwy ranek: scenariusze wido

wisk obrz?dowych z Rozkopaczewa / Krystyna Hodu?. - Lublin: Woje
wódzki O?rodek Kultury, 2004

22. Intelektualia my?liwskie : materia?y VI sesji naukowej zorganizowanej
w Muzeum Zamoyskich w Koz?ówce, 18 czerwca 2011 r. / [red. Krzysztof
Kornacki et al.]. - Koz?ówka: Muzeum Zamoyskich, 2012

23. rus et historia: ksi?ga pami?tkowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Mar

kiewiczowi / red. Tadeusz Guz, Waldemar Bednaruk, Maria R. Pa?ubska ;

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw?a II. Wydzia? Zamiejscowy Nauk

Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. - Lublin: Wydaw
nictwo KUL, 2011

24. Jachymek, Stanis?aw: ?ela?niakiem w chmurach / Stanis?aw Jachymek; fot.

aut. -Zamo??: [nak?adem autora], [2012]
25. Jaczy?ska, Agnieszka: Sonderlaboratorium SS : Zamojszczyzna "Pierwszy

obszar osiedle?czy w Generalnym Gubernatorstwie" = Sonderlaboratorium

SS : Raum Zamo?? als "Erster Siedlungsbereich im Generalgouvernement"
= The SS Sonderlaboratorium : the Zamo?? Region : "The fust settlement

area in the Generalgouvemement" / Agnieszka Jaczy?ska ; Instytut Pami?ci

Narodowej. Komisja ?cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Oddzia? w. Lublinie; [t?. - j?z. niem. Wie?czys?aw Niemirowski, j?z. ang.
-

Kamil Rusi?owicz]. - Lublin: Instytut Pami?ci Narodowej. Komisja ?ciga
nia Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddzia? w Lublinie, 2012

26. Jan Pocek -

poeta, co ?piewa? i ora? / pod red. Jana Adamowskiego i Kata

rzyny Kraczo?. - Lublin : Stowarzyszenie Twórców Ludowych: Wydaw
nictwo i Drukarnia Liber Duo, 2011

27. Jaworska, Gabriela: Elizeusz / Gabriela Jaworska. - Kraków: FHG Tonde

ra, 1998

28. Jaworska, Gabriela: Pójd? na Roztocze ... / Gabriela Jaworska- Szczebrze

szyn : Wydawnictwo Jut, 20 l O

29. Jaworska, Gabriela: Listy / Gabriela Jaworska; [oprac. graf. Monika Kra

szewska]. - Kraków: Tondera, [1997]
30. Jaworski, Marek Adam: Drewniane szable: powie?? dla m?odzie?y / Marek

Adam Jaworski; [iI. Stanislaw Ba?dyga]. - Lublin: Wydaw. Lubelskie, 1980

3l. Kaczor, Stanis?aw: Powinno?? pokolenia: wspomnienia czasu wojny 1939-

1944/ Stanis?aw Kaczor. - Warszawa; Radom: Instytut Technologii Eks

ploatacji, 1996
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32. Karczmarczyk, Marian: P?ciowy zawrót g?owy / Marian Karczmarczyk ;

[rys. satyryczne Ma?gorzata Gny?]. - Lublin: Polihymnia, 2012

33. Karta: kwartalnik historyczny. 72 (2012) / [Zbigniew Gluza red. nacz.] ;

Fundacja O?rodka Karta. - Warszawa: Fundacja O?rodka Karta, 2012

34. K?ak, Tadeusz: Drogami Czechowicza / Tadeusz K?ak. - Lublin: Wydaw
nictwo KUL, 20 l O

35. K?ape?, Janusz: Rada G?ówna Opieku?cza w dystrykcie lubelskim w latach

1940-1944/ Janusz K?ape?. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii

Curie-Sk?odowskiej,2011
36. Kobierzycki, Alfred Pornian: onografia Lublina / Alfred Pornian Kobierzycki. -

Lublin: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima ?opaci?skiego, 2010
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80. Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego 2012 / Urz?d Statystycz

ny w Lublinie = Statistical Yearbook of Lubelskie Voivodship / Statistical
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tes in Poland and Norway / red. nauk. Jacek Purchla ; [t?. El?bieta Hubner et

al.] ; Mi?dzynarodowe Centrum Kultury. - Kraków: Mi?dzynarodowe Cen

trum Kultury, 2011
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Laszkiewicza; Muzeum Zamoyskich w Koz?ówce. - Lublin: Werset, 2012
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lazny; [t?. : Ma?gorzataSady, Wies?aw Horabik ; fot.: Piotr Maciuk et al.]. -
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I CilNASZE RECENZJE

Schmitt, Eric-Emmanue?: Intrygantki. - Kraków: Znak, 2013

W 2013 r. Spo?eczny Instytut Wydawniczy Znak wyda? tomik dramatów Eri

ca-Emmanuela Schmitta Intrygantki. Zawiera on cztery sztuki teatralne: Noc

w Valognes, Go??, Knebel, Szata?ska filozofia. Tytu? ca?ego zbiorku nawi?zuje
do pierwszego z dramatów, do Nocy w Valognes.

Pewnej zimowej nocy w pa?acu ksi??nej de Vaubricourt odbywa si? s?d nad

Don Juanem pi?ciu skrzywdzonych przez niego kobiet. Oskar?ony o niewierno??

uwodziciel ma sta? si? m??em jednej z nich. Inni odnajduj? szcz??cie, w sta?ym

zwi?zku dwojga ludzi, a dla Don Juana samo poj?cie tradycyjnego ma??e?stwa,

staje si? kar?. Don Juan poddaje si? osadowi i z pokor? przyjmuje wyrok, ale

okazuje si?, ?e kobiety szukaj?ce w nim idealnego m??czyzny, s?dzi?y po pozo

rach i opinii wspania?ego kochanka. Zwo?uj?c s?d, aby pot?pi? winowajc?, nie

przypuszcza?y, ?e znajd? cz?owieka g??boko nieszcz??liwego, z powodu niespe?

nionej mi?o?ci do przyjaciela i winy za jego ?mie?. Don Juan, nie znajduj?c spe?
nienia i szcz??cia w ramionach kobiet, wci?? czyni? kolejne podboje mi?osne, a?

w ko?cu zda? sobie spraw? z odmienno?ci swojej natury, Odebra?o mu to spokój
i zmieni?o jego ?ycie na zawsze. Z lekkoducha sta? si? postaci? tragiczn?. Spisku

j?ce kobiety uknu?y intryg?, ale nie przewidzia?y takiego jej fina?u. Autor podej

muje prób? pokazania czytelnikowi, ?e mi?o?? to nieokie?znane uczucie, które nie

poddaje si? ?adnym definicjom i stereotypom, mi?o?? jest nieprzewidywalna
i wieloznaczna. Dramat Don Juana to przyk?ad, ?e nikt nie ma prawa narzuca?

drugiemu cz?owiekowi recepty na szcz??cie, je?eli on sam potrafi odnale?? swoj?

drog? .. Cz?owiek nie mo?e jednak ?ama? prawa, ani wolno?ci innych, gdy? nie

minie go kara.

Drugi dramat Go?? opowiada o spotkaniu doktora Freuda z pewnym niezna

jomym w 1938 r. w Wiedniu. Freud bije si? z my?lami, czy wraz z rodzin?powi
nien opu?ci? Austri?. Gestapo aresztowa?o jego córk? Ann?, a on waha si? czy

podpisa? podsuni?ty mu przez hitlerowców uw?aczaj?cy glejt, który jest prze

pustk? do wolno?ci okupionej godno?ci?. W momencie najwi?kszego niepokoju
i rozpaczy odwiedza Freuda nieznajomy go??, w którym doktor, rozpoznaje sa

mego Boga. Dotychczasowy zatwardzia?y ateista, nie dopuszcza? my?li, ?e Bóg

istnieje, jednak w obliczu zagro?enia, kieruje do niego swoje pro?by o pomoc

i aby sprawi? cud. Niespodziewana wizyta Boga u psychoanalityka, ka?e mu

spojrze? na ?ycie z innej perspektywy. Zasiewa w jego duszy w?tpliwo?ci -

czy

wszystko da si? wyt?umaczy? i zbada? naukowo. Daje mu jednak nadziej? i po

kazuje drog? do wiary.
Knebel to dramatyczna opowie?? o zakazanej mi?o?ci, nieakceptowanej przez
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spo?ecze?stwo, jednak wiernej do ko?ca, a nawet przekraczaj?cej granice ?ycia.

Poruszaj?cy monolog m?odego m??czyzny, który mówi o swoim pragnieniu ak

ceptacji i mi?o?ci. Bohater dramatu Dawid stwierdza, ?e tak naprawd? zacz?? ?y?
tu? przed ?mierci?. W chwili oznajmienia mu diagnozy lekarskiej o ?miertelnej
chorobie, odczu? intensywno?? swego istnienia. Do tej pory ?ycie przep?ywa?o
obok niego, teraz wszystko nabra?o sensu, gdy? sam zda? sobie spraw?, ?e skoro

ma umrze?, naprawd? ?yje i mo?e odczuwa? intensywnie wszystko, co przynios?
ostatnie dni.

Czwarty dramat Szata?skajilozojia to groteskowa scena przedstawiaj?ca cier

pi?cego na depresj? Szatana, który nie ma pomys?u na to jak jeszcze pogr??y?
ludzko??. Na pomoc swemu w?adcy przybywaj? namiestnicy piek?a, którzy

przedstawiaj? swoje pomys?y, aby jeszcze bardziej rozpanoszy? z?o w ?wiecie

ludzi. Doradcy Diab?a wymy?laj? doktryn?, w której sam cz?owiek b?dzie czyni?

z?o, jednocze?nie je usprawiedliwiaj?c w imi? dobra: mniejsze z?o jest zawsze

lepsze, ma?a wojna lepsza ni? wielka, wyrok ?mierci nawet nies?uszny ma si??

odstraszaj?c?, prawda si? nie liczy, ajedynie wiarygodno?? wyroku.

Intrygantki Erica-Emmanuela Schmitta to zbiór utworów, które w prosty spo

sób trafiaj? do czytelnika dzi?ki swojej zwi?z?ej formie. Autorowi udaje si?

wple?? w kilka scen dramatu spor? dawk? filozofii i dotkn?? najwa?niejszych

problemów wspó?czesnego ?wiata, nawi?zuj?c przy tym do Biblii, nauki Freuda

i filozofii o?wiecenia. Schmitt udowadnia, ?e naj wa?niej sza jest mi?o??, z któr?

umys? przegrywa w najtrudniejszych momentach ?ycia cz?owieka. Pragnienie

prawdziwej mi?o?ci, ch?? odkrycia praw rz?dz?cych ?wiatem oraz ukazanie z?a

w czystej postaci to tematy poruszane w tej ksi??ce. Pozornie dalekie od siebie

problemy ??czy d??enie cz?owieka do szcz??cia, mimo narastaj?cego z?a w jaw

nej lub ukrytej formie. Prosty, czasem wr?cz pospolity j?zyk utworów podkre?la

ponadczasowo?? zjawisk z jakimi przysz?o boryka? si? cz?owiekowi we wszyst

kich epokach.
Agnieszka Szewczuk, Ksi??nica Zamojska

Hen, Józef: Crimen. Opowie?? sensacyjna z XVII wieku. - Warszawa: In

stytut Wydawniczy Erica, 2011

Crimen Józefa Hena ukaza?a si? po raz pierwszy w 1975 roku, jako opowie??

jarmarczna. Data dla innych ma?o istotna, dla mnie wa?na Ja i Crimen ujrza?y?my

?wiat?o dzienne w tym samym niemal czasie. ?a?uj?, ?e nie si?gn??am po ni? wcze

?niej, ale z drugiej strony, dobrze si? sta?o. M?odsza wiekiem i do?wiadczeniem nie

odebra?abym jej z nale?yt? uwag? i zrozumieniem na jakie niew?tpliwie zas?uguje.

Ciesz? si? równie?, ?e nie widzia?am ekranizacji w re?yserii Laco Adamika. Bogu

s?aw Lindajako Tomasz B?udnicki? My?l?, ?e to trafua obsada. Trwam jednak od lat
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na stanowisku, ?e najpierw nale?y przeczyta?, dopiero potem ogl?da?. Nasza wy

obra?niajest przecie? najwspanialszym re?yserem.
Crimen - to powie?? kunsztowna, któr? czyta si? jednym tchem. Historia

m?odego szlachcica, który z?amany wojennymi prze?yciami wraca po latach

w rodzinne strony, oplata czytelnika na podobie?stwo bujnego bluszczu - z?a

piesz jeden listek, ju? jeste? stracony dla codziennych spraw. Od tej chwili prze

dziera? si? b?dziesz wraz z nim przez labirynt podejrze?, domniema?, a czasem

wr?cz pewno?ci, ?e oto coraz bardziej zbli?asz si? do zdemaskowania zbrodnia

rza, wyja?nienia tytu?owej zbrodni. Nic bardziej mylnego ... Do ostatniej strony,

a jest ich dok?adnie 468, nie daje nam autor najmniejszej szansy na to, by trafuie

wskaza? zabójc?. Do ostatniej strony nikt nie zdo?a prawid?owo obstawi? winne

go zbrodni i jest to ogromny atut tej ksi??ki.
Crimen to powie?? sensacyjna, osadzona j?zykowo, historycznie i obyczajo

wo w XVII-wiecznej Polsce. Na ówczesnych po?udniowo-wschodnich terenach

pot??nej jeszcze Rzeczypospolitej, poznamy i pokochamy wyrazistych bohate

rów, t?tni?c? ?yciem fabu??, przyrod? i ?wiat odleg?y, który od pierwszych stron

"we?mie nas w jasyr", a po przeczytaniu wyda si? bli?szy ni? mogli?my s?dzi?.

Odwiedzimy Ziemi? Sanock?, dotr? do nas wie?ci z Zamojszczyzny i Podola,

poznamy ?ycie i filozofi? szlachciców (godnych i tych mniej), magnatów, ryce

rzy wykl?tych moc? wyroków i takich, co wybrali j? z w?asnej woli, innowier

ców i prawowiernych, ch?opów, co wbrew wszystkiemu, kochaj? ?ycie i wiel

mo?ów, cz?sto owym ?yciem zm?czonych. Tatarów, Ormian, ?ydów i Arian.

B?dzie tak?e mi?o?? i duchowa i ta cielesna, która rz?dzi zmys?ami, odbiera ja
sno?? widzenia, kr?puje serce, wp?ywa na nasze losy.

Crimen to ksi??ka g??boka, pe?na przemy?le? i refleksji nad ludzkim losem.

Przemy?le?, które nie ci???, nie pusz? si?, lecz nadaj?jej g??bszy sens. Nie jest
to opowie?? o samej zbrodni, lecz przekrój ludzkich wyborów i tego, co ze sob?

nios?. Trzeba umie? podepta? w my?li wszystko, co zastane. Dopu?ci? zw?tpie

nie, zbada? czy fa?sz nie dotyczy rzeczy najwa?niejszych. Powiedzie? sobie - je?li
tak jest, to b?d? inny ni? wszyscy. Przeciw owczemu p?dowi. Samotny b?d?. Ale

do prawdy dotr? ...

Ze wstydem przyznaj?, ?e dot?d ?adnej ksi??ki Józefa Hena nie przeczyta
?am. Teraz ju? wiem, ?e to si? zmieni. Na pocz?tek, dotar?am do interesuj?cego

wywiadu w archiwach Gazety Wyborczej Lekkie sw?dzenie sumienia. Nie wiem

czy trafnie, jednak odnalaz?am na spl?tanych, ?yciowych ?cie?kach autora Cri

men: Urszulk?, Nastk? - Jewk?, Lig?z?, brata Gabriela, Tatara Rachmeta, ale

najwi?cej Tomasza B?udnickiego -

rycerza niez?omnego, szlachetnego, o pi?k

nym wn?trzu, który ucieka przed wojn?, nie mog?c pozby? si? jej krwawego

pi?tna. Bo oto, nawet po d?ugich latach wojennych upokorze?, cho? postanowi?,
?e wyrzeknie si? jej, mo?e nawet zapomni, ona trwa przy nim na przekór wszyst

kiemu, staj?c si? codzienn? towarzyszk? ?ycia. Nie ma przed ni? ucieczki. Taka
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bowiem jest wojna. Nie licz? si? dla niej czasy. W ka?dej epoce mamy zbrodnia

rzy i ludzi zbrodni? pot?piaj?cych. I taka w?a?nie jest Crimen, powie??, w której
autor próbuje si? z tym okrutnym czasem rozliczy?.

Pisz?c Crimen, ?yj? równolegle drugim ?yciem (...). A kiedy wprowadz? do

tej mojej krainy czytelnika, b?dziemy mie? t? now? przestrze? jako obszar

wspólny i wspólnych znajomych. I jak z takiego zaproszenia nie skorzysta?? Po

dobie?stwo pomi?dzy prze?yciami autora i Tomasza B?udnickiego jest najwi?k
sze w moim odczuciu w umykaniu ?mierci. ?yj? obaj, chocia? w trudnych i nie

bezpiecznych czasach, to jednak - mimo wszystko - pod szcz??liw? gwiazd?.
Je?eli szcz??ciem nazwiemy ?ycie. .

Mama Józefa Hena po przeczytaniu Crimen, powiedzia?a do syna: Piszesz jak

Rej. Ja doda?abym od siebie - jak Sienkiewicz, Kraszewski. Po prostu
- jak Hen

-

z sercem, pasj? i lekko?ci?, cho? epoka nie?atwa i j?zyk staropolski. Polecam

wszystkim, którzy nie lubi? ani Sienkiewicza, ani tym bardziej Kraszewskiego
i historycznych ksi??ek w ogóle. Jestem pewna, ?e gdy si?gn?? po Crimen, zmie

ni? zdanie.

Ksi??ka zosta?a starannie wydana, nak?adem Instytutu Wydawniczego .Eri

ca". Intryguj?ca ok?adka, twarda oprawa
- idealna na prezent. Nie musz? si? za

stanawia?, ile przyzna? jej punktów w skali od l do 10. Oczywi?cie 10. Nie

znajduj? w tej powie?ci nawet grama niedoci?gni?cia, wady czy pustos?owia.

Ka?dy wers jest celowy. Opowie?? wci?ga, trzyma w napi?ciu, rozbudza cieka

wo?? do ostatniej strony. Crimen rozpoczyna i ko?czy zdanie: Nadszed? ów

cz?owiek od pó?nocnej strony, od w?skiej uliczki, co j? rymarze zajmowali. (...).

Id?c ogl?da? si? zdziwiony ... Mo?na wi?c z Tomaszem B?udnickim wej?? raz

jeszcze na karty powie?ci i chyba z tego zaproszenia ponownie skorzystam. ?y
. cz? wszystkim czytelnikom dobrej lektury, bo wiem, ?e taka w?a?nie b?dzie.

Monika Rebizant-Siwi?o

Witkowski, Igor: Kod Hitlera. - ?ód?: Wydawnictwo WIS - 2, 2012

Ksi??ka Igora Witkowskiego - warszawskiego dziennikarza zajmuj?cego si?

technik? wojskow?, histori? Trzeciej Rzeszy i zagadnieniami z okresu II wojny

?wiatowej Kod Hitlera sk?ada si? z dwóch cz??ci i ukaza?a si? na rynku wydaw

niczym po raz drugi. Z wygl?du przypomina troch? podr?cznik do fizyki - takie

by?o moje pierwsze skojarzenie. Jej ciasno sklejone kartki powoduj?, ?e nie

mo?na jej swobodnie otworzy? i niewygodnie si? j? czyta. Oczywi?cie, nie jest
to problem nie do pokonania. Informacja podana na ok?adce, brzmi zach?caj?co:

"Sensacyjna powie??, nawi?zuj?ca do autentycznych wydarze?. Odwo?uje si? do

dramatycznego i wci?? prawie nieznanego epizodu zwi?zanego z drug? wojn?

?Wiatow? ... n. W tym miejscu polemizowa?abym ze stwierdzeniem, ?e Kod Hi-

81



tlera jest powie?ci? sensacyjn?. Umie?ci?abym j? raczej w dziale popularyzator
skim i to dalej od historii, a bli?ej techniki.

J?zyk, którym pos?uguje si? autor charakteryzuj? d?ugie, rozbudowane nad

miernie akapity, naszpikowane powtarzaj?cymi si? s?owami. Nie zawsze jest

spójny i jasny, chocia? nie brakuje mu soczysto?ci opisów. Bywa nawet malow

niczy. Czas i miejsce akcji zmienia si? nieproporcjonalnie do opowie?ci, nierów

no. W jednej chwili jeste?my w mie?cie, za chwil? w lesie, podró?ujemy, odkry

wamy i znowu wracamy itd. Jest rok 1938, za chwil? 1942, a w kolejnym akapi
cie up?ywa kolejne trzy miesi?ce i tak w kó?ko. Troch? to m?cz?ce. Autor ma

tak?e ulubione s?owo, któro pojawia si? bardzo cz?sto: "surrealistyczny". Dialo

gów jest bardzo ma?o, a je?li si? pojawiaj?, ziej? nud? i sztuczno?ci?. Zwrotów

akcji, jak na lekarstwo i do tego same w sobie jakie? ... encyklopedyczne. Gdzie

tu sensacja?
Mia?am wra?enie, ?e autor niepotrzebnie uwik?a? si? w postaci i wydarzenia

od pocz?tku do ko?ca fikcyjne, co nie wychodzi mu zbyt dobrze i psuje ca?y,

ciekawy temat. Wszystko co fikcyjne, jest w tej ksi??ce (w moim odczuciu)

sztuczne, szablonowe i naiwne: mnich odwiedzaj?cy Hitlera w Wiedniu, prze

mierzaj?cy szmat ?wiata, by przekaza? mu tajemny przedmiot, czy g?ówny boha

ter, który po z?o?eniu uroczystej przysi?gi wycofuje si? z dnia na dzie? z dzia?al

no?ci w strukturach ... SS, bez konsekwencji ... (?) Ale zaraz potem wraca. Cza

sem sam do ko?ca nie wie, gdzie si? znajduje i w jakim celu zosta? sprowadzony
- jak na naukowca wysokich lotów, którym podobno jest, takie zachowanie mo

?e czytelnika troch? dziwi?. Mimo usilnych stara?, g?ówny bohater jest nijaki:
nie ma okre?lonego celu ani jasnych pogl?dów politycznych, biernie poddaje si?

biegowi zdarze?, jak li?? targany wiatrem. Przy okazji - jakim? dziwnym zrz?

dzeniem losu - jego ?ycie jest pasmem wielkich odkry?,. a on sam autorytetem

i nadziej? sarnego Hitlera. Inni bohaterowie tak?e mnie nie przekonuj?, nie "wi

dz? ich". Nie rozumiem tak?e po co pisa?: "
Za drzwiami sta? Hitler w towarzy

stwie swojej ma??onki ... ", a nast?pnie nie po?wi?ci? jej ani jednego s?owa?

Cz??? pierwsza Kodu Hitlera rozkr?ca si? mniej wi?cej w po?owie, gdy autor

mi?osiernie zapomina czasami o swoim bohaterze dr. Josephie Brandcie (mo?e

celowo?) i po prostu pisze o tajemniczych wydarzeniach maj?cych miejsce
w czasie II wojny ?wiatowej, do?wiadczeniach wówczas przeprowadzanych
i techniczno-historycznej stronie owych wydarze?. W drugiej cz??ci Kodu Hitle

ra rozgrywaj?cej si? w 1945 roku, ten popularyzatorsko-techniczny styl pod

trzymuje, co sprawia, ?e ogólne wra?enie po jej przeczytaniu jest mimo wszyst

ko pozytywne. Istotnym dodatkiem jest ostatni rozdzia? w obu cz??ciach ksi??ki

pt. "Fikcja a fakty", w którym autor wyja?nia tok swojego my?lenia oraz za

mieszcza czarno-bia?e fotografie autentycznych miejsc, sprz?tu wojennego czy

wykopalisk.
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Imponuj?ca liczba napisanych przez Igora Witkowskiego ksi??ek (50) i arty
ku?ów (100) oraz niew?tpliwa pasja z jak? tworzy ?wiadczy o tym, ?e autor po
siada potencja? literacki. Z drugiej strony, ilo?? nie musi ?wiadczy? o jako?ci.
W jednym z wywiadów autor przyznaje, ?e nie ma wzorców literackich, a jego
zainteresowania s? bardzo rozleg?e. I rzeczywi?cie. Czytaj?c mia?am wra?enie,
?e jestem "bombardowana" informacjami, które musz? pojawi? si? tu i teraz,

cho?by wprowadza?y chaos, a sama ksi??ka (w zamy?le autora -

powie?? sensa

cyjna) jest z ca?? pewno?ci? niepodobna do ?adnej z dot?d przeze mnie przeczy

tanych. Kod Hitlera to ksi??ka Igora Witkowskiego -

po prostu. Jedni go poko
chaj?, drudzy skrytykuj?. Ja znajduj? si? jako czytelnik gdzie? po?rodku. Na ko

rzy?? autora przemawia - moim zdaniem - fakt, ?e podejmuj?c tematy z pogra
nicza historii, techniki, astronomii, fizyki, chemii po okultyzm i zjawiska para

normalne wywo?uje w?ród czytelników dyskusje i spory. Oznacza to, ?e tematy
takie s? po??dane. Zainteresowanych twórczo?ci? i osob? pisarza odsy?am na

stron? http://igorwitkowski.comJkontakt.htrnl

Podsumowuj?c: odpowiada mi tematyka ksi??ek Igora Witkowskiego, lecz

wy??cznie w fonnie opowie?ci popularyzatorskiej. Powie?? - moim zdaniem -

rz?dzi si? innymi prawami: mocny bohater, za którym chcemy pod??a? i fabu?a

nieco inaczej podana ni? w omawianej ksi??ce. W skali dziesi?ciopunktowej,

przyznaj? tej pozycji 5 punktów. Ksi??ka dobra, ale nie porywaj?ca. Polecam

czytelnikom, których interesuj? staro?ytne cywilizacje, UFO, mity i spiskowa
teoria dziejów.

Monika Rebizant - Siwi?o

Rudnia?ska, Joanna: XY. - Warszawa: Muchomor, 2012

Dwie dziewczynki, siostry bli?niaczki Hania X i Hania Y rozdzielone we

Wczesnym dzieci?stwie, g?osem autorki, w subtelny sposób, opowiadaj? w?asne

prze?ycia z czasów II wojny ?wiatowej. Ten tragiczny okres przedstawiony jest
w nieco ba?niowej konwencji ze stopniow? eskalacj? napi?cia, bez epatowania
okrucie?stwem i strachem, co znacznie u?atwia odbiór tekstu przez m?odego czy

telnika. Losy bohaterek przeplataj? si? ze sob?, momentami nawet ??cz? poprzez

przypadkowe spotkania, gdzie ka?da z nich uwa?a t? drug? za lustrzane odbicie.

!<?lejne strony ksi??ki, to czas oczekiwania na nast?pne wspólne spotkanie Polki

l Zydówki. Jednak g?ówn? przeszkod? na drodze wzajemnego poznania si?, jest
wybuch wojny i utworzenie getta, do którego trafia Hania X wraz z rodzin?,
I cho? dziewczynki czasem przypadkiem si? widuj?, cho?by przez oma przeje?

d?aj?cego przez getto tramwaju, to ich wspólne spotkanie przyprawia rodziców

l kiem o ?ycie w?asne i swoich pociech. ?yciu w gettcie towarzyszy ci?g?y strach,
a Niemcy wywo?? mieszka?ców do obozów zag?ady. Tak te? dzieje si? z rodzin?
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Hani X. Bohaterce ukrytej przez tat? w szafie babci udaje si? przetrwa? ten trud

ny czas i wydosta? z t?tni?cego cisz?, wyludnionego getta. Ubrana w najbardziej

elegancki strój, z naj?adniejsz? torebk? mamy na ramieniu przeciska si? przez

mur do miasta gdzie chodz? spokojnie, od?wi?tnie ubrani ludzie. I cho? strach

parali?uje ka?dy jej ruch, to jednak jest pe?na nadziei. Z pomoc? przychodzi jej
kobieta o ametystowych oczach - dobra wró?ka, która pojawia si? we zwrotnych
momentach akcji. To ona doprowadza do spotkania obu dziewczynek i czuwa

nad ich bezpiecze?stwem. Obie Hanie mog? wreszcie cieszy? si? sob? wzajemnie
i ?y? w pe?nej rodzinie, cho? rado?? czasem przy?miewaj? skutki wojny i t?skno
ta za swoj? mam? i tat?.

Autorka pod p?aszczem losów Ha? ukazuje wp?yw historii na ludzkie ?ycie,
li wszystko to utrzymane jest w ba?niowej konwencji. Mimo, i? w tek?cie poja

wiaj? si? liczne poj?cia zwi?zane z zag?ad? np. aryjska strona, obóz koncentra

cyjny, to nie znajdziemy tu epatowania okrucie?stwem. Jest jedynie niepokój,

który towarzyszy czytelnikowi do ostatnich chwil z lektur?.
Nie sposób nie zwróci? uwagi na niezwykle ciekaw? grafik? Emilii Pyzy

i ilustracje Jacka Ambro?ewskiego. S? to wymowne portrety bohaterek i niezwykle

proste, ale bardzo wymowne symbole okresu wojennego (ksi??ka nominowana do

Nagrody Ksi??ka Roku 2012 Polskiej Sekcji IBBY oraz Nagrody Literackiej m. STo

WarszaJ1.}' (edycji 2013) w kategorii Literatura dzieci?ca- tekst i ilustracje).

Powy?sza opowie?? mo?e stanowi? ma?? lekcj? historii dla najm?odszych

czytelników oraz wst?p do rozwa?a? na jej temat, tym bardziej, i? na ostatnich

stronach ksi??ki dowiadujemy si?, ?e po?wi?cona jest pami?ci Hani Rotwandówny -

dziewczynki, która istnia?a naprawd?.
.

Joanna Grabczak, Ksi??nica Zamojska
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Wybory nowych w?adz w strukturach terenowych

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

na kadencj? 2013-2016

31 stycznia 2013 r. w Ksi??nicy Zamojskiej odby? si? zjazd sprawozdawczo
wyborczy Zamojskiego Oddzia?u Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Pod

czas zjazdu ust?puj?cy zarz?d z?o?y? sprawozdanie z dzia?alno?ci w kadencji
2009-2012, po czym otrzyma? jednog?o?ne absolutorium. Nast?pnie przeprowa
dzono wybory do zarz?du Oddzia?u na now? kadencj?. Przewodnicz?c? ponow
nie zosta?a Danuta Zwoli?ska, skarbnikiem Anna Kalniuk, za? sekretarzem Ur

szula T?uczek. Do zarz?du wesz?y równie?: El?bieta Stankiewicz, Anna Rychter,
Dorota Usidus i Monika Bednarz. Do komisji rewizyjnej wybrano Joann? Ko?tun

jako przewodnicz?c?, Marzen? Rosiak i Anet? Wiater. Wybrano tak?e 6 delega
tów na zjazd okr?gowy do Lublina, który odby? si? w marcu 2013 r.

Wcze?niej odby?y si? wybory do zarz?dów obu kó? dzia?aj?cych w naszym

Oddziale. Do zarz?du Ko?a Zamo??, licz?cego 39 cz?onków, wybrano Dorot?
Usidus jako przewodnicz?c?, Dorot? Piaseck? (sekretarz) i Beat? W?c?awik

(Skarbnik) oraz Danut? Kowal i Joann? Grabczak. W Kole Sitaniec (19 cz?on

ków) sk?ad zarz?du nie uleg? zmianie. Nadal funkcj? przewodnicz?cej powierzo
no Teresie Welcz, a skarbnika - Dorocie Szwa!. W zespole tym pracowa? b?d?
równie? El?bieta Stankiewicz i Urszula T?uczek.

14 marca w WBP im. H. ?opaci?skiego w Lublinie odby? si? zjazd sprawoz

dawczo-wyborczy lubelskiego Okr?gu SBP, w którym uczestniczyli nasi delega
ci. Po z?o?eniu sprawozdania przez ust?puj?cy zarz?d delegaci udzielili mu abso

lutorium i wybrali nowy zarz?d na kadencj? 2013-2016. Na przewodnicz?c?jed
nog?o?nie powo?ano ponownie Ma?gorzat? Pieczykolan. Funkcj? wiceprzewodni
cz?cego pe?ni? b?dzie Marian Butkiewicz, sekretarza, jak w poprzedniej kadencji
-

Pawe? Kordybacha a skarbnika - Alicja Rogalska. Do zarz?du weszli ponadto:
Joanna Chapska, Grzegorz Winnicki i Marcin Furman. W komisji rewizyjnej
pracowa? b?d?: Andrzej Rybak, Artur Borz?cki i Gra?yna Mach. Do s?du kole

?e?skiego wybrano Urszul? Ogrodniczuk, El?biet? Stankiewicz i Krystyn? Szub

k?. Wybrano tak?e 6 delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia

Bibliotekarzy Polskich, który odby? si? 7-8 czerwca 2013 r. w Warszawie.

Danuta Zwoli?ska
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A

I C!J KRONIKA

Kronika bibliotek publicznych powiatu zamojskiego
II pó?rocze 2012 roku

- wybór-

ZAMO??

lipiec / sierpie?
• Literatura i sztuka jako l10'?szy poziom istnienia - spotkanie z Janem St?p

niem, pisarzem, poet?, rze?biarzem i rysownikiem w ramach Zamojskiej

Biesiady Literackiej - Ksi??nica Zamojska
• Jan Zamoyski (J 912-2002) ostatni ordynat -

?ycie i dzia?alno?? -

wystawa
-

Ksi??nica Zamojska
• ?ywot i sprGl10' Józefa Ignacego Kraszewskiego -

wystawa rocznicowa -

Ksi??nica Zamojska
• Portrety i monety

-

wystawa fotografii polskich sportowców - olimpijczy
ków prezentuj?cych monety kolekcjonerskie emitowane przez NBP z okazji

wa?nych wydarze? sportowych, przygotowana przez NBP - Ksi??nica Za

mojska
• Zadziwiaj?cy ?wiat dzikich zwierz?t Roztocza -

wystawa pokonkursowa -

CIE Ksi??nicy Zamojskiej
• Dobre rady na odpady - zaj?cia z edukacji ekologicznej dla pó?kolonistów -

CIE Ksi??nicy Zamojskiej
• Dobre rady na odpady -

wystawa
- CIE Ksi??nicy Zamojskiej

• Budowanie ?wiata akceptacji i tolerancji. Dzia?alno?? O?rodka Czytelnictwa

Niepe?nosprawnych Ksi??nicy Zamojskiej -

wystawa
- OCN Ksi??nicy Za

mojskiej
• Dobrze s?u?y? cz?owiekowi -

?ycie i dzia?alno?? ks. Jerzego Popie?uszki -

wystawa
- OCN Ksi??nicy Zamojskiej

• Puchatkowe spotkania - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne dla dzieci

w wieku przedszkolnym, w których uczestnicz? opiekunowie dzieci. W pro

gramie m.in.: g?o?ne czytanie, zabawy ruchowe, edukacyjne i integracyjne,

zaj?cia plastyczne
- ODM Ksi??nicy Zamojskiej

• Lato z klasyk?
- cykl wakacyjnych spotka? bibliotecznych organizowanych

dla uczniów zamojskich szkó? w ramach projektu Ksi??ka uczy, bawi, inspi

ruje, wspó?fmansowanego przez Urz?d Miasta Zamo?? - ODM Ksi??nicy

Zamojskiej, FB nr 1,2,3,4,6
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Drzwi do ba?niowej krainy -

g?o?ne czytanie dla przedszkolaków z filii Nie

publicznego Przedszkola "S?oneczko" i Przedszkola J?zykowego "For Kids"

•

- FB nr l
/

Józef Ignacy Kraszewski - 200 rocznica urodzin -

wystawa - FB nr 5
•

wrzesie?

•

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki po?wi?cone ksi??ce Jedwab w?o

skiego pisarza Alessandro Baricco - Ksi??nica Zamojska
•

Zamo?? - Miasto ?wiatowego Dziedzictwa Kultury -

wystawa w ramach

obchodów 20 rocznicy wpisania na list? UNESCO - Ksi??nica Zamojska
•

Tajemnice codzienno?ci -

wczoraj i dzi? bibliotek -

wystawa w ramach Eu

ropejskich Dni Dziedzictwa - Ksi??nica Zamojska
• Parki narodowe ?wiata -

wystawa
- ClE Ksi??nicy Zamojskiej

•

Czytanie .Pana Tadeusza" w Zamo?ciu - akcja czytelnicza w ramach ogól
nopolskiego projektu "Narodowe czytanie Pana Tadeusza" - Ksi??nica Za

mojska, FB nr 1, 3, 4
•

Dobrze s?u?y? cz?owiekowi -

?ycie i dzia?alno?? ks. Jerzego Popie?uszki -

wystawa - OCN Ksi??nicy Zamojskiej
•

Sobotnie spotkania z ksi??k? - cotygodniowe zaj?cia dla dzieci w wieku

szkolnym; w programie m.in. g?o?ne czytanie ksi??ek i zaj?cia plastyczne
realizowane w oparciu o czytane teksty - ODM Ksi??nicy Zamojskiej

•

Ca?a Polska czyta dzieciom po angielsku - zaj?cia biblioteczne prowadzone
we wspó?pracy ze szko?? j?zykow? Helen Doron Early English dla dzieci

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
•

Puchatkowespotkania - cykliczne zaj?cia biblioteczne dla najm?odszych
-

ODM Ksi??nicy Zamojskiej
•

Spotkania autorskie z Beat? Ostrowlek? i z Ma?gorzat? Piekarsk? w ramach

programu Ksi??ka uczy, bawi, inspiruje
- ODM Ksi??nicy Zamojskiej,

FB nr 1,2,3,6
•

Ksi??ka lekiem na niepogod? ducha - cykliczne zaj?cia biblioteczne reali

zowane w ramach programu Ksi??ka uczy, bawi, inspiruje
- FB nr 1,2,3,4,6

•

Drzwi do ba?niowej krainy - g?o?ne czytanie dla przedszkolaków z filii Nie

publicznego Przedszkola "S?oneczko" - FB nr l
•

Moje spotkanie z bibliotek? - wycieczka dzieci z Przedszkola J?zykowego
"For Kids" do biblioteki - FB nr l

•

Bajeczka przedszkolaka -

g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 13 z Oddzia?ami

Integracyjnymi - FB nr 2
•

Bajeczka dla przedszkolaka - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 7, 14 i SP

nr 9 oraz grupie przedszkolnej Dwuj?zycznej Szko?y Smart School- FB nr 3
•

Pasowanie na czytelnika - lekcja biblioteczna dla kI. II Szko?y Podstawowej
nr 3 w Zamo?ciu - FB nr 2
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• Godzina na historyjk? -

g?o?ne czytanie w Przedszkolach nr 5 i 12 - FB nr 4

• Oni zmienili ?wiat - biografie znane i ciekawe -

wystawa
- FB nr 5

• Spotkania z bajk? - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 6 - FB nr 6

• Mistrz czytania
- comiesi?czny konkurs czytelniczy

- FB nr 6

pa?dziernik
• Spotkanie z pisark? Katarzyn? Enerlich zrealizowane w ramach Dyskusyj

nego Klubu Ksi??ki - Ksi??nica Zamojska
• Zamojska Biesiada Literacka z udzia?em Wojciecha Góreckiego - historyka,

dziennikarza, autora ksi??ek Planeta Kaukaz i Toast za przodków - Ksi??ni

caZamojska
• Co wiesz o Prusie? - og?oszenie konkursu czytelniczo-prasowego realizo

wanego we wspó?pracy z NBP Oddzia? Lublin i Kronik? Tygodnia - Ksi??
nica Zamojska

• Zamo?? - Miasto ?wiatowego Dziedzictwa Kultury -

wystawa w ramach

obchodów 20 rocznicy wpisania na list? UNESCO - Ksi??nica Zamojska
• 80 lat Zwiqzku Literatów w Lublinie -

wystawa przygotowana przez WBP

w Lublinie oraz lubelskie oddzia?y Zwi?zku Literatów Polskich i Stowarzy
szenia Pisarzy Polskich - Ksi??nica Zamojska

• Stefan Banach (1892-1945) -

wystawa po?wi?cona wybitnemu polskiemu

matematykowi, przygotowana przez NBP - Ksi??nica Zamojska
• Dobre rady na odpady - zaj?cia z edukacji ekologicznej dla uczniów kl. II

SP - CIE Ksi??nicy Zamojskiej
• Jesienne bukiety - podsumowanie konkursu zorganizowanego w ramach

wspó?pracy z Zespo?em Parków Krajobrazowych w Zamo?ciu - CIE Ksi??

nicy Zamojskiej
• Spotkanie literackie niepe?nosprawnych twórców - OCN Ksi??nicy Zamoj

skiej
• Maluj? tak jak czuje moje serce

- wernisa? i wystawa prac plastycznych An

drzeja Szyma?skiego - OCN Ksi??nicy Zamojskiej
• Sobotnie spotkania z ksi??k? - cotygodniowe zaj?cia dla dzieci w wieku

szkolnym - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

• Cala Polska czyta dzieciom po angielsku - zaj?cia biblioteczne dla dzieci

realizowane we wspó?pracy ze szko?? j?zykow? Helen Doron Early English
- ODM Ksi??nicy Zamojskiej

• Puchatkowe spotkania
- cykl zaj?? bibliotecznych dla naj m?odszych - ODM

Ksi??nicy Zamojskiej
• Realizacja programu Ksi??ka uczy, bawi, inspiruje wspó?finansowanego

przez UM Zamo??. W ramach zadania odby?y si? spotkania autorskie z Ann?

Onichimowsk? oraz Edyt? Zar?bsk?; spektakle profilaktyczne w wykonaniu
Teatru Profilaktyczno-Edukacyjnego dla Dzieci i M?odzie?y "Moralitet"
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z Krakowa i Teatru "Narwal" z Bia?egostoku; zaj?cia biblioterapeutyczne
prowadzone przez B. Mazurek z Biblioteki Pedagogicznej w Zamo?ciu; pre

lekcje prozdrowotne prowadzone przez pracowników Powiatowej Stacji Sa

nitarno-Epidemiologicznej w Zamo?ciu - ODM Ksi??nicy Zamojskiej,
FBnr1,2,3,4,6

Ksi??ka lekiem na niepogod? ducha -

cykliczne z?j?cia biblioteczne reali

zowane w ramach programu Ksi??ka uczy, bawi, inspiruje - FB nr 1,2,3,4,6
Drzwi do ba?niowej krainy - g?o?ne czytanie w Przedszkolach Miejskich nr

•

•

l, 15, filii Niepublicznego Przedszkola "S?oneczko", Przedszkolu J?zyko
wym "For Kids" - FB nr l

Bajeczka przedszkolaka - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 13 z Oddzia?ami

Integracyjnymi - FB nr 2

•

Tydzie? Zakazanych Ksi??ek -

wystawa, lekcja biblioteczna dla kI. I Zasad

niczej Szko?y Zawodowej Rzemios? Ró?nych w Zamo?ciu - FB nr 2

Bajeczka dla przedszkolaka - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 7, 14 i SP

nr 9 oraz grupie przedszkolnej Dwuj?zycznej Szko?y Smart School- FB nr 3

Moje spotkanie z bibliotek? -

lekcja biblioteczna dla uczniów kI. II i III

•

•

•

Smart School- FB nr 3

Pierwszaki w bibliotece, Biblioteka na dzieci czeka - wycieczki przedszko-
•

laków do biblioteki - FB nr 3

• Godzina na historyjk?- g?o?ne czytanie w Przedszkolach nr 5 i 12 - FB nr 4

•

Poznajemy nasz? bibliotek? -lekcja biblioteczna - FB nr 4

•

Przeprowadzono remont bie??cy (malowanie) w FB nr 5

• Nowo?ci biblioteczne -

wystawa
- FB nr 5

.

•

Spotkania z bajk? - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 6 - FB nr 6

listopad
•

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki po?wi?cone ksi??ce Brygidy Helbig
Enerdowce i inne ludzie - Ksi??nica Zamojska

• Drewniana architektura sakralna w grafice Kazimierza Zbigniewa ?o?skie

go
-

wystawa w ramach XVIII Dni Kultury Chrze?cija?skiej w Zamo?ciu -

Ksi??nica Zamojska. Otwarciu wystawy towarzyszy? wyk?ad dra Piotra Kon

draciuka Drewniane budownictwo sakralne w Diecezji Zamojsko

Lubaczowskiej - Ksi??nica Zamojska
•

Co wiesz o Prusie? - podsumowanie konkursu czytelniczo-prasowego reali

zowanego we wspó?pracy z NBP Oddzia? Lublin i Kronik? Tygodnia.
W programie wyk?ad ks. dra Czes?awa Ga?ka Pogl?dy Boles?awa Prusa na

literatur? i kultur?, pokaz multimedialny po?wi?cony monetom kolekcjoner
skim emitowanym przez NBP (Ilona Skibi?ska-Fabrowska - NBP), wr?cze

nie nagród laureatom, zwiedzanie okoliczno?ciowej wystawy Boles?aw Prus

-

powie?ciopisarz, publicysta i nowelista - Ksi??nica Zamojska
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• Kolegiata Zamojska - 20 rocznica ustanowienia ko?cio?a katedralnego -

wystawa
- Ksi??nica Zamojska

• O czym szumi Tanew - zaj?cia z edukacji ekologicznej dla kl. I SP i cz?on

ków Ko?a morskiego "Wilczki" - ClE Ksi??nicy Zamojskiej
• Biblioteka jako miejsce przeciwdzia?ania wykluczeniu spo?ecznemu osób

niepe?nosprawnych
- prelekcja dla s?uchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku

- OCN Ksi??nicy Zamojskiej
• Czym chata bogata - konkurs wokalno-literacki adresowany do osób z dys

funkcj? wzroku - OCN Ksi??nicy Zamojskiej
• Maluj? tak jak czuje moje serce -

wystawa prac plastycznych Andrzeja Szy

ma?skiego
- OCN Ksi??nicy Zamojskiej

'. Puchatkowe spotkania - cykliczne z?j?cia biblioteczne dla dzieci w wieku

przedszkolnym z udzia?em opiekunów - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Ca?a Polska czyta dzieciom po angielsku - zaj?cia biblioteczne prowadzone

we wspó?pracy ze szko?? j?zykow? Helen Doron Early English - ODM

Ksi??nicy Zamojskiej
• Sobotnie spotkania z ksiq?k? - cykliczne zaj?cia biblioteczne dla dzieci

w wieku szkolnym - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• ?wiatowy Dzie? Misia Pluszowego -

wystawa
- ODM Ksi??nicy Zamojskiej

• Czytam i rysuj? z energi?
- rozpocz?cie IV edycji akcji, której celem jest

promocja czytelnictwa oraz edukacja z zakresu bezpiecznego u?ytkowania

energii elektrycznej w?ród przedszkolaków, wspieranej przez PGE Dystry

bucja S.A. Oddzia? Zamo??. W programie m.in.: czytanie tekstów o energii

elektrycznej i jej u?ytkowaniu, projekcje filmów edukacyjnych, pogadanki
oraz konkurs plastyczny - ODM Ksi??nicy Zamojskiej i FB nr 1,2, 3, 4, 6

• Mam wybór - realizacja konkursu plastycznego w ramach programu Ksiq?ka

uczy, bawi, inspiruje
- ODM Ksi??nicy Zamojskiej, FB nr 1,2,3,4,6

• Ksiq?ka lekiem na niepogod? ducha - zaj?cia biblioteczne realizowane w ra

mach programu Ksi??ka uczy, bawi, inspiruje
- FB nr 1,2,3,4,6

• Drzwi do ba?niowej krainy; Bajeczka przedszkolaka; Bajeczka dla przed

szkolaka; Godzina na historyjk?; Spotkania z bajk? - g?o?ne czytanie
w przedszkolach - FB nr 1,2,3,4,6

• Dzieciaki kochaj?pluszaki - lekcja biblioteczna dla przedszkolaków - FB nr 2

• Polskie symbole narodowe - lekcja biblioteczna z okazji rocznicy odzyska-
nia niepodleg?o?ci

- FB nr 2

• Nowo?ci biblioteczne -

wystawa
- FB nr 5

grudzie?
• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki po?wi?cone powie?ci Doroty Ma

s?owskiej Kochanie zabi?am nasze koty - Ksi??nica Zamojska
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Drewniana architektura sakralna w grafice Kazimierza Zbigniewa ?o?skie

go
-

wystawa
- Ksi??nica Zamojska

•

Ksi?garnia Polska S. i Z. Pomara?skich - 95 rocznica utworzenia wydaw
nictwa -

wystawa ze zbiorów w?asnych - Ksi??nica Zamojska

•

Symbole ?wi?t Bo?ego Narodzenia -

zaj?cia terapeutyczne w O?rodku Re

habilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczym - OCN Ksi??nicy Zamojskiej
Spotkanie integracyjne z wi??niami Oddzia?u Zewn?trznego - OCN Ksi??
nicy Zamojskiej

•

•

M?ody ekolog - zaj?cia z edukacji ekologicznej dla cz?onków Ko?a ekolo

gicznego "Ekoludki" - CIE Ksi??nicy Zamojskiej

•

Zielona energia
- pokaz multimedialny - ClE Ksi??nicy Zamojskiej

•

Czas kol?dowania -

wystawa kartek ?wi?tecznych wykonanych przez osoby

niepe?nosprawne - OCN Ksi??nicy Zamojskiej

•

Ca?a Polska czyta dzieciom po angielsku - zaj?cia biblioteczne dla najm?od
szych - ODM Ksi??nicy Zamojskiej

•

Sobotnie spotkania z ksi??k? -

cykl zaj?? bibliotecznych dla dzieci w wieku

szkolnym - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y KZ

•

Puchatkowe spotkania - zaj?cia biblioteczne dla dzieci w wieku przedszkol

nym
- ODM Ksi??nicy Zamojskiej

•

Podsumowanie konkursu plastycznego Mam wybór oraz programu Ksi??ka

uczy, bawi, inspiruje
- ODM Ksi??nicy Zamojskiej, FB nr 1,2,3,4,6

Czytam i rysuj? z energi?
- realizacja IV edycji akcji, maj?cej na celu pro

mocj? czytelnictwa oraz edukacj? z zakresu bezpiecznego u?ytkowania

energii elektrycznej w?ród naj m?odszych
- ODM Ksi??nicy Zamojskiej, FB

nr 1,2, 3,4,6

•

•

Drzwi do basniowej krainy; Bajeczka przedszkolaka; Bajeczka dla przed

szkolaka; Godzina na historyjk?; Spotkania z bajk? - g?o?ne czytanie w

przedszkolach - FB nr 1,2,3,4,6

•

Bajki dodaj? odwagi -

wystawa
- FB nr 5

•

Ma?e kino - wycieczka przedszkolaków do biblioteki - FB nr 6•

ADAMÓW

sierpie?
•

intensywna selekcja ksi?gozbiorów zlikwidowanych filii w Bondyrzu i Su-

chowoli po??czone ze scontrum - GBP, FB Bondyrz, FB Suchowola
•

Do?ynki - przygotowanie i udzia?, wspólnie z Klubem Seniora - FB Bondyrz
•

31 sierpnia likwidacja Filii w Bondyrzu

Pa?dziernik
•

Wieczór pie?ni patriotycznej w Bondyrzu
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listopad
• Andrzejki - impreza integracyjna przygotowana we wspó?pracy z Klubem

Seniora w Bondyrzu

grudzie?
• Spotkanie integracyjne poswi?cone tradycji ?wi?t Bo?ego Narodzenia

(przygotowywanie ozdób choinkowych, strojenie choinki, wspólne ?pie
wanie kol?d i pastora?ek) w Bondyrzu

GRABOWIEC

lipiec! sierpie?
• Wakacje w bibliotece - zaj?cia biblioteczne dwa razy w tygodniu (gry, zaba

wy, konkursy, ognisko integracyjne, wyjazd do stadniny koni w Lipinie)

pa?dziernik
• Spotkania autorskie z pisarkami: Katarzyn? Enerlich, Ew? Nowak, Edyt?

Zar?bsk?
• Tydzie? ksi??ek zakazanych -

wystawa w dn. 30 wrze?nia - 6 pa?dziernika

listopad
• 23 pa?dziernika - obchody ?wiatowego Dnia Pluszowego Misia - impreza

biblioteczna

grudzie?
• Nasza Biblioteka - zaj?cia biblioteczne dla dzieci, promuj?ce bibliotek?

w ?rodowisku lokalnym
• Spotkanie autorskie z Ann? Rychter

KOMARÓW - OSADA

lipiec
• Interaktywna Edukacja - piknik edukacyjny realizowany w ramach projektu

Edukacja
- To Zdrowie i Sprawno??, wspó?fmansowanego w ramach Pro

gramu Operacyjnego Kapita? Ludzki - SOK, GBP

• Dni Komarowa - impreza rekreacyjna o zasi?gu gminnym - SOK, GBP

sierpie?
• ,,92. rocznica Bitwy pod Komarowem" - ogólnopolska patriotyczna impreza

?rodowiskowa w Wolicy ?niatyckiej - UG, SOK, Stowarzyszenie "Bitwa Pod

Komarowem"

• Zdrowie - Warto?? Bezdyskusyjna - piknik edukacyjny realizowany w ra

mach projektu Edukacja - To Zdrowie i Sprawno??, wspó?fmansowanego
w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki - SOK, GBP
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wrzesie?

•

Do?ynki gminno-parafialne - impreza obrz?dowa (kiermasz sztuki ludowej
i festyn rekreacyjno-sportowy) - SOK, GBP

pa?dziernik / listopad
•

Regionalny Przegl?d Pie?ni Religijnej Osób Niepe?nosprawnych - SOK,
GBP

•

Biegi prze?ajowe o Puchar Wójta Gminy Komarów-Osada -

impreza inte

gracyjna o zasi?gu gminnym, z udzia?em uczestników Warsztatów Terapii
Zaj?ciowej - SOK, GBP

• Portret Ulubionego Bajkowego Misia - gminny konkurs plastyczny z okazji
obchodów ?wiatowego Dnia Pluszowego Misia oraz wystawa pokonkurso
wa - FB Zubowice, SOK

• 11 listopada w gminie Komarów -Osada - impreza patriotyczna z okazj i

94 rocznicy Odzyskania Niepodleg?o?ci - SOK, GBP

• Ca?a Polska czyta dzieciom - impreza cykliczna - FB Zubowice

KRASNO BRÓD

lipiec! sierpie?
•

Projektowanie i wykonywanie bi?uterii artystycznej
-

warsztaty dla u?yt

kowników biblioteki - MGBP

Kartka z wakacji - konkurs plastyczny - MGBP•

Wakacje w bibliotece - cykl wakacyjnych zaj?? dla dzieci - MGBP, FB Hutki

Moje wakacje w obiektywie - konkurs fotograficzny - MGBP

•

•

wrzesie?
.

•

Tydzie? ksi??ek zakazanych -

wystawa
- MGBP, FB Hutki

Pa?dziernik
• Biblioteka na sportowo

- zaj?cia nordic walking - MGBP

listopad
•

Fryderyk Chopin -

wystawa
- MGBP

• Poka? mijesie? - konkurs fotograficzny dla m?odzie?y - MGBP

grudzie?

•

Spotkanie z Miko?ajem - impreza biblioteczna
•

Zaczarowana bombka - konkurs plastyczny - MGBP, FB Hutki
•

Zaj?cia latarnicze - cykl zaj?? z obs?ugi komputera i INTERNETU dla

osób 50+

LABUNIE
lipiec
•

Biblioteka wiejska w Barchaczowie 1958 - 1962 - referat podczas Pikniku

ROdzinnego w Barchaczowie
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sierpie?
• Dyskusja nad ksi??k? Zofii Go??b Poszukiwanie straconych lat - ?abunie

w utworach autorki

• 68. rocznica wybuchu powstania warszawskiego
-

wystawa i folder

• 92. rocznica Bitwy pod Komarowem -

wystawa i folder

wrzesie?

• Bój pod ?abuniami, Barchaczowem, ?abu?kami i Bródkiem we wrze?niu

1939 r. -wyk?ad dr. Jacka Feduszki w Gimnazjum w ?abu?kach

• Do?ynki gminne
- UG, GBP

'listopad
• 75. rocznica ?mierci Boles?awa Le?miana -

wystawa
• Nazwy zwyczajowe w gminie ?abunie - materia? o tematyce regionalnej

przygotowany dla Starostwa Powiatowego

grudzie?
• Powstanie listopadowe na Zamojszczy?nie, dzia?ania w okolicach ?abu? -

wyk?ad dr. Jacka Feduszki

• Czy ty wiesz, ?e w Barchaczowie ... ? - kalendarium dot. miejscowo?ci jako
materia? towarzysz?cy I Festiwalowi Pie?ni i Wierszy Wojskowych w Bar

chaczowie

• 70. rocznica wysiedle? ludno?ci z gminy ?abunie przez niemieckiego oku

panta
-

wystawa

Ml?CZYN

lipiec! sierpie?
• Wakacje w bibliotece - cykl wakacyjnych zaj?? bibliotecznych

wrzesie?

• ?egnaj lato na rok - zaj?cia biblioteczne z dzie?mi

• G?o?ne czytanie dzieciom w Klubie Przedszkolaka - cykl zaj?? bibliotecz-

nych dla naj m?odszych

pa?dziernik
• Tydzie? ksi??ek zakazanych -

wystawa
• Urodziny ksi??kowego misia -

wystawa ksi??ek i pluszak6w

listopad
• Parada pluszowych misiów - impreza z okazji ?wiatowego Dnia Pluszowe

go Misia

• Spotkanie autorskie z Wies?awem Drabikiem
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grudzie?
•

Dekoracje ?wi?teczne - konkurs plastyczny
•

Spotkanie op?atkowe dla czytelników

NIELISZ

pa?dziernik / listopad
• Przeniesienie Biblioteki do pomieszcze? po zlikwidowanej Szkole Podsta

wowej w Krzaku

RADECZNICA

lipiec
•

Ilustracja do przeczytanej ksi??ki - konkurs plastyczny - GBP, FB Gorajec

sierpie?
•

Wakacje z ksi??k? dla dzieci -

konkursy, zabawy edukacyjne i zaj?cia czy

telnicze dla dzieci - GBP

wrzesie?

• Biblioteka dla Was - wycieczka uczniów do biblioteki - GBP

pa?dziernik
• S?ownik historyczny Gminy Radecznica oraz Proza ?ycia

- promocja ksi??ek

Reginy Smoter Grzeszkiewicz - GBP

listopad
•

Tujest moja Ojczyzna - konkurs poetycki
- GBP, FB Gorajec

• Janusz Korczak - konkurs wiedzy dla gimnazjalistów
- GBP

MOKRE (GBP ZAMO??)

lipiec/sierpie?
•

Wakacje z bibliotek? - trzygodzinne zaj?cia dla dzieci 3 razy w tygodniu
w GBP oraz wg odr?bnego harmonogramu w filiach

•

Uroczysto?? fina?owa wakacyjnych zaj?? bibliotecznych dla dzieci z ca?ej

gminy 22.08.2013 r. w GBP w Mokrem
•

Wyjazd do WBP i NBP w Lublinie dla uczestników wakacyjnych zaj?? biblio

tecznych

Wrzesie?
•

Czytaj?ce Przedszkola - inauguracja ca?orocznej akcji FB w Kalinowicach

dla miejscowych przedszkolaków - FB Kalinowice
•

Spotkanie autorskie z Katarzyn? Enerlich - FB Sitaniec
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• Ca?a Polska czyta dzieciom -

inauguracja ca?orocznej akcji w bibliotekach-

FB Sitaniec, FB Zawada

• Spotkanie DKK wSita?cu

pa?dziernik/listopad
• Spotkania autorskie z Mari? Du?awsk? (Pniówek, Lipsko Polesie, Lipsko,

P?oskie, Bia?owola) - GBP

• Ziemniaki jem
- co o nich wiem - konkurs wiedzy - FB Wysokie

• Jesienne pejza?e
- jesienne konkursy plastyczne - GBP i FB Lipsko, Mokre,

P?oskie, Wysokie i Zawada

grudzie?
• Moc s?owa - literacko - recytatorskie warsztaty metodyczne dla bibliotekarzy

i nauczycieli gminy Zamo?? - prowadzi? Mateusz Nowak

• Tradycje ?wi?t Bo?ego Narodzenia - konkursy plastyczne - FB Lipsko, Mo

kre, Wysokie, Zawada

• Anio?y 2008 - III edycja konkursu plastycznego na wykonanie anio?a prze-

strzennego
- GBP

SITNO

grudzie?
• Z programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek Biblioteka pozyska?a

4 komputery wraz z oprogramowaniem
• Tradycje ?wi?t Bo?ego Narodzenia - konkurs, zaj?cia plastyczne i eduka-

cyjne - GBP

SKlERBIESZÓW

lipiec
• Czytelnik Roku - podsumowanie wspó?zawodnictwa na naj aktywniejszego

czytelnika roku

wrzesie?

• Pasowanie na czytelnika - impreza biblioteczna dla dzieci

• Bezpiecznie korzystam z komputera i internetu - spotkanie dla dzieci klas I

• Zaj?cia biblioteczne d/a dzieci -

lekcje, wycieczki do biblioteki, konkursy
dla najm?odszycb

pa?dziernik
• Tydzie? ksi??ek zakazanych -

wystawa

• Kaczka dziwaczka i inne wiersze Jana Brzechwy oraz Zwierz?ta Afryki -

konkursy plastyczne

listopad
• Wielka wyprawa do krainy ba?ni Andersena - zaj?cia edukacyjne dla przed

szkolaków
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Z przyrod? za pan brat -

turniej przyrodniczy dla dzieci
•

Obraz smoka w ba?niach, legendach i mitach z ró?nych stron ?wiata - kon

kurs dla uczniów szko?y podstawowej

•

Andrzejki z bibliotek? - tradycje andrzejkowe
•

grudzie?
• Konkurs na kartk? i stroik ?wi?teczny - konkurs plastyczny
•

Figle i wybryki w krainie plastyki - zaj?cia plastyczne dla przedszkolaków

STARY ZAMO??

lipiedsierpie?
• Letnisko 2012 - wakacyjne zaj?cia dla dzieci - GBP, GOK

• Piknik Rodzinny- wspó?udzia? Biblioteki w imprezie ?rodowiskowej
•

Wakacje w bibliotece - dwutygodniowy cykl zaj?? bibliotecznych dla dzieci

pa?dziernik
• Dzie? Nauczyciela - zaj?cia plastyczne dla dzieci - FB Udrycze

listopad
• 70. rocznica wysiedlenia Udrycz - uroczysto?? ?rodowiskowa z udzia?em Bi

blioteki - FB Udrycze
• W ?wiecie przygód Krasnala Chalaba?y -

warsztaty czytelnicze dla najm?od

szych - FB Udrycze
•

Obchody ?wi?ta Niepodleg?o?ci - uroczysto?? ?rodowiskowa z udzia?em

Biblioteki - FB Udrycze

grudzie?
•

Najpi?kniejsza kartka swiateczna - konkurs plastyczny dla dzieci - FB Udrycze
•

Mój prezent na Miko?aja - zaj?cia plastyczne - FB Udrycze

SULÓW

lipiec / sierpie?
•

Wakacje w bibliotece - cotygodniowe cykliczne spotkania dzieci w bibliote

ce-GBP

Festyn Rodzinny - rekreacyjno-integracyjna impreza ?rodowiskowa - GBP przy

gotowa?a program zaj?? dla dzieci

•

•

Zabawa z powiedzeniami, czyli jak zrozumie? ?wiat - FB Micha?ów

Wrzesie?
•

Gminno - parafialne ?wi?to plonów - udzia? Biblioteki w organizacji ?wi?ta

pa?dziernik/listopad
•

Internet bez granic
- kurs obs?ugi komputera dla seniorów prowadzony

w Bibliotece przez Akademi? Orange
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• Cykl zaj?? dla dzieci najm?odszych klas przyjmowanych w poczet czytelni
ków biblioteki - FB Michalów

grudzie?
• Magia ?wi?t Bo?ego Narodzenia - konkurs plastyczny

- FB Michalów

SZCZEBRZESZYN

lipiec/sierpie?
• Wakacje w bibliotece - codzienne zaj?cia biblioteczne - MGBP Szczebrzeszyn
• ?ladami Singera

- dwudniowy festiwal -

warsztaty j?zyka yidisz w MGBP

Szczebrzeszyn

'wrzesie?/pa?dziernik
• Spotkanie z dzie?mi klas O i l w Bibliotece

• Cala Polska czyta dzieciom -

g?o?ne czytanie ksi??ek przedszkolakom raz

w miesi?cu przez ca?y rok

• K?cik nowo?ci ksi??kowych - na ?amach "Chrz?szcza" i na stronie interne

towej miasta Bilioteka poleca czytelnikom nowo?ci zakupione do zbiorów

• Rozpocz?to wspó?prac? z Domem Pomocy Spo?ecznej -

pensjonariuszom
dostarczane s? ksi??ki i czasopisma

listopad
• Angielski 123 oraz FunEnglish -

komputerowe kursy dla dzieci i dla doro

s?ych wMGBP

grudzie?
• Spotkanie autorskie z Beat? Paw?owicz red. "Zwierciad?a" i autork? ksi??ki

Dekalog szcz??cia - Liceum Ogólnokszta?c?ce, MGBP

• Gwiazdkowy kiermasz ksi??ki - MGBP

ZWIERZYNIEC

listopad
• Spotkanie autorskie z Marcinem Wro?skim w ramach Dyskusyjnego Klubu

Ksi??ki

Anna Kalniuk, Danuta Zwoli?ska, Ksi??nica Zamojska
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Ferie w bibliotece "Bawimy si? z Tuwimem" (2013 r.)

IDZIE GRZES PRlEZ W'E?

WOREK PIASKU NI[S'E ...

a przez duurk? plo!»ek ClurJ..H.'m

svou: SI? za Grzesiem
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