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I iii Z ?YCIA BIBLIOTEK

\. Dzia?alno?? Ksi??nicy Zamojskiej
im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu w 2013 r.

Sie? biblioteczna, stan organizacyjny

W 2013 roku sie? biblioteczna Ksi??nicy Zamojskiej utrzymana zosta?a na

niezmiennym poziomie w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Dzia?alno?? w zakresie obs?ugi bibliotecznej oraz rozwoju i upowszechniania

czytelnictwa prowadzi?a Biblioteka G?ówna, 6 bibliotek filialnych oraz 3 punkty
biblioteczne. Dwa punkty (przy Oddziale Polskiego Zwi?zku Niewidomych
w Zamo?ciu oraz w Specjalnym O?rodku Szkolno-Wychowawczym przy

ul. ?l?skiej 45) prowadzone by?y przez O?rodek Czytelnictwa Niepe?nospraw

nych i obs?ugiwa?y osoby niepe?nosprawne. Trzeci, przy Spó?dzielni Mieszka

niowej "Energetyk", wspomaga? prac? Filii Bibliotecznej nr 3. Jego dzia?alno??

reguluje Porozumienie zawarte 27 marca 2013 r., a koszty osobowe zwi?zane
z obs?ug? finansowane s? wspólnie przez Spó?dzielni? i Ksi??nic? Zamojsk?.

Ksi??nica Zamojska, podobnie jak w latach ubieg?ych, wype?nia?a zadania

dla powiatu zamojskiego. Funkcje biblioteki powiatowej realizowa?a na pod
stawie Porozumienia nr 2/2013/14 z dnia 4 marca 2013, zawartego pomi?dzy
Miastem Zamo?? a Powiatem Zamojskim oraz Umowy nr 369/2013 zawartej
w dniu 21 marca 2013 r. pomi?dzy Miastem Zamo?? a Ksi??nic? Zamojsk?.

Baza lokalowa, modernizacje i zmiany infrastrukturalne

Zaplecze lokalowe w placówkach bibliotecznych Ksi??nicy Zamojskiej jest
zró?nicowane. Biblioteka G?ówna posiada dobre warunki do prowadzenia dzia?al

no?ci bibliotecznej, zarówno pod wzgl?dem zajmowanej powierzchni (2 000 m2 we

w?asnym budynku o powierzchni 2 926 m2) jak równie? wyposa?enia oraz dosto

sowania do potrzeb osób z ograniczon? sprawno?ci? fizyczn?.
Biblioteki filialne, podobnie jak w latach ubieg?ych zajmuj? te same lokale,

wynajmowane od innych podmiotów. Budynki, w których mieszcz? si? filie nie

s? dostosowane do potrzeb osób z niepe?nosprawno?ci?. Powierzchnia filii bi

bliotecznych (?rednio 85 m2 dla 1 placówki) jest niezadawalaj?ca i nie sprzyja

sprawnej i adekwatnej do potrzeb dzia?alno?ci bibliotecznej, zw?aszcza eduka

cyjno-kulturalnej w?ród dzieci i m?odzie?y.
W roku sprawozdawczym czynione by?y systematyczne dzia?ania w celu

poprawy infrastruktury bibliotek. Wypo?yczalnia G?ówna zosta?a wyposa?ona
w elektroniczny system sygnalizacji kradzie?y. W lokalu FB nr 1 zainstalowano

3



system antyw?amaniowy i przeciwpo?arowy. Odzia? dla Dzieci i M?odzie?y

wyposa?ony zosta? w meble biblioteczne przystosowane dla dzieci w wieku

przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wykonane prace dodatnio wp?yn??y, g?ów
nie 'na zabezpieczenie zbiorów i innych sk?adników maj?tku biblioteki oraz na

popraw? funkcjonalno?ci lokali. Prowadzone by?y tak?e bie??ce prace moderni

zacyjne i naprawcze, w tym m.in. malowanie pomieszcze? gospodarczych i pra

cowni introligatorskiej.

Zbiory biblioteczne i ich uzupe?nianie

Na koniec okresu sprawozdawczego zbiory bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej

liczy?y 253 371 jednostek, w tym 241 029 vol. ksi??ek i czasopism oprawnych

(234387 ksi??ek, 6642 vol. czasopism oprawnych) oraz 15 034 jedno zbiorów

specjalnych.
Do zasobów ca?ej sieci bibliotek przyby?o ogó?em 7 677 jedno nowych zbiorów,

w tym 6422 ksi??ek, 370 czasopism oprawnych i 885 jedno zbiorów specjalnych.
W drodze zakupu zasoby powi?kszy?y si? o 4 117 jednostek inwentarzowych nowych
zbiorów, tj. 3 951 ksi??ek, 13 czasopism oprawnych oraz 153 jedno zbiorów specjalnych.

W porównaniu z rokiem poprzednim zakup zbiorów zmniejszy? si? o 394 jedn.,
w tym zakup ksi??ek o 423 (9,7%). Wzrós? natomiast zakup czasopism opraw

nych (o 7 vol.) i zakup zbiorów specjalnych (o 22jedn.) Wska?nik zakupu zbio

rów wynosi 6,3 jedno na 100 mieszka?ców (dla samych zbiorów ksi??kowych
6,0 vol.) ijest ni?szy ni? w roku 2012 (6,9).

?rednia cena zakupionych zbiorów wynosi 21,70 z? (zbiorów ksi??kowych
22,65 z?) ijest porównywalna ze wska?nikiem osi?gni?tym w 2012 r.

Wydatki na zakup zbiorów wynios?y ogó?em 89219 z? (w 2012 - 102469),
w tym: ?rodki MKiDN - 45904 z? (2012 - 46844), dotacja celowa Miasta Zamo??

- 20 000 z? (2012 - 20 000), ?rodki w?asne biblioteki - 18837 z? (2012 - 24 682),
inne ?ród?a (PGE Dystrybucja S.A. Zamo??, Miejski Program Profilaktyki i Roz

wi?zywania Problemów Alkoholowych, Wojewódzki Fundusz Ochrony ?rodowi

ska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Orange)
- 4478 z? (2012 - 10 943).

W strukturze zakupionych zbiorów najwi?kszy odsetek zajmuje literatura

pi?kna dla doros?ych (45,4%), nast?pnie literatura niebeletrystyczna (30,9%)
i literatura pi?kna dla dzieci (23,7%).

Do zbiorów bibliotecznych, w okresie sprawozdawczym pozyskano
3 074 jedno darów oraz 486 jedno poprzez wymian? i inny sposób nabycia.

Wycofano z zasobów ogó?em 4 985 jedno zbiorów (ksi??ki). Zasobno??

ksi?gozbioru w bibliotekach Ksi??nicy Zamojskiej zwi?kszy?a si? w stosunku

do roku 2012 z 364 do 368 vol./lOO mieszka?ców. Wzrost ten jest konsekwen

cj? zmian demograficznych (spadek liczby ludno?ci) oraz ma?? intensywno?ci?
selekcji zasobów bibliotecznych.
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Uzupe?nieniem zbiorów s? prenumerowane czasopisma i prasa bie??ca. Stan

prenumeraty wyniós? ogó?em 89 tytu?ów w 100 egz. i by? o 2 tytu?y wi?kszy ni?

w roku 2012. W?ród prenumerowanej prasy 7 tytu?ów stanowi? czasopisma dla

dzieci i m?odzie?y. Ogó?em na zakup prasy w 2013 r. wydatkowano kwot?
20639 z?, tj. o 799 z? wi?cej ni? w 2012 roku. Ponadto biblioteki otrzymywa?y
w darze 48 tytu?ów czasopism, w tym 37 o charakterze regionalnym. Zakup
zbiorów do bibliotek i prenumerat? czasopism ilustruje Tabela nr J.

W roku sprawozdawczym zanotowano ni?szy ni? w roku ubieg?ym dop?yw
nowo?ci wydawniczych do bibliotek, g?ównie nowych ksi??ek pozyskiwanych

drog? zakupu. Zmala?y te? wydatki na zakup nowo?ci. Taka sytuacja nie tworzy

dogodnych warunków dla rozwoju czytelnictwa. W po??czeniu z czasowym

zamkni?ciem kilku placówek bibliotecznych (okresowa kontrola ksi?gozbioru),
znalaz?o to tak?e swoje odbicie w mniejszej liczbie rejestrowanych czytelników
i wypo?ycze?.

Ksi??nica Zamojska posiada w swoich zasobach w formie depozytu Ksi?go
zbiór klemensowski rodziny Zamoyskich. W roku sprawozdawczym przeprowa

dzono kontrol? maj?c? na celu ustalenie stanu faktycznego zasobu. Podczas prac

inwentaryzacyjnych wszystkie obiekty zosta?y opiecz?towane piecz?ci? "Ksi?

gozbiór Marcina Zamoyskiego KZ" i ka?dy z nich otrzyma? numer inwentarzo

wy zgodny z wykazem tego zasobu. Zgodnie z inwentarzem w zasobie znajduje

si? ogó?em 12277 jednostek inwentarzowych, w tym 12102 to depozyt przeka

zany w 2008 roku, za? 175 jedno wp?yn??o w 2011 roku. W 2013 roku zintensy
fikowano prace nad opracowaniem tego zasobu. Ogó?em sporz?dzono opisy

katalogowe dla 762 druków. Przy?pieszenie prac mo?liwe by?o dzi?ki zwi?k
szeniu obsady wykonuj?cej to zadanie. Baza Klemensowska, prowadzona
w systemie bibliotecznym PATRON zawiera?a 8 869 opisów, w tym 1300 do

kumentów posiada opisy bibliograficzne pe?ne (bez hase? przedmiotowych).

Zbiory bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej, w celu ich zabezpieczenia przed
zniszczeniem technicznym, poddawane s? okresowej konserwacji. W 2013 roku

wykonano oprawy introligatorskie dla 780 vol. ksi??ek oraz 557 czasopism
i broszur. Dla zbiorów specjalnych przygotowano 137 szt. teczek.

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

Biblioteki Ksi??nicy Zamojskiej w 2013 r. zarejestrowa?y ogó?em 14935 czy

telników, tj. o 540 (3,5%) mniej ni? w 2012 roku. Najwi?kszy procentowy spa

dek zasi?gu czytelnictwa zanotowano w Bibliotece G?ównej, tj. w Wypo?yczal
ni (o 620 czytelników, czyli 9,0%) i w ODM (o 105 czytelników, tj. 4,3%).
W sieci bibliotek filialnych liczba rejestrowanych czytelników wzros?a ogó?em
o 260, tj. o 3,8% w stosunku do 2012 roku. Najwy?szy wzrost wska?nika zano

towano w FB nr 2 (6,5%) i FB nr 5 (4,9%).
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Czytelnicy korzystaj?cy z bibliotek stanowi? 22,8 % ogó?u mieszka?ców

miasta. Rozczytanie ?rodowiska w porównaniu z 2012 rokiem nieznacznie

zmniejszy?o si? (o 0,4%) .

.

W ogólnej liczbie zarejestrowanych czytelników, 2 063 stanowi? dzieci

i m?odzie? do lat 15. Jest to o 111 osób mniej ni? w roku poprzednim. Spadek

czytelnictwa dzieci?cego w bibliotekach Ksi??nicy Zamojskiej obserwowany

jest od kilku lat, aczkolwiek w roku 2013 jest on nieco ni?szy ni? rok wcze?niej.

Zjawisko ubywania czytelnika dzieci?cego jest tendencj? ogólnopolsk?, uwa

runkowan? równie? demograficznie. W grupie czytelników "do 15 lat" zareje
strowano 131 czytelników najm?odszych, tj. dzieci w wieku do 5 lat. Wska?nik

ten jest na porównywalnym poziomie do roku poprzedniego (136). Du?y spadek

liczby rejestrowanych czytelników zanotowano w grupie osób w wieku 20-24

lata (o 13,3%), mniejszy (o 6,2%) w?ród m?odzie?y szkó? ponadgimnazjalnych
oraz o 3,3% w grupie wiekowej 25-44 lata. Wzrost liczby zanotowano natomiast

w?ród czytelników w grupie 45-60 lat (o 3%) oraz osób po 60 roku ?ycia
o 6,5%. Wyra?nie widoczne w bibliotekach Ksi??nicy Zamojskiej od 2012 roku

zjawisko starzenia si? grupy czytelniczej ma swoje odzwierciedlenie w sytuacji

demograficznej ?rodowiska, w którym dzia?a Biblioteka.

Zanotowano 326 356 wypo?ycze? ogó?em wszystkich zbiorów, tj. o 8 472

(2,5%) mniej ni? w 2012 roku. Spadek zanotowano zarówno w liczbie udost?p

nionych zbiorów "na zewn?trz" (o 4 197) jak i "na miejscu" (o 4275). Mniej
zbiorów (o 14845) wypo?yczono w Bibliotece G?ównej, natomiast w bibliote

kach filialnych wypo?yczenia wzros?y (o 6 373). Przyczyn spadku liczby wypo

?ycze?, podobnie jak mniejszej liczby czytelników upatrywa? nale?y m.in.

w okresowym zamkni?ciu bibliotek w zwi?zku z prowadzon? inwentaryzacj?
zbiorów. Czynno?ci te w roku sprawozdawczym trwa?y w Bibliotece G?ównej

(20 dni) oraz w FB nr 2 (10 dni) i FB nr 5 (3 dni).
Od kilku lat wyra?nie zauwa?alny jest spadek udost?pniania prezencyjnego,

tj. na miejscu. W 2013 roku dotyczy on zarówno udost?pnionych druków zwar

tych, tj. ksi??ek i czasopism oprawnych (o 4083 mniej) jak te? prasy bie??cej
i dokumentów elektronicznych (o 323 wypo?yczenia mniej). Ta tendencja.
w roku sprawozdawczym obserwowana jest w ca?ej sieci, w sposób znacz?cy

w dzia?ach Biblioteki G?ównej. W ogólnej liczbie po?yczonych zbiorów zano

towano 18 349 wypo?ycze? zbiorów specjalnych, w tym audiowizualnych i do

kumentów elektronicznych. Stanowi to 5,6% wszystkich zarejestrowanych wy

po?ycze?.
Wska?nik wypo?ycze? na 100 mieszka?ców wynosi 498,3 jedno (509,5 jedno

w 2012 r.), w tym wska?nik wypo?ycze? ksi??ek 434,7 vol. (442,0 vol. Aktyw
no?? czytelnicza (liczba wypo?ycze? ksi??ek "na zewn?trz" przypadaj?ca na

] czytelnika) wynosi 18,0 vol. i jest o 0,5 vol. wy?sza ni? w 20] 2 roku. Wzrost
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aktywno?ci czytelniczej zauwa?alny od kilku lat, przy jednoczesnym ubywaniu

liczby czytelników jest spowodowany przede wszystkim zmniejszaj?c? si? licz

b? ludno?ci w mie?cie.

Poza wymienionymi wy?ej przyczynami spadku czytelnictwa s? tak?e zmia

ny demograficzno-spo?eczne, m.in. zmniejszaj?cy si? w grupie czytelników od

setek osób studiuj?cych, powszechny dost?p do informacji w sieci oraz brak

nawyku si?gania do pi?mienniczych ?róde? wiedzy, obserwowany g?ównie
w?ród m?odzie?y.

W ca?ej sieci bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej zarejestrowano 154690 od

wiedzin czytelniczych (o 888 mniej ni? w 2012 r.). W?ród odwiedzin, 118668

(o l 266 mniej) by?y to wizyty czytelników, którzy wypo?yczali zbiory na ze

wn?trz, 9075 (o l 080 mniej) to odwiedziny osób korzystaj?cych z zbiorów

w czytelniach, 11 741 (o 4214 mniej) zajmuj? z kolei odwiedziny internautów.

Notowany spadek odwiedzin bibliotecznych spowodowany by?, podobnie jak

spadek liczby zarejestrowanych czytelników i wypo?ycze?, zamkni?ciem bi

bliotek na czas prowadzonej inwentaryzacji zbiorów oraz instalowaniem w Wy

po?yczalni G?ównej elektronicznego systemu sygnalizacji kradzie?y. Wyniki

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

W roku sprawozdawczym biblioteki kontynuowa?y dzia?ania na rzecz osób

niepe?nosprawnych oraz ludzi starszych i wykluczonych spo?ecznie (osadzo

nych w zamojskich zak?adach karnych). Przejawami dba?o?ci o rozwój czytel
nictwa tej grupy jest systematyczne uzupe?niane specjalistycznych zbiorów bi

bliotecznych, doskonalenie sposobów zaopatrywania czytelników w ksi??k?,
dzia?alno?? edukacyjno-kulturalna oraz rozwój wspó?pracy z instytucjami dzia

?aj?cymi na rzecz osób specjalnej troski. W grupie wszystkich czytelników zare

jestrowanych w Ksi??nicy Zamojskiej 634 osoby (o 71 wi?cej ni? w 2012) to

ludzie z ró?nymi przejawami niepe?nosprawno?ci, a l 452 to seniorzy.

Rozwijaniem czytelnictwa osób specjalnej troski zajmuje si? g?ównie O?ro

dek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych 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?

pacjenci (190 w 2013 roku), pracownicy Szpitala oraz mieszka?cy przyleg?ych
osiedJi.

O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych, oprócz specjalistycznych zbio

rów (149 voI. ksi??ki czarnodrukowej, w tym 111 voI. z du?? czcionk? oraz

2 324 jedno inwentarzowe "ksi??ki mówionej" na p?ytach i kasetach, tzw. au

diobooki), posiada równie? sprz?t do ich odtwarzania. Na rzecz osób niepe?no

sprawnych w okresie sprawozdawczym dokonano 16 714 wypo?ycze? na ze

wn?trz, w tym 16 240 zbiorów specjalnych - ksi??ek nagranych na kasetach

magnetofonowych i no?nikach elektronicznych.
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W ramach dzia?a? edukacyjno-kulturalnych, w tym o charakterze bibliotera

peutycznym zorganizowano 96 przedsi?wzi??. By?y to:

- Spotkania czwartkowe ?rodowiska osób niewidomych i niedowidz?cych. S? to

cykliczne zaj?cia, podczas których odbywaj? si? pogadanki, dyskusje tematycz

ne, konkursy prezentuj?ce twórczo?? osób z dysfunkcj? wzroku oraz ludzi star

szych. Program Spotka? obejmowa? te? wyj?cie do kina na film z audiodeskrypcj?.
- Konkursy promuj?ce dzia?alno?? osób niepe?nosprawnych, m.in. Kapliczki

przydro?ne w obiektywie i pracach plastycznych osób niepelnosprawnych i spo

?ecznie wykluczonych (fotograficzno-plastyczny), Kochany Ojcze ?Wi?ty ... Listy
dzieci do b?. Jana Paw?a II (plastyczno-literacki), konkursy wokalno-literackie:

Matka, która wszystko rozumie, Moja najpi?kniejsza kol?da oraz ?Wi?ty Andrze

ju
-

panien dobrodziej (popularyzuj?cy dawne tradycje i spotkania obrz?dowe).
- Spotkania i zaj?cia o charakterze terapeutycznym promuj?ce twórczo?? nie

pe?nosprawnych (Jakie ptaki przylatuj? do nas na zim?, Kobieta w poezji i pio

sence) oraz po?wi?cone czytaniu literatury (A kiedy b?dziesz moj? ?on?, Bajki

Henryka Sienkiewicza).
- Seminarium Komunikacja alternatywna i wspomagaj?ca. Czytelnictwo w?ród

osób z problemami w porozumiewaniu si?, adresowane do bibliotekarzy i osób

pracuj?cych z osobami niepe?nosprawnymi.
- Spotkania literackie niepe?nosprawnych twórców.

-

Koncerty i inscenizacje, w tym: koncert Kapliczki - per?y polskiego krajobrazu oraz

wyst?p artystyczny dzieci z Niepublicznego Przedszkola Specjalnego w Krasnymstawie.
- Lekcje biblioteczne (Postrzeganie ?wiata przez osoby niewidome) i wycieczki.
- Spotkania z ciekawymi lud?mi: Historia mo?e by? pasj? spotkanie z komba-

tantem W?adys?awem Bednarczykiem.
- Wystawy, m.in. Jerozolima - miasto wielu kultur, Historia god?a polskiego,
w tym prezentuj?ce twórczo?? plastyczn? osób niepe?nosprawnych: Kochany

Ojcze ?Wi?ty ... Listy dzieci do bl. Jana Paw?a II -

wystawa pokonkursowa, Na

sze widzenie ?wiata, Moje miasto w kolorach -

wystawy prac plastycznych osób

upo?ledzonych i z zaburzeniami psychicznymi, Anio?owie si? raduj? - okolicz

no?ciowa wystawa o tematyce ?wi?tecznej osób niepe?nosprawnych i wyklu

czonych spo?ecznie oraz wystawy tematyczne: 2013 - Rok Osób Niepe?no

sprawnych, Mi?dzynarodowy Dzie? Os?b Starszych.

Formy zapewniania dost?pu do ksi??ki osobom specjalnej troski stosowane

przez pozosta?e biblioteki, w miar? mo?liwo?ci finansowych i organizacyjnych,

s? dostosowywane do potrzeb tych osób. Dla czytelników maj?cych problemy
z dotarciem do biblioteki zaktywizowano us?ug? "wypo?yczenia na telefon",

tj. dostarczanie materia?ów bibliotecznych za po?rednictwem cz?onków rodzin, s?

siadów, opiekunów oraz samych bibliotekarzy. T? drog? dokonano 126 wypo?ycze?.

Now? inicjatyw? jest akcja g?o?nego czytania prowadzona przez bibliotekarzy
•
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z FB nr 2 dla uczestników Warsztatów Terapii Zaj?ciowej przy Parafii ?w. Micha?a

Archanio?a w Zamo?ciu oraz dla dzieci z Przedszkola nr 13 z oddzia?ami integracyj

nymi (FB nr 3), a tak?e akcja biblioterapeutyczna Czytanie drogq do wolno?ci, której

celem jest zbiórka ksi??ek dla bibliotek wi?ziennych miasta Zamo?cia. W 2013 roku

dla Zak?adu Kamego w Zamo?ciu zebrano t? drog? i przekazano 140 vol. ksi??ek.
Ponadto dla osadzonych w zamojskich wi?zieniach, w ramach resocjalizacji, przed

stawiono (na 2 spotkaniach) prezentacj? multimedialn? ?ladami dziedzictwa lculturo

wego Gruzji i Armenii. Kontynuowano tak?e wyk?ady dla s?uchaczy Zamojskiego

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w ramach Zespo?u wiedzy o literaturze. W roku spra

wozdawczym przygotowano 5 wyk?adów: Biblioteki cyfrowe, Historie pisane ?yciem,

Motywy biblijne w tw?rczosci Jana Dobraczy?skiego, Ksi??ki "zakazane ", Dom pod

Lutniq. Problematyka powie?ci i twórczo?ci autora.

Mimo nowych pomys?ów na popularyzacj? czytelnictwa w?ród osób niepe?no

sprawnych istniej? powa?ne problemy w pe?nym obj?ciu ich dzia?alno?ci? bibliotecz

n?. S? to przede wszystkim ograniczenia wynikaj?ce z nieprzystosowania lokali biblio

tek filialnych do mo?liwo?ci fizycznych tych osób. Problemy te nabieraj? wi?kszego

znaczenia w sytuacji, kiedy grup? czytelnicz? stanowi? w bibliotekach, w coraz wi?k

szym stopniu, osoby powy?ej 60 roku ?ycia.

Zbiory regionalne, dzia?alno?? informacyjno-bibliograficzna

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

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

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

specjalne. Zbiory regionalne licz? 9 678 vol. ksi??ek i czasopism oprawnych
oraz 12 131 jedno zbiorów specjalnych. W roku sprawozdawczym przyby?o

I 193 jedno nowych zbiorów (141 jedno drog? zakupu), tj. 542 ksi??ek i czaso

pism oprawnych oraz 651 jedno zbiorów specjalnych. Uzupe?nieniem ksi?go
zbioru regionalnego jest prasa bie??ca pozyskiwana drog? prenumeraty (19 tytu

?ów) oraz w formie darów i wymiany (37 tytu?ów). W ogólnej liczbie czasopism

bie??cych 11 tytu?ów stanowi? periodyki bibliologiczne. Na uzupe?nianie regio
naliów wydatkowano kwot? 4 372,81 z?, tj. o 831,51 z? wi?cej ni? w roku ubie

g?ym. W wyniku selekcji ze zbiorów regionalnych usuni?to 227 jedno zbiorów.

Inne agendy Ksi??nicy Zamojskiej oraz biblioteki filialne gromadz? regionalia

sporadycznie, a wielko?? tych zasobów wynosi ogó?em 969 jednostek.
Biblioteka realizuje zadania s?u??ce popularyzacji wiedzy o regionie.

W 2013 roku zorganizowano:
- 9 wystaw regionalnych: 200 rocznica obl??enia Zamo?cia przez Rosjan
w 1863 r.; Henryk Zwolakiewicz (1903-1984), grafik, etnograf, bibliofil, autor

ekslibrisów - 110 rocznica urodzin; Franciszek Mas?uszczak (1948) - czo?owy

wspó?czesny malarz i rysownik - 65 rocznica urodzin; Powstanie styczniowe na
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Zamojszczy?nie; Zamojszczyzna przez wieki - prze?omowe wydarzenia -

wysta

wa w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2013; Szymon Szymonowic (1558-

16?9) poeta, humanista, wspó?twórca i organizator Akademii Zamojskiej; Po

mniki przyrody Roztocza -

wystawa pokonkursowa; Parki Krajobrazowe Rozto

cza; Wystawa drzeworytów W?adys?awa ?urawskiego (1888-1963) -

artysty

zwi?zanego z Zamo?ciem, ze zbiorów Andrzeja K?dziory oraz 6 ekspozycji

regionalnych nowo?ci wydawniczych,
- konkurs Pomniki przyrody Roztocza,
- wyk?ad Powstanie styczniowe na Zamojszczy?nie wyg?oszony przez Jacka Fe-

duszk?, po??czony z wernisa?em wystawy.

Popularyzacji wiedzy o regionie s?u?? zestawienia bibliograficzne. W roku

sprawozdawczym po?wi?cone by?y nast?puj?cym tematom i osobom: Maria

Du?awska -

?ycie i twórczo??; 150 rocznica wybuchu powstania styczniowego
1863 na Zamojszczy?nie; JózefCzechowicz(1903-1939), polski poeta, t?umacz,

autor utworów dla dzieci; Marian Karczmarczyk - fraszkopisarz i aforysta; Sta

nisaw Herbst (1907-1973), historyk wojskowo?ci, miast i kultury; Józef ?obo

dowski (1909-1988), polski poeta, liryk; Stefan i Zygmunt Pomara?scy -

zamoj

scy ksi?garze.

Sta?ym velementem dzia?alno?ci informacyjnej bibliotek jest tworzenie i udo

st?pnianie informacji o posiadanych zasobach. S?u?y temu katalog kartkowy

(alfabetyczny i systemowy), kartoteki kartkowe (regionalna, osobowa, bibliolo

giczn? i literacka) oraz bazy elektroniczne. Katalog kartkowy i kartoteki kart

kowe w chwili obecnej s? bazami retrospektywnymi. Ich uzupe?nianie zako?

czono w 2006 roku, z chwil? powstania informacyjnych baz komputerowych.

Tradycyjne ?ród?a informacji maj? nadal swoich u?ytkowników. Korzystaj?
z nich zw?aszcza osoby starsze.

Zdecydowanie powszechniejszym narz?dziem informacyjnym jest Elektro

niczny Katalog Biblioteki. Tworz? go nast?puj?ce bazy:
- Baza G?ówna zawieraj?ca informacje o zbiorach dost?pnych w ca?ej sieci bi

bliotek KSI??nicy Zamojskiej. Rejestruje ona ksi??ki, czasopisma oprawne,

zbiory specjalne na no?nikach audiowizualnych i elektronicznych, artyku?y
z czasopism ogólnopolskich i bibliologicznych b?d?cych w bie??cej prenumera

cie biblioteki. Na dzie? 31 grudnia 2013 r. baza zawiera?a ogó?em 174 608 re

kordów, w tym 56 662 opisy dla artyku?ów z czasopism.
- Bibliografia Zamojszczyzny rejestruj?ca wszystkie materia?y biblioteczne

o charakterze regionalnym (ksi??ki, czasopisma i artyku?y z czasopism, zbiory

specjalne, w tym dokumenty ?ycia spo?ecznego). Na dzie? 31 grudnia 2013 r. baza za

wiera?a 88 358 opisów bibliograficznych i zosta?a rozbudowana w roku sprawozdaw

czym o 4 225 nowych rekordów.
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- Baza Klemensowska rejestruj?ca opisy Ksi?gozbioru klemensowskiego rodziny Zamoy
skich znajduj?cego si? w depozycie Ksi??nicy Zamojskiej. Na dzie? 31 grudnia 2013 f.

baza zawiera?a 8 869 opisów bibliograficznych i wzbogaci?a si? o 104 nowe opisy do

kumentów.

W 2013 roku, w ramach doskonalenia informacji katalogowej, w Elektronicznym

Katalogu Biblioteki (w Bazie G?ównej i bazie Bibliografia Zamojszczyzny) wykonano

karty akcesji dla 468 tytu?ów czasopism. Umo?liwia to prowadzenie bie??cej akcesji

czasopism w systemie bibliotecznym oraz u?atwia czytelnikom przeszukiwanie katalogu.
Ze wszystkich baz elektronicznych poprzez dost?p online, wg licznika wej??,

w 2013 r. skorzysta?o 11 582 u?ytkowników, tj. o 329 wi?cej ni? w roku 2012. Czy

telnicy korzystali tak?e z elektronicznych baz Biblioteki Narodowej oraz katalogu
bibliotek akademickich NUKA T. Dla u?ytkowników dost?pna jest równie? Baza

informacji prawnej 3P (POLBJ).

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

W 2013 r. udzielono ogó?em 16 831 informacji (tj. o l 705 mniej ni? w 2012 r.).

W tej liczbie 1 401 (-300) to kwerendy, czyli odpowiedzi na zapytania czytelnicze

wymagaj?ce korzystania z wielu ?róde?. W Bibliotece G?ównej udzielono 16649

informacji, 182 w bibliotekach filialnych. W odniesieniu do poprzedniego okresu

sprawozdawczego mniejsz? liczb? informacji udzielono w Bibliotece G?ównej

(o 1 720), gdzie spad?a równie? liczba kwerend czytelniczych. Z kolei w filiach bi

bliotecznych wska?nik ten nieznacznie zwi?kszy? si? (+27). Taki stan rzeczy ma

?cis?y zwi?zek z czasowym zamkni?ciem dla u?ytkowników Biblioteki G?ównej
z powodu prowadzonej kontroli zbiorów.

Zwi?kszeniu zainteresowania (zw?aszcza w?ród m?odzie?y szkolnej) tradycyjnymi
?ród?ami informacji, a tak?e umiej?tno?ci korzystania z bibliotecznych baz informacji

s?u?y?y zaj?cia z przysposobienia czytelniczego organizowane w formie lekcji biblio

tecznych i wycieczek do bibliotek. W 2013 roku biblioteka zorganizowano ogó?em
12 takich form szkolenia dla swoich u?ytkowników. Dla u?ytkowników elektronicznych

us?ug bibliotecznych zorganizowano 2 szkolenia na temat poszukiwania informacji
i bezpiecze?stwa w Internecie oraz obróbki grafiki do??czanej jako za??cznik do poczty

mailowej.

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

Zainteresowaniu bibliotek? i czytelnictwem s?u?y prowadzona od wielu lat dzia

?alno?? edukacyjno-kulturalna i promocyjna. Czytelnictwo rozwijaj? ró?norodne

akcje, przedsi?wzi?cia, konkursy, spotkania z autorami i biesiady, wystawy.

Przedsi?wzi?cia dla wszystkich grup u?ytkowników:
I. Obchody ?wiatowego Dnia Ksi??ki i Praw Autorskich odbywaj?ce si?

23 kwietnia. Program tego dnia obejmowa?: Czytanie "Don Kichota" -

prezenta

cj? powie?ci Miguela de Cervantesa w formie d?wi?kowej, G?o?ne czytanie ksi?
?ek dla dzieci, (w Oddziale dla Dzieci i M?odzie?y i Przedszkolu Miejskim
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nr 8 w Zamo?ciu), konkursy czytelnicze: Jaka to ksi??ka (FB nr 4), Literackie

?amig?ówki (Biblioteka G?ówna), promocja zbioru opowiada? Jana St?pnia. Wyda
rzeniom tym towarzyszy?y wystawy Podr??e przez kontynenty oraz W?ród rze?b

i rysunków Jana Si?pnia.
2. l/l Zamojski Festiwal Ksi??ki odbywaj?cy si? w dniach 9-11 maja w Biblio

tece G?ównej oraz jako impreza plenerowa przed budynkiem biblioteki. Na pro

gram Festiwalu z?o?y?y si?, w przewa?aj?cej mierze, wydarzenia promuj?ce
twórczo?? Juliana Tuwima (w zwi?zku z obchodami roku poety). By?y to: Tu

wim znany
- quizy i konkursy dla czytelników odwiedzaj?cych bibliotek?; No

bli?ci przysz?o?ci - prezentacja m?odych talentów twórczych (Patrycja Gradziuk,

Agnieszka Kami?ska, Justyna Orjanik, Justyna Pataj, Piotr Figurski, Wojciech

Bikowski, Alan Momot); spotkanie z poezj? Juliana Tuwima w wykonaniu

Agnieszki Kami?skiej i Wojciecha Bikowskiego; Piosenka literacka w interpre

tacji Dariusza Tokarzewskiego; Tuwim ??czy pokolenia - czytanie utworów

Tuwima dla dzieci przez s?uchaczy Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie

ku; quizy, zagadki, zgadywanki, zabawy plastyczne dla dzieci inspirowane poe

zj? Tuwima, recytacje utworów; Kiermasz ksi??ki u?ywanej; wystawy: Zak?adka

- ma?a przyjació?ka ksi??ki i Nowe ?ycie ksi??ki.
3. Narodowe czytanie. Aleksander Fredro. Czytanie mia?o miejsce w zabytkowej

przestrzeni miasta (plateau Bastionu VII). Utwory Fredry - fragmenty komedii, ba

jek, wierszy i fraszek interpretowali przedstawiciele Rady i Urz?du Miasta Zamo??,

Stra?y Miejskiej, Stra?y Po?arnej, Komendy Policji, organizacji pozarz?dowych,
?rodowisk twórczych, m?odzie? i dzieci. Spotkanie prowadzi? aktor i kulturoznawca

Piotr Johaniuk.

4. Obchody XiX Dni Kultury Chrze?cija?skiej Zamo?ciu. W ramach tego

przedsi?wzi?cia, w którym biblioteka uczestniczy od wielu lat, zorganizowana
zosta?a wystawa Polscy ?wi?ci i b?ogos?awieni (16 wrze?nia - 16 pa?dziernika)
oraz wyk?ad ks. bp. dra hab. Mariusza Leszczy?skiego Obrazki sakralne

w ewangelizacyjnej misji Ko?cio?a. Wyk?ad oraz wernisa? wystawy mia?y miej
sce 16 wrze?nia.

Przedsi?wzi?cia dla doros?ych:
l. Zamojskie Biesiady Literackie oraz spotkania autorskie o tematyce:

- Kresy ma?o znane. Z udzia?em Katarzyny W?glickiej, przewodniczki po Kre

sach Wschodnich, t?umaczki literatury i autorki ksi??ek o Litwie, Ukrainie

i Bia?orusi. Spotkanie po?wi?cone by?o popularyzacji zabytków przesz?o?ci
i ludzi kultywuj?cych tradycje polsko?ci na Kresach. (24 stycznia)
- Zegar ?ycia

-

spotkanie z Krystyn? Karwat i Robertem Karwatem, po?wi?cone

popularyzacji ksi??ki K. Karwat Mój Big Ben. (14 lutego)
- Spotkanie z twórczo?ci? Justyny Bargielskiej, poetki, proza iczk i, fmalistki

Nagrody Literackiej Nike 2011. (22 marca)
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- Spotkanie z prof. Longinem Pastusiakiem, politykiem, historykiem i ameryka

nist? - po?wi?cone jednej z nowszych jego ksi??ek Panie Bia?ego Domu.

(8 kwietnia)
- Spotkanie z twórczo?ci? biografistki Marioli Pryzwan publicystki, autorki

ws,Pomnie?, m.in. o Annie German, (l pa?dziernika)
- Siadami dziedzictwa kulturowego Gruzji i Armenii - prezentacja multimedial

na Danuty R. Kawa?ko. (14 listopada)
- Spotkanie z Angelik? Ku?niak, reporterk? i pisark?, autork? m.in. reporta?u

biograficznego Papusza o cyga?skiej poetce Bronis?awie Wajs. (9 grudnia)
2. Spotkania Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki. W 2013 r. odby?o si? 9 spotka?
DKK w Zamo?ciu. Tematami prowadzonych rozmów by?y: ksi??ka E. E.

Schmidta Kiki van Beethoven, J. Bargielskiej Obsoletki, A. Oz Rymy ?ycia
i ?mierci, S. Chutnik Dzidzia, miniatury literackie J. St?pnia, F. Springera Mie

dzianka. Historia znikania, powie?ci kryminalne M. Wro?skiego, opowiadania
O. Tokarczuk Szafa. Ostatnie spotkanie po?wi?cono relacji z pobytu na Festiwa

lu Conradowskim w Krakowie. Ogó?em we wszystkich spotkaniach klubowych

uczestniczy?o 66 osób. Jedno ze spotka? (25 wrze?nia) zosta?o zorganizowane
z udzia?em M. Wro?skiego, pisarza, autora g?ównie ksi??ek kryminalnych.
Z inicjatywy DKK odby? si? wyjazd do Krakowa na odbywaj?cy si? tam Con

rad Festival20J 3.

3. Konkurs czytelniczo-prasowy Norwidowskie z?ote my?li, którego celem by?o

upami?tnienie 130. rocznicy ?mierci C. K. Norwida -

poety, dramatopisarza, pro

zaika, a tak?e grafika i malarza oraz zach?cenie do poznawania jego twórczo?ci.

Wspó?organizatorami przedsi?wzi?cia by?a "Gazeta Miasta" oraz NBP Oddzia?

Okr?gowy w Lublinie. W konkursie udzia? wzi??y 52 osoby. Laureaci zostali wy?o
nieni drog? losowania. 28 maja 2013 r. w Sali Consulatus Urz?du Miasta Zamo??

odby?o si? podsumowanie konkursu, podczas miejskiego wydarzenia, wspó?organi

zowanego przez Ksi??nic? Zamojsk? Dopokqd id? ... z Norwidem.

Upowszechnianiu czytelnictwa w?ród dzieci i m?odzie?y s?u?y?y g?ównie

przedsi?wzi?cia organizowane przez biblioteki filialne oraz Oddzia? dla Dzieci

i M?odzie?y. By?y to:

l. IV edycja akcji Czytam i rysuj? z energiq organizowana przy wspó?pracy
PGE Dystrybucja S.A. Oddzia? w Zamo?ciu i prowadzona we wszystkich pla
cówkach bibliotecznych pracuj?cych z czytelnikiem dzieci?cym. W 2013 roku

mia?o miejsce podsumowanie kampanii prowadzonej na prze?omie roku

2012/2013. Oprócz rozstrzygni?cia konkursu, otwarcia wystawy pokonkursowej

odby?o si? równie? spotkania autorskie z twórc? ksi??ek dla dzieci Zbigniewem

Dmitroc?,
2. Ferie w bibliotece - cykliczne zaj?cia odbywaj?ce si? w bibliotekach filial

nych (2 x w tygodniu) i w Oddziale dla Dzieci i M?odzie?y (4 x w tygodniu)

pod wspólnym tytu?em Bawimy si? z Tuwimem. Celem zaj?? by?o w??czenie si?
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w obchody Roku Tuwima, popularyzacja poezji w zwi?zku z 60. rocznic? jego
?mierci. Dla uczestników zaj?? przygotowano czytanie utworów zaj?cia pla

styczne, konkursy czytelnicze i literackie inspirowane twórczo?ci? poety.

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, opiekunów.
4. Sobotnie spotkania z ksiq?kq oraz sta?e cykliczne zaj?cia biblioteczne dla

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

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

W 2013 r. po?wi?cone by?y czytaniu literatury popularnonaukowej (Oddzia? dla

Dzieci i M?odzie?y). W bibliotekach filialnych przebiega?y w ramach wspólne

go planu. ??czy?y ró?ne formy - czytanie tekstów literackich, dyskusje i zaba

wy z tekstem, zaj?cia plastyczne, konkursy, projekcje filmów. By?y to m.in.:

Bajkowa kraina pana Perrault, Jestem ilustratorem, Wiosna w bibliotece, Ma

jowe spotkania z ksiqzkq, Ksiqzka w plecaku - z ksiq?kq w bibliotece, Listy do

z?otej jesieni, Magiczne s?owa, magiczne wersy, Ksi??ka pod choink?.
5. G?o?ne czytanie prowadzone przez bibliotekarzy w przedszkolach miej
skich: Z ksi??ka przez pory roku (FB nr 1), Rozczytane przedszkole i Z ksiq?kq

przez ?ycie tF'B nr 2), Bajeczka dla przedszkolaka (FB nr 3), Godzina na histo

ryjk? (FB nr 4), Spotkania z bajkq (FB nr 6).
6. W roku sprawozdawczym kontynuowano akcj? Ca?a Polska czyta dzieciom

po angielsku. Kampania prowadzona by?a we wspó?pracy ze szko?? j?zykow?
Helen Dom Early Englisch. W akcj? zaanga?owane by?y ODM oraz filie biblio

teczne nr 3, 4, 6.

7. Kultura jest OK! -

program, którego realizacja trwa?a od kwietnia do grudnia,
a jego celem by?o propagowanie w?ród dzieci i m?odzie?y zdrowego stylu ?ycia.
W realizacj? zadania zaanga?owa?y si? filie biblioteczne nr 1,2, 3, 4, 6 oraz ODM.

8. Imprezy czytelnicze Z Tuwimem na weso?o i Bookartyzm, czyli dajemy

ksi??ce nowe ?ycie.
9. Przedsi?wzi?cia z zakresu edukacji ekologicznej organizowane przez Cen

trum Informacji Ekologicznej, w tym warsztaty, pokazy multimedialne i prelek

cje (Nasi bracia mniejsi, Chronione ro?liny i zwierz?ta, Dobre rady na odpady,
Ochrona krajobrazu, Le?ny detektyw, Stan ?rodowiska i sposoby jego naprawy,

Gdzie mieszkajq ptaki) oraz wystawki o tej tematyce: Geopark, 22 marca
-

?Wiatowy Dzie? Wody, Dzie? Ziemi; 15 maja
- ?Wi?to Niezapominajki, Wakacje

z przewodnikiem, Las zimq.

Opisana dzia?alno?? edukacyjno-kulturalna uzupe?niana by?a formami wizual

nymi w postaci wystaw i ekspozycji, urz?dzanych g?ównie na miar? mo?liwo?ci

lokalowych. By?y to, m.in. ekspozycje po?wi?cone ludziom ksi??ki (A. Bahdajowi,
J. M. Szancerowi, Z. Kossak Szczuckiej, C. K. Norwidowi, S. Lagerlof,

.

14



W. Szymborskiej, 1. Chmielewskiej), wystawy pokonkursowe, okoliczno?ciowe

i tematyczne: Bli?ej poezji, Kto czyta ?yje podwójnie, Koty, kotki, koteczki, No

we ?ycie ksi??ki, Dawnych ksi??ek czar, Mysi domek, Wszystko dla Pa?, Podró

?e przez kontynenty, 23 kwietnia - ?Wiatowy Dzie? Ksi??ki i Praw Autorskich,

Barwy jesieni w literaturze, Pomniki Pamieci, Bli?ej poezji.

Stosowan? w bibliotekach od wielu lat form? promowania ksi??ki i czytel
nictwa jest dzia?alno?? wystawiennicza. Poza wymienionymi wcze?niej ekspo

zycjami regionalnymi oraz promuj?cymi dzia?alno?? O?rodka Czytelnictwa

Niepe?nosprawnych, w bibliotekach Ksi??nicy Zamojskiej zorganizowano na

st?puj?ce wystawy:

l. Siedem elementów - ods?ona druga, wystawa malarstwa olejnego Roberta Go

mu?ki; ekspozycja prezentuj?ca ponad 20 prac malarskich (10 stycznia - 10 lutego).
2. Czytam i rysuj? z energiq

-

wystawa pokonkursowa IV edycji (stycze?).
3. W krainie szachów, wystawa kolekcjonerska rodziny Czochrów, prezentuj?
ca blisko 50 zestawów do gry, pochodz?cych z ró?nych zak?tków ?wiata i wy

konanych z ró?nych materia?ów. Ekspozycj? uzupe?nia?y stare zdj?cia, pocz

tówki oraz ksi??ki - podr?czniki do nauki gry w szachy, wydane na pocz?tku
XX w. (20 lutego - 31 marca).
4. W?ród rze?b i rysunków Jana St?pnia, autorska wystawa dzia?alno?ci plastycznej

twórcy zwi?zanego z Lubelszczyzn?. Ekspozycja prezentowa?a 10 form przestrzen

nych i blisko 80 rysunków, b?d?cych niejednokrotnie dopowiedzeniem miniatur

literackich Jana St?pnia (12 kwietnia-12 maja).
5. Zag?ada polskich elit. Akcja AB - Katy?, ekspozycja zorganizowana przy

wspó?pracy Zamojskiej Rodziny Katy?skiej (13-23 maja).
6. Pami?tajcie o ogrodach, wystawa malarstwa i r?kodzie?a artystycznego s?u

chaczy Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ekspozycja prezentowa?a

obrazy, formy przestrzenne, serwetki, gobeliny, papierowe kwiaty i inne z mo

tywami wiosennymi (13 maja - 8 czerwca).
7. Julian Tuwim 1894-1953, wystawa okoliczno?ciowa zorganizowana z okazji
obchodów Roku Juliana Tuwima. Jej zakres tematyczny obejmowa? prezentacj?
dorobku pisarskiego, biografi? poety i jego cytaty (1-31 lipca).
8. W po?owie drogi, wystawa przygotowana przez Zamojskie Towarzystwo

Fotograficzne w ramach festiwalu fotograficznego "Wschodnia". Prezentowa?a

fotografie mieszkaj?cych w Polsce uchod?ców z Czeczenii (5-31 sierpnia).
9. Wystawa Biograficzna Augusta Zamoyskiego, ekspozycja po?wi?cona osobie

oraz twórczo?ci wybitnego rze?biarza polskiego l po?owy XX w. Augusta Za

moyskiego, przygotowana przez Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jab?oniu.

Tworzy?y j? plansze (16) i kopie rze?b artysty, powsta?e podczas pleneru rze?

biarskiego w Jab?oniu (5-30 wrze?nia).
10. Polscy ?wi?ci i b?ogos?awieni, wystawa obrazków ze zbiorów zamojskich kolek

cjonerów S. Rudego i K. Wróblewskiego. Na ekspozycji prezentowano sylwetki ok.
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90 ?wi?tych i b?ogos?awionych, w uk?adzie kalendarzowym wspomnie? liturgicz
nych, poprzez krótkie noty biograficzne i obrazki (16 wrze?nia - 16 pa?dziernika).
11. Cyprian Kamil Norwid -

poeta na pograniczu epok i kultu, wystawa oko

liczno?ciowa z okazji 130. rocznicy ?mierci artysty, prezentuj?ca dorobek twór

czy oraz informacje biograficzne. Wystawa przygotowana w oparciu o zbiory
w?asne Ksi??nicy Zamojskiej (21 pa?dziernika

- 20 listopada).
12. Zak?tki Francji. Les Plus Beaux Village, wystawa fotografii autorstwa Anny
Wo?. Ekspozycj? tworzy? zestaw 61 zdj?? prezentuj?cych urokliwe zak?tki ró?

nych regionów Francji (architektur? ?redniowiecznych miasteczek, budowli

wykutych w skale, malowniczej przyrody) (2 grudnia 2013 - 15 stycznia 2014).
13. Zamo?? miasto kultury, wystawa prezentuj?ca prace plastyczne nagrodzone

i wyró?nione w konkursie Kulturalna alternatywa (grudzie?).
W 2013 r. zorganizowano ogó?em l 321 form pracy edukacyjno-kulturalnej,

w których udzia? wzi??o 28 749 uczestników.

Dzia?alno?? wydawnicza i publicystyczna

Ksi??nica Zamojska kontynuowa?a dzia?alno?? wydawnicz?. W 2013 r. wyda?a:
- "Bibliotekarz Zamojski" nr 2012/2 (36) i 2013/1 (37), format A5, nak?ad po

50 egz. Periodyk od nr 37 otrzyma? now? szat? graficzn?.
- Powstanie Styczniowe na Zamojszczy?nie. Obchody rocznicowe w Ksi??nicy Za

mojskiej -

publikacja zawieraj?ca wyk?ad Jacka Feduszki oraz zestawienie biblio

graficzne przygotowane przez Renat? O?go, format A5, 56 s., nak?ad 200 egz.
- Pomniki przyrody Roztocza - wydawnictwo pokonkursowe, format A5, 15[1]
s. nak?. 150 egz.
- Kapliczki przydro?ne w obiektywie i pracach plastycznych osób nie pe?no

sprawnych i spo?ecznie wykluczonych - folder wystawy, nak?ad 100 egz.
- Ilustrowany kalendarz na rok 2014, wydawnictwo pokonkursowe, format B3,
nak?ad 200 egz.

Pracownicy publikowali w czasopismach: ,,Biblioteka w Szkole", ,,Bibliotekarz

Zamojski", .,,Dostrzegacz Biblioteczny", "Echa Roztocza", ,,My?liwiec Kresowy",
"Niedziela" dod. "Niedziela Zamojsko-Lubaczowska", .Zamojski Kwartalnik Kultu

ralny" oraz na stronie internetowej Ksi??nicy (regionalne zestawienia bibliograficzne).

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

Rok 2013 by? kolejnym rokiem wype?niania przez Ksi??nic? Zamojsk? za

da? biblioteki powiatowej. Wysoko?? dotacji na ten cel (z Powiatu Zamojskie
go) wynios?a 60 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?? instrukcyjno-metodyczna na rzecz samo

rz?dowych bibliotek publicznych w powiecie.
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W ca?ej sieci bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej zarejestrowano 4 585 (o 152 mniej
ni? w 2012 r.) czytelników spoza miasta Zamo?cia (mieszka?cy powiatu, regionu,

obcokrajowcy). Stanowi? oni 30,7% ca?ej grupy czytelników rejestrowanych
w bibliotekach Ksi??nicy Zamojskiej. W?ród ogólnej liczby 285621 zareje

strowanych wypo?ycze? na zewn?trz 25% to udost?pnienia dokonane dla czy

telników nie b?d?cych mieszka?cami miasta. Czytelnicy ci korzystali równie?

ze zbiorów udost?pnianych na miejscu jak równie? z innych us?ug bibliotecz

nych (m.in. z przedsi?wzi?? edukacyjno-kulturalnych, tradycyjnych i elektro

nicznych ?róde? informacji). Dla potrzeb obs?ugi tej grupy czytelniczej
w okresie sprawozdawczym udzielono I 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). W sieci bibliotek, w po

wiecie zamojskim, w roku sprawozdawczym nie nast?pi?y ?adne zmiany orga

nizacyjne, niemniej jednak w 3 gminach (Sitno, Szczebrzeszyn i Zwierzyniec)
na skutek podj?tych Uchwal o zamiarze po??czenia bibliotek z o?rodkami kultu

ry istnieje realne zagro?enie utraty autonomii bibliotek.

Stanowisko instruktora ds. sieci terenowej pe?ni?a l osoba w pe?nym wymia
rze czasu pracy. Dzia?alno?? instruktorska obj??a:
- 20 wyjazdów instruktorskich do bibliotek w powiecie ziemskim, 7 wyjazdów
do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie oraz 3 wyjazdy do innych
bibliotek i instytucji pokrewnych w kraju. Wizyty w WBP w Lublinie s?u??

utrzymaniu ??czno?ci bibliotek samorz?dowych naj ni?szego stopnia (bibliotek

gminnych) z bibliotekami ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, a tak?e u?atwiaj?

ma?ym bibliotekom udzia? w ogólnopolskich akcjach na rzecz unowocze?nienia

i doskonalenia placówek bibliotecznych. Celem wyjazdów instruktorskich do

bibliotek w powiecie zamojskim by? instrukta? przywarsztatowy maj?cy na celu

popraw? jako?ci ich funkcjonowania oraz pomoc w rozwi?zywaniu dora?nych

problemów pojawiaj?cych si? w pracy bibliotek. Przedmiotem instrukta?u by?a
m.in. dzia?alno?? edukacyjno-kulturalna bibliotek, doskonalenie warsztatu in

formacyjno-bibliograficznego (tworzenie baz), prowadzenie dokumentacji bi

bliotecznej.
- 121 porad (udzielanych telefonicznie lub bezpo?rednio w Dziale Promocji
i Upowszechniania Czytelnictwa) oraz 220 informacji mail owych. Porady doty

czy?y ró?nych problemów dzia?alno?ci bibliotecznej, m.in. prowadzenia doku

mentacji bibliotecznej, sprawozdawczo?ci, ?róde? pozyskiwania ?rodków na

dzia?alno?? biblioteczn?, udzia?u w szkoleniach i innych formach doskonalenia

zawodowego oraz uczestnictwa bibliotek w akcjach czytelniczych o zasi?gu

powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Przedmiotem konsultacji by?a te?

pomoc w przygotowaniu wniosków do programu Zakup nowo?ci wydawniczych
do bibliotek w 2013 r. oraz Kraszewski. Komputery dla bibliotek.
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- Organizacja zakupu z Narodowego Centrum Kultury "ksi??ek po z?otówce"

dla bibliotek podleg?ej sieci.

- Organizacja 12 spotka? autorskich (z Katarzyn? W?glick?, Marcinem Wro?

skirn, Mariol? Pryzwan oraz Angelik? Ku?niak) w bibliotekach gmin: Stary
Zamo??, Grabowiec, Skierbieszów, Mi?czyn, ?abunie, Sitno.

W 2013 roku przygotowano 2 szkolenia oraz l spotkanie o charakterze szko

leniowo-integracyjnym:
- Akty prawne dla bibliotek w terenie - aktualizacja statutów i regulaminów

organizacyjnych bibliotek oraz tryb ich nadawania.

- Metodyka prowadzenia dzia?alno?ci edukacyjno-kulturalnej w bibliotece.
- Obchody Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w powiecie zamojskim, po??czone
z Jubileuszem 65-lecia Biblioteki Publicznej Gminy ?abunie. Uroczysto?ci od

by?y si? 6 czerwca 2013 r. w BPG ?abunie.

Ksi??nica Zamojska by?a wspó?organizatorem i gospodarzem spotkania
z okazji Dnia Animatora Kultury w powiecie zamojskim. Program uroczysto?ci
w dniu 13 czerwca 2013 r. obejmowa? m.in.: spotkanie Starosty Zamojskiego
z twórcami i animatorami kultury powiatu zamojskiego, wr?czenie nagród i wy

ró?nie?, prezentacj? Ksi??nicy Zamojskiej - pokaz multimedialny, monta? poe

tycko-teatralny w wykonaniu czytelników Biblioteki Publicznej Gminy Zamo??

z siedzib? w Mokrem, zwiedzanie Biblioteki G?ównej Ksi??nicy Zamojskiej
oraz aktualnie eksponowanych wystaw. Podczas tych uroczysto?ci, na wniosek

dyrektora Ksi??nicy Zamojskiej uhonorowano nagrodami Starosty Powiatu Za

mojskiego m.in. wyró?niaj?cych si? w pracy bibliotekarzy sieci powiatowej
(Bogdan Szyku?a - BPG ?abunie, Dorota Waga - BPG Zamo??, Krystyna Cza

usz - BPG Grabowiec.

Komputeryzacja bibliotek i automatyzacja procesów bibliotecznych, two

rzenie zasobów cyfrowych

W roku 2013 sie? biblioteczna Ksi??nicy Zamojskiej dysponowa?a nast?pu

j?cym wyposa?eniem komputerowo-technicznym: 104 zestawy komputerowe

(sta?e), 3 serwery, 5 komputerów przeno?nych oraz 14 urz?dze? wielofunkcyj

nych, 27 drukarek, w tym lwielkoformatowa, 4 skanery, 24 czytniki kodów kre

skowych,3 urz?dzenia do kserowania dokumentów. By? to pierwszy od kilku lat rok

w dzia?alno?ci biblioteki, w którym nieznacznie uzupe?niono braki w zakresie wy

miany sprz?tu komputerowego. Liczba komputerów zwi?kszy?a si? w stosunku

do roku 2012 o 7 zestawów oraz 1 urz?dzenie wielofunkcyjne. Doposa?enie
w sprz?t by?o mo?liwe dzi?ki pozyskaniu zewn?trznych ?rodków finansowych
na ten cel (program Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013). Z posiadanych

przez biblioteki zasobów komputerowych 43 komputery wykorzystywane s? do

obs?ugi u?ytkowników.
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Biblioteki pracuj? w jednolitym systemie bibliotecznym PATRON. W 2013 r.

nast?pi?a kolejna jego aktualizacja do wersji 4.0. W 2013 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. Dost?p do katalogu dla u?ytkowników

odbywa si? w systemie PATRON OPAC, poprzez komputery w informatorium,

jak te? z dowolnego komputera pod??czonego do sieci Internet. W systemie bi

bliotecznym prowadzona jest w ca?ej sieci centralna rejestracja czytelników
i wypo?ycze? na zewn?trz.

W czynno?ciach niezautomatyzowanych pozostawa?o w dalszym ci?gu udo

st?pnianie prezencyjne. Post?p w tej dziedzinie b?dzie mo?liwy z chwil? zakupu

dodatkowych licencji programu bibliotecznego.
Po raz kolejny biblioteka uczestniczy?a w programie Fundacji Orange Akademia

Orange dla Bibliotek. Pozwoli?o to na pokrycie, w ca?ej sieci bibliotek Ksi??nicy

Zamojskiej, ca?orocznych op?at korzystania z Internetu, a us?uga ta mog?a by? do

st?pna dla u?ytkowników w dalszym ci?gu bezp?atnie. Dla internautów w okresie

sprawozdawczym przygotowanych by?o ogó?em 30 stanowisk.

Poza systemem bibliotecznym P A TRON Ksi??nica Zamojska wykorzystuje
inne programy, tj. Pakiet biurowy MS Office 2003,2007,2013, program antywi

rusowy ESET NOD 32, CorelDRA W 11 i Microsoft Front Page oraz program do

obs?ugi czytelni internetowych Cafe Suite. Do obs?ugi ksi?gowej i kadrowo

p?acowej wykorzystywany jest program P?ATNIK oraz RAKS SQL.
W roku sprawozdawczym zmodyfikowano stron? internetow? biblioteki,

uwzgl?dniaj?c uwagi u?ytkowników. Zmiany mia?y charakter merytoryczny

oraz graficzny. W 2013 roku licznik strony www.biblioteka.zamosc.pl zareje
strowa? 143912 odwiedzin (o 12019 mniej ni? w 2012 r. Biblioteka posiada
tak?e stron? BlP oraz 66 kont mailowych.

Nie zanotowano post?pu w zakresie cyfryzacji zbiorów bibliotecznych.

Ograniczenia te spowodowane by?y brakiem odpowiedniego oprogramowania,

który pozwoli?by na dalsze prace nad cyfrowymi kopiami dokumentów wyko

nanymi w latach 2010-2012 (153 jedno inwentarzowych, tj. 9563 skanów).

Szans? na cyfryzacj? zasobów daje uczestnictwo Ksi??nicy Zamojskiej w pro

jekcie Lubelska Biblioteka Wirtualna. Rok 2013 by? kolejnym okresem realizacji
zada? wynikaj?cych z udzia?u w tym projekcie. Prace koncentrowa?y si? na reali

zacji post?powa? przetargowych dotycz?cych pod??czenia jednostek bibliotecz

nych spoza Lublina do wspólnego systemu informatycznego LBW, dostawy

sprz?tu i oprogramowania dla pracowni digitalizacji oraz us?ugi digitalizacji zbio

rów. Zadaniem w?asnym Ksi??nicy Zamojskiej jest adaptacja pomieszcze? na

pracowni? digitalizacji. W tym zakresie zosta?a przygotowana dokumentacja
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techniczna. Z innych zada? wynikaj?cych z realizacji projektu LBW przeprowa

dzono selekcj? i wytypowanie obiektów do digitalizacji z zasobu Klemensowski

ksi?gozbiór rodziny Zamoyskich. Opisano stan zachowania l 207 obiektów.

Ca?o?ciowa automatyzacja procesów bibliotecznych oraz mo?liwo?? wpro

wadzenia nowych us?ug elektronicznych uzale?niona jest od kilku czynników.

S? nimi m.in. sprawnie dzia?aj?cy sprz?t, odpowiednie oprogramowanie, a tak?e

wiedza, znajomo?? i umiej?tno?ci poruszania si? w systemie. W roku sprawoz

dawczym, w niewielkim stopniu uda?o si? zaspokoi? najpilniejsze potrzeby do

tycz?ce wymiany sprz?tu komputerowego. Dzia?ania te b?d? kontynuowane
w 2014 roku. Prac porz?dkowych i ustawicznej modyfikacji wymagaj? wszyst

kie bazy Elektronicznego Katalogu Biblioteki. Potrzeby dotycz? g?ównie ujed
nolicenia i poprawno?ci opisów bibliograficznych ró?nych typów dokumentów

znajduj?cych si? w zasobach bibliotek oraz modyfikacja niekompletnych opi

sów, przekonwertowanych z innych systemów bibliotecznych.

Kadra i sytuacja zawodowa bibliotekarzy

Na dzie? 31 grudnia 2013 roku w sieci bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej za

trudnionych by?o 54 osoby co stanowi?o 52,5 etatu. W?ród kadry 42 osoby

(41 etatówjto pracownicy dzia?alno?ci podstawowej (38,8 etatu na stanowi

skach bibliotekarskich), za? 12 osób (11,5 etatu) to pracownicy administracji
i obs?ugi. Od 24 paidziemika sta? zawodowy odbywaj? 2 osoby.

Spo?ród kadry zatrudnionej 3 osoby (pracownicy merytoryczni) pracowa?y
w niepe?nym wymiarze czasu pracy, U. 1 osoba na 1/2 etatu, I osoba na 4/5 eta

tu oraz I osoba na 1/5 etatu.

Na stanowiskach dzia?alno?ci podstawowej, wykszta?cenie bibliotekarskie po

siada 38 osób, w tym wy?sze bibliotekarskie 22 osoby, 16 ?rednie bibliotekarskie, U.

(studium bibliotekarskie i ?rednie bibliotekarskie), 2 osoby w?ród pracowników

merytorycznych posiadaj? wykszta?cenie wy?sze inne ni? bibliotekarskie oraz

2 osoby wykszta?cenie ?rednie równie? niebibliotekarskie. W roku sprawozdaw

czym w kbnsekwencji podnoszenia kwalifikacji zawodowych zwi?kszy?a si?
o 1 liczba bibliotekarzy z wykszta?ceniem wy?szym kierunkowym.

W?ród pracowników obs?ugi i administracji 4 osoby posiadaj? wykszta?cenie

wy?sze, 6 osób ?rednie oraz 2 osoby zawodowe.

W 2013 r. spo?ród kadry pracowniczej Ksi??nicy Zamojskiej 6 osób uzupe?
nia?o wykszta?cenie (na studiach bibliotekarskich: magisterskich, Iicencjackich
i podyplomowych oraz na innych kierunkach).

Pracownicy biblioteki mieli mo?liwo?? uczestnictwa w ró?nych formach do

skonalenia zawodowego (szkolenia, warsztaty, seminaria, konferencje). By?y to

zarówno w?asne formy szkolenia (m.in. Format MARC 2i - wska?niki stosowa

ne w systemie PATRON, Poszukiwania informacji i bezpiecze?stwo w internecie,
.
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Obróbka grafiki do?qczanej jako za??cznik do poczty mai/owej, seminarium - Ko

munikacja alternatywna i wspomagajqca. Czytelnictwo w?ród osób z proble
mami w porozumiewaniu si?), jak równie? szkolenia prowadzone przez inne

instytucje i o?rodki w Polsce. W 48 szkoleniach zewn?trznych uczestniczy?y
34 osoby (niektóre wielokrotnie), w tym 30 pracowników merytorycznych.

Systematycznie prowadzone by?y okresowe szkolenia BHP, a tak?e instruk

ta? stanowiskowy dla osób pracuj?cych w warunkach podwy?szonego ryzyka,

tj. przy Ksi?gozbiorze klemensowskim rodziny Zamoyskich.
W 2013 roku mia?a miejsce regulacja wynagrodze?. Z dniem I stycznia wdro

?one zosta?y podwy?ki dla 4 pracowników z minimalnym wynagrodzeniem do

kwoty l 600 z? (wzrost o 6,7%), w maju (z wyrównaniem od 1 stycznia) nast?pi?a

regulacja dla pozosta?ych pracowników (bez dyrektora) o wska?nik 2,7% w stosun

ku do roku 2012, w pa?dzierniku podwy?ka wynagrodzenia dyrektora. W grudniu
mia?a miejsce wyp?ata nagrody (w zró?nicowanej wysoko?ci) z funduszu p?ac. Na

wniosek dyrektora Ksi??nicy Zamojskiej 2 bibliotekarzy (R. O?go i M. D?yga?o)

otrzyma?o nagrod? Starosty Powiatu Zamojskiego.

Pozyskiwanie ?rodków pozabud?etowych

Rok 2013 by? kolejnym rokiem stara? o pozyskanie zewn?trznych ?rod

ków fmansowych na dzia?alno?? biblioteczn?. Dzia?ania te przynios?y nast?pu

j?ce efekty:
- 30000 z? (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) i 17126 z? (Mia
sto Zamo??) na realizacj? projektu Profesjonalne systemy ochrony i bezpiecze?
stwa w Ksi??nicy Zamojskiej,
- 3000z? (Wojewódzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie) na realizacj? konkursu Pomniki przyrody Roztocza i zakup literatury
o tematyce ekologicznej,
- 45 904 z? (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego) na zakup nowo?ci

wydawniczych w ramach programu Zakup nowo?ci wydawniczych do bibliotek,
- 19 154 z? (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach pro

gramu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013) na realizacj? zadania Nowo

czesno?? przysz?o?ci? biblioteki,
- 32500 z? (Miejski Program Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoho

lowych) na realizacj? programu Kulturajest OK,
- 15376,61 z? (Fundacja Orange) na popularyzacj? Internetu i pokrycie kosztów

tej us?ugi w ramach programu Akademia Orange dla Bibliotek,
- 6 150 z? (PGE Dystrybucja S.A. Zamo??) na realizacj? V edycji akcji Czytam
i rysuj? z energi?.
Ponadto Ksi??nica Zamojska pozyska?a:
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- 680 z? od Spó?dzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego na dzia?alno??

edukacyjno-kulturaln? FB nr l,
-

2?O z? od Zarz?du Osiedla Orzeszkowej - Reymonta na dzia?alno?? edukacyj

no-kulturaln? FB nr 2,
- 100 z? od Zarz?du Osiedla Karolówka na dzia?alno?? edukacyjno-kulturaln? FB nr 6.

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

nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu

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

przewidzianych w 2014 roku. Dotycz? one nast?puj?cych projektów:
- Wiedza, informacja, edukacja w nowoczesnej i dynamicznej bibliotece. War

to?? ca?ego projektu wynosi 175000 z?, wnioskowana kwota 122500 - wniosek

nie uzyska? wystarczaj?cej liczby punktów w post?powaniu konkursowym,
- Ksiq?ka w s?u?bie rodziny. Warto?? ca?ego projektu wynosi 26 320 z?, wnio

skowana kwota 18 130 z? 500 - wniosek nie uzyska? wystarczaj?cej liczby

punktów w post?powaniu konkursowym,
- realizacji XIV edycji Regionalnego Konkursu Ekologicznego By szumy nigdy
nie przesta?y szumie? i zakup literatury o tematyce ekologicznej. Warto?? ca?ego

projektu wynosi 4 630 z? wnioskowana kwota 2 200 z?.

Wspó?praca ze ?rodowiskiem, promocja biblioteki

Wszelkie aspekty dzia?alno?ci Ksi??nicy Zamojskiej wymagaj? wspó?pracy ze

?rodowiskiem lokalnym, w tym z Wydzia?em Kultury i Spraw Spo?ecznych Urz?du
Miasta Zamo?? oraz innymi agendami Urz?du, innymi instytucjami edukacyjno

kulturalnymi i spo?ecznymi, oraz z szeroko rozumianym ?rodowiskiem zawodowym
w powiecie, województwie i kraju.

Sta?y charakter mia?a wspó?praca Ksi??nicy Zamojskiej z WBP im. Hieronima

?opaci?skiego w Lublinie. Podobnie jak w latach ubieg?ych, dotyczy?a ona kszta?

towania wspólnych za?o?e? polityki bibliotecznej, opieki merytorycznej nad sieci?
bibliotek stopnia podstawowego w powiecie zamojskim. Podejmowano wspólne
dzia?ania na rzecz utrzymania powiatowej sieci bibliotecznej oraz zapobiegania ne

gatywnym zjawiskom likwidacji i ??czenia bibliotek. Przy wspó?pracy biblioteki

wojewódzkiej organizowana by?a równie? dzia?alno?? szkoleniowa dotycz?ca ró?

nych aspektów pracy bibliotecznej, w tym tworzenia bibliografii regionalnych oraz

dzia?alno?ci Dyskusyjnych Klubów Ksi??ki. Ksi??nica utrzymywa?a sta?? i systema

tyczn? wspó?prac? z bibliotekami publicznymi w powiecie zamojskim, co zosta?o

opisane w dzia?alno?ci na rzecz rozwoju czytelnictwa i bibliotek w powiecie zamoj
skim. Wspó?pracy z Bibliotek? Narodow? oraz Instytutem Ksi??ki wymaga?a reali

zacja projektów w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
O trwa?ej wspó?pracy biblioteki mo?na mówi? w stosunku do placówek eduka

cyjnych i opieku?czo-wychowawczych z miasta i powiatu. W 2013 roku by?y to
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publiczne przedszkola miejskie, Przedszkole Niepubliczne S?oneczko i jego filia -

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

Gimnazja nr 2, 3 i 6 w Zamo?ciu, Zespó? Szkó? Spo?ecznych im. Unii Europejskiej
w Zamo?ciu, Zespó? Szkó? Katolickich w Zamo?ciu, Dwuj?zyczna Szko?a Smart

School w Zamo?ciu, Zasadnicza Szko?a Zawodowa Rzemios? Ró?nych w Zamo

?ciu, ?rodowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD w Zamo?ciu, Bursa Mi?dzysz
kolna nr l i 2 w Zamo?ciu, Liceum Ogólnokszta?c?ce w Krasnobrodzie, Szko?y
Podstawowe w Z?ojcu, Cze?nikach, Grabowcu, Wólce Wieprzeckiej. W?ród insty

tucji 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?ugi bibliotecznej studen

tów i kadry naukowej wymienionych uczelni oraz wymiany materia?ów o UE i wy

dawnictw (z WSZiA).

Realizuj?c profil edukacji ekologicznej i popularyzacji literatury z tej dziedziny,
biblioteka wsp6lpracowa?a z Zespo?em Zamojskich Parków Krajobrazowych, Nad

le?nictwem Zwierzyniec, Wojewódzkim Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospo
darki Wodnej w Lublinie, redakcj? "My?liwca Kresowego" oraz Ko?em ?owieckim

nr 121 w Zamo?ciu.

Promowaniu czytelnictwa w?ród osób specjalnej troski s?u?y?o wspó?dzia?anie
z instytucjami i organizacjami spo?ecznymi dzia?aj?cymi na rzecz osób niepe?no

sprawnych. W?ród nich znajduj? si?: Oddzia? PZN w Zamo?ciu, Stowarzyszenie

Diabetyków - Ko?o Terenowe w Zamo?ciu, Specjalny O?rodek Szkolno

Wychowawczy w Zamo?ciu, O?rodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny "Krok za

Krokiem" w Zamo?ciu, O?rodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
w Zamo?ciu, Stowarzyszenie SAL VETE w Zamo?ciu, Szko?a Podstawowa

nr 10 z Oddzia?ami Integracyjnym w Zamo?ciu, Zespó? Szkó? Ponadgimnazjalnych
nr 4 w Zamo?ciu, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papie?a Jana

Paw?a II w Zamo?ciu, Zak?ad Karny w Zamo?ciu i Oddzia? Zewn?trzny Zak?adu

Karnego w Zamo?ciu, Dom Pomocy Spo?ecznej w Krasnobrodzie oraz warsztaty

terapii zaj?ciowej dzia?aj?ce na terenie miasta i powiatu zamojskiego.
Dobrze zorganizowan? wspó?prac? biblioteka utrzymuie ze Stowarzyszeniem

Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku. S?uchacze uniwersytetu uczestnicz? w or

ganizowanych przez bibliotek? seminariach, spotkaniach literackich, wystawach.
W roku sprawozdawczym wspólna dzia?alno?? dotyczy?a te? organizacji I1I Zamoj

skiego Festiwalu Ksiq?ki, wystawy Pamietajcie o ogrodach, oraz wyk?adów w ra

mach Zespo?u wiedzy o literaturze.

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

z miejskimi instytucjami kultury (Zamojski Dom Kultury, Muzeum Zamojskie),

dzia?aj?cymi na terenie miasta spó?dzielniami mieszkaniowymi oraz innymi
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organizacjami i instytucjami (Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne, PGE Dystry

bucja S.A. Oddzia? w Zamo?ciu, Obóz Wojskowy Zbyrczyk, Stowarzyszenie Za

mojska Rodzina Katy?ska, Stra? Miejska, Pa?stwowa Stra? Po?arna, Komenda Po

licji w Zamo?ciu, Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jab?oniu). Jej zakres dotyczy?

g?ównie organizacji dzia?alno?ci edukacyjno-kulturalnej (m.in. Zamojskich Biesiad

Literackich, Narodowego Czytania, akcji Kultura jest OK i Czytam i rysuj? z ener

gi? oraz dzia?alno?ci wystawienniczej).
W zakresie doskonalenia zasobów bibliotecznych, w tym gromadzenia zbiorów

regionalnych Ksi??nica Zamojska wspó?pracowa?a z podmiotami wydaj?cymi ni

skonak?adowe publikacje: urz?dami. o?rodkami edukacyjnymi, organizacjami spo

?ecznymi dzia?aj?cymi na terenie miasta, powiatu i województwa oraz z osobami

prywatnymi, g?ównie regionalistami.

Przy realizacji projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna Ksi??nica utrzymywa?a

sta?? wspó?prac? z wszystkimi partnerami projektu (szczególnie Miastem Zamo??)
oraz liderem (Miastem Lublin).

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

charakter promocyjno-informacyjny. Przekazywanie pisemnych informacji, zapo

wiedzi i wywiady ustne 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?ci bibliotecznej oraz informowaniu czy

telników i u?ytkowników o wszystkich dzia?aniach bibliotecznych. Systematyczn?

wspó?prac? utrzymuie Ksi??nica z Katolickim Radiem Zamo??, które kilka razy

w roku emituje wywiady z przedstawicielami biblioteki, dotycz?ce bie??cej dzia?al

no?ci. Przy wspó?pracy "Gazety Miasta" Ksi??nica zreaJizowa?a konkurs Norwi

dowskie z?ote my?li. Przedsi?wzi?cie to by?o równie? okazj? do kontynuacji wspó?

pracy z NBP Oddzia? Okr?gowy w Lublinie.

Promocji dzia?alno?ci Ksi??nicy Zamojskiej s?u?y?y tak?e:

- wsp6?organizacja Powiatowego Dnia Animatora Kultury oraz prezentacja multi

medialna Ksi??nica Zamojska im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu, ob

razuj?ca dzia?alno?? biblioteki; biblioteka by?a gospodarzem tego wydarzenia,
- udzia? w konferencji informacyjno-inauguracyjnej Lubelska Biblioteka Wirtualna

bram? do spo?ecze?stwa informacyjnego i prezentacja multimedialna Klemensowski

ksi?gozbiór rodziny Zamojskich, ukazuj?ca ksi?gozbiór uczestnicz?cy w projekcie.
Dzia?alno?? Ksi??nicy Zamojskiej promowana jest systematycznie i na bie??co

poprzez stron? internetow? www.biblioteka.zamosc.pl. Informacje o dzia?alno?ci

bibliotecznej zamieszczane s? tak?e w prowadzonym przez Miasto Zamo?? Zamoj
skim Informatorze Kulturalnym, na portalu www.turystyka.zamosc.pl oraz na stronie

internetowej Miasta Zamo??.

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

Zakup zbiorów i prenumerata czasopism w placówkach bibliotecznych Ksi??nicy Zamojskiej
(31.12.2013 r.)

?
ksi??ki

czasopisma
zbiory specjalne

ilo?? prenumerowanych

(wwol.)
(w jedno

(w jedno inwen.)
czasopism bie??cych

inwen.) (w egz.)

Biblioteka
2465 13 153 78

G?ówna

Filia Nr 1 259 - - 4

Filia Nr 2 178 - - 3

Filia Nr 3 275 - - 4

Filia Nr 4 284 - - 3

Filia Nr 5 217 - - 3

Filia Nr 6 273 - - 5

razem 3951 13 153 100

Tabela nr 2

Wyniki czytelnicze osi?gni?te przez placówki biblioteczne Ksi??nicy Zamojskiej (31.12.2013 r.)

liczba wypo?ycze? liczba wypo?ycze?
na zewn?trz na miejscu

liczba czytelnlków wszystkich zbiorów wszystkich zbiorów

Biblioteka
(ksi??ki, czasopisma, (ksi??ki, czasopisma, zbiory

zbiory s Jecjalne) specjalne

stan w dniu w porównaniu stan w dniu wpor6wna- stan wdniu w por6Nnaniuniu
31.12.2013 231.12.2012 31.12.2013

231.12.2012
31.12.2013 z31.12.2012

Biblioteka
9319 160419 -10629 36717 -4216

G?ówna
-746

Filia Nr 1 868 +28 22672 -1 796 387 +41

Filia Nr 2 621 +38 16706 +3272 91 +1

Filia Nr 3 1080 +33 20619 +1389 291 +70

Filia Nr4 930 +24 25268 +784 484 +172

Filia Nr 5 1 137 +53 19467 +1 256 1637 -626

Filia Nr 6 980 +30 20470 +1 527 1 128 +283

razem 14935 -540 285621 -4197 40735 -4275
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Tabela nr 3

Struktura udost?pnionych zbiorów w bibliotekach Ksi??nicy Zamojskiej (31.12.2013 r.).

Ksi??nica
.

Zamojska
wypo?yczenia wypo?yczenia(Biblioteka wypo?yczenia ogólem

Glówna na zewn?trz na miejscu

+ filie)

w porów- w porów- w porów-
w 2013 r. naniu w 2013 r. naniu w2013 r. naniu

rodzaj z 2012 r. z 2012 r. z 2012 r.

zbiorów

Ksi??ki 268279 -2030 16404 -3778 284 683 -5808

Czasopisma
2 +2 3024 -305 3026 -303

<lfJfawne

Czasopisma
315 +8 19983 -100 20298 -92

nieoprawne

Tabela nr 4

Struktura wiekowa czytelników bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej (31.12.2012 r.

I?
8

3 4 5 6

1 2 7 powy-

13-15 16-19 20-24 25-44 ?ej
do 5 lat 6-12 lat lat lat lata lata 45-60 60 lat

Biblioteka
90 583 409 1105 1660 3216 1 516 740

G?ówna

Filia Nr 1 3 99 53 96 67 263 170 117

Filia ?r 2 6 65 42 49 51 179 134 95

Filia Nr 3 13 179 90 156 118 262 151 111

Filia Nr4 2 73 52 79 79 254 223 168

Filia Nr 5 2 24 20 53 82 437 392 127

Filia Nr 6 15 153 90 133 88 249 158 94

razem 131 1 176 756 1671 2145 4860 2744 1452
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Tabela nr 5

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

?
I

M U Nz

S P R Inni

M?odzie? Pracownicy zatrud- Nieza-

ucz?ca si? Studenci umys?owi Robotnicy Rolnicy nieni trudnieni

Biblioteka 2379 1807 2053 373 133 551 2023

G?ówna

Filia Nr 1
274 38 174 68 10 23 281

Filia Nr 2
166 38 148 37 6 19 207

Filia Nr 3
448 92 174 38 4 45 279

Filia Nr4
250 51 175 69 5 29 351

Filia Nr 5
105 90 526 63 19 40 294

Filia Nr 6
404 67 187 25 9 36 252

razem
4026 2183 3437 673 186 743 3687

+<>+

-(
Dzia?alno?? bibliotek publicznych

powiatu zamojskiego w 2013 r.

Sie? biblioteczna i baza lokalowa

Na koniec 2013 r. sie? bibliotek publicznych powiatu zamojskiego podobnie

jak rok wcze?niej stanowi?y 32 placówki biblioteczne: 3 biblioteki miejsko

gminne, 12 bibliotek gminnych, 17 filii bibliotecznych, a tak?e 6 punktów bi

bliotecznych. Równie? stan sieci Ksi??nicy Zamojskiej nie uleg? zmianie.

Oprócz Biblioteki G?ównej na terenie Zamo?cia dzia?a?o 6 filii i 3 punkty biblio

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

w Zubowicach. Ponadto na podstawie porozumienia, Biblioteka w Komarowie

po??czona jest z bibliotek? gimnazjaln?, za? filia w Zubowicach, zlokalizowana

w Zespole Szkó?, jest po??czona z bibliotek? szkoln?.
W 2013 r. zapad?y decyzje o po??czeniu bibliotek z domami kultury w gminie

Zwierzyniec i Sitno. 25 listopada 2013 r. Rada Miasta Szczebrzeszyn podj??a

uchwa?? o po??czeniu Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej z Miejskim Domem

Kultury w Szczebrzeszynie. Ksi??nica Zamojska negatywnie opiniowa?a podj?t?

uchwa??,
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Nowych obiektów ani lokali dla bibliotek nie pozyskano w 2013 r. W gmi
nie Stary Zamo?? rozpocz?to remont budynku ?wietlicy wiejskiej w Udryczacb,

gdzie swoj? siedzib? ma biblioteka filialna. Pozosta?e placówki biblioteczne nie

modernizowa?y swoicb lokali w roku sprawozdawczym. Prowadzone by?y na

tomiast dzia?ania w zakresie poprawy wizerunku bibliotek i ich funkcjonalno?ci,
m.in. w GBP Sitno, MGBP Zwierzyniec, FB Hutki gm. Krasnobród.

W dalszym ci?gu biblioteki zabiegaj? o unowocze?nienie sprz?tu kompute
rowego dost?pnego zarówno dla czytelników, jak te? wykorzystywanego do

prac biblioteczno-bibliograficznycb. W 2013 r. dwie biblioteki (w Radecznicy
i w ?abuniacb) aplikowa?y do ogólnopolskiego programu Kraszewski. Kompu
tery dla bibliotek. Biblioteka w Radecznicy pozyska?a dotacj? na sprz?t kompu
terowy wraz z oprogramowaniem o warto?ci 12000 z?.

l czerwca 2013 r. MGBP w Krasnobrodzie, wprowadzi?a elektroniczne udo

st?pnianie zbiorów w programie MAK +. Obecnie zautomatyzowane udost?p
nianie prowadz? Ksi??nica Zamojska (od 1999 r.) oraz 6 filii (od 2011 r.), GBP

w Grabowcu (od 1.01.2009 r.), GBP Radecznica (od 2.01.2012 r.) MGBP

w Krasnobrodzie (od 1.06.2013 r.). Biblioteki w ?abuniach, Mokrem, Sitnie,
Su?owie i Szczebrzeszynie oraz ich filie przyst?puj?c do zintegrowanego syste
mu bibliotecznego MAK + tworz? automatyczne katalogi, które udost?pnione
zostan? on-line.

Zbiory
Na koniec 2013 roku ksi?gozbiory bibliotek publicznych powiatu zamojskiego

liczy?y 280 005 wol. Ponadto zarejestrowanych jest 711 jednostek zbiorów specjal
nych. Przyby?o w ci?gu roku ogó?em 13 404 wol., w tym II 596 wol. z zakupu.
Wska?nik zakupu ksi?gozbioru wyniós? 10,6 wolo na 100 mieszka?ców. W ci?gu
2013 roku ze zbiorów bibliotecznych usuni?to 13940 ksi??ek, w tym 13 512 wolo

W wyniku selekcji. W porównaniu z 2012 r. zbiory biblioteczne w powiecie zamoj
skim zmniejszy?y si? o 536 wol. W zwi?zku z tym nieznacznie zmieni? si? wska?nik

zasobno?ci ksi?gozbioru z 256,1 do 256,2 woluminów na 100 mieszka?ców. Ponad

to biblioteki te prenumerowa?y 127 czasopism bie??cych, U. o 28 czasopism mniej
ni? rok wcze?niej.

Czytelnictwo
W ubieg?ym roku placówki biblioteczne Zamojszczyzny zarejestrowa?y 12808

czytelników. W porównaniu z rokiem 2012 nast?pi? spadek o 688 czytelników.
Wska?nik zasi?gu czytelnictwa wyniós? w powiecie ziemskim 11,7 czytelników na

100 mieszka?ców (w 2012 r. 12,3).

Wypo?yczono na zewn?trz 266 165 wol. ksi??ek, za? na miejscu udost?pniono
6495 wol. Wska?nik wypo?ycze? ksi??ek na 100 mieszka?ców wyniós? w powie
cie ziemskim 243,6 wol. (w 2012 r. 244,6). Wska?nik wypo?ycze? ksi??ek na ze

wn?trz i na miejscu w przeliczeniu na 100 mieszka?ców wyniós? 249,5 wol.
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Wypo?y- wypo- wypo-
liczba Rozczytanie czenia udost?pnienia ?ycz. ?ycz.

Biblioteki czytelni- (czytelnicyl ksi?go- ksi?gozbioru ksi??ek! ksi??ek!
ków 100 mieszk.) zbioru na na miejscu 1 czytel- 100

zewn?trz nika mieszk,

Adamów 241 4,9 3697 44 15,3 75,8

Grabowiec 476 11,3 13 934 136 29,3 322,5

Komarów 532 10,0 22518 1 965 42,3 423,5

Krasnobród 742 10,3 12805 57 17,3 177,0

?abunie 1061 16,8 16753 2799 15,8 265,9

Miqczyn 880 14,4 17931 4 20,4 293,4

Nielisz 381 6,6 9153 O 24,0 159,3

Radecznica 1341 22,3 22548 298 16,8 375,0

Sitno 582 8,5 7783 O 13,4 113,5

Skierbiesz6w 737 13,7 17833 72 24,2 3307

Stary Zamo?? 507 9,5 6599 50 13,0 1233

Su?6w 552 11,5 17907 233 32,4 372,5

Szczebrze-
1251 10,7 36586 264 29,2 311,8

szyn

Zamo?? (gm.) 2746 12,4 33024 242 12,0 149,1

Zwierzyniec 1007 14,2 27094 331 26,9 383,3

razem 12808 11,9 266165 6495 20,8 243,6

Wypo?yczenia zbiorów bibliotecznych na zewn?trz i na miejscu przedstawia tabela:

Biblioteki zbiory
w tym ksi??ki

Czasopisma
zbiory specja I ne

ogó?em nieoprawne

Wypo?yczenia
269937 266165 3681 91

na zewn?trz

Wypo?yczenia
10838 6495 4296 47

na miejscu

W bibliotekach pow. zamojskiego nadal utrzymuje si? tendencja spadkowa
w zakresie osi?ganych wyników czytelniczych. Odnotowano niewielki wzrost

udost?pnie? zbiorów na miejscu. Zmiany liczby wypo?ycze? w porównaniu do

2012 r. zobrazowano w poni?szej tabeli.

Biblioteki zbiory w tym czasopisma
zbiory specjalne

ogó?em ksi??ki nieoprawne

Wypo?yczenia -2580 -1 808 -688 -84

na zewn?trz

wypo?yczenia 509 368 139 2

na miejscu

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

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

i powiatu zamojskiego 634 osoby to ludzie z rÓ?ll)'1TIi przejawami niepe?no
sprawno?ci (o 71 wi?cej ni? rok wcze?niej). S? to czytelnicy zarejestrowani
w sieci bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej.
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Dzia?alno?? biblioteld w Zamo?ciu na rzecz rozwoju czytelnictwa osób specjal

nej troski ma charakter systematyczny. Mniejszy wymiar ma ona w bibliotekach

pow. Zamojskiego. Ogranicza si? do dostarczania tym osobom ksi??ek (najcz?

?ciej przez cz?onków rodzin) oraz do wspó?pracy przy organizacji imprez inte

gracyjnych z klubami seniora i warsztatami terapii zaj?ciowej, a tak?e szkole?

informatycznych. W 2013 r. dzia?alno?? tak? prowadzi?y: SOK Komarów,
MGBP Krasnobród, MG BP Szczebrzeszyn BPG Zamo??.

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

mo??, prowadzone by?y przez Latarników Polski Cyfrowej lub z programu

Orange warsztaty z zakresu obs?ugi komputera i internetu dla osób zagro?onych

wykluczeniem spo?ecznym.

Samorz?dowy O?rodek Kultury wraz z Bibliotek? w Komarowie-Osadzie orga

nizowa? we wspó?pracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami mi?dzypokole
niowe imprezy i warsztaty integracyjne (Gminne ?Wi?to Sportu, Ludowe Warszta

ty Plenerowe - Piknik; X Przeglqd Pie?ni Religijnej Osób Niepelnosprawnych -

impreza o charakterze mi?dzy powiatowym). Imprezy o podobnym charakterze

organizowa?a GBP w Su?owie (Festyn charytatywny w Sqsiadce -

integracyjna

impreza ?rodowiskowa, Festyn Rodzinny w Sulowcu - integracyjne ?wi?to lo

kalnej spo?eczno?ci).
Do organizacji lokalnych wydarze? okoliczno?ciowych i integracyjnych

w??cza?y si? te? inne biblioteki pow. zamojskiego, m.in. Labunie, Mokre, Stary
Zamo??.

Promocja czytelnictwa i dzia?alno?? edukacyjno-kulturalna
Rozbudzaniu zainteresowa? czytelniczych oraz promocji czytelnictwa i bi

bliotek w ?rodowisku lokalnym s?u?y?y ró?norodne dzia?ania podejmowane

przez wszystkie biblioteki dzia?aj?ce na terenie powiatu zamojskiego. Najszersz?

ofert? kulturalno-o?wiatow? swoim czytelnikom przedstawi?y w ci?gu 2013 r. bi

blioteki gminy Zamo??, Grabowiec, Krasnobród, Radecznica, Su?ów, Labunie,

Skierbieszów, Sitno, Stary Zamo?? i Szczebrzeszyn. Wi?kszo?? bibliotek ak

tywnie w??cza?a si? w obchody ogólnopolskich akcji i wydarze? czytelniczych
oraz kulturalnych. Rok 2013 og?oszony zosta? Rokiem Juliana Tuwima. Wszyst
kie biblioteki w??czy?y si? w popularyzacj? tuwimowskiej twórczo?ci. Czytelni

cy z Mokrego, Adamowa i Su?owa przy??czyli si? do akcji Narodowe czytanie.
Aleksander Fredro. Biblioteki gm. Zamo??, Sitno, Szczebrzeszyn uczestnicz?
w akcji Ca?a Polska czyta dzieciom. Obchody ?Wiatowego Dnia Ksi??ki i Praw

Autorskich zorganizowano w 8 bibliotekach pow. zamojskiego. Wiele akcji czy

telniczych odbywa?o si? w Tygodniu Bibliotek (8 - 15 maja), w tym po raz

pierwszy Biblioteka w Mokrem zorganizowa?a Noc Bibliotek, zapowiadaj?c

kontynuacj? wydarzenia. W?ród ogólnopolskich akcji bibliotecznych, w których

uczestniczyli czytelnicy naszych bibliotek wymieni? nale?y: Tydzie? Ksi??ek

Zakazanych, Milion przygód z ksi??k?, ?Wiatowy Dzie? Pluszowego Mis 'a,
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?wi?to Kota, Tydzie? z internetem, Spotkania z pasjami oraz ogólnopolski bez

p?atny kurs internetowy j?zyka angielskiego dla dzieci i dla doros?ych Funen

glish oraz Angielski 123 w bibliotece.

Spo?ród ciekawszych wydarze? organizowanych przez biblioteki w 2013 r.

wymieni? nale?y: 11 Otwarte Dni Biblioteki w Mokrem, akcja Biblioteka na pla

?y
- mobilny punkt biblioteczny na pla?y w Krasnobrodzie, warsztaty fotogra

ficzne dla m?odzie?y w ?abuniach, Ocali? od zapomnienia
- album starych

zdj?? mieszka?ców gm. Skierbieszów tworzony przez miejscow? bibliotek?
Galeria przesz?o?ci - baza starych fotografii ze zbiorów czytelników, skanowa

nych i udost?pnianych na stronie www. Biblioteki Publicznej Gminy Nielisz.

Dwie biblioteki gminne zorganizowa?y w swoich ?rodowiskach jubileusze: GBP

w ?abuniach z okazji 65-lecia, za? GBP w Skierbieszowie na okoliczno??

60 lecia istnienia.

Sprawdzon? i cz?sto stosowan? przez biblioteki form? popularyzacji czytel
nictwa s? konkursy: literackie, plastyczne, recytatorskie, czytelnicze. Niektóre

maj? ju? wieloletni? tradycj?, np. Xl Konkurs Recytatorski Poezji Ludowej
w Radecznicy, VII Konkurs Recytatorski o Laur Najlepszego Recytatora Gminy

Zamo??, VI Konkurs Wymowy Polskiej im. J. Brzechwy organizowany przez

MDK i MGBP w Szczebrzeszynie, W ?wiecie poezji
- gminny turniej recytator

ski w Starym Zamo?ciu, Mistrz Czytania i Ma?y Mistrz Czytania w Krasnobro

dzie, Poezja bez granic - konkurs recytatorski dla doros?ych w bibliotece

w Mokrem oraz kolejna edycja konkursu literacko-plastycznego Poezja i bajka

p?dzlem i s?owem malowana organizowanego równie? przez BPG Zamo??. Du

?ym zainteresowaniem cieszy? si? konkurs prasowo-czytelniczy o Boles?awie

Prusie organizowanego przez BPG Zamo?? we wspó?pracy z Narodowym Ban

kiem Polskim i "Tygodnikiem Zamojskim". Ciekawy konkurs kaligraficzny No

to si? popisz po raz kolejny zorganizowa?a biblioteka w Zwierzy?cu. Promocji

tradycji lokalnych s?u?y?y konkursy r?kodzie?a i obrz?dów zwi?zanych z ob

chodami ?wi?t, np. Przed pierwsz? gwiazdk? - GBP w Sitnie, Anio?y, Anio?ki,
Anio?eczki - BPG Zamo??, Konkurs Bo?onarodzeniowy - GBP w Su?owie,

Zwyczaje i obyczaje ?wi?teczne na prze?omie XX" i XX"I w. - konkurs fotogra

ficzny dla mieszka?ców gm. ?abunie.

Biblioteki w Radecznicy i ?abuniach zaanga?owa?y si? w piel?gnowanie
i promocj? dorobku miejscowych twórców. Bibliotekarze skrz?tnie zbieraj?,

opracowuj?, wydaj? i promuj? wszystko, co tworz? ich czytelnicy oraz to co

dotyczy ich gmin, np. GBP w Radecznicy w 2013 r. promowa?a 10 wydawnictw

lokalnych. Biblioteka w ?abuniach zorganizowa?a szereg odczytów i wyk?adów
o tematyce regionalnej zarówno dla uczniów miejscowych szkó?, jak te? pod
czas uroczysto?ci lokalnych, np. Bój pod ?abuniami 20-24 IX 1939 r., Wspo
mnienia genera?a Ducha o Barchaczowie, Powstanie styczniowe na Zamojszczy?nie.
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Pozosta?e biblioteki równie? gromadz? i udost?pniaj? ksi?gozbiór regionalny, a

niektóre w??czaj? si? w tworzenie pism lokalnych.

Jedn? z atrakcyjniejszych form popularyzacji czytelnictwa s? spotkania au

torskie. W bibliotekach pow. zamojskiego ze swoimi czytelnikami spotykali si?

Katarzyna EnerIich, Marcin Wro?ski, Katarzyna W?glicka, Mariola Pryzwan,

Krzysztof Petek, Angelika Ku?niak, Anna Onichimowska, Krzysztof Czamota,

Beata Kozaczy?ska, Edyta Zar?bska, Regina Smoter-Grzeszkiewicz, Bo?ena

Ga?czy?ska-Szurek i Anna Rychter. Efektem ka?dego spotkania z pisarzem jest
wzrost zainteresowania czytelników jego twórczo?ci? i cz?sto trwa?e zaintere

sowanie czytelnictwem. Promowaniu literatury wspó?czesnej s?u?? Dyskusyjne

Kluby Ksi??ki dzia?aj?ce w Zamo?ciu, Mokrem i Zwierzy?cu.
W wi?kszo?ci bibliotek odbywa?y si?, zorganizowane wed?ug indywidualnych

harmonogramów, zaj?cia biblioteczne dla dzieci wypoczywaj?cych podczas ferii

i wakacji, których celem by?o m?dre zagospodarowanie wolnego czasu oraz kszta?

towanie nawyku korzystania z biblioteki i promowanie mody na czytanie.

Kadra

Stan zatrudnienia w dniu 31.12.2013 r. w bibliotekach publicznych powiatu

ziemskiego. wynosi? 41 osób, w tym 3 I - na pe?nych etatach i 10 na rycza?tach.
W porównaniu z analogicznym okresem roku ubieg?ego stan ten zmniejszy? si?
o 3 osoby, tj. o 2,25 etatu. W bibliotekach wiejskich pracowa?o 34 bibliotekarzy
i 7 w miastach: Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec.

Sytuacja zawodowa bibliotekarzy nie poprawia si?. W niektórych bibliote

kach jest niewystarczaj?ce zatrudnienie. W dalszym ci?gu 2 biblioteki gminne

maj? jednoosobow? obsad? kadrow? (Stary Zamo??, Sitno). BPG Zamo??

z s. w Mokrem zatrudnia 6 bibliotekarzy obs?uguj?c 8 bibliotek. Prac? bibliote

karzy 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?acane przez pó? roku przez biuro pracy, za? pozosta??

cz??? z bud?etu biblioteki. 14 osób w bibliotekach pow. zamojskiego nie posia
da wykszta?cenia bibliotekarskiego (10 spo?ród nich posiada wykszta?cenie

wy?sze, ale niebibliotekarskie). Tylko nieliczni podejmuj? dokszta?canie w za

kresie bibliotekoznawstwa.

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 M-GBP w Szczebrzeszynie pozyska?y ?rodki, z pro

gramu Kraszewski. Komputery d/a bibliotek przeznaczone na sprz?t kompute

rowy i oprogramowanie dla bibliotek. Wysoko?? pozyskanych dotacji wynosi?a
10000 z? dla ka?dej biblioteki, za? w 2013 r. do tego? programu aplikowa?y
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biblioteki z ?abu? i Radecznicy. GBP w Radecznicy otrzyma?a 12000 z?. Bi

blioteka w Grabowcu pozyska?a dofmansowanie w wysoko?ci 2083,71 z? do

us?ug internetowych z programu Akademia Orange dla Bibliotek. SOK Koma

rów-Osada (wnioski sk?adane w partnerstwie z gmin?, gdzie gmina jest liderem

a SOK) realizuje programy To?samo?? i tradycja - smaki i smaczki Gminy Koma

rów-Osada (pozyskane kwoty 13 596 z?), .Posjonata" pasja i aktywno?? kultu

ralna Gminy Komarów-Osada (pozyskane ?rodki 13 034,08 z?), Aktywno?? kon

dycja sprawno?? (?rodki pozyskane 7 150 z?), ?yj z podniesion? g?ow?. Piknik

ludowy warsztaty plenerowe (pozyskane ?rodki 5 194 z?).
MGBP Krasnobr6d pozyska?a dofinansowanie do us?ug internetowych

w wysoko?ci l 974 z? z programu Akademia Orange dla Bibliotek, 28 978 z?

z funduszy europejskich na wydanie 2. przewodników Krasnobród - kraina pach

n?ca ?ywic?, Krasnobród - stolica nordic walking oraz zakup kijków do nordic

walking do IT. Dofinansowanie do us?ug internetowych z programu Akademia

Orange dla Bibliotek otrzyma?y GBP Mi?czyn (845 z?), GBP Su?ów (l 353,07 z?)
i GBP Nielisz (668,41 z?). Ponadto biblioteka w Nieliszu pozyska?a 400 z?

z Gminnego Funduszu Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych, a biblioteka

w Su?owie Mikrogrant Podoj dalej w wysoko?ci 1 000 z?.

MGBP Szczebrzeszyn realizowa?a projekt Edukacja zdrowotna w bibliotece -

piel?gniarstwo dla zdrowia spo?eczno?ci lokalnej, na który pozyska?a dofinansowa

nie w wysoko?ci 500 z? od Polskiego Towarzystwa Piel?gniarskiego.
BPG Zamo?? otrzyma?a dofinansowanie w wysoko?ci 8973,15 z? z Lokalnej

Grupy Dzia?ania na Utworzenie ?wietlicy ?rodowiskowej w Filii w ?danowie,
6 695,57 z? na dofinansowanie do us?ug internetowych w ramach programu Akade

mia Orange dla Bibliotek, 5 000 z? na projekt Aktywna Biblioteka oraz Mikrogrant

Podaj dalej w wysoko?ci l 000 z?.

Niektóre biblioteki pozyska?y ksi??ki w ramach projektu Milion przygód
z ksi??k? (Nielisz, Sitno, Mokre).

Dwie biblioteki wiod?ce GBP w Su?owie i BPG Zamo?? z s. w Mokrem zorga

nizowa?y dla swoich bibliotek partnerskich szkolenia w ramach mikrograntu ,,Podaj

dalej". Stanowi on integraln? cz??? Programu Rozwoju Bibliotek a prowadzony jest

przez Akademi? Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem projektu by?o przekazanie

zespo?om Bibliotek Partnerskich wiedzy zdobytej podczas szkole? oraz podzielenie
si? wiedz? i do?wiadczeniami. Spotkania w ramach grantu to okazja do zaprezento
wania pracy wszystkich placówek wchodz?cych w sk?ad obu koalicji. Organizatorzy

zorganizowali te? szkolenia wyjazdowe po?wi?cone wymianie do?wiadcze? zawo

dowych i integracji bibliotekarzy (GBP Su?ów do Radecznicy, BPG Zamo?? do

Pu?aw i Lublina).

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

syjne Kluby Ksi??ki, oprócz Ksi??nicy Zamojskiej, uczestnicz? Biblioteka Publiczna
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Gminy Zamo?? oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzy?cu. W II run

dzie Programu Rozwoju Bibliotek uczestniczy?o 10 bibliotek pow. zamojskiego.
Wszystkie, uprawnione biblioteki powiatu zamojskiego bior? udzia? w Progra

mie Rozwoju Bibliotek. W 2013 r., g. do trzeciej jego edycji przyst?pi?y do dwie

dotychczas nieuczestnicz?ce biblioteki powiatu zamojskiego.

Danuta Zwoli?ska, Ksi??nica Zamojska

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

Kultura jest ok!

X
Dzi?ki dotacji Miasta Zamo??, jak? otrzymala biblioteka w 2013 roku w ra

mach Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych, reali

zowany by? projekt "Kultura jest Ok!" Dzia?ania adresowano do uczniów szkó?

podstawowych i ponadpodstawowych z zamojskich placówek o?wiatowych Pro

jekt realizowa?o 5 bibliotek filialnych oraz Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y,
w okresie od 11 marca do 13 grudnia 2013. Analiza przebiegu zada? pozwala
stwierdzi?, ?e oferta biblioteki wpisa?a si? w oczekiwania ?rodowiska, do którego
by?a skierowana.

Realizacj? projektu zainaugurowa?y prelekcje prozdrowotne. Uczniowie

uczestnicz?cy w spotkaniu wys?uchali pouczaj?cego wyk?adu "Zdrowy styl ?y

cia, zdrowe bicie serca" po??czonego z multimedialn? prezentacj?. W prosty
i przyst?pny sposób przekazano im podstawy medycznej wiedzy na temat serca,

jego roli w organizmie oraz zasad odpowiedniego "traktowania" -

najwa?niej
szego narz?du naszego organizmu. Prowadz?ca spotkania Jadwiga Po?wiatow

ska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podj??a tak?e temat uza

le?nie? (nikotynizm, alkoholizm, narkomania i uzale?nienie od internetu) jako
zjawiska szczególnie niebezpieczne dla ka?dego organizmu.

Na prze?omie maja i czerwca zorganizowano warsztaty biblioterapeutyczne -

"Przyja??, czy warto mie? przyjaciela". Uczestnikami spotka? byli uczniowie ze

szkó? podstawowych zaanga?owanych w realizacj? projektu. Odpowied? na

pytania czym jest przyja??, kto jest naszym przyjacielem, jak nale?y piel?gno
wa? przyja?? i osoby nam bliskie pomaga?y odnale?? prowadz?ce warsztaty:
Dorota Usidus i Joanna Grabczak, bibliotekarze Ksi??nicy Zamojskiej. W za

bawie z dzie?mi wykorzystywa?y one odpowiednio dobrany tekst literacki

"okraszony" zabawami plastycznymi i ruchowymi. Atrakcyjno?? warsztatów

potwierdzi?y u?miechy na twarzach uczestników spotkania.

Du?ym wyzwaniem dla realizuj?cych projekt by? cykl wakacyjnych spotka?

"Wakacyjne podró?e po literaturze". Zarówno w filiach bibliotecznych, jak
i Oddziale dla Dzieci i M?odzie?y, w ka?dy wtorek i czwartek organizowano

dwugodzinne spotkania z literatur? dla dzieci, które wakacyjny czas sp?dza?y

34



w domy. Uczestnikom proponowano g?o?ne czytanie warto?ciowej literatury
autorów ró?nej narodowo?ci, zaj?cia plastyczne z wykorzystaniem ró?norod

nych technik, rywalizacj? w grach planszowych i zr?czno?ciowych, trening

umys?u poprzez ró?nego rodzaju konkursy, zabawy i gry ruchowe. Organizato

rzy zach?cali adresatów ciekawymi tytu?ami spotka?: "Roztocze ze Zbigniewem

Dmitroc?", "Ziej?ce smoki", "Opowie?ci z mchu i paproci", "Ba?niowe kalam

bury", "Z bajkownika podró?nika", "Don Pedro - szpieg z krainy deszczow

ców". Wielk? atrakcj? wakacyjnych zaj?? by?y spotkania z regionalnymi
twórcami literatury dzieci?cej: Mari? Du?awsk?, Izabel? Winiewicz-Cybulsk?,
Jaros?awem Siekiem. Autorzy z pasj? opowiadali o swojej twórczo?ci, inspira

cjach, kulisach powstawania utworów, wskazywali na ksi??k? jako ?ród?o wie

dzy i przyjemno?ci, a bibliotek? miejsce przyjazne ka?demu czytelnikowi.

Kolejni go?cie zaproszeni do wspó?pracy przy projekcie spotkali si?
z uczniami zamojskich szkó? we wrze?niu. Spotkanie autorskie z lzabell? Kle

ba?sk? mia?o bardzo dynamiczny charakter. Uczestnicy zapoznali si?
z twórczo?ci? autorki, m.in. z ksi??kami: "Akolada", "Akolada 8 stopie? wta

jemniczenia", "Jak ta?czono przed wiekami", "Kaprys, ?art i inne muzyczne

fanaberie". Uczestniczy?y w muzycznej zabawie, zaproponowanej przez autor

k?, podczas której gra?a na skrzypcach. Bior?cy udzia? w zabawie mogli wyka
za? si? wiedz? z zakresu teorii muzyki, znajomo?ci? nut i taktów. Mimo wielu

przeszkód - ulewny deszcz, choroba autora oraz znaczna odleg?o?? od Zamo?cia

(ok. 350 km), odby?y si? spotkania autorskie z Kazimierzem Szymeczko. Autor

dokona? prezentacji swojego dorobku literackiego pocz?wszy od ksi??ek dla

najm?odszych:
"

Zemsta budzika", "K?opoty Komendanta Roka", "A to histo

ria". Swoimi ksi??kami: "Kopidó? i kwiaciareczka", "Fa?szerze w sieci", "Wy

wrotka", "Czworo i ko?ci", "Milion w pi?? dni". P?aszczyzna wspólnego poro

zumienia szczególnie widoczna by?a podczas dialogu z autorem, kiedy uczestni

cy dyskutowali nad jedn? z pasji autora - grami RPG.
,

Warsztaty plastyczno-literackie, mimo jesiennej aury, bez przeszkód prze

prowadzi?a Iwona Ca?a, ilustratorka wspó?pracuj?ca m.in. z Wydawnictwem
Literatura. Uczestników swoich spotka? przeprowadzi?a przez ca?y proces two

rzenia ksi??ki. Jako ilustratorka skupi?a si? przede wszystkim na stronie graficz

nej ksi??ek, które ilustrowa?a. Opowiada?a o swoim warsztacie, pokazywa?a

materia?y, którymi pos?uguje si? w pracy. Uczestnicy podziwiali prace pocz?w

szy od szkicu, a sko?czywszy na gotowej ilustracji. Niebywa?e kolory, techniki

zachwyca?y uczestników warsztatów. Ilustratorka przygotowa?a tak?e zadanie

dla uczestników, którzy mogli wykaza? si? wyobra?ni? i talentem plastycznym,

tworz?c z przerysowanej d?oni zwierz?ta: gro?ne dinozaury, ?agodne zaj?czki,

przyjazne pieski, kolorowe kurki. Warsztaty literacko-plastyczne prowadzi? tak

?e Pawe? Waku?a. Zaproszony go?? to zarówno autor ksi??ek: "Co w trawie

piszczy", "Na tropie sze?cioptaka", "Kajtek i Yetik", "Kajtek i Yetik podnosz?
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?agle", "O czym szumi las" oraz ich ilustrator. Dzieci zapozna?y si? z bohatera

mi ksi??ek autora - szczurkiem Ogryzkiem, skrzatem Maurycym i nied?wie

dziem brutalnym Leonem. Podczas gdy autor snu? opowie?ci o niesamowitych
przygodach bohaterów, ich postaci wy?ania?y si? na kolejnych arkuszach karto

nu. Rysunki podarowane zosta?y bibliotece. Uczestnicy mogli naby? ksi??ki
ilustratorów i na karcie tytu?owej poprosi? o dedykacje lub "wpis wrys" - jak
w przypadku Paw?a Waku?y.

W po?owie pa?dziernika w zamojskich bibliotekach obejrzano spektakl pro

filaktyczny "Lekcja ?ycia" wystawiony przez m?odych aktorów Teatru Edukacji
i Profilaktyki Maska z Krakowa. Scenariusz spektaklu porusza? problem uzale?

nienia od narkotyków i pierwszych eksperymentów z wyniszczaj?cymi ?rodka

mi. Ukazywa? przeszkody i upadki osób uzale?nionych chc?cych wyzwoli? si?
z niszczycielskiej mocy narkotyków oraz "d?ug? drog?" powrotn? do normalno

?ci. M?odzie? gimnazjalna zgromadzona na spektaklu z uwag? i zainteresowa

niem ?ledzi?a gr? aktorów, je?eli wymaga? tego scenariusz ch?tnie w??cza?a si?
w dialog z artystami. Na atrakcyjno?? spektaklu bezsprzecznie wp?yn?? scena

riusz, ale tak?e urok osobisty aktorów zaanga?owanych w rol? Wafla i Gippi.
Adeptom sztuki teatralnej, przysz?ym aktorom pokroju Angeliny Joli i Brata

Pitt'a, zaproponowano warsztaty teatralno-recytatorskie "Magia ?ywego s?owa".

Spotkania prowadzi?a Anna Smyk-Batorsk?, bibliotekarz i nauczyciel Liceum

Ogólnokszta?c?cego nr 3 w Zamo?ciu oraz autorka poradnika "Magia ?ywego
s?owa". Uczestnicy poznali podstawy pracy z tekstem, zasady budowania posta
ci scenicznej, wykonali szereg ?wicze?. Poznali tak?e tajniki radzenia sobie

z trem?. Wzbogaceni o takie do?wiadczenia mogli wykona? zadanie ko?cowe:

na kilka sekund stali si? gwiazdami i kroczyli po czerwonym dywanie.
W ramach projektu odby? si? konkurs plastyczny "Kulturalna alternatywa".

Zanotowano w nim udzia? 134 osób, oceniono 136 prac plastycznych. Wr?czo
no 13 nagród i 19 wyró?nie?. Prace laureatów znalaz?y si? w wydawnictwie

pokonkursowym - kalendarzu na 2014 rok. Wydawnictwo pos?u?y?o jako pro

mocja biblioteki oraz imprez kulturalnych miasta. Cz??? nak?adu przekazano
instytucjom zaanga?owanym w realizacj? projektu, laureatom konkursu, oso

bom wspó?pracuj?cym z bibliotekami. Prace, które wp?yn??y na konkurs pos?u
?y?y tak?e do przygotowania wystawy "Zamo?? miasto kultury", która prezen

towana by?a w Bibliotece G?ównej na prze?omie listopada i grudnia.
Podczas imprezy fina?owej, 5 grudnia, pokazano prezentacj? multimedialn?

z realizacji projektu oraz rozdano nagrody i wyró?nienia laureatom konkursu

plastycznego.

Renata Michalik, Ksi??nica Zamojska

---------.<>.?---------'
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Kulturalna alternatywa

Trudno wyobrazi? sobie nasze ?ycie bez kalendarza, który wraz z szybko

zmieniaj?c? si? rzeczywisto?ci?, ma coraz cz??ciej uproszczon? form?. ?ycie
nabiera tempa, nic wi?c dziwnego, ?e kalendarz musi by? do niego dostosowa

ny. Nikt nie szuka ju? w nim praktycznych informacji czy meteorologicznych

przewidywa?. Nikt te? nie ma czasu na jego czytanie, lecz obraz - je?li w nim

jest - mo?e zwróci? nasz? uwag?, zw?aszcza je?li dla kalendarza znajdziemy

odpowiednie miejsce na ?cianie naszego mieszkania. Obraz, z którego emanuje

dzieci?ca szczero?? i rado?? ?ycia z pewno?ci? zawsze trafi na pozytywny od

biór. Mo?e strona kalendarza zatrzyma nas na kilka chwil tak, aby?my zastano

wili si? nie tylko nad up?ywaj?cym czasem, ale mo?e te? i nad tym, co m?ody
cz?owiek mia? nam do przekazania? A ten przekaz na rok 2014 jest szczególny,
bo kalendarz mo?e zach?ci? do uczestnictwa w ?yciu kulturalnym miasta. To

nie tylko rozk?ad miesi?cy, tygodni i dni, to tak?e ilustracja zamojskiego ?ycia

artystycznego
-

obrazy wprost z kalendarza imprez kulturalnych Zamo?cia. Pro

jekt, w ramach którego powsta?o to kolorowe wydawnictwo przeznaczone do

odbioru przez 12 miesi?cy nadchodz?cego roku, mia? w swym za?o?eniu propa

gowanie zdrowego stylu, ?ycia wykluczaj?cego wszelkie uzale?nienia. Uczest

nictwo w ?yciu kulturalnym to du?a dawka psychicznego zdrowia, bo kultura

i sztuka od zawsze mia?y moc terapeutyczn?. Wyj?tkowe jest te? to, ?e realiza

cj? projektu zajmowa?y si? zamojskie biblioteki - Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y
Ksi??nicy Zamojskiej oraz pi?? bibliotek filialnych - czyli takie miejsca, które

gwarantuj? kontakt nie tylko z wytworami kultury lecz tak?e z ich twórcami.

Dzie?o literackie, s?owo pisane, udzia? w spektaklu teatralnym czy koncercie

muzycznym, gwarantuj? prawid?owy rozwój m?odego cz?owieka i s? alternaty
w? dla poch?aniaj?cego cz?sto bez reszty ?wiata wirtualnego, dost?pnego dzi?

na ka?dym niemal kroku. Nasze renesansowe miasto ma do zaoferowania sporo.

Wiedz? o tym ci, dzi?ki którym kalendarz powsta?, czyli dzieci i m?odzie? ze

wszystkich ?rodowisk. "Kulturalna alternatywa" - tak brzmia?o has?o konkursu

og?oszonego w ramach projektu "Kultura jest ok!" skierowanego do uczniów

z zamojskich szkó? podstawowych i gimnazjalnych.

Wybór najlepszych prac na 12 miesi?cy by? naprawd? trudny. Eksplozja
barw i form, spontaniczno?? przekazu, m?odzie?czy subiektywizm ale te?

ostro?? widzenia, to warto?ci, którymi mo?na wype?ni? ka?dy dzie? roku. Ry
nek Wielki jest ju? tradycyjnie nasz? najwi?ksz? plenerow? aren?, najwa?niej
szym miejscem w obr?bie Zespo?u Staromiejskiego wpisanego na List? UNE

SCO. Naj?atwiej tu dotrze?, dlatego m?odzi twórcy najcz??ciej malowali to, cze

go byli tu ?wiadkami i uczestnikami. Jest wi?c scena, na której w ramach Euro

folku ta?cz? zespo?y z ró?nych stron ?wiata, ?piewaj? arty?ci albo gra orkiestra.

To chyba m?odzie?owa orkiestra kameralna a mo?e zamojscy Namys?owiacy?
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Kto? inny utrwali? obraz teatralnego spektaklu z udzia?em profesjonalnych akto

rów ubranych w tradycyjne kostiumy. Kolejne pokolenie spotyka si? tu w Za

mo?ciu z prawdziwymi teatrami, bo Lato Teatralne trwa prawie od czterdziestu

lat." Barwne stroje uczestników Arlekinady - jak z Wenecji - to prawdziwa in

spiracja dla malarzy. Lato z radiem jest kolorowe i radosne, czego dowodem

mog? by? unosz?ce si? w niebo baloniki. Innym razem Rynek staje si? miej
scem Jarmarku Hetma?skiego, który ch?tnie odwiedzamy, bo kupi? tu mo?na

nie tylko wytwory tradycyjnego rzemios?a czy ludowej sztuki. Ale miejscem
tego zamojskiego theatrum jest nie tylko Rynek Wielki. M?odzi twórcy byli tak

?e na murach miasta i obserwowali "szturmu zamojskiej twierdzy". Wida? te?

wyra?nie, i? niektórzy wzi?li czynny udzia? w Zamojskim Festiwalu Ksi??ki
i swe malarskie wspomnienie przelali na papier u?ywaj?c w?a?ciwego dla sztuki

j?zyka form i kolorów. Wra?enia wi?c s? ró?norodne i niezapomniane. Sami

odczujemy to przek?adaj?c kolejne karty kalendarza. A mo?e teraz razem z na

szymi dzie?mi zechcemy przyjrze? si? z bliska tym artystycznym przedsi?wzi?
ciom, je?li dot?d nie uda?o nam si? znale?? na to czasu? Najwa?niejsze jest jed
nak to, ?eby najm?odsi mieszka?cy naszego miasta zawsze znajdywali czas

i ochot?, bo to naprawd? dobra "kulturalna alternatywa".
Warto .przypomnie?, ?e konkurs plastyczny, którego rezultatem jest ten

pi?kny kalendarz, odbywa? si? w bibliotece, a wi?c w miejscu b?d?cym nie tyl
ko ?wi?tyni? literatury, ale tak?e i sztuki, bo potrzeba czytania jest tak samo

wa?na jak potrzeba obcowania z kultur?. Najlepiej jednak je?li obie te potrzeby
pozostan? potem na ca?e ?ycie.

Izabela Winiewicz-Cybulska

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

? Komunikacja alternatywna i wspomagaj?ca

O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych Ksi??nicy Zamojskiej od kilku lat

organizuje seminaria przybli?aj?ce problemy osób niepe?nosprawnych. Odbywaj?
si? one pod wspólnym has?em Budowanie przyjaznego ?wiata dla osób niepe?no

sprawnych. We wrze?niu 2011 r. seminarium zapozna?o uczestników ze struktur?

organizacyjn? Polskiego Zwi?zku Niewidomych i problemami, z jakimi osoby nie

widome borykaj? si? na co dzie?. Zasadniczym jednak celem by?o przybli?enie no

woczesnych technik i metod u?atwiaj?cych im ?ycie, szczególnie audiodeskrypcji
(werbalny opis tre?ci wizualnych osobom niewidomym). W maju 2012 r. semina

rium przebiega?o pod has?em Biblioteka w s?u?bie osobom specjalnej troski i doty
czy?o szczególnie osób starszych: psychologicznego obrazu staro?ci, dzia?alno?ci

Ksi??nicy Zamojskiej w ich ?rodowisku oraz rozwoju uniwersytetów trzeciego wie-

ku na przyk?adzie Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
•
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Seminarium Komunikacja alternatywna i wspomagaj?ca, które odby?o si?
30 pa?dziernika 2013 r. by?o trzecim z tego cyklu. Rozpocz??o si? inscenizacj?

teatraln? Kogut, kwoka i kurcz?ta w re?yserii Barbary Ró?a?skiej, Iwony Dudy
i scenografii Jacentego Pietrasia. Wykonawcami i przygotowuj?cymi t? insceni

zacj? by?y dzieci niemówi?ce i nauczyciele z Zespo?u Niepublicznych Szkó?

Specjalnych Krok za Krokiem. Uczestnicy spotkania mogli zobaczy?, jak wy

gl?da komunikacja alternatywna w praktyce, poniewa? wykonawcy oprócz ge

stów i mimiki, u?ywali komunikatorów (urz?dze? wspomagaj?cych mow?).

Pierwszy wyk?ad przeprowadzi?a Agnieszka Pilch (dyr. Zespo?u Niepublicz

nych Szkó? Specjalnych Krok za Krokiem). Omówi?a alternatywne i wspomaga

j?ce metody komunikacji (ACC). Grupa metod maj?cych na celu umo?liwienie

komunikacji mi?dzy osobami, które nie posiadaj? umiej?tno?ci mowy, b?d?

posiadaj? je w stopniu niewielkim. U?ytkownikami alternatywnych metod ko

munikacji mog? by? osoby z mózgowym pora?eniem dzieci?cym, stwardnie

niem zanikowym bocznym lub autyzmem. Dla ka?dego u?ytkownika dobiera

si? naj odpowiedniejsz? dla niego metod?, w zale?no?ci od jego ogranicze?: sys

tem znaków manualnych (j?zyk migowy) czy system znaków przestrzenno

dotykowych (klocki s?owne Premacka, alfabet Lorma).
Beata Majkut przedstawi?a ksi?gozbiór szkolny dla uczniów niemówi?cych.

Uczestnicy, dzi?ki prezentacji multimedialnej, mogli obejrze? bibliotek? i ksi?

gozbiór (ka?de zdanie, a czasem ka?dy wyraz jest opatrzony rysunkiem). Mogli
te? zobaczy?, w jaki sposób czytelnicy porozumiewaj? si? z bibliotekark? i jak

korzystaj? ze zbiorów biblioteki.

Iwona Duda i Anna ?wik-Zbyryt pokaza?y, jak nale?y dostosowa? ksi??k? do

potrzeb ma?ych dzieci z problemami mowy. Nale?y je wzbogaca? du?? ilo?ci? kolo

rowych rysunków i form przestrzennych, aby dziecko mog?o ich tak?e dotkn??.
Zawsze nale?y rozmawia? twarz? do rozmówcy, koncentrowa? si? na mimice i ge

stach jego cia?a. Na zako?czenie El?bieta Kardasz i Ma?gorzata Mi?siarz za pomoc?

pokazu multimedialnego pokaza?y, w jaki sposób tworzy si? ksi??ki dla uczniów

z problemami w komunikowaniu si?. We wspólnym czytaniu, nale?y wskazywa?

palcem dane s?owo, korzysta? ze specjalnych ksi??ek i tablic do komunikowania si?
lub urz?dze? (komunikatorów). Te same ksi??ki trzeba czyta? wiele razy (powta
rzanie s?u?y uczeniu). Przede wszystkim osobom niemówi?cym nale?y okazywa?

nieograniczon? cierpliwo?? i pe?n? akceptacj?.

Cz??? z uczestników seminarium po raz pierwszy spotka?a si? z problemem

komunikacji alternatywnej, dlatego jego organizacja na pewno przyczyni?a si?
do budowania ?wiata przyjaznego dla osób niepe?nosprawnych, tym razem nie

mówi?cych.

Danuta Wójcik, Ksi??nica Zamojska

-------- .... <>.---------
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65 urodziny Biblioteki wSitnie

Obchody Jubileuszu 65-lecia Biblioteki Publicznej w Sitnie odby?y si?
15 maja 2014 r. Uroczysto?ci te zbieg?y si? z podsumowaniem tegorocznych
dzia?a? prowadzonych w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek. Wspó?organi

zatoremjubileuszowego ?wi?ta by?a Ksi??nica Zamojska.
Na uroczysto?ciach go?cili?my przedstawicieli w?adz samorz?dowych, bi

bliotekarki-emerytki, bibliotekarzy z bibliotek publicznych powiatu zamoj

skiego, a tak?e przedstawicieli instytucji zaprzyja?nionych z bibliotek? w Sit

nie. Wszystkich zebranych go?ci przywita?a Danuta Wretniak- kierownik tej?e

placówki. Przedstawi?a ona najwa?niejsze wydarzenia jakie mia?y miejsce
w 65-letniej historii biblioteki, a nast?pnie poprowadzi?a dalsz? cz??? uroczy

sto?ci.

Gratulacje i ?yczenia na r?ce kierownika placówki przekazywali przedsta
wiciele w?adz samorz?dowych - wójt Kajetan Protas, jego zast?pca Marian

Bernat, skarbnik - Jolanta Hryciuk oraz przewodnicz?cy Rady Gminy -

Edward Tukiendorf.

W imieniu w?asnym i Starosty Zamojskiego list gratulacyjny oraz upomi
nek wr?czy? v-ce starosta Jerzy Sobczuk. ?yczenia z?o?yli nam równie?

przedstawiciele Ksi??nicy Zamojskiej, tj. dyrektor Danuta Kawa?ko i instruk

tor Danuta Zwoli?ska oraz Magdalena Wójcikiewicz -

przedstawicielka Wo

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

Nie zbrakowa?o równie? ?ycze? od bibliotekarzy z bibliotek gminnych
i miejsko-gminnych powiatu zamojskiego. Oficjaln? cz??? jubileuszu zako?

czy? koncert M?odzie?owej Orkiestry D?tej z Sitna pod batut? Pana Ryszarda

Gryciaka.

Cz??? nie oficjaln? - u?wietni?a symboliczna lampka szampana, pocz?stu
nek oraz tort upieczony specjalnie na t? okazj?. Uroczysto?ci towarzyszy?a
"mini wystawa" z okazji lO-lecia "Wie?ci Gminnych" - Biuletynu Informa

cyjnego Gminy Sitno, którego Biblioteka jest wspó?twórc?.

Danuta Wrotniak, Biblioteka wSitnie

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

40



Czarodziejski Konkurs

(na 115 rocznic? urodzin Cliva Staplesa Lewisa)

Cliv Staples Lewis (przyjaciele mówili do niego Jack) urodzi? si? 29 listopa
da 1898 roku w Dundela ViIlas pod Belfastem (Irlandia Pó?nocna). W 2013 ro

ku przypada?a wi?c okr?g?a, 115 rocznica jego urodzin, a my chc?c uczci? ten

fakt postanowi?y?my zorganizowa? konkurs.

Dorobek artystyczny C. S. Lewisa jest spory, nie mniej jednak przeci?tnemu

czytelnikowi, temu starszemu i temu m?odszemu, autor ten kojarzy si? g?ównie
z czarodziejsk? seri? o krainie Narnii. Je?li wi?c lektura jest czarodziejska, to kon

kurs w rzeczy samej równie? musia? by? czarodziejski. Pomy?la?y?my te?, ?e kon

kurs taki nie mo?e odby? si? bez najm?odszego czarodzieja wszechczasów. Tym

sposobem do lektury Lew czarownica i stara szafa do??czy? Harry Potter i kamie?

filozoficzny, prawdziwa galeria czarownic, czarodziejów i czarodziejskich w?tków.
Konkurs przeznaczony by? dla uczniów kl. IV - VI szkó? podstawowych

Miasta i Gminy Krasnobród. By? to test wyboru podzielony na dwie cz??ci,

pierwsza o Narnii druga o Hogwarcie. Pomys? by? taki, ?eby ten czas, który

uczestnicy sp?dz? w naszej bibliotece, by? chwil?, któr? zapami?taj? na troch?

d?u?ej, dlatego dodatkowym punktem w regulaminie konkursu by?a zach?ta aby
si? przebra?. Przebranie mia?o by? adekwatne do tematyki konkursu i mia?o

znaczenie rozstrzygaj?ce w sytuacjach remisowych, a tych nie zabrak?o.

?eby by?o jeszcze bardziej tajemniczo i jeszcze bardziej czarodziejsko po

stanowi?y?my "przebra?" te? bibliotek?. Kilka opakowa? sztucznej paj?czyny,

par? sztuk paj?ków i nietoperzy, moc ?wiec i ?wieczek da?y nam nieoczekiwany
efekt. Tajemniczy, troch? haIIoweenowy nastrój doskonale podkre?la? tematyk?
konkursu. "Kropk? nad i" by?y?my my same. Troch? dla zabawy, troch?, ?eby
o?mieli? tych, którzy odwa?yli si? przyj?? w przebraniu, my równie? postanowi

?y?my si? przebra?. D?ugie p?aszcze, czarne peruki i czarodziejskie tiary na g?o
wie, pozwoli?y nam wczu? si? w klimat ca?ej zabawy. A ta by?a naprawd? uda

na. Najwi?ksz? rado?? mieli w?a?nie ci, którzy odwa?yli si? wyst?pi? w innej,

nieznanej sobie do tej pory roli.

Elementem towarzysz?cym konkursowi, by? pokaz filmu o wspó?czesnym

czarodzieju. Bohater filmu Dynamo, w?a?ciwie: Steven Frayne to brytyjski ilu

zjonista. W Polsce znany g?ównie z programu Wi?cej ni? magia emitowanego
na Discovery Channel. Dynamo, to najbardziej ekscytuj?cy iluzjonista nowego

pokolenia. Jego niesamowite sztuczki, takie jak zamienianie ?niegu w diamenty,

lewitacja czy chodzenie po wodach Tamizy, zadziwi?y ?wiat. "Magia" któr?

widzieli?my na ekranie dope?ni?a ca?o?ci czarodziejskiego przedpo?udnia.

Bemadeta W?odarczyk, MGBP w Krasnobrodzie

-------- .... 0.---------
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X.
Talenty ma?ych ojczyzn

Gmina Radecznica to specyficzne miejsce na kulturalnej mapie powiatu
zamojskiego z tej prostej przyczyny i? wiele osób (w tym równie? m?odzie?

szkolna) zamieszkuj?cych na jej terenie ch?tnie chwyta za pióro i. .. pisze. Pisze

wiersze, utwory prozatorskie, czasem wspomnienia, które uj?te w pi?kn?
literacka form? zachwycaj? nie tylko lokalna spo?eczno??, ale znajduj? uznanie

w oczach znawców kultury ludowej w szeroko poj?tym tego s?owa znaczeniu.

Przyk?adem jest twórczo?? Stefanii Krukowskiej z Zaburza. Jej wspomnienia
z czasów dzieci?stwa i wczesnej m?odo?ci ukazane na tle codziennego
bytowania (zaj?cia domowe, gospodarskie czy obrz?dy religijne) mieszka?ców

wsi Komodzianka znalaz?y uznanie w?ród etnografów, co zaowocowa?o

spotkaniem zorganizowanym przez pracowników Biblioteki im. Jana Nowaka

Jeziora?skiego w Warszawie. Stefania Krukowska promowa?a swoj? prac? Tak

up?ywa? dzie? za dniem (Szczebrzeszyn 2011) w towarzystwie Zespo?u
?piewaczego Zaburzanki, który u?wietni? swoim wyst?pem to wyj?tkowe
spotkanie.

Pisz?c o twórcach z terenu gminy trzeba dokona? zdecydowanego podzia?u
na osoby goros?e (czasem wiekowe) i m?odzie? szkoln? (w ró?nym wieku),
która próbuje swoich si? na polu literackim. W tym miejscu warto wspomnie?
Paw?a Oleniaka, ucznia gimnazjum, który ma w swoim dorobku kilkana?cie,
ca?kiem dobrych, wierszy.

By omawiana twórczo?? znalaz?a swoje w?a?ciwe miejsce i mog?a by?
zauwa?ona przez innych, Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica organizuje
spotkania autorskie rodzimych twórców oraz konkursy literackie pod nazw?

Talenty ma?ych ojczyzn. Bior?cy w nich udzia? mog? da? upust swoim

pomys?om i wyobra?ni, oczywi?cie podpartych talentem. W 2013 roku mia?a

miejsce druga edycja tego? konkursu. Wyniki, zwa?ywszy na kategori?
wiekow? uczestników (od uczniów klas I szko?y podstawowej poczynaj?c a? do

osób wiekowych, od 80 lat wzwy?) by?y bardzo interesuj?ce, bowiem a? 4 oso

by zaj??y I miejsce (Julia Ksi??ek, siostry Paulina i Karolina Krukowskie

i Miko?aj Jachymek). W kategorii "poezja w grupie m?odzie?owej" wiód? prym

Pawe? Oleniak, syn nie?yj?cej ju? Marii Oleniak, poetki, której zbiorek wierszy
Pragn? mi?owa? ukaza? si? w 2011 roku. W kategorii proza, w grupie m?odzie?y
J miejsce przypad?o Gabrieli Krukowskiej.

W kategorii poezja, w grupie doros?ych, I miejsce ex aequo zaj?li
W?adys?aw Koczot i Joanna Wachowicz, miejsce 11 Regina Smoter

Grzeszkiewicz, wyró?nienia otrzyma?y seniorki - Helena Sobczak Gej wiersz

Narodziny Zbawiciela drukowany by? w pokonkursowym zbiorku wierszy XXI

Konkursu Poezji Religijnej im. Ks. prof Józefa Tischnera w 2013 r. w

Lud?mierzu), Henryka Stadnicka, autorka zbiorów wierszy ?ycie w bla ku

mi?o?ci (2013) oraz ?ycie w przyja?ni z Bogiem i z lud?mi (2013), Janina G?sior,
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tak?e autorka dwu zbiorków wierszy (Id? do ciebie pielgrzym strudzony
i uci?niony ... 2012 oraz Co cz?owiek da Bogu), Maria Pastuszak, Waleria

Kozio?. W kategorii proza, w grupie doros?ych I miejsce zaj??a Stefania

Krukowska.

Oprócz promowania osobistej twórczo?ci mieszka?ców naszej gminy,
Biblioteka organizuje tak?e konkursy recytatorskie poezji ch?opskiej, daj?ce
mo?liwo?? zapoznania si? z twórczo?ci? poetów ca?ej Zamojszczyzny.

Pomys?odawc? konkursu (w 2013 roku odby?a si? 11 edycja) jest poeta
z Czarnegostoku W?adys?aw Koczot. W konkursie uczestnicz? dzieci i m?odzie?

z gm. Radecznica (4 szko?y podstawowe i 2 gimnazja). Taki sposób prezentacji

tej poezji znajduje szerokie zainteresowanie, co ?wiadczy niew?tpliwie
o uznaniu dla tego rodzaju poczyna? twórczych ludowych poetów naszej gminy
i ca?ej Zamojszczyzny.

Biblioteka wspó?pracuje ze Stowarzyszeniem Przyjació? Szczebrzeszyna. Jej
owocem s? publikacje zbiorów wierszy oraz wspomnie?. Do 2013 roku

staraniem Stowarzyszenia swoje utwory (poza wymienionymi wy?ej)

opublikowali: Joanna Wachowicz Bia?a ró?a (2011), Stanis?awa Krukowska

Okruszki dobra (2011), Grzegorz Kapro? Faza Grzegorza (2012).

Zofia Syka?a, Biblioteka Publiczna Gminy Radecznica

---------.<>.---------
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I ci] RELACJE

Relacje mi?dzyludzkie w ?rodowisku pracy

na tle nauki Papie?a Jana Paw?a II

W ramach .Zamojskiego Partnerstwa na Rzecz Promocji Zdrowia w Miej
scu Pracy i Zdrowego Stylu ?ycia" 9 kwietnia 2014 r. w Sali Consulatus Za

mojskiego Ratusza, odby?a si? konferencja Relacje mi?dzyludzkie w ?rodowisku

pracy na tle nauki Papie?a Jana Paw?a 11.

Organizatorem Konferencji by?a Rada Zamojska Federacji Stowarzysze?
Naukowo- Technicznych NOT w Zamo?ciu, patronat przyj?? Prezydent Miasta

Zamo?cia Marcin Zamoyski oraz Okr?gowy Inspektor Pracy w Lublinie.

W konferencji uczestniczy?o ponad 60 osób, w tym 15 pracowników Ksi??

nicy Zamojskiej. Celem konferencji by?o przedstawienie problematyki kszta?

towania prawid?owych relacji mi?dzyludzkich w ?rodowisku pracy w odniesie

niu do nauki ]p II.

Wyk?ad Piotra Skwarka - zast?pcy Okr?gowego Inspektora Pracy
w Lublinie Praca cz?owieka a normy moralne, spo?eczne i funkcjonujqce pra

wo" porusza? zagadnienie pracy, jej znaczenie i wp?yw dla rozwoju jednostki
i spo?ecze?stwa. Postawy i zachowania ludzi ?wiadcz?cych prac? wynikaj? nie

tylko z przepisów bhp, instrukcji, szkole?, poziomu technicznego urz?dze?, ma

szyn czy pomieszcze? pracy, ale zosta?y przyswojone znacznie wcze?niej
w rodzinie, szkole, ?rodowiskach spo?ecznych. Nawet instytucje ?wieckie stoj?
ce na stra?y przestrzegania prawa pracy (np. Pa?stwowa Inspekcja Pracy), od

wo?uj? si? do norm moralnych, religijnych i spo?ecznych. Ostatecznym celem

pracy pozostaje zawsze cz?owiek - has?o na sztandarze PIP przyznaje cz?owie

kowi nadrz?dn? rol? w rozwoju spo?ecze?stwa i wytwarzanych dóbr.

Jan Pawe? II w encyklice spo?ecznej Laborem exercens (Wykonujqc prac?)
z 1981 roku wiele uwagi po?wi?ca cz?owiekowi w kontek?cie pracy, która ma

s?u?y? cz?owiekowi w jego rozwoju.
Pan Andrzej Najmiec, z Zak?adu Psychologii Centralnego Instytutu Ochrony

Pracy -

Pa?stwowego Instytutu Badawczego, wyg?osi? wyk?ad Stres w pracy,

jego psychologiczne uwarunkowania oraz konsekwencje z nawiqzaniem do En

cykliki B?ogos?awionego Jana Paw?a 11 Laborem Exercens. Stres zwi?zany
z prac? pojawia si? wtedy, gdy wymagania pracy przekraczaj? mo?liwo?ci pra

cownika. B?dzie to zespó? reakcji psychofizycznych organizmu na wymagania
?rodowiska pracy, które s? na granicy mo?liwo?ci lub przekraczaj? mo?liwo?ci

konkretnego cz?owieka. Poziom reakcji stresowej jest u ka?dego inny, gdy? ma

on warto?? emocjonaln? i subiektywn?. ?ród?em stresu mo?e by?: ?rodowisko
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fizyczne, rola w organizacji pracy, struktura organizacyjna, cechy zadania, sto

sunki mi?dzyludzkie, rozwój kariery, konflikt praca-rodzina, zmiany w organi

zacji, niepewno?? pracy. Stres w pracy zmniejsza wsparcie spo?eczne od prze?o

?onych, wspó?pracowników, rodziny, przyjació?. Wsparcie mo?e przybiera?

formy emocjonalne, instrumentalne, informacyjne lub materialne. Wyk?adowca

przedstawi? 4 filary zdrowia, które mo?na odnie?? nie tylko do ?rodowiska pracy:
- skupienie uwagi na "tu i teraz" i zaanga?owanie uwagi w wykonywane zadanie,
- asertywno?? (nie agresja i nie uleg?o??), której warunkiem jest prawda, a nie mani-

pulacja,
- zdrowe zwi?zki i relacje z innymi (najwi?ksz? barier? jest negatywny stosunek

do rozmówcy),
- wszechstronno?? i integracja, np. zaanga?owanie w wolontariat.

Ksi?dz Robert Strus, dyrektor Zespo?u Szkó? Katolickich im. ?w. O. Pio

w Zamo?ciu, przygotowa? prezentacj? multimedialn? "Z ?ycia wielkiego Pola

ka ... ", przypominaj?c? etapy ?ycia i pos?annictwa Jana Paw?a II od okresu dzie

ci?stwa i m?odo?ci, przez pierwsze lata kap?a?stwa, do wyboru na Stolic? Pi 0-

trow? i czas pielgrzymek oraz zaanga?owania w sprawy ludzi i spo?ecze?stw, a?

do odej?cia do Domu Ojca. Jan Pawe? II zawsze szuka? cz?owieka i nad nim si?

pochyla?. Jego misja nie ko?czy si? wraz ze ?mierci?. Jego wypowiedzi, doro

bek naukowy i ?wiadectwo ?ycia przypomina, ?e ka?dy cz?owiek powo?any jest
do relacji z samym sob?, z innymi lud?mi i z Bogiem.

Edyta Wójcik, Ksi??nica Zamojska

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

Aktywne formy pracy z czytelnikiem

10 kwietnia 2014 r. uczestniczy?am w warsztatach Aktywne formy pracy z czy

telnikiem - jak dyskutowa? o ksi??kach. Ich organizatorem by?o Stowarzyszenie

Bibliotekarzy Polskich, a odbywa?y si? one siedzibie Biura Zarz?du G?ównego SBP

w Warszawie.

Celem prowadzonych zaj?? warsztatowych by?o zapoznanie uczestników

z wybranymi metodami organizowania dyskusji, szczególnie przydatnymi w pra

cy z ksi??k? i z czytelnikiem.

Warsztaty prowadzi?a dr Gra?yna Walczewska-Klimczak, adiunkt w Insty
tucie Ksi??ki i Czytelnictwa BN, m.in. wspó?autor programu Kursu Kwalifika

cyjnego ,,Arteterapia - Kultura przeciw Wykluczeniu" dla Narodowego Centrum

Kultury, wspó?autor i realizator programu tygodniowych warsztatów dla in

struktorów dzia?ów metodycznych bibliotek wojewódzkich Inna biblioteka.

Mi?dzy stronami, mi?dzy wierszami, rzeczoznawca w zespole opracowuj?cym
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program specjalizacji Animacja kultury w ?rodowisku lokalnym dla Pa?stwo

wych Pomaturalnych Studiów Kszta?cenia Animatorów i Bibliotekarzy, autorka

publikacji Animacja czytelnictwa dzieci?cego. Koncepcje - do?wiadczenia -

po

siulaty oraz M?odzie? w ?wietle najnowszych bada?.

W cz??ci wst?pnej - wprowadzaj?cej wyk?adowca krótko przedstawi?a reper

tuar technik dyskusyjnych i zasady ich wyboru w pracy z ró?nymi grupami czy

telników. Nast?pnie rozpocz??y si? zaj?cia warsztatowe, które w sposób prak

tyczny mia?y pokaza? jak nale?y organizowa? dyskusje, w wi?kszej lub mniej

szej grupie. Zaj?cia warsztatowe koncentrowa?y si? g?ównie na tym jak organi
zowa? dyskusje i rozmowy w?ród czytelnika dzieci?cego. Najciekawsz? form?

pracy z ksi??k? dla dziecka jest oczywi?cie zabawa. Typologia zabaw, metod

i dzia?a? zabawowych obejmuje m.in.

-

receptywne dzia?ania z ksi??k? i inscenizacje (czytanie, opowiadanie, czytanie
z podzia?em na role, opowiadanie z wykorzystaniem ilustracji z rzutnika),
- inscenizacje tekstu i zabawy fabularyzowane (scenariusze zaj?? inspirowane

fabu?? ksi??ki),
-

gry dyskusyjne wokó? ksi??ki, bohaterów, fabu?y (np. "porozmawi?j z s?sia

dem", czyli dyskusja w parach, "Zapytaj autora, zapytaj bohatera" czyli czego

chcieliby?my si? od nich dowiedzie?, "Sze?? my?l?cych kapeluszy", tj. dyskusja
o dylematach bohaterów literackich),

,

- zabawy dramowe, zabawa s?owem i kreatywne inspiracje, (ksi??ka jest jak ...
,

poniewa? ...
, Swobodne skojarzenia -

np. do czego podobny jest ten ko?ció?; ta

ga??zka z baziami; ksi??yc w zale?no?ci od koloru i kszta?tu; co by by?o, gdyby
Pa?ac Kultury mia? siostry i braci, Pytania o przyczyny, np. dlaczego pada

deszcz; jak wygl?da ?ycie samochodów, sprz?tów domowych, ryb w akwa

rium).
- karty narracyjne, dialogowe, literackie (rozmowy na podstawie przygotowa

nych wcze?niej kart z obrazkami). Ka?dy uczestnik k?adzie swoj? kart? przed

sob?, ale tak, aby by?a widoczna dla pozosta?ych uczestników. W wyznaczonym

czasie opowiada krótko tre?? prezentowanej ksi??ki. Ta sekwencja gry s?u?y nie

tylko prze.dstawieniu swojej karty, ale równie? s?uchaniu opowie?ci innych osób

o wybranej przez nich ksi??ce. Inna wersja narracji: ka?dy uczestnik losuje kar

t?. Nie pokazujemy kart innym. Pierwsza ch?tna osoba opowiada o tym, co wi

dzi na obrazkach wylosowanej karty. Nie podaje si? tytu?u ksi??ki, do której
karta nale?y. Narracj? równie? wyznacza okre?lony czas. Kto pierwszy odgad
nie prawid?owo tytu?, jako kolejna osoba podejmuje opowie?? o swojej ksi??ce
i karcie, wed?ug tych samych zasad.

Zaj?cia warsztatowe zako?czy?y si? zabaw? twórcz? Metafory o ksiq?kach.

T? form? z powodzeniem mo?na zastosowa? w pracy nie tylko z czytelnikiem

dzieci?cym. Zaj?cia odbywa?y si? w ma?ych grupach. Ka?da grupa otrzyma?a

jeden przedmiot lub zestaw przedmiotów, z którym nale?a?o skojarzy? ksi??k?,
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tak by powsta?a o niej metafora. W?ród przedmiotów by?y, m.in. latawiec

(ksi??ka jest jak latawiec, poniewa? unosi nasz? wyobra?ni? do nieba), zak?adka

(ksi??ka jest jak zak?adka, poniewa? pozwala zastanowi? si? nad sob?, nad ?y

ciem, oddziela to, co by?o, od tego, co b?dzie), szyde?ko i kordonek (ksi??kajest

jak robótka szyde?kowa, misterna, potrzebuje skupienia i czasu), kostka do gry

(ksi??ka jest jak kostka do gry, poniewa? jest nie przewidywalna) , lupa (ksi??ka

jest jak szk?o powi?kszaj?ce, poniewa? pozwala wyra?niej widzie? ludzkie uczu-

cia i emocje.
Jednodniowe warsztaty z pewno?ci? nie nauczy?y wszystkiego. Niemniej

jednak zaprezentowane podczas nich metody i techniki warto wykorzysta?.

Sprzyjaj? one o?ywieniu kontaktów w grupie, inicjuj? wymian? opinii czytelni
ków o ksi??ce, u?atwiaj? zbudowanie przestrzeni do mówienia o emocjach czy

telniczych. Pozwalaj? tak?e na urozmaicenie prowadzonych spotka? w bibliote

kach. Udzia? w warsztatach "Jak dyskutowa? o ksi??kach" da? podstaw? do sa

modzielnego wyboru metody prowadzenia spotkania i dyskusji oraz zach?ca? do

odej?cia od szkolnego nastawienia do rozmów wokó? ksi??ek. Jest to dzi?

szczególnie istotne podczas pracy z m?odym czytelnikiem, by pokaza?,
?e ksi??ka mo?e by? wci?? atrakcyjnym medium.

Halina Zieli?ska, Ksi??nica Zamojska

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

Gra miejska

2 kwietnia br. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej odby?o si?
szkolenie dla bibliotekarzy dotycz?ce nowej formy pracy jak? jest gra miejska.

Gry miejskie coraz cz??ciej wykorzystywane s? jako innowacyjna i atrak

cyjna metoda edukacji m?odzie?y. Format gry przypomina podchody, wykorzy

stuje umiej?tno?ci praktyczne i wiedz? uczestników zabawy. Stwarza okazj? do

zdobycia nowych wiadomo?ci na dany temat - w tym wypadku z dziedziny lite

ratury i historii. Uczestnicy nie s? tylko biernymi s?uchaczami, ale aktywnymi
badaczami. Zabawa terenowa musi odbywa? si? pod okiem opiekunów, którzy

mog? by? jednocze?nie agentami grup, czuwaj?cymi nad poprawnym wykona
niem polece?.

Gra ma na celu przedstawienie uczniom biografii pisarza lub poety, którego

gra dotyczy, przybli?enie faktów i ciekawostek zjego ?yciorysu, przekazanie im

podstawowych informacji na temat konkretnych pozycji ksi??kowych oraz

stworzenie klimatu do dalszych bada? nad literatur? przez m?odych ludzi.

Gr? mo?emy oprze? na kanwie jednej ksi??ki, konkretnego pisarza z wykorzysta
niem jego ?yciorysu, b?d? miejsc z nim zwi?zanych. Lokalizacja miejsc wybranych
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do gry musi intrygowa?, wi?za? si? z konkretnymi zdarzeniami i zach?ca? do uzupe?
niania posiadanej wiedzy. Miejsca, obiekty, które wybierzemy do gry, powinny za

ciekawia?, inspirowa? do dzia?a? i zdobywania wiedzy. Zadania nale?y rozdzieli?

tak, a?eby wszyscy cz?onkowie grupy byli zaanga?owani w prac?, polecenia powin

ny by? formu?owane precyzyjnie, wa?na jest te? rywalizacja pomi?dzy grupami.
Gra ma okre?lony limit czasowy i przestrzenny. Konieczne jest równie? przygo

towanie pomocy naukowych (kart z instrukcj?, map miasta, d?ugopisów). Gra miej
ska, w któr? w ramach szkolenia gra?a nasza grupa odbywa?a si? pod has?em "?la
dem poetów dawnych" ze szczególnym uwzgl?dnieniem Biernata z Lublina. Oto

niektóre z pyta?
-

polece? do wykonania:
- 30 grudnia 2013 r. w siedztbie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima

?opaci?skiego, z inicjatywy Fundacji Willa Polonia, ods?oni?to tablic?. Z jakiej

o?i?
- Ods?oni?ta tablica ku czci Biernata z Lublina nie jest pierwsz?. Wcze?niejsza
zosta?a zawieszona w 1953 roku. Znajd?cie t? tablic?. Co g?osi?
- Dowiedzcie si?, czy w Lublinie jest ulica Biernata z Lublina. Je?li tak, to gdzie?
- Oto fraszka Jana Kochanowskiego pod znamiennym tytu?em Raki, który wskazuje
na dwa ró?ne sposoby czytania sensu utworu. Odczytajcie drug? interpretacj?,

zapisuj?c tekst obok.

Folgujmy paniom nie sobie, ma rada;

Mi?ujmy wiernie nie jest w nich przysada.
Godno?ci trzeba nie za nic tu cnota,

Mi?o?ci pragn? nie pragn? tu z?ota.

Mi?uj? z serca nie patrzajq zdrady,

Pilnuj? prawdy nie k?amaj? rady.

Wiar? uprzejm? nie dar sobie wa??,

W miar? nie nazbyt ci?gn?? rzemie? ka??.
Wiecznie wam s?u?? nie s?u?? na chwil?,

Bezpiecznie wierzcie nieradja omyl?.

Limit czasowy gry to dwie godziny, ogó?em by?o jedena?cie pyta?, w tym elirni

natka do wykre?lenia nazwiska poety i tytu?u utworu. Nad poprawnym wykonaniem
zada? czuwa? agent, przypisany do grupy.

Podsumowuj?c, formu?a gry miejskiej jest ciekaw? propozycj? dla dzieci i m?o

dzie?y, aktywizuj?c? do czynnego zdobywania wiedzy poprzez dzia?anie i badania

w terenie, wnosz?c? now? jako?? i zaanga?owanie w pracy z m?odymi czytelnikami.

Jadwiga Kucharska, Ksi??nica Zamojska

---------+<>+ .. --------
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I cl POMOCE METODYCZNE

Zaprojektuj logo Zamojskiego Festiwalu Ksi??ki
regulamin konkursu

Organizator konkursu:

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

Cel i zadanie konkursu:

Opracowanie projektu znaku graficznego Zamojskiego Festiwalu Ksi??ki,

który b?dzie mia? zastosowanie w identyfikacji, popularyzacji i reklamie tego

wydarzenia. Logo b?dzie wykorzystywane w materia?ach promocyjnych, infor

macyjnych i korespondencyjnych, m.in. umieszczane na plakatach, ulotkach,

zaproszeniach oraz innych no?nikach reklamy zewn?trznej wydawanych przez

Ksi??nic? Zamojsk?. Znak graficzny Festiwalu powinien kojarzy? si? jedno
znacznie z tematyk? przedsi?wzi?cia - popularyzacj? ksi??ki i czytelnictwa oraz

promocj? biblioteki.

Zasady i warunki uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do osób pe?noletnich, mieszka?ców Zamo?cia

i powiatu zamojskiego.
2. W konkursie nie mog? uczestniczy? pracownicy Ksi??nicy Zamojskiej oraz

cz?onkowie ich rodzin.

3. Ka?dy uczestnik mo?e zg?osi? w konkursie tylko jeden projekt loga, który
winien by? prac? wcze?niej niepublikowan? i nienagradzan? w innych kon

kursach.

4. Projekt loga powinien by? wykonany komputerowo i dostarczony w nast?puj?cych
formatach:

- wydruk komputerowy na papierze formatu A4

- wersja elektroniczna zapisana w formatach: PDF lub JPG o wysokiej rozdzielczo-

?ci z podaniem parametrów graficznych niezb?dnych do w?a?ciwego u?ytkowania.
5. Projekty wraz z podaniem imienia i nazwiska autora, jego adresu do kore

spondencji, telefonu kontaktowego, e-mai?a nale?y dostarczy? na adres Or

ganizatora z dopiskiem "konkurs na logo ZFK".

6. Termin nadsy?ania prac up?ywa 31 grudnia 2014 r.

7. Wyboru tylko jednego laureata konkursu na projekt znaku graficznego ZFK

dokona Komisja Konkursowa powo?ana przez Organizatora.
8. G?ówne kryteria jakimi kierowa? si? b?dzie Komisja w ocenie projektów to

oryginalno?? pomys?u, trafno?? komunikatu wizualnego, czytelno??, wyrazi

sto??, oszcz?dno?? w u?yciu kolorów.
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9. Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przy

s?uguje od niej odwo?anie.

10. Komisja zastrzega sobie prawo wyeliminowania prac posiadaj?cych wady (z??
jako?? pliku lub jego uszkodzenie) oraz prawo nie wy?onienia laureata konkursu.

11. Wyniki konkursu zostan? podane do publicznej wiadomo?ci na stronie interne-

towej Ksi??nicy Zamojskiej oraz w lokalnych mediach 28 lutego 2015 r.

12. Laureat konkursu otrzyma nagrod? rzeczow?.

13. Wr?czenie nagrody nast?pi podczas V edycji ZFK, w maju 2015 roku.

14. Wy?onione podczas konkursu logo staje si? w?asno?ci? Organizatora konkursu

i jest to równoznaczne z wyra?eniem zgody autora na nieodp?atne przeniesienie
na Organizatora ca?o?ci praw do projektu graficznego.

15. Przyst?pienie do konkursu jest równoznaczne z o?wiadczeniem jego uczestnika,
?e nie narusza on praw osób trzecich, a w szczególno?ci nie narusza ich

maj?tkowych i osobistych praw autorskich.

Postanowienia ogólne:
1. Przekazane na konkurs projekty nie podlegaj? zwrotowi.

2. Udzia? w konkursie jest dobrowolny, a jego uczestnicy wyra?aj? zgod? na

przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu.

3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacj? Regulaminu i jego
postanowie?.

Halina Zieli?ska, Ksi??nica Zamojska

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

Rodzina w literaturze

regulamin konkursu literackiego

Najwa?niejsze jest, by gdzie? istnia?o to, czym si? ?y?o:
i zwyczaje, i ?wi?ta rodzinne. l dom pe?en wspomnie?.

Najwa?niejsze jest, by ?y? dla powrotu".

Antoine de Saint-Exupery

I. Organizatorzy:

Ksi??nica Zamojska im S. K. Zamoyskiego w Zamo?ciu -

Wypo?yczalnia G?ówna,

II. Cele konkursu:

l. Zaakcentowanie obchodów 20 rocznicy ustanowienia przez Organizacj? Naro

dów Zjednoczonych Mi?dzynarodowego Dnia Rodzin.

2. Podkre?lenie warto?ci rodziny.
3. Promowanie czytelnictwa w?ród m?odzie?y i osób doros?ych.
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4. Skierowanie zainteresowa? czytelniczych na temat rodziny w literaturze pi?k

nej i popularnonaukowej.

III. Zasady uczestnictwa:

l. Konkurs adresowany jest do Czytelników bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej -

m?odzie?y powy?ej 16 roku ?ycia oraz osób doros?ych.
2. Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie tekstu literackiego o rodzinie, na

podstawie przeczytanej ksi??ki. Tekst pisany proz? (dowolny gatunek literacki:

esej, opowiadanie, recenzja ksi??ki itp.) nie powinien przekracza? 3 stron

w formacie A4. Pomoc? przy tworzeniu pracy konkursowej mo?e by? kanon

lektur do??czony do regulaminu.
3. Prace powinny by? zaopatrzone w metryczk? zawieraj?c?: nazwisko, imi?, do

k?adnyadres do korespondencji lub telefon do kontaktów.

4. Ka?dy uczestnik mo?e zg?osi? w konkursie tylko jeden tekst, wcze?niej niepu

blikowany i nienagradzany w innych konkursach.

5. Dla laureatów konkursu przewidziane s? trzy nagrody g?ówne i trzy wyró?nie
nia, w postaci ksi??ek. Komisja zastrzega sobie prawo innego podzia?u nagród.

6. Przyst?pienie do konkursu jest jednoznaczne z o?wiadczeniem jego uczestnika,
?e nie narusza on praw osób trzecich, a w szczególno?ci ich praw autorskich.

IV. Terminy:
l. Termin sk?adania prac: l lipca- 15 paidziernika 2014 r.

l. Prace mo?na przesy?a? poczt? na adres: Ksi??nica Zamojska im. Stanis?awa

Kostki Zamoyskiego, ul. Kamienna 20, 22-400 Zamo??, z dopiskiem na kopercie
Konkurs ,,Rodzina w literaturze" lub sk?ada? w Wypo?yczalni G?ównej

(ul. Kamienna 20) oraz we wszystkich bibliotekach filialnych na terenie Zamo?cia.

2. Oceny prac dokona Komisja powo?ana przez organizatora.
3. O wynikach konkursu i dok?adnym terminie imprezy fina?owej laureaci zostan?

powiadomieni listownie lub telefonicznie.

4. Podsumowanie konkursu wraz z wr?czeniem nagród laureatom odb?dzie si?
w grudniu 2014 r. podczas Zamojskiej Biesiady Literackiej.

V. Postanowienia ogólne:
l. Prace nagrodzone i wyró?nione przechodz? na w?asno?? organizatora, który

zastrzega sobie prawo do nieodp?atnego ich wykorzystania i publikowania.
2. Udzia? w konkursie jest dobrowolny, a jego uczestnicy wyra?aj? zgod? na prze

twarzanie swoich danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu.

3. Uczestnictwo w konkursie jej równoznaczne z akceptacj? Regulaminu i jego

postanowie?.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 84 62 711 54 wew. 24

Marta D?yga?o, Ksi??nica Zamojska

-------- .... <> ... --------
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Rocznice literackie 2015
- wybór-

250 rocz. ur. - CYPRIAN GODEBSKI (1765-1809), pol. poeta, prozaik
260 rocz. ur. - STANIS?AW STASZIC (1755-1826), pol. dzia?acz o?wieceniowy,

pisarz polityczny i publicysta, filozof i t?umacz, przyrodnik
455 rocz. UT. - TOMASZ DREZNER (znany jako Dresner, Dresnerus Leopolitanus)

(1560-1616) - profesor prawa w Akademii Zamojskiej, autor cennych
dzie? z zakresu prawa polskiego, a tak?e wierszy

470 rocz. ur. - SEBASTIAN FABIAN KLONOWIC (Klonowicz, ?ac. Acemus)

(ok. 1545-1602) - pol. poeta, kompozytor, wyk?adowca Akademii Zamojskiej
550 rocz. ur. - BIERNAT Z LUBLINA (Lube1czyk, Bemardus Lublinensis,

Bemardus Lublinius) (ok. 1465 - ok. 1529) -

pol. poeta, t?umacz,

bajkopisarz
750 rocz. ur. - DANTE ALIGHIERI (maj lub czerwiec 1265 -1321) - w?. poeta,

filozof i polityk

STYCZE?

2.01 25 rocz. ur. - IGOR SIKIRYCKI (1920-1985), pol. poeta, prozaik, autor

utworów dla dzieci i m?odzie?y, satyryk; 31.07 - 90 rocz. ur.

55 rocz. ?mo - ALBERT CAMUS (1913-1960), franc. pisarz, eseista,

publicysta; 1957 - Nagroda Nobla

4.01

50 rocz. ?mo - T. S. (THOMAS STEARNS) ELIOT (1888-1965), poeta,

dramaturg, eseista ang. pochodzenia amer.; 1948 -

Nagroda Nobla

4.01

100 rocz. UT. - TYTUS KARPOWICZ (1915-2009), pol. pisarz dla dzieci

i m?odzie?y

4.01

75 rocz. UT. - GAO XINGJIAN (1940), pisarz i dramaturg chi?. (od 1997

- obywatel Francji); 2000 - Nagroda Nobla

4.01

80 rocz. ur. - CEZARY LE?E?SKI (1930-2006), pol. pisarz,
dziennikarz, autor utworów dla dzieci i m?odzie?y

6.01

125 rocz. ur. - KAREL CAPEK (1890-1938), pisarz czes.9.01

11.01 100 rocz. ?mo - ZYGMUNT MI?KOWSKI (w?a?c. Teodor Tomasz Je?)

(1824-1915), pol. pisarz i dzia?acz niepodleg?o?ciowy
18.01 .75 rocz. ?mo - KAZIMIERZ PRZERWA-TETMAJER (1865-1940), pol.

poeta, pisarz; 12.02 - 150 rocz. UT.

21.01 65 rocz. ?mo - GEORGE ORWELL (1903-1950), pisarz ang.

23.01 .. 110 rocz, ur. - KONSTANTY ILDEFONS GA?CZY?SKI (1905-1953),

pol. poeta
85 rocz. ur. - DEREK WALCOTT (1930), karaibski poeta, pisarz; 1992-

Nagroda Nobla

23.01

50 rocz. ?mo - WINSTON CHURCHILL (1874-1965), bryt. polityk,

mówca, strateg, pisarz i historyk; 1953 - literacka Nagroda Nobla

24.01

5 rocz. ?mo - MARIAN GRZE?CZAK (1934-2010), pol. poeta, prozaik,

dramaturg, eseista, t?umacz, krytyk literacki

27.01
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5 rocz. ?mo -JEROME DAVID SALINGER (1919-2010), amer. prozaik
155 rocz. ?mo - ANTON P. CZECHOW (1860-1904), ros. dramatopisarz,

prozaik

27.01

29.01

30 rocz. ?mo - JÓZEF MACKIEWICZ (I 902-1985), pol. prozaik, publicysta
120 rocz. ur. - STANIS?AW M?ODO?ENIEC (1895-1959), poeta pol.
80 rocz. ur. - KENZABURO OE (1935) - jap. prozaik i eseista, 1994-

Nagroda Nobla

31.0]

31.01

31.01

LUTY

2.02 40 rocz. ?mo - BERTRAND RUSSELL (1872-1970), ang. logik,

matematyk, filozof, my?liciel i eseista; 1950 - literacka Nagroda Nobla

15 rocz. ?mo - JACEK JANCZARSKI (1945-2000), pol. pisarz, satyryk,

scenarzysta; 27.02 -70 rocz. ur.

2.02

280 rocz. ur. - IGNACY KRASICKI (1735-1801), pol. poeta, dramaturg,

publicysta

3.02

510 rocz. ur. - MIKO?AJ REJ (1505-1569), pol. poeta i prozaik4.02

6.02

9.02

20 rocz. ?mo - MIRA LOBE (1913-1995), austr. autorka ksi??ek dla dzieci

75 rocz. ur. - JOHN MAXWELL COETZEE (1940), pisarz

po?udniowoafryk., obecnie obywatel Australii; 2003 - Nagroda Nobla

125 rocz. ur. - BORYS L. PASTERNAK (1890-1960), poeta i prozaik
ros.; 1958 -

Nagroda Nobla (nie przyj?ta); 30.05 - 55 rocz. ?mo

10.02

100 rocz. ur. - JERZY W?GIERSKI (1915-2012), pisarz pol.13.02

17.02 45 rocz. ?mo - SAMUEL JOSEPH AGNON (1888-1970), pisarz ?yd.

tworz?cy w j?z. hebr.; 1966 - Nagroda Nobla

15 rocz. ?mo - HALINA AUDERSKA (1904-2000), pol. pisarka21.02

24.02 130 rocz. ur. - JULIUSZ KADEN-BANDROWSKI (1885-1944), pol.

prozaik, publicysta
130 rocz. ur. - STANIS?AW IGNACY WITKIEWICZ, WITKACY

(1885-1939), pisarz, malarz, filozof, teoretyk sztuki

24.02

25 rocz. ?mo - KORNEL FILIPOWICZ (1913-1990), pol. pisarz28.02

MARZEC

2.03 35 rocz. ?mo - JAROS?A W IWASZKIEWICZ (1894-1980), pisarz pol.
6.03 95 rocz. ur. - JADWIGA DACKlEWICZ (1920-2003), pol. pisarka
7.03 30 rocz. ?mo - ARKADY FIEDLER (]894-1985), pol. pisarz i podró?nik

10.03 75 rocz. ?mo - MICHAI? A. BU?HAKOW (1891-1940), pisarz ros .•

11.03 ] 5 rocz. ?mo - KAZIMIERZ BRANDYS (1916-2000), pisarz pol.
13.03 40 rocz. ?mo -IVO ANDRI? (1892-1975), pisarz serb.; ]961 - Nagroda

Nobla

13.03 1]5 rocz. ur. - JORGOS SEFERIS (1900-1971), grec. poeta i eseista;

1963 -

Nagroda Nobla

14.03 250 rocz. ur. - EL?BIETA DRU?BACKA (1698-]765), poetka pol.
15.03 185 rocz. ur. - PAUL JOHANN LUDWIG VON HEYSE (1830-]9]4)

niem. pisarz; 19] O - Nagroda Nobla
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75 rocz. ?mo - SELMA LAGERLOF (1858-1940), szw. pisarka; 1909-

Nagroda Nobla

16.03

45 rocz. ?mo - JERZY SZANIAWSKI (1886-1970), pol. dramaturg16.03

19.03

19.03

30 rocz. ?mo - LEOPOLD TYRMAND (1920-1985), pol. prozaik, publicysta
100 rocz. ur. - KAZIMIERZ WYKA (1910-1975), pol. eseista, krytyk lit.,

historyk literatury, autor podr?czników; 19.01 - 35 rocz. ?mo

110 rocz. ?mo - JULES VERNE (1828-1905), pisarz franc.24.03

28.03

30.03

5 rocz. ?mo - ZOFIA ROMANOWICZOWA (1922-2010), pol. pisarka
5 rocz. ?mo - KRZYSZTOF TEODOR TOEPLITZ (1933-2010), pol.
dziennikarz i publicysta

KWIECIE?

2.04 210 rocz. ur. - HANS CHRISTIAN ANDERSEN (1805-1875),.

bajkopisarz du?.; 4.08 -140 rocz. ?mo

175 rocz. UT. - EMILE ZOLA(1840-1902), franc. pisarz2.04

2.04 375 TOCZ. ?mo - MACIEJ KAZIMIERZ SARBIEWSKl (1612-1640),

?wiatowej s?awy pol. poeta neo?aci?ski i teoretyk literatury epoki baroku,

kaznodzieja nadworny W?adys?awa IV, jezuita
100 rocz. ur. - JAN DRDA (1915-28.11 1970), czes. pisarz i dramaturg;
28.11 -45 rocz. ?mo

4.04

5.04 l'O rocz. ?mo - SAUL BELLOW (1915-2005), amer. pisarz; 1976 -

Nagroda Nobla; 10.06 - 100 rocz. ur.

7.04

10.04

12.04

100 rocz. ur. - HENRY KUTTNER (1915-1958), pisarz amer.

95 rocz. ur. - MACIEJ S?OMCZY?SKJ (1920-1998), pol. pisarz, t?umacz

95 rocz. UT. - ANNA KAMIE?SKA (1920-1986), pol. poetka, pisarka,

t?umaczka, krytyk lit., autorka utworów dla dzieci i m?odzie?y
75 rocz. ur. - JEAN-MARIE GUSTAVE LE CLEZIO (1940), franc.

pisarz; 2008 -

Nagroda Nobla

13.04

35 rocz. ?mo - JEAN-PAUL SARTRE (1905-1980), franc. dramaturg, pisarz,

eseista, filozof; 1964 - Nagroda Nobla (nie przyj?ta); 21.06 - 110 rocz. ur.

130 rocz. ur. - KAREN BLIXEN (1885-1962), du?. pisarka

15.04

17.04

25.04

26.04

5 rocz. ?mo - ALAN SILLITOE (1928-20 l O), prozaik ang.

195 rocz. ?mo - BJ0RNSTJERNE BJ0RNSON (1832-1910), norw,

pisarz, dramaturg, poeta i publicysta; 1903 - Nagroda Nobla

20 rocz. ?mo - HANNA O?OGOWSKA (1904-1995), pol. pisarka,
autorka ksi??ek dla m?odzie?y

26.04

27.04 80 rocz. ur. - MAGDA LEJA (1935-2006), pol. pisarka, autorka utworów

dla dzieci

29.04 5 rocz. ?mo - RYSZARD MATUSZEWSKI (1914-2010), pol. eseista,

krytyk literacki, t?umacz

MAJ

1.05 115 rocz. ur. - ALEKSANDER WAT (w?a?c. A. Chwat) (1900-1967),

pol. poeta i prozaik
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95 rocz. ur. - HANNA ?OCHOCKA (1920-1995), pol. poetka, prozaik,

tlumaczka, autorka utworów dla dzieci

5.05

30 rocz. ?mo - ADAM BAHDAJ (1918-1985), pol. pisarz, autor utworów

dla m?odzie?y, t?umacz

7.05

135 rocz. ?mo - GUSTAW FLAUBERT (1821-1880), pisarz franc.

80 rocz. ur. - HALINA PO?WIATOWSKA(J 935-1967), pol. poetka

8.05

9.05

11.05 25 rocz. ?mo - WIENlEOJKT W. JEROFIEJEW (1938-1990), ros. pisarz,

dramaturg
120 rocz. ur. - JAN PARANDOWSKI (1895-1978), pol. pisarz11.05

12.05 45 rocz. ?mo - NELL Y SACHS (1891-1970), poetka niem.; 1966 -

Nagroda Nobla

175 rocz. ur. - ALPHONSE DAUDET (1840-1897), pisarz franc.13.05

15.05 125 rocz. ur. - FERDYNAND GOETEL (1890-1960), pol. pisarz,

publicysta i dzia?acz polityczny; 24.11 - 55 rocz. ?mo

15 rocz. ?mo - ANDRZEJ SZCZYPIORSKI (1928-2000), pol. prozaik
i publicysta

16.05

115 rocz. ur. - W?ADYS?AW RYMKIEWICZ (1900-1984), pol.

prozaik, autor utworów dla m?odzie?y

17.05

18.05

19.05

105 rocz. ?mo - EUZA ORZESZKOWA (1841-1910), pol. pisarka
50 rocz. ?mo - MARIA D?BROWSKA (1889-1965), pol. pisarka,

publicystka
20.05 75 rocz. ?mo - VERNER VON HEIDENSTAM (1859-1940), szw.

prozaik i poeta; 1916 - Nagroda Nobla

22.05

24.05

130 rocz. ?mo - VICTOR HUGO (1802-1885), pisarz i poeta franc.

110 rocz. ur. - MICHAI? A. SZO?OCHOW (1905-1984), ros. pisarz; 4

1965 - Nagroda Nobla

24.05 75 rocz. ur. - IOSIF A. BRODSKI (1940-1996) - ros. poeta, eseista,

dramaturg; 1987 - Nagroda Nobla

30.05 10 rocz. ?mo - TOMASZ PACY?SKI (1958-2005), pisarz pol.

CZERWIEC

1.06 5 rocz. ?mo - ANDRIEJ A. WOZNIESIENSKl (1933-2010), pisarz ros.

1.06 100 rocz. ur. - ks. JAN TWARDOWSKI (1915-2006), poeta pol.
2.06 175 rocz. ur. - THOMAS HARDY (1840-1928), ang. pisarz i poeta
3.06 410 rocz. ?mo - JAN ZAMOYSKI (1542-1605), hetman i kanclerz wielki

koronny, za?o?yciel Zamo?cia, fundator Akademii Zamojskiej
6.06

6.06

485 rocz. ur. - JAN KOCHANOWSKI (1530-1584), poeta pol.
140 rocz. ur. - THOMAS MANN (1875-1955), niem. prozaik i eseista;

1929 -

Nagroda Nobla; 12.08 - 60 rocz. ?mo

35 rocz. ?mo - HENRY MILLER (1891-1980), pisarz amer.7.06

10.06 100 rocz. ur. - SAUL BELLOW (1915-2005), pisarz amer.; 1976 -

Nagroda Nobla; 5.04 - 10 rocz. ?mo

110 rocz. ur. - MARIA K?DZrORZYNA (1905-1978), pol. pisarka,
autorka utworów dla dzieci i m?odzie?y

12.06
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13.06 150 rocz. ur. - WILLlAM BUTLER YEATS (1865-1939) -

poeta,

dramaturg i filozofir!. tworz?cy w j?z. ang.; 1923 -

Nagroda Nobla

18.06 5 rocz. ?mo - JOSE SARAMAGO (1922-2010), port. prozaik, poeta,

dramaturg; 1998 - Nagroda Nobla

20.06 20 rocz. ?mo -EMIL CIORAN (1911-1995), pisarz rum.

28.06 115 rocz. ur. - LEON KRUCZKOWSKI (1900-1962), pol. pisarz i publicysta
28.06 15 rocz. ?mo - ks. JÓZEF TISCHNER (193 I -2000), pol. filozofi pisarz
29.06 85 rocz. ?mo - JULIAN EJSMOND (1892-1930), pol. pisarz i poeta

29.06 115 rocz. ur.-ANTOINE DE SAINT-EXUPERY (1900-1944), franc. pisarz,
29.06 85 rocz. UT. - S?A WOMIR MRo?EK (1930-2013), dramatopisarz, prozaik
30.06 35 rocz. ?mo - HALINA SNOPKIEWICZ (1934-1980), pol. powie?ciopisarka

i t?umaczka, autorka powie?ci dla m?odzie?y

LIPIEC

2.07 30 rocz. ?mo - MARIA NIKLEWICZÓWNA (1892-1985), po!. poetka,
autorka utworów dla dzieci i m?odzie?y

4.07 15 rocz. ?mo - GUSTAW HERLING-GRUDZI?SKI (1919-2000), pisarz pol.
5.07 25 rocz. ?mo - KORNELIA DOBKIEWICZOWA (1912-1990), pol.

pisarka, autorka utworów dla m?odzie?y
6.07 10 rocz. ?mo - CLAUDE SIMON (1913-2005), pisarz franc.; 1985 - Na

groda Nobla

9.07 70 rocz. ?mo - MARIA PAWLlKOWSKA-JASNORZEWSKA (1891-

1945), pol. poetka, dramatopisarka
10.07 90 rocz. ur. - EDMUND NIZIURSKI (1925-2013), pol. pisarz, twórca

literatury dla m?odzie?y
16.07 30 rocz. ?mo - HEINRICH BOLL (1917-1985), pisarz niem.; 1972 -

Nagroda Nobla

18.07 35 rocz. ?mo - HANNA JANUSZEWSKA (1905-1980), pol. pisarka,

poetka, t?umaczka, autorka utworów dla dzieci

19.07 100 rocz. ur. - WIERA BADALSKA (1915-1981), pol. pisarka, autorka

ksi??ek dla dzieci, podr?czników, tekstów piosenek, t?umaczka

19.07 65 rocz. ?mo - JAN GRABOWSKI (1882-1950), pol. pisarz, autor ksi??ek
dla dzieci i m?odzie?y

25.07 110 rocz. ur. - ELlAS CANETTl (1905-1994), szwajc. poeta i dramaturg

pisz?cy po niem.; 1981- Nagroda Nobla

25.07 35 rocz. ?mo - W?ODZIMIERZ S. WYSOCKI (1938-1980), ros. poeta,

pie?niarz i aktor

29.07 115 rocz. ur. - EYVIND JOHNSON (1900-1976), pisarz szw.; 1974 -

Nagroda Nobla

SIERPIE?

8.08 125 rocz. ur. - ZOFIA KOSSAK-SZCZUCKA (1890-1968), pisarka pol.
9.08 100 rocz. ?m.-JERZY ?U?AWSKI (1874-1915), pisarz pol.

10.08 120 rocz. ur. - MICHAI? M. ZOSZCZENKO (1895-1958), ros. pisarz,

satyryk
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15.08 115 TOCZ. UT. - JAN BRZECHWA (w?a?c, J. Lesman) (1900-1966), pol. ...

poeta, satyryk, autor utworów dla dzieci

17.08 105 rocz. ur. - JADWIGA ?YLI?SKA (1910-2009), pol. pisarka, autorka

powie?ci dla m?odzie?y
22.08 115 rocz. ?mo - IRENA TUWIM (1900-1987), pol. autorka i t?umaczka

literatury dla dzieci i m?odzie?y, poetka
22.08 60 rocz. ?mo - LUCYNA KRZEMIENIECKA (1907-1955), pol. autorka

utworów dla dzieci

26.08 15 rocz. ?mo - WOJCIECH ?UKROWSKI (1916-2000), pol. pisarz
28.08 85 rocz. ur. - ROMAN ?LIWONIK (1930-2012), poeta pol.
28.08 20 rocz. ?mo - MICHAEL ENDE (1929-1995), pisarz niem., autor

utworów dla dzieci

WRZESIE?

1.09 45 rocz. ?mo - FRANCOIS MAURlAC (1885-1970), franc. pisarz; 1952-

Nagroda Nobla

4.09 100 rocz. ur. - JADWIGA CHUDZIKOWSKA (1915-1995), pol. pisarka,

eseistka, autorka utworów dla m?odzie?y
8.09 185 rocz. ur. - FREDERIC MISTRAL (1830-1914), franc. poeta; 1904-

Nagroda Nobla

14.09 15 rocz. ?mo - JERZY GIEDROYC (1906-2000), pol. publicysta
i dzia?acz emigracyjny, redaktor paryskiej Kultury

15.09 125 rocz. ur. - AGATHA CHRISTIE (1890-1976), pisarka ang.

18.09 20 rocz. ?mo - HELENA BECHLEROWA (1908-1995), pol. autorka

ksi??ek dla dzieci, audycji radiowych, t?umaczka

19.09 115 rocz. ur. - W?ODZIMIERZ S?OBODNIK (1900-1991), pol. poeta,

t?umacz, satyryk, autor ksi??ek dla m?odzie?y
20.09 40 rocz. ?mo - SAINT-JOHN PERSE (w?a?c. Alexis Saint-Leger Leger)

(1887-1975), poeta franc.; 1960 - Nagroda Nobla

27.09 80 rocz. ur. - ANDRZEJ BRYCHT (1935-1998), pol. pisarz, poeta, pro

zaik, reporta?ysta
30.09 25 rocz. ?mo - PATRICK WHITE (1912-1990), pisarz austraI.; 1973 -

Nagroda Nobla

PA?DZIERNIK

\.lO 80 rocz. ur. - NIKOS CHADZINIKOLAU (1935-2009), pol. pisarz grec.

pochodzenia, poeta, prozaik, t?umacz

3.10 120 rocz. ur. - SIERGIEJ A. JESIENIN (1895-]925), ros. poeta

6.10 45 rocz. ?mo -JULIAN PRZYBO? (190]-1970), pol. poeta
8.10 105 TOCZ. ?mo - MARlA KONOPNICKA (1842-1910), pol. poetka

i nowelistka, autorka utworów dla dzieci

10.]0 85 rocz. ur. - HAROLD PINTER (]930-2008), ang. dramaturg, pisarz,

re?yser teatralny i scenarzysta; 2005 -

Nagroda Nobla

11.10 130 rocz. ur. - FRANCOIS MAURIAC (1885-1970), pisarz franc.; 1952

- Nagroda Nobla
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25 rocz. ?mo - ANDRZEJ KRZEPKOWSKI (1953-1990), pisarz pol.]2.10

15.10 115 rocz. ur. - JADWIGA CHAMIEC (1900-1995), pol. pisarka, autorka

ksi??ek i s?uchowisk radiowych dla dzieci i m?odzie?y
17.10 100 rocz. ur.

- ARTHUR MILLER (1915-2005), dramaturg amer.; 10.02

- 10 rocz. ?mo

21.10

21.10

225 rocz. ur. - ALPHONSE DE LAMARTINE (1790-1869), poeta franc.

85 rocz. ?mo - W?ODZIMIERZ PERZY?SKl (1877-1930), pol.

dramaturg i prozaik
145 rocz. ur. - IWAN A. BUNIN (1870-1953), ros. poeta i prozaik; 1933

-

Nagroda Nobla

22.10

26.10

29.10

125 rocz. ?mo - CARLO COLLODI (1826-1890), w?. pisarz
5 rocz. ?mo - LUDWIK JERZY KERN (1920-2010), pol. poeta, satyryk,
t?umacz, autor tekstów piosenek; 29.12 - 95 rocz. ur.

30.10 120 rocz. ur. - MARIA KUNCEWICZOWA (1895-1989), pisarka pol.

LISTOPAD

1.11 120 rocz. ur. - JAN WIKTOR (1890-1967), pol. prozaik, eseista

2.11 65 rocz. ?mo - GEORGE BERNARD SHAW (1856-1950), ang.

dramatopisarz i publicysta pochodzenia irl.; 1925 -

Nagroda Nobla

10 rocz. ?mo - JOHN FOWLES (1926-2005), pisarz ang.5.11

10.1 ] 150 rocz. Uf. - W?ADYS?AW UMI?SKI (1865-1954), pisarz pol., autor

ksi??ek dla m?odzie?y
120 rocz. ur. - ANTONI S?ONIMSKI (1895-1976), pisarz pol.
110 rocz. ur. - ADAM WA?YK (1905-1982), pol. poeta i prozaik
115 rocz. ur. -ANNA SEGHERS (1900-1983), niem. pisarka

15.11

17.11

19.11

20.11

20.11

22.11

23.11

105 rocz. ?mo - LEW N. TO?STOJ (1828-1910), ros. prozaik
90 rocz. ?mo - STEFAN ?EROMSKI (1864-1925), pol. pisarz
75 rocz. ?mo - WAC?AW BERENT (I 873-1940), pol. pisarz i t?umacz

25 rocz. ?mo - ROALD DAHL (1916-1990), bryt. pisarz, autor utworów

dla dzieci

26.11

30.11

160 rocz. ?mo - ADAM MICKIEWICZ (1798-1855), poeta pol. ?

180 rocz. ur. - MARK TWAIN (1835-1910), amer. pisarz pochodzenia

szkoc.; 21.04 - 105 rocz. ?mo

30.11 115 rocz. ?mo - OSCAR WILDE (1845-1900), ang. poeta, prozaik,

dramatopisarz

GRUDZIE?

1.12 600 rocz. Uf. - JAN D?UGOSZ (1415-1480), historyk i kronikarz pol.
5.12 90 rocz. ?mo - W?ADYS?AW REYMONT (1867-1925), pisarz pol.;

1924 - Nagroda Nobla

6.12 70 rocz. ur. - RAFA? WOJACZEK (I 945-1971), pol. poeta
9.12 30 rocz. ?mo - IRENEUSZ IREDY?SKI (1939-1985), pol. prozaik,

dramaturg, poeta
]2.12 155 rocz. ?mo - JAN KASPROWICZ (1860-] 926), pol. dramaturg i poeta
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12.12 100 rocz. Uf. - JEREMI PRZYBORA (1915-2004), pol. poeta,

wspó?twórca Kabaretu Starszych Panów

13.12

14.12

100 rocz. ur. -ROSS MACDONALD (1915-1983), pisarz amer.

25 rocz. ?mo - FRIEDRICH DURRENMATT (1921-1990), szwa je. dram

aturg, prozaik, eseista i teoretyk teatru

16.12 50 rocz. ?mo - WILLIAM SOMERSET MAUGHAM (1874-1965), ang.

pisarz i dramaturg
25 rocz. ?mo - MARIAN OR?O? (1932-1990), pol. pisarz, autor

utworów dla dzieci i m?odzie?y

12.12

75 rocz. ?mo - FRANCIS SCOTT FITZGERALD (1896-1940), amer.

pisarz i scenarzysta filmowy

21.12

200 rocz. ur. - JAN POTOCKI (1761-1815), pisarz i podró?nik23.12

28.12 90 rocz. ?mo - SIERGIEJ A. JESIENIN (1895-1925), poeta ros.; 3.10 -

120 rocz. ur.

28.12 20 rocz. ?mo - ZDZIS?AW NOWAK (1949-1995), pol. pisarz, autor

utworów dla dzieci i m?odzie?y
30.12 20 rocz. ?mo - MARIA KANN (1916-1995), pol. pisarka, autorka ksi??ek

dla dzieci i m?odzie?y
30.12 150 rocz. ur. - RUDYARD KIPLING (1865-1936), ang. pisarz i poeta;

1907 - Nagroda Nobla

3l.l2 110 rocz. ur. - TADEUSZ BREZA (l905-1970), pol. prozaik i eseista;
19.05-45 rocz. ?mo

Anna Kalniuk, Ksi??nica Zamojska

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

Kalendarz rocznic regionalnych w 2015 roku Je
l. Bia?asiewicz Wojciech (1940- )- dziennikarz, historyk, autor ksi??ek historycz

nych -75. rocznica urodzin.

2. Bojarczuk Micha? (1900-1986) - dzia?acz spo?eczny, regionalista, kronikarz,

d?ugoletni dyrektor Liceum im. J. Zamoyskiego
- 115. rocznica urodzin.

3. Borowski Winicjusz (1955-) -

artysta malarz - 60. rocznica urodzin.

4. Bryk Aleksander (1905-1982) - kompozytor, dyrygent, pedagog - 110. rocznica

urodzin.

5. Burda Stanis?awa (1930- ) -

poetka
- 85. rocznica urodzin.

6. Choro? Renata (1965-) - zamojska poetka, nauczycielka - 50. rocznica urodzin.

7. Cichla-Czamiawska El?bieta (1935- ) - poetka, prozaik, historyk literatury - 80.

rocznica urodzin.

8. ConvaJis Dominik (1575-1605) - profesor Akademii Zamojskiej, cenzor drukar

ni akademickiej - 440. rocznica urodzin i 410. rocznica ?mierci.

9. Czajka Tadeusz (1920-2007) - prozaik, autor wspomnie? - 95. rocznica urodzin.
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10. Drezner Tomasz (1560-1616) - prawnik, jeden z najwybitniejszych profesorów
i rektorów Akademii Zamojskiej - 455. rocznica urodzin.

11. Fornal Maria (1960-) - etnograf, pracownik s?u?b konserwatorskich, pomys?o
.

dawczyni i organizatorka Zamojskich Spotka? Kultur - 55. rocznica urodzin.

12. Gajewski Pawe? (1889-1950) - malarz, autor malowide? w ko?ciele w Zwierzy?
cu - 65. rocznica ?mierci.

] 3. Galek Czes?aw (1950-) - ksi?dz, kanonik, dr nauk humanistycznych, pisarz, pu

blicysta- 65. rocznica urodzin.

-14. Grechuta Marek (1945-2006) - wykonawca polskiej piosenki poetyckiej, kom

pozytor, poeta, malarz, architekt - 70. rocznica urodzin.

] 5. Gruca Dorota (1970-) - biegaczka, sportsmenka
- 45. rocznica urodzin.

16. Gruszka Krystyna (1950-) - wieloletnia dyrektor biblioteki publicznej
w Zamo?ciu - 65. rocznica urodzin.

] 7. Grygiel Tadeusz (1955-) - zamojski poeta i malarz - 60. rocznica urodzin.

18. Gutkowski Wojciech (1775-]826) - profesor Liceum Królewskiego, przedstawiciel

,,zamojskiego o?wiecenia", in?ynier, wojskowy, publicysta - 240. rocznica urodzin.

19. Handelsman Marceli (1882-1945) - wybitny polski historyk, publikuj?cy na

?amach "Teki Zamojskiej" -70. rocznica ?mierci.

20. Hauke Maurycy (1775-1830) - genera? broni WP, komendant twierdzy zamoj
skiej.i dowódca obrony Zamo?cia w 1813 roku - 240. rocznica urodzin i 185.

rocznica ?mierci.

21. Jaroszewicz Jan (1575-1670) - architekt ordynacki, burgrabia dworu Zamoy
skich - 440. rocznica urodzin i 345. rocznica ?mierci.

22. Kierszniewska Gra?yna (1924-1940) - harcerka, m?czennica zamojskiej Rotun

dy -75. rocznica ?mierci.

23. Klonowic Sebastian (1545-]602)
-

poeta, autor poematów polskich i ?aci?skich-

470. rocznica urodzin.

24. Klukowski Zygmunt (1885-1959) - lekarz, bibliofil, kronikarz, spo?ecznik -

130. rocznica urodzin.

25. Ko?akowski Hieronim (ok.1600-1655)
- profesor i rektor Akademii Zamojskiej,

doktor filozofii i medycyny, lekarz - 415. rocznica urodzin i 360. rocznica ?mierci.

26. Kowalczyk Jerzy (]930- ) - profesor, historyk sztuki, badacz dziejów i kultury
Zamo?cia - 85. rocznica urodzin.

27. Krobski Adrian (]640-1708) - profesor i rektor Akademii Zamojskiej,
dr filozofii i praw, rajca i asesor zamojski - 375. rocznica urodzin.

28. Król Maria (1960- ) - lekarz internista, animatorka ruchu na rzecz osób niepe?

nosprawnych w Zamo?ciu - 55. rocznica urodzin.

29. Kukolnik Bazyli (1765-182]) - profesor Liceum Królewskiego, redaktor

"Dziennika Ekonomicznego" - 250. rocznica urodzin.

30. Kulik Adam (l 950- )
-

poeta, pisarz, reporter, dokumentalista - 65. rocznica urodzin.

31. ?o?ski Kazimierz (1940-2011) - nauczyciel, twórca ekslibrisów - 75. rocznica

urodzin.

32. M?jkut Józef (1912-2000) - publicysta, poeta
- 15. rocznica ?mierci.
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3:3. Marczuk Leonard (1950- ) -

popularny "Lolek", organizator imprez rozrywko

wych - 65. rocznica urodzin.

34. Misiura Andrzej Józef (1935-1995) -

poeta, pedagog, polonista - 80. rocznica

urodzin i 20 rocznica ?mierci.

35. M?odo?eniec Stanis?aw (1895-1959) -

poeta, wspó?twórca polskiego futuryzmu
- 120. rocznica urodzin.

36. Morando Bernardo (1540-1600) - wybitny architekt w?oski - 475. rocznica uro

dzin i 415. rocznica ?mierci.

37. Namys?owski Karol (1856-1925) - twórca orkiestry w?o?cia?skiej, kompozytor,

dyrygent, skrzypek - 90. rocznica ?mierci.

38. Niewieski Stanis?aw (ok. 1645-1699) - profesor i rektor Akademii Zamojskiej,
autor i wydawca kalendarzy - 370. rocznica urodzin.

39. Nowosad Dorota (1960- ) - dzia?aczka spo?eczna, za?o?ycielka stowarzyszenia

"Amazonki" - 55. rocznica urodzin.

40. Ormi?ski Tomasz (?-1735) - profesor Akademii Zamojskiej, X infu?at zamojski,
autor i wydawca kalendarzy - 280. rocznica ?mierci.

41. Pachuta Boles?aw (1881-1960), Pachuta Stanis?aw (syn 1915-1990), zamojscy

cukiernicy - 55. rocznica ?mierci Boles?awa i 100. rocznica urodzin

i 25. rocznica ?mierci Stanis?awa.

42. Perec Icchak Lejb (1852-1915) - ?wiatowej s?awy pisarz w j?zyku jidysz -

100. rocznica ?mierci.

43. Pieszko Micha? (1890-1969) - nauczyciel, badacz i popularyzator dziejów Za

mo?cia - 125. rocznica urodzin.

44. Podobi?ski Feliks (1905-1969) - malarz i pedagog
- 110. rocznica urodzin.

45. Podziomkiewicz Klemens (1715-1800) - profesor i rektor Akademii Zamojskiej,
dr teologii, kanonik - 300. rocznica urodzin i 215. rocznica ?mierci

46. Popek Jan (1942-1980) - malarz, grafik, pedagog - 35. rocznica ?mierci.

47. Rebizant-Siwi?o Monika (1975- ) - nauczycielka, literatka - 40. rocznica uro

dzin.

48. Ró?ycki Janusz (1953-2005) - kanclerz WSZiA, wojewoda zamojski -

10. rocznica ?mierci.

49 .. Sawa Bogumi?a (1940- )
- historyk, regionalista - 75. rocznica urodzin.

50. Siegie?czuk Marian (1951-1990) - muzealnik, regionalista, dzia?acz turystycz

ny, fotograf- 25. rocznica ?mierci.

51. Skulski Leopold (1877-1945) - polityk, premier RP i minister - 70. rocznica ?mierci.

52. Sochaniewicz Kazimierz (1892-1930) - historyk, archiwista - 85. rocznica

?mierci.

53. Staszic Stanis?aw (1755-1826) -

uczony, filozof, prezes Tow. Przyjació? Nauk, dzia

?acz spo?eczny i gospodarczy, pisarz polityczny, ksi?dz - 260. rocznica urodzin.

54. Stefanides Melchior (ok. 1565-1638) - pierwszy rektor Akademii Zamojskiej -

450. rocznica urodzin.

55. Stodo?kiewicz Edward (1863-1935)
- burmistrz, przedsi?biorca, dzia?acz spo

?eczny - 80. rocznica ?mierci.
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56. Suchora Edward (1925-1970) - dzia?acz ruchu robotniczego, historyk, regionali-
sta - 90. rocznica urodzin i 45. rocznica ?mierci.

57. Sulmicki Pawe? (1909-1980) - ekonomista, profesor - 35. rocznica ?mierci.

58:Szkutnik Henryk (1950-) - malarz, muzealnik, fotograf- 65. rocznica urodzin

59. ?rutwa Jan (1940- ) - biskup diecezji zamojsko-lubaczowskiej - 75. rocznica

urodzin.

60. Tokarzewski Dariusz (1960- ) - muzyk, cz?onek Grupy VOX - 55. rocznica

urodzin

61. Witusik Adam Andrzej (1940-2008) - historyk UMCS w Lublinie, autor szeregu

publikacji o Zamoyskich i Zamo?ciu -75. rocznica urodzin.

62. Wnuk Andrzej (1975- ) - dziennikarz, prawnik, przedsi?biorca, literat -

40. rocznica urodzin.

63. Zachwatowicz Jan (1900-1983) - wybitny architekt, konserwator i historyk
sztuki - 115. rocznica urodzin.

6"64. Zamoyski Jan (1542-1605) - kanclerz i hetman wielki koronny, m?? stanu, me

cenas nauki i kultury, za?o?yciel Zamo?cia - 410. rocznica ?mierci.

65. Zamoyski Stanis?aw Kostka (1775-1856)
- XlI ordynat, mecenas nauki i kultury,

twórca Biblioteki Ordynacji Zamojskiej, patron Ksi??nicy Zamojskiej -

240. rocznica urodzin.

66. Zaremba Tadeusz (1895-1964) - architekt- 120. rocznica urodzin.

67. Zawisza Franciszek (1905-1976) - ksi?dz kanonik, d?ugoletni proboszcz zamoj
skiej Kolegiaty - 110. rocznica urodzin.

68. Zin Wiktor (1925-2007) - architekt, historyk sztuki, rysownik - 90. rocznica

urodzin

435. rocznica za?o?enia Zamo?cia przez Jana Zamoyskiego (1580).
420. rocznica otwarcia podwojów Akademii Zamojskiej (1595).
415. rocznica wydania przez Jana Zamoyskiego aktów fundacji Kolegiaty
i Akademii Zamojskiej (1600).
375. rocznica fundacji seminarium duchownego przez Katarzyn? z Ostrogskich

Zamoysk? (1640).
75. rocznica za?o?enia obozu przej?ciowego w zamojskiej Rotundzie (1940).
40. rocznica utworzenia województwa zamojskiego (1975).
35. rocznica powstania NSZZ "Solidarno??" (1980).
10. rocznica powstania restauracji i klubu muzycznego "Com er Pub"- miejsca
spotka? polityków, literatów i ludzi kultury (2005)

Anna Rychter, Ksi??nica Zamojska

---------.<>. ---------
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I [iJ ZESTAWIENIA BffiLIOGRAFICZNE

Stefan i Zygmunt Pomara?scy - zamojscy ksi?garze,
120. i 115. rocznica urodzin

Stefan Pomara?ski (1893-1944)
pseudonim: Stefan Roszko, Borowicz, Micha? Zawi

sza, Nowaczy?ski.

Historyk, legionista, major Wojska Polskiego,

twórca" Teki Zamojskiej". Urodzi? si? 17.09. I 893 r.

w Warszawie jako pierwszy syn muzyka zwi?zanego
z Zamojszczyzn? Józefa Pomara?skiego i Marii

z Doranttów. Do gimnazjum ucz?szcza? w Zamo?ciu,

potem w Warszawie. W 1908 roku wst?pi? do Orga

nizacji M?odzie?y Niepodleg?o?ciowej "Zarzewie".

By? pionierem tajnego skautingu w Polce. Zosta? dru?ynowym pierwszej war-

szawskiej dru?yny harcerskiej im. Romualda Traugutta. W 1912 r. zg?osi? si? do

Polskich Dru?yn Strzeleckich, by w 1913 r. obj?? nad nimi dowództwo. Stu

diowa? histori? na Uniwersytecie Warszawskim. W 1914 roku uzyska? matur?

i wst?pi? do I Kompanii Kadrowej Legionów, bra? udzia? w walkach I wojny

?wiatowej, podczas których zosta? ranny. Dzia?a? w Polskiej Organizacji Skau

towej. By? Wspó?za?o?ycielem Ksi?garni Polskiej w Zamo?ciu, pomys?odawc?
i redaktorem "Teki Zamojskiej". 15 X 1918 roku przeniós? si? do Warszawy,

gdzie pozyska? oko?o 30 uczonych do wspó?pracy z "Tek? Zamojsk?". W latach

1918-1920 i 1928-1935 s?u?y? w wojsku. W 1922 roku zdoby? tytu? doktora hi

storii na Uniwersytecie Warszawskim. W latach trzydziestych przeniós? si? do

Lwowa, gdzie by? dyrektorem Archiwum Skarbowego, potem Pa?stwowego

Wydawnictwa Ksi??ek Szkolnych. By? autorem wielu prac historycznych oraz

popularnej biografii Józefa Pi?sudskiego, która doczeka?a si? 13 wyda?, w tym

zamojskiego. Zajmowa? si? dziejami powstania styczniowego (badania w Ar

chiwum G?ównym Akt Dawnych), bojami Legionów, histori? pu?ków polskich.

Wyda? m.in. "Wspomnienia Stanis?awa Deka?skiego o powstaniu styczniowym
w Zamojszczy?nie" (Zamo?? ] 920). Opracowa? czwarte wydanie pracy J. Pi?sud

skiego ,;22 stycznia 1863" (Lwów 1938), opublikowa? cykl wyk?adów "Walka o

niepodleg?o?? po powstaniu styczniowym" i "Proces polityczny w Szczebrzeszynie
w 1852 roku i jego skutki" (Zamo?? 1919) oraz tom .Pierwsza wojna polska",
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opracowa? w ramach cyklu" Zarys historii wojennej pu?ku Piechoty Legionów"

(1931).
W 1939 r. zosta? zmobilizowany i dosta? przydzia? do Wydzia?u Propagandy

Naczelnego Wodza marsza?ka E. Rydza ?mig?ego. Bra? udzia? w obronie Lwo

wa w 1939 roku. Dzia?a? w konspiracji na W?grzech. W 1944 roku zosta? aresz

towany przez Gestapo i wywieziony do obozu koncentracyjnego we Flossen

burgu - numer 29244 gdzie zgin?? 15 XII tego? roku. Po?miertnie zosta? odzna

czony Krzy?em Kawalerskim Polonia Restituta V klasy, czterokrotnie Krzy?em

Walecznych i Krzy?em Niepodleg?o?ci.

1. K?dziora, Andrzej: Encyklopedia miasta Zamo?cia. -

Wyd. 2. - Zamo??:

JN Profil: GREENart - Jacek Kardasz, 2012. - S. 531.

2. Stawecki, Piotr: Pomara?ski Stefan (1893 - 1944) II W: Polski S?ownik

Biograficzny. - Wroc?aw; Kraków [etc.] : Zak?. Nar. im. Ossoli?skich. -

1983, t. 27, z. 113. - S. 375-377.

Twórczo??:

1. Autobiografja genera?a Miko?aja Przewalskiego : (1839 - 1888) I oprac. Stefan

Pomara?ski. - Warszawa: Libraria Nova, 1934. - 16 s. : fot. ; 23 cm.

2. "Biografistyka" powstania styczniowego: referat wyg?oszony na Konferencji

po?wi?conej dziejom powstania styczniowego w jego 75 rocznic? przez Tow.

Mi?o?ników Historii w Warszawie II Przegl?d Historyczny : dwumiesi?cznik

naukowy. - T. 34, nr 2 (1937), s. 428-434, To?: Warszawa: Libraria Nova,
1938. - 13 s. ; 23 cm. - Odb.: Przegl?d Historyczny.

3. Chom?ciska szlacheckie [dzia?alno?? kulturalno - o?wiatowa]. - Korespondencje
II Kronika Powiatu Zamojskiego.

- 1918, nr 10, s. 42-44.

4. La contribution de la Pologne: a l'histoire de la guerre.
- Paris : s.n., 1921].

- S. [1], 166-176 ; 26 cm II Extr.: Revue de Synthese Historique, T. 33,
nr 97-99 (1921). - Paris.

5. Deputacja sejmowa czuwaj?ca nad w?adz? dyktatora : 1830-183 I. -

[Warszawa: s.n., 1927]. - 23 s. ; 26 cm.
- [Nadb.] "Drogi", nr 6, 7, 1927.

6. Diariusz Senatu z roku 1830-1831 II Archiwum Komisji Historycznej. - T. 2,

(1930), s. 431-629, To?: Senat Królestwa Polskiego; wyda? Stefan Pomara?ski.

- Kraków: nak?, Polskiej Akademji Umiej?tno?ci, 1929. - 201, [l] S. ; 26 cm. -

Odb.: Archiwum Komisji Historycznej.
7. Do genealogji Józefa Go?uchowskiego. - [Warszawa: s.n., 1926]. - S. [1], 182-

188; 29 cm. - (1930) [Odb.:] Rocznik Towarzystwa Heraldycznego, T. 8, 1926.

8. 22 [dwudziesty drugi] stycznia 1863 I Józef Pi?sudski ; oprac. i pos?.

zaopatrzy? S. Pomara?ski ; i?. Wac?aw Siemi?tkowski. -

Wyd. 4 wykonane
w 75. rocznic? Powstania Styczniowego. - Lwów : nak?, Pa?stwowego
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Wydawnictwa Ksi??ek Szkolnych, 1938. - 94, [l] s., [1] k. map. : faks.,

mapy, rys.; 24 cm.

9. Genera? Juljan Stachiewicz, twórca archiwów wojska polskiego II Archeion.
- T. 13 (1935), s. 6-7, To?: Warszawa: Libraria Nova, 1936. - 16 s.; 23 cm.

- Odb.: Archeion.

10. Genera? Romuald Traugutt II Wiarus. - 1919, nr 3, s. 155-163.

l I. Genera? Romuald Traugutt : w 55-ta rocznic? ?mierci. - Zamo?? : Zygmunt
Pomara?ski i Spó?ka, 1919. - 12 s. ; 20 cm. - Biblioteczka "Czytajmy" ; nr 7.

12. Genera? Romuald Traugutt: ostatni naczelnik narodu. - Wyd. 2. - Zamo??:

Zygmunt Pomara?ski i Spó?ka, l 92 l. - 16 s. ; 17 cm. - Biblioteczka imien ia

Ksi?dza Stanis?awa Staszica; nr 37.

13. Jak to król Boles?aw Chrobry z Rusi? wojowa? i jak zdoby? Kijów. - Zamo??:

Zygmunt Pornara?ski i Spó?ka, 1918. - Czytajmy! ; 8.

Rec.: Sochaniewicz, Kazimierz: II Muzeum. - T. 33, (1918), s. 499-500.

14. Jeden z najwybitniejszych. Sylwetka Zygmunta Chmiele?skiego II Gazeta

Lwowska. - 1933, dod. tyg., nr 4, s. 5-6 : il.

15. Jeszcze dwie odmiany herbu miasta Zamo?cia II Kronika Powiatu

Zamojskiego. - 1918, nr 17, s. 68-69.

16. Jozef Pi?sudski: hayat ve faaliyeti. - Istanbul : Resimli Ay Matbaas, 1933.

56 S., [l] k. portr. : il., err. ; 20 cm.

17. Józef Pi?sudski: (1867-1935). -

Wyd. 13 uzup.
- Warszawa: Gebethner

i Wolf'f, 1936. - 64 S. ; 18 cm. - Biblioteczka Uniwersytetów Ludowych
i M?odzie?y Szkolnej; nr 48.

18. Józef Pi?sudski: elu ja teod. - Tallinn: Kirjastus "Varak" Tallinas, 1936. -

47 S. : i?. ; 20 cm. - Tahtsad mehedja naised ; 2.

19. Józef Pi?sudski: ?ycie i czyny.
- Zamo??: Bezpartyjny Blok Wspó?pracy

z Rz?dem, 1928. - 20 s. ; 17 cm., To?: Wyd. 4. - Zamo??: Z. Pomara?ski,
1928. - 32 S. ; 17 cm. ; Wyd. 5 uzup. -1930. - 45, [l] s., l k. tab!. ; 18 cm. ;

Wyd. 6 uzup.
- 1930. - 45, [l] s., l k. tab!. ; 19 cm ; Wyd. 7. - Zamo??:

Z. Pomara?ski, 1931 [Antydat. 1930],47, [1] S., l k. tab\. ; 21 cm. ; Wyd. 8

popr. i uzup.
- 59, [2] S., [l] k. tab!. ; 21 cm. ; Wyd. 9 popr.

- Warszawa:

Wojskowy Instytut Naukowo - Wydawniczy, 1932. - 83 s. : il. ; 18 cm. ;

Wyd. 10 popr.
- Warszawa: Okr?g Sto?eczny Zwi?zku Peowiaków, 1934. -

83 s. : il, ; 17 cm., To?: Wyd. 11 uzup.
- 1934. - [4], 84 s. : il. ; 18 cm. ;

Wyd. 12 uzup.
- Warszawa: Gustaw Szylling, 1934. - 63 S. : il. ; 21 cm.

20.Julian Stachiewicz (1890-1934) II Przegl?d Historyczny. - T. 32 (1935),
To?: Warszawa: Libraria Nova, 1935. - [2], 46 s., 1 k. tab!. ; 23 cm. - Odb.:

Przegl?d Historyczny ; Wyd. 2 popr.
- Warszawa : Wojskowe Biuro

Historyczne, 1935. - 48 s., 1 k. tab!. ; 25 cm.

21. Laski ; Na Podhalu II W: Z bojów brygady Pi?sudskiego. - Kraków :

M. Baranowski, 1915.
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22. Legiony na polu walki : dzia?ania pierwszego pu?ku Legionów na lewym

brzegu Wis?y w sierpniu i wrze?niu 1914 roku : relacye uczestników I zebr.

J wst?pem zaopatrzy? Wac?aw Tokarz. - Piotrków: [s.n.], 1916. - 235, [3]
s., [20] k. tab!. ; 2 l cm.

23. Listy go?cze w sprawie powsta?ców z r. 183 l pochodz?cych z Litwy II

Ateneum Wile?skie : czasopismo naukowe po?wi?cone badaniom

przesz?o?ci ziem W. X. Litewskiego. - T. 9 (1926/1927), s. 146-157.

24. Marjan Dubiecki : zarys biograficzny z powodu 85-ej rocznicy urodzin. -

Zamo??: Z. Pomara?ski, 1923. - 55, [l] s. ; 18 cm., To?: Tydzie? Polski.-

1923, nr 4, s. 4-6; nr 5, s. 7-10 ; nr 6, s. 6-10 ; nr 7, s. 9-12.

25. Marsal Josif Pilsuds'kij [Tyt. oryg.: Józef Pi?sudskiJ. - Lwów: sk?. g?. Knig.
Nauk. T-va im. Szewczenka, 1938. - 66, [lJ s. : i!. ; 18 cm.

26. Na marginesie niemieckich planów organizacji wojska polskiego II W:

Niepodleg?o??. T. 2.

27. Naczelnik Józef Pi?sudski. - Zamo??: Zygmunt Pomara?ski i Spó?ka, [ok.

1919J.
28. Nasz Wódz Naczelny.

- Zamo??: Zygmunt Pomara?ski i Spó?ka, 1920. -

16 s. ; i!. ; 16 cm. - Biblioteczka ?o?nierza.

29. Nieconieznanych wiadomo?ci o p?k. D. Czachowskim II Polska Zbrojna. -

1926, nr 96, s. 5; nr 97, s. 5.

30. Niemojewski, Jan Nepomucen: Wspomnienia I wyda?, wst?pem,

obja?nieniami i skorowidzem opatrzy? Stefan Pomara?ski. - Warszawa ;

Kraków [etc.J : Gebethner i Wolff, 1925. - XIV, [2J, 608 s. ; 18 cm.

31. Nieznana relacja Karola Ró?yckiego z jego kampanii na Wo?yniu w 1931 r.

II Przegl?d Wspó?czesny.
- 1826, nr 52, s. 266-272.

32.Nowe Stowarzyszenie [polskie Towarzystwo Krajoznawcze]. - Kronika

Miejscowa II Kronika Powiatu Zamojskiego. - 1918, nr 1-2, s. 23-24.

33. Obchód rocznicy 3-go Maja w Zamo?ciu w r. 1918 I Stefan Roszko [pseud.].
- Zamo?? : Zygmunt Pomara?ski i Spó?ka, [19 l 8]. - 19 s. ; 13 cm. -

BibIjoteka "Kroniki Powiatu Zamojskiego" ; 1. 8.

34. Okr?gowy zjazd Stra?y Ogniowych w Zamo?ciu. - Kronika Miejscowa. -

Korespondencje II Kronika Powiatu Zamojskiego. - 19 18, nr 10, s.42-44.

35. Ostatni Jagiellonowie: sylwety monarchów i ludzi : ocena wydarze?. -

Lwów: Pa?st. Wydaw. Ksi??ek Szkolnych, dr. 1938. - 92, [3J s. : i!. ; 21

cm. - Wielka Biblioteka Historyczna.
36. Ostatnia kampanja gen. Kruka Heydenreicha. - Warszawa: [s.n.], 1933. -

27 s. : i1. ; 25 cm. - Odb.: Przegl?d Historyczno - Wojskowy; t. 5.

37.Pierwsza wojna polska (1918-1920) : zbiór wojennych komunikatów

prasowych Sztabu Generalnego [ ... J I zebr., oprac., wst?pem i skorowidzem

opatrzy? Stefan Pomara?ski. - Warszawa: G?ówna Ksi?garnia Wojskowa,
1920. - XVI, 355 s., 20 k. tabl. : err. ; 24 cm - Polski Wysi?ek Zbrojny; t. 7.
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38. Pierwsze dnie II W: Legiony na polu walki : dzia?ania pierwszego pu?ku
Legionów na lewym brzegu Wis?y w sierpniu i wrzesniu 1914 roku: relacye
uczestników I zebra? Wac?aw Tokarz. - Piotrków 1916.

39. Pierwsze trzy tygodnie powst6ania styczniowego. W o?wietleniu nieznanego
materia?u archiwalnego II Polska Zbrojna.

- 1927, nr 21, s. 3 ; nr 22,s 3 ;

nr 24, s. 3.

40. Pie?? o Józefie Pi?sudskim I zebra? i wst?pem poprzedzi? Apolinary

Krupi?ski ; przedm. S. Pomara?ski. - Wyd. 4 uzup.
- Zamo?? : Zygmunt

Pomara?ski i Spó?ka, 1929. -372 s.; 21 cm.

41. Pi?sudski : sua obra e sua vida. - Lisboa : Depositaria Livraria Bertrand,

[1930). - 39 s., [1] k. portr. ; 21 cm.

42. Pi?sudski : vida y obra : versión del Polaco. - Madrid : Grafica Universal,
1932. - 48 s., [1] k. portr. ; 20 cm.

43. Pos?owie wydawcy do IV wydania Józefa Pi?sudskiego "22 stycznia 1863".

- Warszawa: Libraria Nova, 1938. - 14, [l] s. ; 23 cm.

44. Powierza, Stanis?aw: Dziennik strzelca ?.p. ... sierpie? - wrzesie? -

pa?dziernik 1914 r. I z r?kopisu poda? S. Pomara?ski II G?os Prawdy. -

1927, nr 218.

45. Proces polityczny w Szczebrzeszynie w 1852 roku i jego skutki II Teka

Zamojska. - 1919, nr 4, s. 55-61 ; nr 5, s. 74-77, To?: Zamo??: Zygmunt
Pomara?ski i Spó?ka, 1919. - 23 s. ; 23 cm.

- Ksi??nica Zamojska; 7.

46. Relacja Jana Nepomucena Niemojowskiego o wyprawie Samuela

Ró?yckiego na Litw? w 1831 r. II Ateneum Wile?skie : czasopismo
naukowe po?wi?cone badaniom przesz?o?ci ziem W. X. Litewskiego. - T. 5-

6 (1924), s. 200-222.

47. Setna rocznica Zwi?zku Walki Czynnej II Oleandry. - 2008, nr 5, s. 28.

48. Spo?ecze?stwo i pa?stwo ?redniowiecza greckiego. - Zamo?? : Z. Pomara?ski,
1922. - 67, [1] s. ; 19 cm. - Bibljoteczka Historyczna; l. 4.

49. Spó?ka lekarzy zamojskich I Stefan Pomara?ski. - Kronika Miejscowa II

Kronika Powiatu Zamojskiego. -1918, nr 19, s. 103.

50. ?. p. Julian Stachiewicz II Przegl?d Historyczny. - T 32, nr 2 (1934-1935), s.

411-456.

51. Towarzystwo Mi?o?ników Zamo?cia II Teka Zamojska. - 1920, nr 4, s. 63-64.

52. [Trzeci] 3-ci Maja w Zamo?ciu [Relacja z uroczysto?ci] II Kronika Powiatu

Zamojskiego. - 1918 nr 1-2 s. 5-6.

53. Unja Polski z Litw?: (w 350-t? rocznic? Unji Lubelskiej). - Zamo??: Z.

Pomara?ski, 1919. -15, [1] s.; 18 cm. - Bibljoteczka "Czytajmy" ; nr 6.

54. W awangardzie: ze wspomnie? Pi?sudczyka. - Warszawa: [s.n.], 1916. -

44, [l] s. : err. ; 19 cm. ; Wyd. 2. - Warszawa: Wojskowy Instytut Naukowo

- Wydawniczy, 1934. - 115, [l] s. ; 20 cm.
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55. Warszawskie ?ród?a archiwalne do dziejów powstania 1863 roku I Zjazd

Historyków Polskich (4 ; 1925 ; Pozna?). Sekcja 3. - [Warszawa: s.n.,

1925]. - 12 s. ; 24 cm.

56. Warszawskie ?ród?a archiwalne do dziejów powstania 1863 roku: komunikat

zg?oszony na IV Zje?dzie Historyków polskich w Poznaniu 1925 r. - Zamo??:

Zygmunt Pomara?ski i Spó?ka, ] 925. - ] 6 s. ; 24 cm. - Odb. Z Ksi?gi

Zjazdowej IV Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu, t.1 : Referaty. Sekcja 3.

- Lwów, 1925.

57. Wojskowa s?u?ba Traugutta II Polska Zbrojna. - 1926, nr 213, s. 3 ; nr 214, s. 3 ; nr

215, s. 5 ; nr 216, s. 3; nr 217, s. 3, To?: II W: Ksi?ga Pami?tkowa ku uczczeniu

dwudziestopi?cioletniej dzia?alno?ci naukowej prof. Marcelego Handelsmana. -

Warszawa 1929, To?: Odb. [Warszawa: s.n., ]929]. -14 s. ; 25 cm.

58. Wspomnienia o Kurzawie [na przypomnienie zbli?aj?cej si? 30-ej rocznicy
?mierci] II G?os Prawdy. - ]927, nr 215.

59. Wspomnienia o Dubieckim II G?os Prawdy. - [31.] O] ] 926.

60. Wspomnienia Stanis?awa Deka?skiego o powstaniu styczniowym
w Zamojszczy?nie II Teka Zamojska. - 1920, nr 3, s.40-42 ; nr 5, s. 74-76 ; nr 7,
s. ]04-110 ; nr 8, s. 123-127 ; nr 9-10, s. 156-157, To?: Zamo??: Zygmunt
Pomara?ski i Spó?ka, ] 920. - 29 s. ; 23 cm. - Ksi??nica Zamojska; t. 13.

61. Wspomnienie sprzed lat dwudziestu II Teka Zamojska. - 1938, z. 1(1938), s. 44-

51, To?: Zamo??: s.n., [1938]. - 8 s. ; 25 bm. - Odb. : "Teka Zamojska" ; nr l.

62. Wydzia? Spraw Wewn?trznych Rz?du Narodowego w powstaniu

styczniowym w o?wietleniu zeznania Rafa?a Krajewskiego II Przegl?d

Historyczny: dwumiesi?cznik naukowy. - T. 24 (1924), s. 120-132, To?:

Warszawa: [s.n.], 1924. - s. [1], 120-132 ; 23 cm. - Odb: Przegl?d

Historyczny; t. 24.

63. Z bojów brygady Pi?sudskiego I wydaw. zbiorowe. - Kraków: nak?. Micha?a

Baranowskiego, 1915. -79, [1] s., [16] k. tabl., [l] mapa: fot., mapa; 25 cm.

64. Z cyklu "Lista strat" : (ze wspomnie?). - Zamo??: [s.n.], 1915. - 32 s. ; 18 cm. ;

Wyd. 2. - Lublin: [s.n.], ]916. - 32 s. ; 18 cm.

65.Z histor-ycznych dni lipca i sierpnia ]9]4 r. - Warszawa: Gebethner i Wolff,

[1936] .

- 70, [2] s., 7 k. tabl. ; 18 cm. - Polska i ?wiat Wspó?czesny:

bibljoteka m?odzie?y; 44.

66. Zarys historji wojennej l-go Pu?ku Piechoty Legjonów I z polecenia

Wojskowego Biura Historycznego oprac. S. Pomara?ski. - Warszawa:

[s.n.], 1931. - 106, [2] s. ; 24 cm. - Zarys Hi storj i Wojennej Pu?ków

Polskich 1918-]920. [Seria I ; nr 1].
67. Zarys historii wojennej 36-go pu?ku piechoty Legji Akademickiej I z polecenia

Wojskowego Biura Historycznego oprac. S. Pomara?ski. - Warszawa: [s.n.],
1930. - 59, [I] s. ; 24 cm.
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68.Zarys Historji Wojennej Pu?ków Polskich 1918-1920. I Pu?k Piechoty

Legionów, Seria l, nr 36 ; Wyd. 2. - Warszawa: [Wojsk. Biuro Hist.], 1931.

- 104 s., 2 tabl. ; 23 cm.

69. Ze wspomnie? oMarjanie Dubieckim II Bluszcz. - 1927, nr 44, s. 4-5.

70. Zienkiewicz, Kazimierz: Wspomnienia powsta?ca 1863 roku I do druku

przygot. i wst?pem opatrzy? S. Pomara?ski. - Warszawa : Wojskowy
Instytut Naukowo - Wydawniczy, 1932. - XXX, [2], 340 s. ; 23 cm.

71. Zwi?zek Walki Czynnej i Zwi?zek Strzelecki /1 Strzelec. - 1934, z. 11.

Zygmunt Pomara?ski (1898-1941)
pseudonim: Brzózka, Zyga, ?roda, Zbyszek

Ksi?garz, nak?adca, kompozytor, legionista.

M?odszy brat Stefana, syn Józefa Pomara?skie

go i Marii z Doranttów. Uko?czy? Gimnazjum

Rych?owskiego w Warszawie. Dzia?a? w konspi

racyjnym ruchu niepodleg?o?ciowym. By?
cz?onkiem Organizacji M?odzie?y Niepodleg?o

?ciowej "Zarzewie", ?o?nierzem I Kompanii Ka

drowej Legionów. W trakcie dzia?a? wojennych
zosta? kilkakrotnie ranny, s?u?y? w Polskiej Or

ganizacji Wojskowej, pe?ni? funkcj? komendanta w I??y, Radomiu i Zamo?ciu

(1917 -1918). By? uczestnikiem wojny polsko-radzieckiej. Wraz z bratem Stefa

nem za?o?y? w grudniu 1917 r. Ksi?garni? Polsk? w Zamo?ciu, któr? pó?niej

prowadzi? pod nazw? firmow? Z. Pomara?ski i Spó?ka. By? wspó?twórc? "Kro
niki Powiatu Zamojskiego"- pó?niejszej" Teki Zamojskiej ", Artyku?y tu pu

blikowane, g?ównie o historii Zamojszczyzny by?y drukowane w serii "Biblio
teczka Kroniki Powiatu Zamojskiego" (1918-1920). Dziejom Zamojszczyzny

po?wi?cona by?a seria "Ksi??nica Zamojska" (1919-1921), a technice wojsko

wej "Biblioteczka ?o?nierza" (1918-1921). Tematyce historycznej po?wi?cona

by?a popularna seria "Czytajmy", "Biblioteczka Historyczna" (1921-1922) oraz

"Obrona Kresów" (1918). Na potrzeby kszta?cenia przeznaczona by?a "Biblio
teczka Dydaktyczna" (1918-1922) oraz seria "Swoi i Obcy". Specjalistyczn?

seri? by?a "Ksi??nica Lasowa" redagowana przez in?yniera le?nika Józefa

Pomara?skiego. Zygmunt Pomara?ski wydawa? równie? literatur? pi?kn?:
Juliusza Kaden-Bandrowskiego, Józefa Wittlina czy Wac?awa Sieroszewskie

go. Firma wydawa?a tak?e ksi??ki dla m?odzie?y i podr?czniki szkolne. Trud

no dzisiaj jednoznacznie okre?li? liczb? wydawnictw Ksi?garni Polskiej. Ak

tualnie znane s? 162 tytu?y, wy??czaj?c wznowienia. Ksi??ki i broszury ozna

czone by?y z regu?y w?asnym sygnetem wydawniczym. Na twórczo?? muzycz

n? Zygmunta sk?ada?y si? polonezy, mazurki, muzyka do pie?ni wojskowych,
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m.in. ,,0 mój rozmarynie, rozwijaj si?". Komponowa? równie? melodie do

wierszy poetów legionowych i piosenki do czasopisma "Wiarus". W?ród samo

dzielnych wydawnictw na uwag? zas?uguje zbiór" Pie?ni o wojnie i na wojnie

pisane". W 1918 roku wzi?? udzia? w I Zje?dzie Ksi?garzy Polskich. W 1922

roku przyj?? na sze?? miesi?cy kierownictwo Drukarni Sejmikowej w Zamo?ciu.

Dzia?a? w Zwi?zku Strzeleckim i Zwi?zku Legionistów. Po zamkni?ciu Ksi?

garni Polskiej w 1931 roku pracowa? jako komornik w Kra?niku, Hrubieszowie

i W?odzimierzu. Od 1938 roku by? notariuszem w Zamo?ciu. Pe?ni? równie?

funkcj? sekretarza redakcji powsta?ego w 1939 roku w Zamo?ciu pisma "Gro
mada Strzelecka". W czasie okupacji prowadzi? sklep i hurtowni?. By? dzia?a

czem ruchu oporu. W 1941 roku zosta? aresztowany przez gestapo i wywieziony
do O?wi?cimia, gdzie zgin??. Za dzia?alno?? wojenn? zosta? odznaczony Krzy
?em Niepodleg?o?ci z Mieczem i Medalem Wojska.

1. K?dziora, Andrzej: Encyklopedia miasta Zamo?cia. - Wyd. 2. - Zamo??: IN

Profil: GREENart - Jacek Kardasz, 2012. - S. 532.

2. (Red.): Pomara?ski Zygmunt II W: Polski S?ownik Biograficzny. - Wroc?aw;
Kraków [etc.] : Zak?. Nar. im. Ossoli?skich. - 1983, T. 27. - S. 377-379.

Twórczo??:

1. Dwa polonezy: na fortepian.
- Warszawa: Sk?ad G?ówny Gebethner i Wolff

1936. -19 s.

2. Jak szyd?o z worka: ze wspomnie? w?asnych II Zamojski g?os prawdy. -

1929, s. 2.

3. Kronika Powiatu Zamojskiego: wychodzi l i 15 ka?dego miesi?ca I red. odp.
Julian Wyszy?ski. - Zamo??: Zygmunt Pomara?ski, 1918.

4. Na ?mier? kapitana Brygady Pi?sudskiego Franciszka Grudzi?skiego-P?kszyca
marsz ?a?obny: opus 3-ci. - Wyd 2. -Lublin, 1915. -4 s.; 16 cm.

5. O Józefie Pi?sudskim dwie pie?ni : na jeden g?os i fortepian. - Warszawa :

Gebethner i Wolff, 1936. - Zawiera: dwie pie?ni: .Pie?? o mi?ym wodzu" - s?.

Kostek Biernacki, "Serce Marsza?ka" - s?. Kazimiera J??akiewiczówna. - Na

jeden g?os i fortepian.
6. O mój rozmarynie! : [op. nr 2] I s?. Edwarda S?o?skiego. - [s.?.] : [s.n.], [1915].

[4] s. ; 17 cm. - Partytura.
7. Odczyt p. in?. 1. Rz?dzi?skiego o szko?ach zawodowych II Kronika Powiatu

Zamojskiego. - 1918, nr 3-4, s. 57-58.

8. Pierwsza rana: z pami?tnika II Wiarus. - 1919, z. 21.

9. Pierwszy ranny ?o?nierz Komendanta II Zarzewie: Jednodniówka. - 1934, s. 28.

10. Pie?ni o wojnie i na wojnie pisane: na cztery g?osy m?skie a cappella. Cz. 1.

Warszawa: G?ówna Ksi?garnia Wojskowa, 1934.-21 s. ; 28 cm.
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11. Pie?ni o wojnie i na wojnie pisane : na jeden g?os i fortepian . Cz. l. -

Warszawa: G?ówna Ksi?garnia Wojskowa, 1934. - 31 s. ; 28 cm. - Pie??. -

Pami?ci poleg?ych towarzyszy broni w dwudziestolecie czynu legionowego.
12. Pie?ni o wojnie i na wojnie pisane: na cztery g?osy m?skie a capella. Cz. 2 z. 1

I do s?ów Stanis?awa D?ugosza.
- Warszawa: G?ówna Ksi?garnia Wojskowa,

1937. - Partytura. - 11, (I] s. ; 29cm. - Zawiera: Trzeba piecz?towa? krwi?;

Strace?cy; Nowi woje. - Pie?? chóralna (chór m?ski a capp.).
13. Pie?ni o wojnie i na wojnie pisane: na jeden g?os i fortepian. Cz. 2 z.1 I do s?ów

Stanis?awa D?ugosza. - Warszawa: G?ówna Ksi?garnia Wojskowa, 1937. - 18,

[l] s. ; 29cm.

14. Pie?ni o wojnie i na wojnie pisane: na cztery g?osy m?skie a capella. Cz. 2 z. 2

I Zygmunt Pomara?ski. - Warszawa: G?ówna Ksi?garnia Wojskowa, 1938.

[Partytura]. - 18, [l] s. ; 29cm. - Zawiera: Matka; Pory roku; Z?ote ognie;
Czemu ty dziewczyno; Matuli mojej ; Dzieli nas ogród ró?; We m?ynie. -

Pie?? chóralna (chór m?ski a capp.).
15. Pie?ni o wojnie i na wojnie pisane: na jeden g?os i fortepian. Cz. 2 z. 2 I

Zygmunt Pomara?ski. - Warszawa: G?ówna Ksi?garnia Wojskowa, 1938. -

24, [1] s. ; 29cm.

16. Praktyczne wskazówki dla urz?dników zarz?dów gmin wiejskich
i niewydzielonych gmin miejskich : dotycz?ce zaopatrywania interesantów,

udaj?cych si? do notariuszów w dokumenty, potrzebne przy zawieraniu umów

w formie aktów notarialnych, oraz dotycz?ce udzielania ogólnych informacji I

Z. Pomara?ski, B. Bazylewicz. - Warszawa: Nak?adem Izb Notarialnych RP.,
1939. -48 s.; 16 cm.

17. Sukcesorów imci pana ordynata Marcina Zamoyskiego spór o ordynacj? :

(przyczynek do dziejów ordynacji Zamojskiej z czasów saskich) I Ludwik

Glatman ; red. Zygmunt Pomara?ski. - Zamo??: Z. Pomara?ski, [1920]. - 43 s.

: tab. ; 20 cm. - Ksi??nica Zamojska; t. 19.

18. W krwawym bitwy majestacie : pie?? wojenna : na jeden g?os i fortepian I s?,
Józef M?czka. - Warszawa: G?ówna Ksi?garnia Wojskowa, 1938. - 11 s. ; 28

cm.. - Z cyklu: Pie?ni o wojnie i na wojnie pisane. Dedykowany Janowi

Kiepurze.
19. Wiec Obywatelski 10 X 1918 [relacja] II Kronika Powiatu Zamojskiego.

-

1918, nr 18, s. 87-88.

20. Zamojski g?os prawdy : jednodniówka : Zamo??, dnia 2 czerwca 1929 roku I

[red. Z. Pomara?ski]. - Zamo??: Zygmunt Pomara?ski, 1929. - 2 s. ; 63x32

cm.

21. Zwi?zek handlowców. - Kronika Miejscowa II Kronika Powiatu Zamojskiego.
- 1918, nr 3-4, s.60-61.

22. Zwierzyniec [Dzia?alno?? organizacji m?odzie?owych w Zwierzy?cu].
-

Korespondencje II Kronika Powiatu Zamojskiego.':' 1918, nr 9 s.29.
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Kompozytor muzyki do utworów:

l. Jedzie na Kasztance I s?, Wac?aw Biernacki; marzec 1915 II W: Biernacki, w.:

Marsze i piosenki Brygady Pi?sudskiego.
- Kraków: Drukarnia Ludowa, 1915 .

.

- S. 3; Bo?yk, Jerzy Micha?, Boro?, Piotr: ?piewnik pie?ni patriotycznej. -

Kraków : M?odzie?owy O?rodek Edukacji Obywatelskiej przy Centrum

M?odzie?y im. dr Henryka Jordana w Krakowie, 2007. - S. 33; CepelIi, 1.:

?piewnik strzelecki szko?y junaka. - Warszawa: G?ówna Ksi?garnia Wojskowa,
1933. - S. 65-66; ?ochowski, Leon, Korniewski Wies?aw: ... pie?? ujdzie ca?o ... :

?piewnik. - Warszawa : Oddzia? Kultury Departamentu Wychowania Wojska
Polskiego, 1992. - S. 174-176; Olszewski, Jerzy: ?piewnik m?odej wsi: na 2

g?osy. - Warszawa: Centralny Zwi?zek M?odej Wsi, 1937. - S. 18. - Publikacja
nie zawiera informacji na temat autora s?ów i muzyki, zawiera tylko trzy

pierwsze zwrotki; Mroczek, Wilhelm Zbyszko: Muza Legionów Polskich 1914-

1915 : oryginalne ?piewy i ?piewki wojenne z melodiami. - Kraków: Drukarnia

Zwi?zkowa, 1916. - S. 18, 19; Roli?ski, Adam: A gdy na wojenk? szli

Ojczy?nie s?u?y? ... : pie?ni i piosenki ?o?nierskie z lat 1914-1918 : antologia -

Kraków: Ksi?garnia Akademicka, 1996. - S. 311, 312, 457, 458; Straszewicz,
Marzenna: Ojców naszych ?piew : pie?ni patriotyczne. -

, Komorów :

Prometeusz, 1992, nr 96; SzuI, Bogus?aw: Piosenki leguna tu?acza. - Warszawa;
Kraków : Ksi?garnia J. Czemeckiego, 1919. - S. 41; ?wierczek, Wendelin:

?piewniczek m?odzie?y polskiej : zawieraj?cy dawne i nowsze pie?ni z muzyk?
na 1,2 i 3 g?osy. - Kraków: Ksi??a Misjonarze, 1917. -

z. l, nr 42. - S. 58.

Publikacja nie zawiera informacji na temat autora tekstu i muzyki, zamieszczono

skrócon? wersj? s?ów; Wacholc, Maria: ?piewnik polski. - Warszawa: Wydaw.
Szkolne i Pedagogiczne, 1991. - S. 106, 107.

2. Hej, min??y moje dni spokojne I s?owa Wac?aw Denhoff-Czamocki [pie??
legionowa] II W: ?empicki, Stanis?aw, Fischer, Adam: Polska pie?? wojenna:

antologia poezyi polskiej z roku wielkiej wojny. - Lwów : Ksi?garnia Polska

Bernarda Po?onieckiego, 1916. - S. 135, 136; Mroczek, Wilhelm Zbyszko:
Pie?ni Legionów Polskich 1914-1915 z melodyami. - Kraków: Mroczek

Wilhelm Zbyszko, 1915. - S. 53, 54; Pomara?ski, Z.: Pie?ni o wojnie i na wojnie
pisane. - Warszawa: G?ówna Ksi?garnia Wojskowa, 1934. - S. 18-20; Roli?ski,
Adam: A gdy na wojenk?... : antologia.

- Kraków : Ksi?garnia Akademicka,

1996, s. 362, 363, 469.

3. O, mój rozmarynie [pie?? legionowa] I s?. Edward S?o?ski ; 6 wrze?nia 1915

legionowe 1914-1919. - Lwów: Ksi?garnia Polska, 1920. - S. 102 (nuty, nr

202); Pomara?ski Z.: Pie?ni o wojnie i na wojnie pisane. - Warszawa: G?ówna

Ksi?garnia Wojskowa, 1937. - S. 17, 18; Roli?ski, Adam: A gdy na wojenk?
szli ... : antologia. - Kraków: Ksi?garnia Akademicka, 1996. - S. 364, 365, 469;

Szul-Skjoldkrona, Boguslaw: Piosenki Ieguna julacza (nuty, s. 167, nr 202);
Wiadomo?ci Polskie II 1915, nr 48.
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4. 0, mój rozmarynie [pie?? legionowa] I s?. Edward S?o?ski II W: Pomara?ski, Z.:

Pie?ni o wojnie i na wojnie pisane.
- Warszawa: G?ówna Ksi?garnia Wojskowa,

1937. - 17, 18; Roli?ski, Adam: A gdy na wojenk? szli ... : antologia, Kraków:

Ksi?garniaAkademicka, 1996. - S. 153,412,413; Rz?d i Wojsko 1/1917, nr 25.

5. Pie?? o poleg?ych u?anach I s?owa Wac?aw Denhoff-Czamocki [pie??

legionowa] II W: ?empicki, Stanis?aw, Fischer, Adam: Polska pie?? wojenna:

antologia poezyi polskiej z roku wielkiej wojny. - Lwów, Ksi?garnia Polska

Bernarda Po?onieckiego, 1916. -S. 143, 144; Pomara?ski Z.: Pie?ni o wojnie i na

wojnie pisane. - Warszawa: G?ówna Ksi?garnia Wojskowa, 1934. - S. 11-13;

Roli?ski, Adam: A gdy na wojenk? szli ... : antologia. - Kraków, Ksi?garnia
Akademicka, 1996. - S. 360, 361, 469.

6. Sen o szpadzie [pie?? legionowa] I s?. Edward S?o?ski ; 3 marca 1915 II W:

Pomara?ski, Z.: Pie?ni o wojnie i na wojnie pisane. - Warszawa : G?ówna

Ksi?garnia Wojskowa, 1937. - S. lO, 12; Roli?ski, Adam: A gdy na wojenk?
szli ... : antologia. - Kraków: Ksi?garnia Akademicka, 1996. - S. 223, 224, 468;

S?o?ski, Edward: Idzie ?o?nierz borem, lasem : 1914-1915 : wiersze i zapiski
Edwarda S?o?skiego o Polsce, o wojnie, i o ?o?nierzach. - Warszawa :

Towarzystwo Wydawnicze "Nowina", 1916. - S . 10, 11.

7. Starym szlakiem [pie?? legionowa] I s?. Józef M?czka; stycze? 19]5 II W:

?empicki, Stanis?aw, Fischer, Adam: Polska pie?? wojenna : antologia poezyi

polskiej z roku wielkiej wojny. - Lwów : Ksi?garnia Polska Bernarda

Po?onieckiego, ]916. - S. 3], 32; M?czka, Józef: Starym szlakiem: [poezje].
Kraków: Centralne Biuro Wydawnictw N.K.N., 1917. - s. 17, 18; Pomara?ski,
Z.: Pie?ni o wojnie i na wojnie pisane. - Warszawa : G?ówna Ksi?garnia

Wojskowa, 1937. - S. 3, 7; Roli?ski, Adam: A gdy na wojenk? szli ... : antologia.
- Kraków: Ksi?garniaAkademicka, 1996. - S .350-352,468.

8. Ta, co nie zgin??a [pie?? legionowa] I s?. Edward S?o? ski ; muz. Feliks

Starczewski, Z. Pomara?ski I I W: ?empicki, Stanis?aw, Fischer, Adam: Polska

pie?? wojenna : antologia poezyi polskiej z roku wielkiej wojny. - Lwów :

Ksi?garnia Polska Bernarda Po?onieckiego, ]916. - S. 214, 215; Pomara?ski, Z.:

Pie?ni o wojnie i na wojnie pisane. - Warszawa, G?ówna Ksi?garnia Wojskowa,
1937. - S. 8, 9; Roli?ski, Adam: A gdy na wojenk? szli... : antologia. ,

-

Kraków: Ksi?garnia Akademicka, 1996. - S. 346-348, 468; S?o?ski, Edward:

Idzie ?o?nierz borem, lasem : 1914-1915 : wiersze i zapiski Edwarda S?o?skiego
o Polsce, o wojnie, i o ?o?nierzach. - Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze

"Nowina", ]916. - S. 10, 11; Ten?e: Ta, co nie zgin??a. .. : wybór wierszy
Edwarda S?o?skiego o Polsce, o wojnie, o ?o?nierzach. - Warszawa : Gustaw

Gebethner i Robert Wolff, 1917. - S. 2, 7; ?wierczek, Wendelin: ?piewniczek
m?odzie?y polskiej : zawieraj?cy dawne i nowsze pie?ni z muzyk? na I, 2 i 3

g?osy. - Kraków: Ksi??a Misjonarze, 1917, z. 2, nr 39, s. 57-59.

73



o ?yciu i twórczo?ci Stefana i Zygmunta Pomara?skicb:

1. AD: Rondo braci Pomara?skich II Kronika Tygodnia. - 2011, nr 43, s. 8, Ten?e:

.
Rondo braci Pomara?skich II Kronika Tygodnia, - 2011, nr 49, s. 9, Ten?e:

Rondo braci Pomara?skic II Kronika Tygodnia. - 2012, nr 37, s. 9.

2. (A.K.): Wydawnictwa "Ksi?gami Pomara?skich" II Sztandar Ludu. - 1977,
nr 124, s. 4.

3. bn: Uczcili kompozytora i legionist?: Zamo??: wmurowanie tej tablicy by?o
marzeniem Adeli Ostowicz II Kronika Tygodnia.

- 2014, nr 19, s. 16-17.

4. Bagi?ski, Henryk: U podstaw organizacji wojska polskiego 1908-1914. -

Warszawa Sekcja Historyczna Stow. Uczestników Ruchu

Niepodleg?o?ciowego "Zarzewie", 1935. - 831 s. : mapa; 25 cm. - Materia?y do

Historu Ruchu Niepodleg?o?ciowego "Zarzewie"; t. l.

5. Biblioteka w Muzeum II Kronika Tygodnia. - 1996, nr 23, s. 6.

6. B?a?ejewski, Wac?aw: Historia harcerstwa polskiego. -

Wyd. 2. - Warszawa:

Harcerskie Biuro Wydawnicze, 1935. - 348, [2] s. ; 24 cm.

7. (BN).: Pami?t?j? kapitana Brzósk? II Dziennik Wschodni Zamojski. - 2006,
nr 223, s. 6.

8. Brzozowski, Korneliusz: [Je?li we?miemy ... ] II Naród i Wojsko. - 1936, nr 2.

9. Czterysta lat Zamo?cia I pod red. Jerzego Kowalczyka; PAN. Wydzia? I Nauk

Spo?ecznych. - Wroc?aw [etc] : Zak?ad Narodowy im. Ossoli?skich, 1983. - S.

175, 191-192, 194, 196; iI.

10. Czubara, Krzysztof: Dawniej w Zamo?ciu : o skarbach i duchach. s?awnych

genera?ach, poetach, wizytach dostojnych go?ci, wielkich balach, pojedynkach
i kurtyzanach. -Zamo??: "Atut" Biuro Promocji, 1998. - S. 108, 109, 178, 191 ;

Wyd. 2 uzup.
- Zamo??: "Atut" Biuro Promocji, 2005. - S. 85-88, 90, 104, 151,

Ten?e: Pierwsza brygada : Zygmunt Pomara?ski ze Zwierzy?ca by? pierwszym

rannym na polu bitwy legionist? II Tygodnik Zamojski. - 2002, nr 32, s. 15,

Ten?e: ?mier? kompozytora : Zygmunt Pomara?ski zgin?? w O?wi?cimiu,

podobnie jak jego brat Józef, a naj starszy z braci, Stefan - w obozie

koncentracyjnym we Flossenburgu II Tygodnik Zamojski. - 2006, nr 7, s. 14. -

Fot., Ten?e: U boku komendanta: bracia Pomara?scy od najm?odszych lat

walczyli niepodleg?o?? Polski II Tygodnik Zamojski. - 2004, nr 45, s. 17. - Fot.

11. Czy wiesz kto to jest? T. l I pod ogóln? red. Stanis?awa Lozy. - Warszawa:

G?ówna Ksi?garnia Wojskowa, 1938. - S. 586-587, To?: Warszawa :

Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe : na zam. Zrzeszenia Ksi?garstwa,
1983. - Przedr. fotooffs., oryg. : Warszawa: Wydaw. G?ównej Ksi?garni

Wojskowej, 1938.

12. Datner, Szymon: Mord genera?ów i wy?szych oficerów W: II Zbrodnie

Wermahtu na je?cach wojennych armii regularnych w II wojnie ?wiatowej. -

Wyd. 2 popr. i poszerz.
- Warszawa: Wydawnictwo Minsterstwa Obrony

Narodowej, 1964. - S. 332-333.
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13. 25 [dwadzie?cia pi??] lat Zarzewia: [ksi?ga obchodu dwudziestopi?ciolecia
1909-1934 I Stowarzyszenie Uczestników Ruchu Niepodleg?o?ciowego
"Zarzewie" ; oprac. pod red. Ignacego P?a?ewskiego]. - Warszawa :

Stowarzyszenie Uczestników Ruchu Niepodleg?o?ciowego "Zarzewie", 1936.

S.150.

14. DNL: B?dzie rondo Pomara?skiego? : Zamo??: patron dla ronda II Gazeta

Zamojska. - 2011, nr 13, s. 9.

15. Encyklopedia wojskowa. T. 6, Obr?czki ko?ciuszkowskie -

Przemys? n I pod
red. Ottona Laskowskiego. - Warszawa: Tow. Wiedzy Wojskowej i Wojsk.
Inst. Nauk.-Wydaw., 1937. - [14], 798 s., 34 s. tabl. : il. ; 25 cm.

16. Feduszka, Jacek: Zamojszczyzna w kulturze i historii Polski : dziedzictwo

umys?owe i historyczno-literackie regionu X-XX w. - Zamo?? : Witryna
Kresowa Zdzis?aw Kazimierczuk, 2010. - S. 115 : il.

17. Gembarzewski, Mi?osz.: Muzyk spo?ród ludu : wspomnienia o Józefie

Pomara?skim Mi?osza Gembarzewskiego. - Zamo?? : Tow. Mi?o?ników

Ksi??ki. - 93 s., [16] k.tabl. : faks., fot., portr. ; 19 cm.

18. Gli?ski, Mateusz: [G?os prasy o pie?niach Z. Pomara?skiego] II Muzyka
-

1935, nr 8/9.

19. Górecki, R: P.O.W. w niewoli niemieckiej II W: Za kratami wi?zie? i drutami

obozów: (wspomnienia i notatki wi??niów ideowych z lat 1914-1921). T. l I

zebr. i oprac. kom. red. Wac?aw Lipi?ski [et al.]. - Warszawa: Komitet

Organizacyjny Zjazdu b. Wi??niów Ideowych, 1927. - 315 s., [4] k. tab?. : i?. ;

27 cm.

20. Gniezno i Ziemia Gnie?nie?ska: walka o wolno?? narodow? i spo?eczn? 1918-

1945 : praca zbiorowa I pod red. Jerzego Topolskiego i Bogus?awa Polaka. -

Gniezno: Urz?d Miejski, 1978. - S. 50-51.

21. Gruszecka, Helena: Dzia?alno?? wydawnicza braci Pomara?skich - "Kronika

Powiatu Zamojskiego", "Teka Zamojska" jako czasopismo naukowe regionalne
(1918-1939) II Rocznik Historii Prasy Polskiej. - T. 11 (2008), z 1-2, s. 253-280.

22. Handelsman, Marceli: Z dziejów walki o zabytki polskie w Moskwie II Przegl?d

Wspó?cz.. -1922, nr 7-8, s. 267, 272.

23. Horyd, W?adys?aw: POW na ziemiach b. Kongresówki w 1915-1918 r. II

Strzelec. - 1934, z. 45.

24. llustrowana encyklopedja Trzaski, Everta i Michalskiego. T. 4 : P-Sh I oprac. pod
red. Stanis?awa Lama - Warszawa: Trzaska, Evert i Michalski, [1927]. - S. 457.

25. Jawor, Anna: Europolizacja : kultura i dope?nianie europejsko?ci na przyk?adzie
Zamo?cia. - Toru? : Wydawnictwo Adam Marsza?ek, cop. 2011. - S. 115,

Ten?e: Kultura w mie?cie idealnym : kultura - Zamo?? - uczestnictwo

w kulturze. - Warszawa: Korporacja Polonia, 2009. - S. 92.

26. Jaworski, Adam: Wojna o rondo II Kronika Tygodnia. -2011, nr 13, s. 1,9.
27. Jellenta, Stefan: W gmachu GISZ - sierpie? 1939 II Stolica. - 1962, nr 33, s. 24.
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28. K.Cz.: Mord w O?wi?cimiu II Tygodnik Zamojski. - 2006, nr 38, s. 28.

29. Kasprzycki, Tadeusz: Kartki z dziennika oficera I brygady. - Warszawa :

Wojskowy Inst. Naukowo-Wydawniczy, 1934. - XIV, 543 s. ; 23 cm

30: K?dziora, Andrzej: Encyklopedia ludzi Zamo?cia. - Zamo??: ABACUS, 2007.

- S. 238-240, Ten?e: Encyklopedia miasta Zamo?cia. - Chehn : Towarzystwo

Opieki nad Zabytkami ; Lublin : PWZN [Przedsi?biorstwo Wydawnicze

Zwi?zku Niewidomych] "Print 6", 2000. - S. 304-306 ; Wyd. 2. - Zamo??: JN

Profil: GREENart - Jacek Kardasz, 2012. - S. 531-532, Ten?e: Pomara?scy raz

jeszcze II Tygodnik Zamojski. -1996, nr 22, s. 10, Ten?e: Zamo?? od A do Z.

Zamo??: Regionalna Pracownia Krajoznawcza PITK, 1991. - S. 214-217.

31. Kielce - miasto legionów [Film] I scen. i re?. Wies?aw Andrzejewski. - Kielce:

Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Pi?sudskiego, 2008. - l dysk optyczny

(26 min.) : d?w., kolor; 12 cm. - [Stefan Pomara?ski - pami?tniki].
32. Klukowski, Zygmunt: Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny (1939-1944). -
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I cl NASZE RECENZJE

Witold Vargas, Pawe? Zych

Duchy polskich miast i zamków

Duchy polskich miast i zamków to druga publikacja autorstwa zespo?u Wi

tolda Vargasa i Paw?a Zycha traktuj?ca o postaciach z za?wiatów, które wpisa?y
si? w tradycj? i maj? swoje miejsce w kulturze polskiej. Ten sam duet autorski

jako pierwszy wyda? Bestiariusz s?owia?ski oparty na podaniach, legendach
i wierzeniach Polski, Ukrainy, Litwy, Bia?orusi i Rosji. Leksykon ten spotka? si?
z du?ym zainteresowaniem czytelników, zarówno ze wzgl?du na tre??, jak i ilu

stracje. Obaj autorzy s? profesjonalnymi ilustratorami m.in. ksi??ek dla dzieci

i periodyków, jak równie? w?asnych wydawnictw, co odzwierciedla szata gra

ficzna wy?ej wymienionych pozycji.
27 pa?dziernika 2013 roku na Targach Ksi??ki w Krakowie mia?a miejsce

premiera Rsi??ki Duchy polskich miast i zamków. Opisuje ona, tym razem, zja
wy znane na terenie dzisiejszego terenu Polski. Jest to starannie wydany,
w twardej oprawie, zbiór legend o duchach z niesamowitymi ilustracjami i na

papierze wysokiej jako?ci. Autorzy odnale?li w polskiej historii i podaniach

najbardziej znane i ciekawe, a tak?e zapomniane widma oraz dokonali podzia?u

zjaw i stworów wed?ug miejsca wyst?powania. Opisy uporz?dkowane zosta?y

alfabetycznie wed?ug województw, a w ich obr?bie - wed?ug miejscowo?ci.

Wydanie zaopatrzono w pi?kn? map? Polski, na której zaznaczono tereny wy

st?powania duchów z odpowiednimi stronami odsy?aj?cymi do ich opisów.

Ksi??ka posiada równie? obszern? bibliografi?, a przy ka?dej opisywanej posta
ci zaznaczono odpowiedni numer w zestawieniu bibliograficznym, co u?atwia

czytelnikowi, tak?e si?gni?cie po teksty ?ród?owe. Autorzy dokonali równie?

zaszeregowania duchów do odpowiedniej kategorii i tak znajdujemy duchy:
zamkowe, miejskie, wiejskie, podziemi, podwodne, cmentarne, le?ne, polne
i drogowe. Wyst?puj? ró?nego typu postaci m.in.: bia?e damy, rycerze, nik

czemnicy, dziewice, grzesznice, zakl?te ksi??niczki. W publikacji znalaz?y si?
te? duchy z naszego-lubelskiego podwórka, co tym bardziej wzbudza ciekawo??

i zach?ca rodzimego czytelnika. Ziemi? lubelsk? godnie reprezentuj? duchy
z Bychawy, Che?ma, Krasnegostawu, Hrubieszowa, Janowca, Lublina, ??cznej,
Na??czowa, Opola Lubelskiego, Parczewa, Pu?aw, Radzynia Podlaskiego,
Szczebrzeszyna, Tomaszowa Lubelskiego oraz Zamo?cia. Okazuje si?, ?e te

okolice nawiedzane s? m.in. przez: bia?e i czarne damy, zab??kanych ?o?nierzy
i mnichów oraz nieszcz??liwych kochanków.
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Kto raz otworzy ksi??k? Witolda Vargasa i Paw?a Zycha zostanie oczarowa

ny magi? jej pi?kna i tre?ci. Dzi?ki urzekaj?cym ilustracjom, które tworz? nie

samowity nastrój, czytelnik przenosi si? w za?wiaty i tropi szlaki duchów, zjaw
i upiorów. Nasze strony reprezentuje m. in. duch rosyjskiego ?o?nierza, który
b??ka si? na cmentarzu prawos?awnym i pyta przechodniów o drog?. Na tym

samym cmentarzu, nawet w bia?y dzie? przechadza si? lub unosi ponad grobami
duch nieszcz??liwie zakochanej gimnazjalistki. W ksi??ce przewija si? wiele

postaci kobiecych równie? bia?a dama z Zamo?cia, czyli Katarzyna Bielenkie

wiczowa, ?ona wójta. Oskar?ona o czary i ?ci?ta 16 maja 1664 roku na zamoj
skim rynku. W okolicach Adamowa nocami s?ycha? p?acz dzieci, którym nie

.

udzielono chrztu. W ?abuniach straszy duch kasztelanki wile?skiej, Ludwiki

Zamoyskiej, która po rozstaniu z m??em zamieszka?a samotnie w domu zwa

nym Kasztelani?. Teraz snuje si? po parku lub duma pod starym jesionem. Po

jawiaj? si? te? zjawy zamojskich mnichów. Jednym z nich jest, jak mówi legen
da, posta? w bia?ym kapturze, zakonnika zamurowanego za ?ycia w podzie
miach Seminarium Duchownego. Ukazuje si? on jako bia?a posta?, krocz?ca
wolno w blasku jasnej po?wiaty.

Agnieszka Szewczuk, Ksi??nica Zamojska

Vargas, Witold, Zych Pawe?: Duchy polskich miast i zamków. - Olszanica:

Wydaw. Bosz, 2013

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

Dorota Terakowska Poczwarka

Poczwarka Doroty Terakowskiej to powie?? wzruszaj?ca, niezwyk?a i magiczna.
Przedstawia histori? m?odego ma??e?stwa. Adam i Ewa maj? wszystko - ?wietn?

prac?, pi?kny dom. S? znani i lubiani, pi?kni i bogaci. Brakuje im tylko dziecka,
o które si? staraj? i które ma ju? zaplanowan? przysz?o??. Najlepsze przedszkole,

najlepsza szko?a, studia, nauka j?zyków, ta?ca i tenisa. Niestety na ?wiat przychodzi

Marysia-Myszka, która burzy ten idealnie zaprojektowany ?wiat rodziny. Myszka
jest chora, ma zespó? Dawna. Dla rodziców jest to ogromna tragedia, ka?de z nich

przyjmuje inn? postaw?. Ewa nie odrzuca chorego dziecka. Ca?e swoje ?ycie

podporz?dkowuje niepeInosprawnej córce. Na przemian kocha j? i nienawidzi.

Adam wybiera firm?, odcina si? od rodziny. Nawet nie patrzy na dziecko ,które
budzi w nim l?k, wstr?t i obrzydzenie. Natomiast tytu?owa Poczwarka znajduje swój
azyl na starym strychu gdzie rozmawia z Bogiem, ta?czy i marzy by ojciec wzi?? j?
za r?k? i mocno przytuli?. Ka?de z trojga za zamkni?tymi drzwiami prze?ywa swój

w?asny wewn?trzny dramat.
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Jak sko?czy si? przygoda Myszki. Jak? tajemnic? skrywa Adam. Czy uzna

i pokocha córk?, naprawi relacje z ?on?? Czy zdo?aj? stworzy? kochaj?c? si?

rodzin??
.

Powie?? uczy nas pokory wobec ?ycia i tolerancji wobec niepe?nosprawno?ci.
U?wiadamia ile trudu i wyrzecze? wymaga wychowanie chorego dziecka. Ile trzeba

si?y w walce z w?asnym l?kiem, strachem, uprzedzeniami, s?abo?ciami i obawami,

by przyj?? to co los nam zsy?a. To powie?? o tym, u w ?yciu nie mo?na

wszystkiego zaplanowa?, bo ?ycie pisze ró?ne scenariusze, a prawdziwa mi?o?? nie

stawia warunków.

Autorka, dzieci z zespo?em Downa, nazywa Darami Pana. Dlaczego? Bo s?

niezwyk?e. Mimo odmiennego wygl?du zewn?trznego one te? my?l? i czuj?. Jak

Poczwarka, która mia?a w sobie pi?knego motyla, ale którego nie ka?dy móg?
dostrzec. To tak?e powie?? o niedoskona?o?ci. Niedoskona?e jest dziecko

i niedoskonali s? rodzice. W tym niedoskona?ym ?wiecie wystarczy kocha?

i próbowa? zrozumie?, by ?ycie nabra?o ja?niejszych barw.

Ksi??ka jest smutna, ale niedepresyjna. Niesie pot??ny ?adunek wzrusze?. Uczy
akceptacji i szacunku dla s?abszych od nas - silnych i pe?nosprawnych. J?zyk utworu

jest prosty i zrozumia?y dla ka?dego. Wypowiedzi bohaterów doskonale

odzwierciedlaj? emocje i uczucia. Akcja jest ciekawa i z niecierpliwo?ci? oczekuje
si? na dalszy ci?g wydarze?. Poczwark? mo?e a nawet powinien przeczyta?

ka?dy. Jest to lektura, o której nie mo?na zapomnie? d?ugo po jej przeczytaniu.

Ma?gorzata Ma?ysza, Ksi??nica Zamojska

Terakowska Dorota: Poczwarka. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 200 l

---------+<>+ .. --------
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I iii KRONIKA

.{ Kronika bibliotek publicznych powiatu zamojskiego
II pó?rocze 2013 roku

- wybór-

ZAMO??

lipiec / sierpie?
• Kontrola zbiorów bibliotecznych (17.06-12.07.2013) - Ksi??nica Zamojska
• Uruchomienie elektronicznego systemu sygnalizacji kradzie?y w Wypo?yczalni

G?ównej oraz systemu antyw?amaniowego i przeciwpo?arowego w FB nr 1

w ramach zadania Profosjonalne systemy ochrony i bezpiecze?stwa w Ksiq?nicy

Zamojskiej, dofinansowanego ze ?rodków MKiDN - Program Operacyjny Infra

struktura kultury - Ksi??nica Zamojska
• Julian Tuwim 1894-1953 -

wystawa okoliczno?ciowa z okazji ogólnopolskich
obchodów ROKU JULIANA TUWIMA - Ksi??nica Zamojska

• W po?owie drogi ...

- ekspozycja Zamojskiego Towarzystwa Fotograficznego
w ramach Mi?dzynarodowego Festiwalu Fotografii "Wschodnia" - Ksi??nica

Zamojska
• Kochany Ojcze ?wi?ty - listy dzieci do b?. Jana Paw?a II -

wystawa pokonkur
sowa - OCN Ksi??nicy Zamojskiej

• Pomniki przyrody Roztocza -

wystawa pokonkursowa - ClE Ksi??nicy Zamoj

skiej
• Nasze widzenie ?wiata -

wystawa prac plastycznych uczestników Warsztatu

Terapii Zaj?ciowej O?rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego
w Zamo?ciu - OCN Ksi??nicy Zamojskiej

• Puchatkowe spotkania - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne dla dzieci w wieku

przedszkolnym z udzia?em ich opiekunów. W programie m.in.: g?o?ne czytanie,

zabawy ruchowe, edukacyjne i integracyjne, zaj?cia plastyczne - ODM Ksi??ni

cy Zamojskiej
•

Wakacyjne podró?e po literaturze - zaj?cia dla dzieci w wieku szkolnym, reali

zowane w ramach projektu KUL TURA JEST OK!, propaguj?cego zdrowy styl
?ycia; projekt dofinansowany przez Urz?d Miasta Zamo?? w ramach Miejskiego

Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych - ODM,
FB nr 1,2,3,4,6

•

Spotkania autorskie z Mari? Du?awsk?, Izabel? Winiewicz-Cybulsk? i Jaros?a

wem Siekiem w ramach programu KULTURA JEST OK! - ODM Ksi??nicy

Zamojskiej, FB nr 1,2,3,6
• Jan Brzechwa -

wystawa rocznicowa - FB nr 5
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wrzesie?

• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki po?wi?cone ksi??ce Filipa Springera
Miedzianka. Historia znikania - Ksi??nica Zamojska

•

.

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki z Marcinem Wro?skim, pisarzem
i redaktorem, m.in. autorem krymina?ów, których akcja rozgrywa si?
w przedwojennym Lublinie - Ksi??nica Zamojska

• August Zamoyski - wernisa? i wystawa
- Ksi??nica Zamojska, Muzeum Augu

sta Zamoyskiego w Jab?oniu

• Zamojszczyzna przez wieki - prze?omowe wydarzenia -

wystawa w ramach Eu

ropejskich Dni Dziedzictwa 2013, przebiegaj?cych pod has?em Nie od razu Pol

sk? zbudowano - Ksi??nica Zamojska
• Narodowe czytanie. Aleksander Fredro - akcja czytelnicza w ramach ogólno

polskiego projektu czytania najwi?kszych polskich dzie? literackich.

W spotkaniu na Plateau Bastionu VII, prowadzonym przez aktora Piotra Joha

niuka, udzia? wzi?li przedstawiciele ró?nych zamojskich ?rodowisk: Rady i UM

Zamo??, Stra?y Miejskiej, Stra?y Po?arnej, Komendy Policji, organizacji poza

rz?dowych, ?rodowisk twórczych, dzieci i m?odzie? - Ksi??nica Zamojska
• XIX Dni Kultury Chrze?cija?skiej w Ksi??nicy Zamojskiej. W programie: wy

k?ad
•

ks. biskupa dra hab. Mariusza Leszczy?skiego Obrazki sakralne

w ewangelizacyjnej misji ko?cio?a i wernisa? wystawy obrazków Polscy ?wi?ci
i b?ogos?awieni - Ksi??nica Zamojska

• Polscy ?wi?ci i b?ogos?awieni -

wystawa obrazków ze zbiorów Stanis?awa Ru

dego i Krzysztofa Wróblewskiego - Ksi??nica Zamojska
• Moje miasto w kolorach -

wystawa prac fotograficznych - OCN Ksi??nicy Za

mojskiej, Stowarzyszenie Salvete w Zamo?ciu

• Puchatkowe spotkania - cykl zaj?? bibliotecznych dla dzieci w wieku przed

szkolnym - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Sobotnie spotkania z ksi??k? - cotygodniowe zaj?cia dla dzieci w wieku szkol

nym ??cz?ce g?o?ne czytanie literatury z konkursami, grami - ODM Ksi??nicy
Zamojskiej

• G?o?ne- czytanie w Przedszkolu nr 8 oraz w Niepublicznym Przedszkolu "S?o

neczko" - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Spotkania autorskie z lzabeJl? Kleba?sk? i Kazimierzem Szymeczko w ra

mach programu KUL TURA JEST OK! - ODM Ksi??nicy Zamojskiej, FB

nr 1, 2, 3, 4, 6

• Z ksi??k? przez pory roku - cykl g?o?nego czytania w Przedszkolach Miejskich
nr l, 15, Przedszkolu J?zykowym "For Kids" i filii Niepublicznego Przedszkola

"S?oneczko" - FB nr ]

• Bajeczka dla przedszkolaka - cykl g?o?nego czytania w Przedszkolu nr 7, 14

i SP nr 9 oraz grupie przedszkolnej Dwuj?zycznej Szko?y Smart School- FB nr 3

• Godzina na historyjk? - g?o?ne czytanie w Przedszkolach nr 5, 12 - FB nr 4
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• Spotkanie z bajk? -

g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 6 - FB nr 6

• Ksi??ka w plecaku, z ksi??k? w bibliotece - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne

realizowane przez filie KZ pod wspólnym has?em, ??cz?ce ró?ne formy (m.in.:

g?o?ne czytanie, dyskusje, zaj?cia plastyczne, gry i zabawy, konkursy) - FB nr J,

2,3,4,6
• Ludzie ludziom zgotowali ten los ...

-

wystawa
- FB nr 5

• Mistrz czytania
- comiesi?czny konkurs czytelniczy - FB nr 6

pa?dziernik

• Zamojska Biesiada Literacka z udzia?em Marioli Pryzwan, publicystki, autorki

biografii - Ksi??nica Zamojska
• Polscy ?wi?ci i b?ogos?awieni -

wystawa obrazków - Ksi??nica Zamojska
• Drzeworyty W?adys?awa ?urawskiego - wernisa? i wystawa

-

Ksi??nica

Zamojska
• Szymon Szymonowic -

poeta, humanista, wspó?twórca i organizator Akade

mii Zamojskiej - 455 rocznica urodzin -

wystawa ze zbiorów w?asnych -

Ksi??nica Zamojska
• Obróbka grafiki do??czonej jako za??cznik do listów e-mail oraz Przegl?darki

internetowe, poszukiwanie informacji w Internecie, bezpiecze?stwo w Internecie
-

bezp?atne szkolenia dla u?ytkowników Ksi??nicy Zamojskiej, zrealizowane

we wspó?pracy z Fundacj? Orange
• Moje miasto w kolorach -

wystawa fotograficzna - OCN Ksi??nicy Zamojskiej,

Stowarzyszenie Salvete w Zamo?ciu

• Literackie spotkanie nie pe?nosprawnych twórców - OCN Ksi??nicy Zamojskiej
• Komunikacja alternatywna i wspomagaj?ca. Czytelnictwo w?ród osób z proble

mami w porozumiewaniu si?
- seminarium po?wi?cone problemom osób niepe?

nosprawnych - OCN Ksi??nicy Zamojskiej
• Mysi domek -

wystawa
- ODM Ksi??nicy Zamojskiej

• G?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 8 oraz w Niepublicznym Przedszkolu "S?o

neczko" - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Puchatkowe spotkania - cykliczne zaj?cia biblioteczne dla dzieci w wieku

przedszkolnym - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Sobotnie spotkania z ksi??k? - cykliczne zaj?cia biblioteczne dla dzieci w wieku

szkolnym - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Dynie ze starych ksi??ek, Kolorowe jesienne drzewa, M?dre sowy w bibliotece,

W krainie je?y, Wokól jesiennego li?cia - zaj?cia biblioteczne dla uczniów m?od

szych klas Szkó? Podstawowych nr 2, 3, lO - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
•

Realizacja programu KUL TURA JEST OK! wspó?finansowanego przez

UM Zamo??. W ramach zadania odby?y si? spektakle profilaktyczne w wykona
niu Teatru Edukacji i Profilaktyki "Maska" z Krakowa, warsztaty literacko

plastyczne z Iwon? Ca?a i Paw?em Waku?? - ilustratorami ksi??ek, og?oszono
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konkurs plastyczny Kulturalna alternatywa
- ODM Ksi??nicy Zamojskiej,

FB nr 1,2,3,4,6
• Z ksi??k? przez pory roku; Rozczytane przedszkole; Bajeczka dla przedszkolaka;

"Godzina na historyjk?; Spotkanie z bajk? - g?o?ne czytanie w zamojskich przed-
szkolach - FB nr 1,2,3,4,6

.

• Z ksi??k? przez ?ycie
- g?o?ne czytanie w Warsztatach Terapii Zaj?ciowej przy

Parafii ?w. Micha?a - FB nr 2

• Listy do z?otej jesieni
- cykliczne zaj?cia biblioteczne dla dzieci - FB nr 1, 2,

3,4,6
• Listy do z?otej jesieni

- konkurs plastyczny
- FB nr l

• Mi?dzynarodowy Dzie? Osób Starszych -

wystawa
- FB nr 5

• Mistrz czytania
- comiesi?czny konkurs czytelniczy - FB nr 6

listopad
• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki po?wi?cone ksi??ce Olgi Tokarczuk

Szafa -

Ksi??nica Zamojska
• Drzeworyty W?adys?awa ?urawskiego -

wystawa
- Ksi??nica Zamojska

• Cyprian Kamil Norwid -

poeta na pograniczu epok i kultur -

wystawa
- Ksi??

nica Zamojska
• ?ladami dziedzictwa kulturowego Gruzji i Armenii - prezentacja multimedialna

Danuty R. Kawa?ko w ramach Zamojskiej Biesiady Literackiej - Ksi??nica Za

mojska
• Historia mo?e by? pasjq

- spotkanie z W?adys?awem Bednarczykiem, prezesem

ZO Zwi?zku Kombatantów w Zamo?ciu - Ksi??nica Zamojska
• Historia god?a polskiego -

wystawa
- OCN Ksi??nicy Zamojskiej

• ?Wi?ty Andrzeju, panien dobrodzieju - spotkanie popularyzuj?ce dawne obrz?dy
i zwyczaje andrzejkowe - OCN Ksi??nicy Zamojskiej

• Puchatkowe spotkania - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne dla dzieci w wieku

przedszkolnym - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Sobotnie spotkania z ksi??k? - cykl zaj?? dla dzieci i m?odzie?y - ODM Ksi??

nicy Zamojskie]
• G?o?ne czytanie w Przedszkolach nr 8, 9 oraz w Niepublicznym Przedszkolu

"S?oneczko" - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Czytam i rysuj? z energiq

- V edycja akcji czytelniczej, maj?cej na celu promo

cj? czytelnictwa i edukacj? z zakresu bezpiecznego w?ród najm?odszych miesz

ka?ców miasta Zamo??: dzieci w wieku od 5 do 6 lat W programie m.in.: czy

tanie tekstów tematycznie zwi?zanych z celem akcji w zamojskich przedszko

lach, pogadanki oraz konkurs plastyczny. Program wspierany przez POE Dys

trybucja S.A. Oddzia? Zamo?? - ODM Ksi??nicy Zamojskiej, FB nr 1,2,3,4,6
• Magia ?ywego s?owa -

warsztaty teatralno-recytatorskie dla m?odzie?y z Ann?

Smyk-Batorsk?, realizowane w ramach programu KULTURA JEST OK! -

FBnr2,4,6
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• Magiczne s?owa, magiczne wersy
- cykliczne zaj?cia biblioteczne dla dzieci -

FB nr 1, 2, 3, 4, 6

• Z ksi??k? przez pory roku; Rozczytane przedszkole; Bajeczka dla przedszkolaka;
Godzina na historyjk?; Spotkanie z bajk? - g?o?ne czytanie w zamojskich przed
szkolach - FB nr 1,2,3,4,6

• Z ksi??k? przez ?ycie
-

g?o?ne czytanie w Warsztatach Terapii Zaj?ciowej przy

Parafii ?w. Micha?a - FB nr 2

• Jak kocha? i by? kochanym ...

-

wystawa
- FB nr 5

• Mistrz czytania
- comiesi?czny konkurs czytelniczy - FB nr 6

• My ju? czytamy
-

wycieczka przedszkolaków z Przedszkola nr 6 - FB nr 6

grudzie?

• Pozyskano z? ?rodki z programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek"

w wysoko?ci 20 tys. z? na zakup sprz?tu i oprogramowania - Ksi??nica Zamoj
ska

•

Wyposa?enie Oddzia?u dla Dzieci i M?odzie?y, ze ?rodków Urz?du Miasta Za

mo??, w meble dostosowane dla dzieci w wieku przedszkolnym - Ksi??nica

Zamojska
•

Spotkanie autorskie z pisark? i reporterk? Angelik? Ku?niak w ramach Zamoj

skiej Biesiady Literackiej - Ksi??nica Zamojska
• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki po?wi?cone relacji z Conrad Festival -

Ksi??nica Zamojska
•

Zak?tki Francji. Les Plus Beaux Village -

wystawa fotografii Anny Wo? -

Ksi??nica Zamojska
•

Metodyka prowadzenia dzia?alno?ci edukacyjno-kulturalnej w bibliotece - szko

lenie dla pracowników bibliotek powiatu zamojskiego - Ksi??nica Zamojska,
BPG Zamo?? z s. w Mokrem

• Historia god?a polskiego -

wystawa
- OCN Ksi??nicy Zamojskiej

• Anio?owie si? raduj? -

wystawa twórczo?ci plastycznej osób niepe?nosprawnych
- OCN Ksi??nicy Zamojskiej

• Puchatkowe spotkania - cykl imprez adresowanych do dzieci w wieku przed

szkolnym - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Sobotnie spotkania z ksi??k? - cotygodniowe zaj?cia edukacyjne dla dzieci

i m?odzie?y - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• G?o?ne czytanie w Przedszkolach nr 8, 9 oraz w Niepublicznym Przedszkolu

"S?oneczko" - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Podsumowanie konkursu Kulturalna alternatywa oraz realizacji projektu KUL

TURA JEST OK! - ODM Ksi??nicy Zamojskiej, FB nr 1, 2, 3, 4, 6

• Zamo?? miasto kultury -

wystawa pokonkursowa w ramach programu KUL

TURA JEST OK! - ODM Ksi??nicy Zamojskiej, FB nr 1,2, 3,4, 6

•

Realizacja V edycji akcji Czytam i rysuj? z energi?
- ODM Ksi??nicy Zamoj

skiej, FB nr 1, 2, 3, 4, 6
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• Ksi??ka pod choink? - cykliczne zaj?cia biblioteczne dla dzieci - FB nr 1, 2, 3,

4,6
• Z ksi??k? przez pory roku; Rozczytane przedszkole; Bajeczka dla przedszkolaka;

Godzina na historyjk?; Spotkanie z bajk? - g?o?ne czytanie w zamojskich przed
szkolach-FB nr 1,2,3,4,6

• Z ksi??k? przez ?ycie
- g?o?ne czytanie w Warsztatach Terapii Zaj?ciowej przy

Parafii ?w. Micha?a - FB nr 2

• W ?wi?tecznym nastroju
-

wystawa
- FB nr 5

• Mistrz czytania - comiesi?czny konkurs czytelniczy - FB nr 6

ADAMÓW

sierpie?

Wakacje w bibliotece - zaj?cia biblioteczne dwa razy w tygodniu (gry i zabawy
z bajk?, zaj?cia komputerowe)

wrzesie?

• Narodowe czytanie. Aleksander Fredro

pa?dziernik/listopad
• O panience miote?ce co sprz?ta? nie chcia?a i By?y sobie krasnoludki - spekta-

kle dla dzieci teatru Moralitet z Krakowa

grudzie?
• Euforia - spektakl dla dzieci teatru Moralitet z Krakowa

• Spotkanie integracyjne po?wi?cone tradycji ?wi?t Bo?ego Narodzenia (przygo
towywanie ozdób choinkowych, strojenie choinki)

GRABO WIEC

lipiec / sierpie?
• Wakacje z bibliotek? - zaj?cia biblioteczne dla dzieci (gry zr?czno?ciowe, za

bawy muzyczno-ruchowe z chust? Klauza, warsztaty kulinarne, konkursy, wy

cieczki, ognisko integracyjne, letnie kino, wyjazd na "Ranczo Budrysa")

wrzesie?
.

•

Ksi??ki na ?awie oskar?onych -

wystawa z okazji obchodów Tygodnia Ksi??ek

Zakazanych
• Maciejewski w starym Lublinie - spotkanie autorskie z Marcinem Wro?skim

pa?dziernik
• spotkanie m?odzie?y z Krzysztofem Petkiem - autorem powie?ci sensacyjno-

przygodowych, organizatorem wypraw i szkó? przetrwania

listopad
• spotkanie autorskie z Ann? Onichimowsk? z okazji ?wi?ta szko?y
• obchody ?wiatowego Dnia Pluszowego Misia - impreza biblioteczna
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grudzie?
• Spotkanie autorskie z Krzysztofem Czarnotq

KOMARÓW - OSADA

sierpie?
• 93. rocznica Bitwy pod Komarowem - UG, SOK, Stowarzyszenie "Bitwa Pod

Komarowem"

• Ludowe Warsztaty Plenerowe - piknik integracyjny

wrzesie?

• Spotkanie z Beat? Kozaczy?sk? autork? ksi??ki Ocalone z transportu Dzieci

- Zamojszczyzny
•

Do?ynki -

uroczysto?? gminno-parafialna
• Letni Piknik Sportowy - ?rodowiskowa impreza integracyjna

listopad I grudzie?
• Regionalny Przegl?d Pie?ni Religijnej Osób Niepe?nosprawnych
• Spotkanie z Miko?ajem - impreza dla dzieci o zasi?gu gminnym

KRASNOBRÓD

lipiec! sierpie?
• Biblioteka na pla?y -

mobilny punkt wypo?ycze? na krasnobrodzkiej pla?y
•

Projektowanie i wykonywanie bi?uterii artystycznej
-

warsztaty dla u?ytkowni
ków biblioteki

• O pasjach w bibliotece - spotkanie z Klubem Aktywnych Kobiet z Mi?czyna w

krasnobrodzkiej bibliotece - MGBP Krasnobród

• Ma?e i du?e wakacyjne podró?e - konkurs plastyczno-literacki

wrzesie?

• Tydzie? ksiq?ek zakazanych -

wystawa ksi??ek zakazanych i konkurs czytelni

czy Czy wiesz, ?e ... ? nt. ksi??ki M. Twaina Przygody Tomka Sawyera -

MGBP, FB Hutki

listopad
•

Czarodziejski konkurs - konkurs czytelniczy nt. ksi??ek C.S. Lewisa i IK.

Rowling, ocenie konkursowej podlega?y tak?e charakteryzacja i magiczne stro

je uczestników konkursu

grudzie?
•

Spotkanie z Miko?ajem - impreza biblioteczna
• Co s?ycha? u ?w. Miko?aja - konkurs plastyczny dla dzieci

?ABUNIE

lipiec I sierpie?
•

Warsztaty fotograficzne dla m?odzie?y po??czone z wieczorn? prezentacj? wy

konanych zdj?? na ?cianie Biblioteki
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• Do?ynki powiatowe - kiermasz ksi??ki

wrzesie? / pa?dziernik
• Bój pod ?abuniami 20-24 IX 1939 r. - dwa wyk?ady dr. Jacka Feduszki po??-

.

czone z prezentacj? starych fotografii z tego okresu

• Ekonomia spo?eczna w gm. ?abunie - spotkanie edukacyjne

listopad / grudzie?
• Wspomnienia gen. Ducha oBarchaczowie - odczyt Bogdana Szyku?y podczas

Gminnego Przegl?du Piosenki ?o?nierskiej w Barchaczowie

• Zdobimy bombki choinkowe -

warsztaty prowadzone przez plastyka M. Czuj
zako?czone wystaw? wykonanych prac

• Zwyczaje i obyczaje ?wi?teczne na prze?omie XXI wieku - og?oszenie konkursu

fotograficznego jako efekt warsztatów fotograficznych przeprowadzonych

przez profesjonalist?
• W krajobrazie kapliczek, figur i krzy?y w Gminie ?abunie - dwa wyk?ady

z pokazem multimedialnym Agnieszki Szyku?y-?ygawskiej

Ml?CZYN

lipiec / sierpie?
• Wakacje w bibliotece - cykl wakacyjnych zaj?? bibliotecznych
• Kino Dream Works w Bibliotece

listopad / grudzie?
• Warsztaty wyrobu bi?uterii - zaj?cia dla gimnazjalistów
• Warsztaty wykonywania stroików ?wi?tecznych - dla cz?onki? klubu Aktyw-

nych Kobiet

• Spotkanie op?atkowe w Bibliotece

NIELISZ

lipiec / sierpie?
• Wakacje w bibliotece - cykl wakacyjnych zaj?? bibliotecznych dla dzieci

• Milion przygód z ksi??k? - zaj?cia biblioteczne w ramach ogólnopolskiej akcji
dla bibliotek zainicjowanej przez Fundacj? LOITO

pa?dziernik
• Wycieczka przedszkolaków do Biblioteki

RADECZNICA

lipiec / sierpie?
• promocja ksi??ki Marianny i Stanis?awa Zyba?ów Tak Ci? widz? Radecznico

• promocja tomików poetyckich Henryki Stadnickiej Ocali? od zapomnienia
i Zycie w przyja?ni z Bogiem i lud?mi

• Wakacje z ksi??k? dla dzieci - konkursy, zabawy edukacyjne i zaj?cia czytelni
cze dla dzieci

IDO



• Posta? z wierszy J. Tuwima - konkurs plastyczny
- FB Gorajec

listopad
• II Konkurs Literacki Talenty ma?ych ojczyzn
• Z programu dotacyjnego Instytutu Ksi??ki Kraszewski. Komputery dla bibliotek

2013 Biblioteka pozyska?a nowoczesny sprz?t komputerowy i oprogramowanie
o warto?ci 12000 z?

MOKRE (GBP ZAMO??)

lipiec / sierpie?
•

Wakacje w Bibliotece ph. Dzieci z ró?nych stron ?wiata - trzygodzinne zaj?cia
3 razy w tygodniu w GBP. Filie wakacyjne zaj?cia organizowa?y wg odr?bnego
harmonogramu. Wspólne zako?czenie akcji odby?o si? w Bibliotece w Mokrem

• Nominacja dla El?biety Stankiewicz do Nagrody Anny Platto dla najlepszej bi

bliotekarki dzieci?cej w woj. lubelskim
•

Uroczysto?? fina?owa wakacyjnych zaj?? bibliotecznych dla dzieci z ca?ej gminy
22.08. w GBP w Mokrem. W programie, m.in.: inscenizacja ph. Dzieci z ró?

nych stron ?wiata wg scenariusza M. Du?awskiej, przygotowywana podczas
spotka? bibliotecznych oraz pocz?stunek potrawami z ró?nych stron ?wiata.

• Wyjazd do zamojskiego ZOO dla uczestników wakacyjnych zaj?? bibliotecz

nych
• Milion przygód z ksi??k? - zaj?cia biblioteczne w ramach ogólnopolskiej akcji

dla bibliotek publicznych zainicjowanej przez Fundacj? LOTTO

• Wycieczka dzieci uczestnicz?cych w zaj?ciach bibliotecznych do Aeroklubu

Ziemi Zamojskiej

wrzesie?

• Narodowe czytanie. Aleksander Fredro
•

Spotkanie autorskie z Marcinem Wro?skim - FB Sitaniec
• Cala Polska czyta dzieciom - inauguracja ca?orocznej akcji w bibliotekach -

FB Sitaniec, FB Lipsko, FB Zawada, FB ?danów

pa?dziernik / listopad
• Spotkania z pasjami - 12 spotka? on-line w formie wideo konferencji dla senio

rów - udzia? w akcji Fundacji Orange i Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej.
Go??mi spotka? byli m.in.: Wirginia Szmit - Dl Viki, Mariola Zimi?ska - za?o

?ycielka Tanecznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Roman Zawi?lewski - ?e

glarz, Robert Jurek - latarnik Polski Cyfrowej, Hanna Baku?a, Jacek Pa?kiewicz
•

spotkanie z Mariol? Pryzwan autork? biografii: A. German, A. Jantar,

M. Kownackiej, W. Broniewskiego, Z. Cybulskiego, M. D?browskiej,
H. Po?wiatowskiej, M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

• Aleksander Fredro - konkurs prasowo czytelniczy
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• Obchody ?Wiatowego Dnia Pluszowego Misia - spotkania integracyjne dla

dzieci - GBP Mokre, FB Sitaniec i FB Zawada

• Halloween w bibliotece - FB Sitaniec

• 'odkrywamy talenty poetyckie - og?oszenie konkursu poetycko-literackiego

grudzie?
• III Nagroda dla BPG Zamo?? w wojewódzkim Konkursie Partnerstw Lokalnych

- prezentacja dzia?alno?ci Biblioteki podczas gali fina?owej w WBP im. H. ?o

paci?skiego w Lublinie

• Ocalone z transportu Dzieci Zamojszczyzny
-

wystawa
• Metodyka pracy edukacyjno-kulturalnej w bibliotece - szkolenie dla biblioteka-

rzy pow. zamojskiego zorganizowane przez Ksi??nic? Zamojsk? i BPG Zamo??

• Spotkanie autorskie z Angelikq Ku?niak, autork? ksi??ki Papusza
• Ozdoby Bo?onarodzeniowe - zaj?cia plastyczne - FB Lipsko, FB ?danów

• Anio?y, Anio?ki, Anio?eczki -kolejna edycja konkursu plastycznego (formy zró?

nicowane: przestrzenne, malarskie, p?askorze?by, i in.)

SITNO

lipiec / sierpie?
• Wakacje z ksi??k? - konkurs plastyczny

- FB Horyszów Polski

• Podaj dalej - spotkanie szkoleniowe bibliotek - wiod?cej i partnerskich,
w Programie Rozwoju Bibliotek - GBP Sitno

• Milion przygód z ksi??k? - zaj?cia biblioteczne w ramach ogólnopolskiej akcji
dla bibliotek publicznych

wrzesie?

• Do?ynki gminne
- wspó?udzia? Biblioteki

• Konkurs na najlepszego czytelnika - FB Horyszów Polski

listopad / grudzie?

• 11 listopada - ?Wi?to Niepodleg?o?ci
- przygotowanie gminnych obchodów

rocznicowych
• Miko?ajki - gminna impreza dla dzieci

• Naj?adniejsza kartka ?wiqteczna i Naj?adniejsza ozdoba choinkawa -

okoliczno?ciowe konkursy plastyczne

SKIERBIESZÓW

lipiec / wrzesie?

• Ocali? od zapomnienia
- tworzenie albumu starych zdj?? pochodz?cych ze zbio

rów mieszka?ców gminy Skierbieszów

wrzesie?

• Przys?owie prawd? ci powie, Krzy?ówki czytelniczo-literackie -

konkursy czy

telnicze
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pa?dziernik / listopad
• Jubileusz 60-lecia GBP w Skierbieszowie

• ?Wi?to Pieczonego Ziemniaka - turniej sportowo-rozrywkowy dla dzieci

• ?Wiat dinozaurów - konkurs plastyczny
• Dobre wychowanie wierszem z Liskiem Exlibriskiem - zaj?cia z ksi??k?
• Mistrz szybkiego pisania na klawiaturze - konkurs komputerowy

grudzie?
• Jak dobrze znasz swój kraj - konkurs wiedzy

.• ?Wi?ty Miko?aj w naszych oczach; Jesienne i zimowe krajobrazy w mojej miej
scowo?ci -

konkursy plastyczne dla m?odzie?y

STARY ZAMO??

lipiec
• Lato 2013 - dwutygodniowe wakacyjne zaj?cia dla dzieci - GBP, GOK, FB

Udrycze
• Do?ynki gminne

- wspó?udzia? Biblioteki w imprezie ?rodowiskowej

wrzesie?

• Spotkania z pasjami
- cykl 12 interaktywnych spotka? dla seniorów

z ciekawymi lud?mi

• Tydzie? ksi??ek zakazanych -

wystawa

listopad / grudzie?
• 71. rocznica wysiedlenia Udrycz - uroczysto?? ?rodowiskowa z udzia?em Bi

blioteki w Udryczach
• ?Wi?to Niepodleg?o?ci - uroczysto?ci gminne
• Obchody ?Wi?ta Niepodleg?o?ci

- uroczysto?? ?rodowiskowa mieszka?ców gm.

Stary Zamo??

• Przez Stary Zamo?? szlakiem tradycji i smaku - warsztaty kulinarne w ramach

projektu realizowanego przez GOK

smów

lipiec / sierpien
•

Wakacje li' bibliotece - cykliczne spotkania dzieci w bibliotece - GBP, FB S?siadka
•

Festyn charytatywny w S?siadce - impreza ?rodowiskowa z udzia?em GBP w Su?owie
•

Podaj dalej - 4 spotkania szkoleniowe koalicji bibliotek partnerskich w ramach mikro

grantu realizowanego przez bibliotek? wiod?c? GBP w Su?owie

•

Wyjazdy zespo?ów ?piewaczych z Su?owa i S?siadki na Zamojskie Dni Folkloru do

Zwierzy?ca i na Do?ynki Powiatowe do ?abu?- przygotowania i organizacja GBP

wrzesie? / pa?dziernik
•

Festyn Rodzinny w Su?owcu - wspó?organizator GBP w Su?owie
• Narodowe czytanie. Aleksander Fredro - GBP w Su?owie
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• Gminno -

parafialne ?wi?to plonów w Su?owie - udzia? Biblioteki w organizacji
?wi?ta

• Jesienne pejza?e lasu - konkurs plastyczny FB Michalów i S?siadka
•

..

Udzia? GBP w Su?owie w wojewódzkim konkursie Partnerstw Lokalnych

grudzie?
• Konkurs Bo?onarodzeniowy - konkurs plastyczny i wystawa pokonkursowa

SZCZEBRZESZYN

lipiec / sierpie?
• Wakacje w bibliotece - w ka?d? ?rod? zaj?cia biblioteczne, codzienne zaj?cia dla

dzieci z komputerem
• comiesi?czne spotkania dyskusyjnego Kola Przyjació? ksi??ki
• ?ladami Singera - Mi?dzynarodowy Festiwal - udzia? MGBP w Szczebrzeszynie

w realizacji przedsi?wzi?? festiwalowych

wrzesie? / pa?dziernik
• By? taki rok Rok 63. podsumowanie projektu Echa Powstania Styczniowego na Roz

toczu Zachodnim. Józef Brandt - ku pokrzepieniu serc - wspó?partnerem projektu
by?a MGBP w Szczebrzeszynie

• Cala Polska czyta dzieciom - g?o?ne czytanie ksi??ek przedszkolakom raz

w miesi?cu przez ca?y rok

• Angielski I23 oraz FunEnglish - komputerowe kursy dla dzieci i dla doros?ych reali

zowane w ci?gu roku

• K?cik nowo?ci ksi??kowych - na ?amach "Chrz?szcza" i na stronie internetowej mia-

sta (biblioteka systematycznie poleca czytelnikom nowo?ci zakupione do zbiorów)
• VI Konkurs Wymowy Polskiej im. J. Brzechwy

- MGBP i MDK w Szczebrzeszynie

listopad
• Zdrowo jem, wi?cej wiem -

wystawa prac plastycznych dzieci bior?cych udzia?

w programie Zdrowo jem wi?cej wiem. Dobre i z?e sk?adniki w naszym po?ywieniu
• Rada Miasta podj??a uchwa?? o zamiarze po??czenia Miejsko - Gminnej Biblioteki

Publicznej i Miejskiego Domu Kultury w Szczebrzeszynie

grudzie?
• Pasowanie na czytelnika -

uroczyste przyj?cie sze?ciolatków do grona czytelników
Biblioteki

ZWIERZYNIEC

wrzesie? / listopad
• Spotkanie autorskie z Katarzyn? Enerlich w ramach Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki
• G?o?ne czytanie dzieciom i zabawy z tekstem literackim podczas odwiedzin bibliote

karza w punktach przedszkolnych we wszystkie ?rody w tym okresie

Anna Kalniuk, Danuta Zwoli?ska, Ksi??nica Zamojska

---------.<>.?--------
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dr?1,lb?()JIc:dl O'\H.:

Spotkanie z literatur? irlandzk? podczas Zamojskiej Biesiady Literackiej, 2014 r.

Promocja tomiku poetyckiego Grzegorza Kapronla w BPG Radecznlca, 2013 r.



Czarodziejski konkurs w MGBP w Krasnobrodzie, 2013 r.

Inscenizacja w wykonaniu dzieci niemówi?cych w Ksi??nicy Zamojskiej, 2013 r.
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