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I i5l Z ?YCIA BIBLIOTEK

MISJA BIBLIOTEKA

w Miejsko - Gminnej Bibliotece Publicznej
w Krasnobrodzie

Jest 3 listopada, podczas jednej z cotygodniowych wizyt w bibliotece do

wiaduj? si? o nowej grze bibliotecznej Misja Biblioteka. Ma ona trwa? przez

3 miesi?ce, do ko?ca stycznia 2015 roku.

"Na odleg?ych kra?cach Galaktyki Biblioteka nasta?y trudne czasy. Za

mieszkuj?c? tamte tereny cywilizacje zosta?y zniszczone przez wojny i epide
mie. Dawni mistrzowie opu?cili to terytorium w poszukiwaniu nowych ?wiatów.

W Galaktyce Biblioteka zapanowa? niepokój i chaos, zamiera ?ycie. W odnale

zionej niedawno starej Ksi?dze Pyta?, istnieje zapis o Misji, która uratuje Ga

laktyk? przed ostatecznym ko?cem. Ochotnikiem w nowej misji mo?e zosta?

ka?dy. Podejmij wyzwanie, zapisz si? na list? ochotników Misji Biblioteka.

Twoja wiedza i zaanga?owanie pomo?e zbudowa? nowy ?ad i porz?dek. Dzi?ki

Twojej pomocy Galaktyka znowu stanie si? miejscem t?tni?cym ?yciem. Zdo

bywaj punkty w misjach dodatkowych, przejd? wszystkie etapy wtajemniczenia,

awansuj i zosta? Mistrzem Misji Biblioteka".

Po zapoznaniu si? regulaminem decyduj? si? na udzia? w grze. Wype?niam

kart? zg?oszenia. Zostaje graczem nr 1© ... i zdobywam pierwsze 4 punkty.
Rzucam okiem na swoj? kart? gracza

- poziom OCHOTNIK, hmm ...

, kolej

ny poziom to ASYSTENT, EKSPERT i MEGAEKSPERT. Zaczyna si? GRY

walizacja i zbieranie punktów. Poziom pierwszy nie daje zbyt wielu mo?liwo?ci

na wi?ksz? aktywno?? graczom. Punktowane jest wypo?yczenie ksi??ek, przy

prowadzenie do biblioteki nowego gracza, sp?dzenia popo?udnia w bibliotece

(odrobienie pracy domowej czy udzia? w grze planszowej) udzia? w wydarzeniu
- impreza, spotkanie, konkurs oraz promocja na facebooku - polubienia, udo

st?pnienia i komentowanie. Pojawia si? og?oszenie o konkursie "M?odopolski

syzyf'. Startuj?, a udzia? w nim daje mi dodatkowe 7 punktów©.
Po uzyskaniu 40 punktów przechodz? na II poziom gry i otrzymuj? now?

kart? i status ASYSTENTA. Mój pierwszy awans. Spogl?dam na ranking gra

czy na fanpage Biblioteki. Uuu ...

- nie jest dobrze, zajmuj? jedn? z przedostat
nich pozycji. Od razu - LUBIE TO! Daje mi to dodatkowe punkty. Zostaje og?o

szony kolejny konkurs Anio?y te? czytaj?. Zgodnie z jego regulaminem obowi?

zuje podzia? na kategorie wiekowe. Najm?odsi uczestnicy mog? wykona? rysunek,
a w mojej kategorii wiekowej jest nieco trudniej: nale?y zrobi? co? innego -
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wykona? rze?b? lub ...

,
no w?a?nie co? Co?, co ma si? nadawa? do samodzielnej

ekspozycji. Zabieram si? do pracy i nied?ugo zadanie wykonane. Mój czytaj?cy
anio? wisi na tablicy og?osze? Misji Biblioteka.

Dowiaduje si? te?, ?e jestem jedynym pe?noletnim graczem. Przera?enie

i mobilizacja. Jak to ONI maj? wi?cej punktów ode mnie?! I to o tyle wi?cej!
Co? nale?y z tym szybko zrobi?. W?a?nie pojawia si? pytanie w Ksi?dze Pyta?:
Biblioteka jest potrzebna, bo ... ? Moja odpowied? brzmi: "bo jest coraz przy

ja?niej nastawiona do czytelnika i coraz lepiej wyposa?ona. Bardzo du?o osób

nie sta? na kupowanie ksi??ek, w takich ilo?ciach jakie s? w stanie poch?on??.
Jest tam te? darmowy dost?p do internetu, mo?na wypo?yczy? filmy na DVD

i jest miejsce do zabawy dla najm?odszych. Do tego przyjemnie, kolorowo i du

?o przestrzeni. W Bibliotece azyl mog? znale?? nie tylko dzieci, ale i doro?li,

którzy chc? ?wiadomie skorzysta? z wielu form ?ycia kulturalnego. Biblioteka

organizuje przeró?ne akcje, np. Biblioteka jest kobiet? - maski, maseczki, od?y

weczki, Spotkanie z Miko?ajem. Odbywaj? si? spotkania z autorami, przedsta

wienia, minikoncerty. Biblioteka motywuje do dzia?ania w zakresie plastyki czy

muzyki poprzez organizacj? ciekawych konkursów, zabaw i gier. BIBLIOTE

KO - liczymy na fajne nagrody. Za odpowied? na to pytanie zdoby?am 5 punk
tów. Jednocze?nie pojawia si? lista laureatów konkursu zorganizowanego przez

bibliotek? wojewódzk?. WOW! - moje nazwisko widnieje na tej li?cie, nagrod?

jest ksi??ka. Niestety regulamin Misji Biblioteka nie przewiduje dodatkowych

punktów za tego typu sukcesy.
Jest po?owa grudnia, poziom ASYSTENT daje nowe mo?liwo?ci, dodatko

we punkty mo?na dosta? za dar w postaci ksi??ki i za wypo?yczone ksi??ki

przez osoby mi towarzysz?ce, nieb?de graczami. Dzi?ki temu przywilejowi
awansowa?am do III poziomu i zosta?am EKSPERTEM. Dodatkowo za zdoby
cie wymaganej ilo?ci punktów na danym poziomie i przej?ciu na kolejny po

ziom gry mo?na wybra? sobie nagrod? dodatkow? lub 15 dodatkowych punk
tów. Ja bior? punkty!

Poziom EKSPERT, nowa karta gry, nowe mo?liwo?ci zdobywania grantów.

Wystawienie recenzji ostatnio przeczytanej ksi??ki to a? 15 punktów, propozy

cja w?asnego wydarzenia to 5 punktów, a jego organizacja to a? 15 kolejnych.

Spogl?dam na ranking graczy. Ojej! - co niektórzy p?dz? z zawrotn? pr?dko?ci?,

Czy to aby nie zaszkodzi Galaktyce Biblioteka?

I tu pojawia si? og?oszenie "UWAGA! STAN NADZWYCZAJNY MISJI!

Z niewyja?nionych przyczyn na kra?cach Galaktyki klimat uleg? znacz?cemu

pogorszeniu, szaleje burza py?u kosmicznego, a promieniowanie kosmiczne

przekracza dopuszczalne warto?ci. Uczestnicy p?dz?cy z najwy?sz? pr?dko?ci?

kosmiczn? (ponad 850 pkt.) natrafiaj? na ogromny deszcz meteorytów, który

znacz?co wp?ywa na ich pr?dko??. Od tego momentu, ka?dy uczestnik prze

kraczaj?cy pr?dko?? 850 pkt. mo?e wypo?ycza? jedynie 5 ksi??ek tygodniowo.
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Przewiduje si?, ?e burza potrwa przynajmniej do ko?ca Misji." Pod og?oszeniem

podpisa? si? pod tym G?ÓWNY KONTROLER. Nie ma na co czeka?! ONI s?

spowolnieni, a mi nic innego nie pozosta?o, trzeba bra? si? do pracy. Mam po

mys? na 2 wydarzenia. Kalendarzowa zima tu?, tu? ... trzeba przygotowa? biblio

tek? na jej przyj?cie - b?dziemy wi?c ?nie?y? bibliotek?. Dzi?ki zaanga?owaniu

gracza nr 1, czyli mojemu i pomocy sprytnych ma?ych ?apek pozosta?ych graczy

stworzyli?my mnóstwo ?nie?ynek, które zawis?y na lampach w ca?ej bibliotece.

Kolejny pomys? (5 dodatkowych punktów) to ?wi?teczne bombardowanie - na

2 dni przed Wigili? tworzyli?my bomby choinkowe. Za realizacj? pomys?u zdo

by?am 15 kolejnych punktów. Z kolei gracze bior?cy udzia? w tych wydarze
niach mieli okazje zdoby? po 7 punktów. Oprócz moich zaj?? odby?y si? te?

dzia?ania w?asne innych graczy. Odby?o si? ?wi?teczne spotkanie pt. "?wi?ta na

weso?o" oraz "Biblioteka pe?na smoczych opowie?ci". Na poziomie EKSPERT

nie jest ?atwo. Aby przej?? dalej nale?y zdoby? 60 punktów. Mi si? to uda?o.

Zostaje MEGAEKSPERTEM w Misji Biblioteka. 15 punktów premiowych
za przej?cie do kolejnego -

czwartego i ostatniego poziomu gry. Przed nami

og?oszenie wyników konkursu plastycznego Anioly te? czytaj?. Zdobywam

pierwsze miejsce w swej kategorii wiekowej. Ale nie ma za to punktów pre

miowych. Trzeba wi?c zintensyfikowa? czytanie ksi??ek (3 p. za wypo?ycze

nie), pisa? recenzje (15 p. zajedn? z nich), mie? pomys? i przeprowadzi? w?asne

wydarzenie (w sumie 20 p.) i, po cichu, liczy? na to, ?e biblioteka b?dzie po

trzebowa?a pomocy bibliotekarza MEGAEKSPERTA (15 p.). Ostatecznie mo?

na wymy?le? now? gr? biblioteczn? (30 p.), któr? zaakceptuj? panie bibliotekar

ki i zostanie og?oszona po zako?czeniu Misji Biblioteka. Tymczasem, pojawiaj?

si? nowe pytania w Ksi?dze Pyta?, nowe og?oszenia i zaproszenia na wydarze
nie w?asne graczy.

Do zako?czenia Misji zosta?o niewiele ponad 3 tygodnie. Jest o co walczy?.
Dla Mistrza Misji Biblioteka przewidziano ?wietn? nagrod? - b?dzie to tablet.

Powodzenia ?ycz? sobie i innych graczom. A gratulacje kieruj? w stron? pa?
bibliotekarek - Majki i Doroty. ?wietny pomys?. Wreszcie co?, co wymaga

d?u?szego, w tym przypadku 3 miesi?cznego, zaanga?owania. Gdyby nie WY

(czy te? Misja Biblioteka) to na pewno wiele osób nie wiedzia?oby o konkursie

"M?odopolski Syzyf'. Na pewno nic i nikt nie zmobilizowa?y mnie do przygo

towania "czytaj?cego anio?a" i nadal nie wiedzia?yby?cie, ?e mam dusz? artysty

i potrafi? si? ?wietnie bawi? z dzie?mi, organizuj?c dla nich biblioteczne zaj?cia

plastyczne.
Do zobaczenia na odleg?ych od startu kra?cach Galaktyki Biblioteka!

uczestniczka gry Misja Biblioteki, Gracz nr 1

--------.<>. --------
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Biblioteka w Su?owie ma imi?

Dnia 28 wrze?nia 2014 f. mia?o miejsce uroczyste nadanie imienia Gminnej
Bibliotece Publicznej w Su?owie, na której zgromadzi?o si? ok. 100 osób. Wy
darzenie to poprzedzi?a Msza ?wi?ta w intencji naszej patronki ?p. Feliksy Po?

dzik w Kaplicy pw. b?ogos?awionego Czes?awa w Su?owie. Nabo?e?stwu prze

wodniczy? ks. Marek Gudz. Nast?pnie wszyscy go?cie zgromadzili si? w lokalu

biblioteki, gdzie po powitaniu odby?o si? uroczyste odczytanie, przez Przewod

nicz?c? Rady Gminy Su?ów, Uchwa?y o nadaniu imienia oraz ods?oni?cie por

tretu patronki biblioteki. Aktu tego dokonali: córki chrzestne Feliksy Po?dzik,

Starosta Zamojski i Wójt Gminy Su?ów. W dalszej cz??ci tej uroczysto?ci przy

bli?ony zosta? ?yciorys patronki oraz krótka historia biblioteki, miejsc gdzie
mie?ci?a si? wcze?niej oraz osób, które tam pracowa?y. Uroczysto?? nadania

imienia bibliotece zosta?a po??czone z promocj? tomiku wierszy Ocali? od za

pomnienia, wydanego we wspó?pracy z bibliotek?, dzi?ki ?rodkom finansowym

pozyskanym przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Su?ów w ramach

dzia?ania PROW 2007-2013: Wdra?anie lokalnych strategii rozwoju dla dzia?a

nia 413 - Male Projekty. Ca?o?? obchodów dope?ni?a prezentacja, w wykonaniu

m?odzie?y z Zespo?u Szkó? w Su?owie, utworów namalowanych piórem Pani

Feli, znajduj?cych si? w wydanym tomiku, oraz ujmuj?ce ?piewy cz?onki? Ko?a

Gospody? Wiejskich z Su?owa. Po zako?czonej cz??ci artystycznej delegacja
uda?a si? na cmentarz w Tweryczowie. Tam z?o?one zosta?y kwiaty na grobie

Feliksy Po?dzik.

Uroczysto?? zaszczyci?o swoj? obecno?ci? wielu go?ci, m.in. Starosta Za

mojski Henryk Matej, Wójt Gminy Su?ów Tomasz Pa?czyk, Proboszcz Parafii

Tworyczów ks. Marek Gudz oraz Instruktorzy: Wojewódzkiej Biblioteki Pu

blicznej im. Hieronima ?opaci?skiego w Lublinie - Magdalena Wójcikiewicz,
i Ksi??nicy Zamojskiej - Danuta Zwoli?ska. Obecne by?y córki chrzestne naszej

patronki, licznie zgromadzeni mieszka?cy nie tylko naszej wsi, ale ca?ej gminy.
W tym dniu nie zabrak?o równie? dyrektorów szkó?, pa? pracuj?cych w prze

sz?o?ci w naszych bibliotekach, oraz czytelników, sympatyków i przyjació? bi

blioteki.

Od tego momentu pani Fela na sta?e zago?ci?a w naszej bibliotece, codzien

nie zerkaj?c na nas ze swojego portretu u?miecha si? delikatnie i czuwa nad na

sz? prac?, której ona po?wi?ci?a prawie ca?e ?ycie zawodowe.

Feliksa Po?dzik (Uf. 7.01. 1919 r., zm. 10.02.1998 r.) - nauczycielka w szkole

w Su?owie, za?o?ycielka Ko?a M?odzie?y Wiejskiej "Wici" oraz Ko?a Gospody?

Wiejskich w Su?owie. Pracowa?a w Prezydium Gminnej Rady Narodowej. Jej

ulubionym zaj?ciem, któremu po?wi?ca?a du?o czasu, by?o czytanie ksi??ek, pisa
nie wierszy i piosenek. Pani Fela (tak by?a nazywana przez czytelników) swoj?

przygod? z bibliotek? rozpocz??a w 1949 r. Uko?czy?a kurs bibliotekarski
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w Lublinie, po którym rozpocz??a organizowanie biblioteki gminnej w Su?owie.

Obj??a posad? Kierownika Gromadzkiej Biblioteki Publicznej, po krótkim cza

sie zrezygnowa?a z pracy. W 1959 r. powróci?a do biblioteki, gdzie pracowa?a
do czasu przej?cia na emerytur?, tj. 31 sierpnia 1986 r.

By?a autork? monta?y s?owno-muzycznych. Przygotowywa?a imprezy, prze

stawienia, wyst?py okoliczno?ciowe. Pracowa?a i tworzy?a do ostatnich dni ?y

cia. Za prac? na rzecz ?rodowiska oraz za dzia?alno?? kulturalno-o?wiatow? zo

sta?a odznaczona w 1976 roku Z?otym Krzy?em Zas?ugi. Zas?u?onego Dzia?acza

Kultury otrzyma?a w 1981 roku. Rok pó?niej odznaczona by?a za Zas?ugi dla

Województwa Zamojskiego, a w 1984 r. otrzyma?a Krzy? Kawalerski Orderu

Odrodzenia Polski.

Aneta Gil, GBP w Su?owie

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

Objazdowa biblioteka

Biblioteka na terenie Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Paw?a II w Zamo

?ciu zosta?a powo?ana w 1997 r. Do chwili obecnej funkcjonuje jako Filia

nr 5 Ksi??nicy Zamojskiej im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego.
Biblioteka gromadzi ksi?gozbiór z zakresu literatury pi?knej dla dzieci, m?o

dzie?y i doros?ych oraz literatur? popularnonaukow? (g?ównie medyczn?). Pre

numeruje czasopisma bie??ce - aktualnie 4 tytu?y, w tym jeden tygodnik regio

nalny. Udost?pnia równie? czasopisma o charakterze medycznym. S? one pozy

skiwane w postaci darów, g?ównie od pracowników szpitala.

Wa?nym aspektem dzia?alno?ci tej?e biblioteki jest obs?uga pacjentów prze

bywaj?cych w oddzia?ach szpitala. W?a?nie t? cz??? pracy bibliotecznej posta

ram si? przybli?y? w niniejszym artykule. Mam w pami?ci przeczytane kiedy?
s?owa Witkacego Id? ksi??eczko mi?dzy ludzi, id? i pi?kne my?li bud? ... Prawie

tak jak w markecie, codziennie ksi??eczki z pó?ek bibliotecznych trafiaj? do

wózka i jad? mi?dzy ludzi. Zanim jednak trafi? do wózka - chwila zastanowie

nia. Wa?ny jest bowiem wybór literatury, bo przecie? nie wiem kogo spotkam.
Mo?e b?dzie to kto? starszy? Mo?e ch?opiec, mo?e dziewczyn? Mo?e dojrza?y

m??czyzna lub .kobieta, a mo?e dziecko? W wózku winna by? ksi??ka dla ka?

dego.
Cz?owiek przebywaj?cy w szpitalu oczekuje pomocy nie tylko stricte me

dycznej, ale te? wsparcia psychicznego. St?d, zach?cenie go do czytania w?a

?ciwie dobranych lektur mo?e okaza? si? dobrym rodzajem terapii. Pukam wi?c
cichutko do sal i proponuj? wypo?yczenie ksi??ki. Reakcje pacjentów s? ró?ne,

jednak w wi?kszo?ci s? mile zaskoczeni i nawet je?li nie chc?, czy nie mog?
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czyta?, ch?tnie rozmawiaj? o ksi??kach i dzi?kuj? za niecodzienne odwiedziny.
To równie? cieszy.

W ci?gu jednego roku z biblioteki korzysta ok. 180 pacjentów, co stanowi

15% ogó?u zarejestrowanych czytelników filii. Niektórzy pacjenci (nie tylko
z Zamo?cia) pozostaj? czytelnikami na sta?e i dalej ch?tnie odwiedzaj? bibliote

k?. Pacjenci jednego z oddzia?ów szpitala s? ju? od lat sta?ymi czytelnikami,
odwiedzam ich systematycznie. S? w?ród nich osoby niewidome - do nich jad?

ksi??ki mówione (kasety, p?yty CD).
Zanim dotr? do oddzia?ów, przemierzam szpitalne korytarze, gdzie spoty

kam wiele przypadkowych osób. Na widok wózka wype?nionego ksi??kami

pytaj? jak dotrze? do biblioteki i rzeczywi?cie przychodz?. Gdy wózek wje?d?a
do windy, przypadkowe rozmowy nie ko?cz? si?. Wszyscy patrz? na ksi??ki,

pytaj? co ciekawego polecam? Czy mo?na wypo?yczy?? Czemu nie - niejedno
krotnie zdarza si?, ?e na korytarzu szpitala, czy w windzie, równie? prowadz?
dzia?alno?? biblioteczn?. To w?a?nie czytelnik z windy okre?li? wózek z ksi??
kami objazdow? bibliotek?.

My?l?, ?e w dobie spadku czytelnictwa, ka?da promocja biblioteki jest dla

nas bibliotekarzy wa?na. Ja mam mo?liwo?? pój?cia z ksi??k? mi?dzy ludzi

i uwa?am, ?e taka forma daje pozytywne efekty.

Bernardyna Kowalczyk, Ksi??nica Zamojska (FB nr 5)

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

Czytam! Rozmawiam! Wiem!

Dzi?ki dotacji Miasta Zamo??, któr? Ksi??nica Zamojska otrzyma?a
w 2014 roku w ramach Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów

Alkoholowych, zrealizowany zosta? projekt Czytam! Rozmawiam! Wiem!

Celem programu by?o promowanie w?ród dzieci i m?odzie?y zdrowego stylu

?ycia. Dzia?ania zaadresowane zosta?y do uczniów szkó? podstawowych i po

nadpodstawowych z zamojskich placówek o?wiatowych. Projekt realizowa?o

5 bibliotek filialnych oraz Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y w okresie od 16 czerwca

do 12 grudnia 2014 r.

Program rozpocz?? si? cyklem wakacyjnych spotka? Z ksi??k? przez ?wiat.

W filiach bibliotecznych oraz Oddziale dla Dzieci i M?odzie?y, w ka?dy wtorek

i czwartek, organizowano spotkania dla m?odego u?ytkownika bibliotek.

Uczestnicy zaj?? brali udzia? w g?o?nym czytaniu ksi??ek, zaj?ciach plastycz

nych, konkursach literackich i czytelniczych, dzi?ki którym mieli mo?liwo??

pozna? m.in. kultur? i histori? obcych krajów.
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Kolejn? atrakcj? dzia?a? wakacyjnych by?y spotkania z regionalnymi twórcami

literatury dzieci?cej: Mari? Du?awsk?, Izabel? Winiewie?-Cybulsk?, Jaros?awem

Siekiem oraz podró?nikiem Janem Wardachem. Zaproszeni go?cie dzi?ki pasji

tworzenia, widocznej w sposobach przekazywania tre?ci i w kontakcie z m?o

dym czytelnikiem, wzbudzili w uczestnikach ciekawo?? ?wiata.

Wrzesie? i pa?dziernik by?y miesi?cami spotka?, z zaproszonymi do wspó?

pracy przy projekcie, twórcami ksi??ek dla dzieci i m?odzie?y. Pierwsze spotka

nie, z Tomaszem Trojanowskim, mia?o charakter warsztatów plastyczno - lite

rackich przeprowadzonych na podstawie jego ksi??ki Misja Lolka Skarpetczaka.
Podczas nich autor razem z uczestnikami s?ucha? muzyki, szukaj?c w niej kon

kretnych obrazów i emocji. Prezentowa? s?uchowisko teatru wyobra?ni, przy

pomocy którego razem z uczestnikami tworzy? portrety bohatera ksi??ki. Na

zako?czenie, za pomoc? skarpetek, w?óczki i guzików, powo?a? do ?ycia wspól
nie z dzie?mi odpowiedniki Lolka Skarpetczaka. Wszystko po to, aby pokaza?
uczestnikom jak mo?na rozwija? wyobra?ni? za pomoc? s?ów, d?wi?ków i tek

stów literackich.

Kolejne spotkanie, na które zaproszona zosta?a m?odzie? gimnazjalna za

mojskich szkó? poprowadzi?a znana pisarka i felietonistka, autorka cyklu ksi?
?ek o dorastaniu g?ównego bohatera Rudolfa G?bczaka, Joanna Fabicka. Spo
tkania przebiega?y w weso?ej atmosferze, autorka pos?uguj?c si? ?artobliwymi

przyk?adami opowiada?a o trudnych chwilach dorastania Rudolfa. Rozmowy
z pisark? odnios?y widoczny sukces, poniewa? w bibliotekach natychmiast zo

sta?y wypo?yczone wszystkie cz??ci Rudolfa G?bczaka. Kolejne spotkanie -

z Agnieszk? Fr?czek - to weso?e lekcje j?zyka polskiego, w czasie których au

torka, na przyk?adzie swoich ksi??ek, t?umaczy?a frazeologizmy i przys?owia.

Wspólnie z dzie?mi poszukiwa?a wyrazów wieloznacznych, tropi?a b??dy j?zy
kowe. Obracaj?c s?owa w ?art, próbowa?a zach?ci? dzieci do wi?kszej dba?o?ci

o j?zyk, bo np. kto si? kiedy zastanawia?, która z form jest prawid?owa: 10 deko

czy 10 deka? ?eby rozwia? w?tpliwo?ci zapraszamy do lektury ksi??ek pani

Agnieszki.

Warsztaty ilustratorsko-literackie z Ma?gorzat? Flis zako?czy?y nasze spo

tkania z autorami i ilustratorami ksi??ek. Pani Ma?gorzata, w czasie godzinnych

zaj??, wprowadzi?a dzieci w ?wiat ilustracji ksi??kowej. Wyk?ad urozmaicony

by? rysunkami i zagadkami tworzonymi na oczach dzieci. W czasie spotkania
dzieci czynnie bra?y udzia? w zaj?ciach, ilustruj?c strony wybranym przez siebie

wierszem lub projektuj?c ok?adk? ksi??kow?.
Na pocz?tku pa?dziernika go?cili?my w naszych bibliotekach aktorów z Teatru

Edukacji i Profilaktyki Maska z Krakowa. Wystawili oni spektakl przeznaczony dla

uczniów starszych klas szkó? podstawowych i gimnazjalistów Luz blues, a w g?owie
same dziury. W przedstawieniu mogli?my zobaczy? jak zgubne mo?e okaza? si?

powielanie z?ych zachowa?. Szczególn? uwag? po?wi?cono problemowi u?ywek,
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po które niejednokrotnie m?odzie? si?ga z lekko?ci?. Spektakl, by? nieco prze

?miewczym portretem, zagubionego nastolatka, który z pewno?ci? zmusi? do

refleksji naszych widzów. Dzi?ki koncepcji przedstawienia, m?odzie? mia?a

okazj? w??cza? si? w gr? aktorów i wspó?uczestniczy? w spektaklu.

Równorz?dnie realizowane by?y prelekcje prozdrowotne Zdrowy styl ?ycia
bez tytoniu i dopalaczy, po??czone z prezentacjami multimedialnymi. Przygo
towa?a je dla nas Jadwiga Po?wiatowsk? z Powiatowej Stacji Sanitarno

Epidemiologicznej w Zamo?ciu. Prelekcje adresowane by?y do m?odzie?y klas

szóstych zamojskich szkó? podstawowych i pierwszych klas gimnazjum. G?ów

nym za?o?eniem by?a edukacja zdrowotna, ze szczególnym naciskiem na temat

palenia tytoniu i u?ywania dopalaczy.
Tak?e w pa?dzierniku zrealizowane zosta?y, z uczniami szkó? ponadpodsta

wowych i gimnazjum, warsztaty na temat narkotyków Decyzja nale?y do Cie

bie. Prowadzili je przez pracownicy Zamojskiego Stowarzyszenia Ochrony
Zdrowia Psychicznego - Izabela Kwiatkowska, certyfikowany Specjalista Tera

pii Uzale?nie? i Anna Górska - specjalista ds. szkole? i terapii uzale?nie?.

Warsztaty rozpocz??y si? od projekcji filmu dydaktycznego, który pokazywa?
ró?ne drogi wyboru i ich dalsze konsekwencje. Po projekcji filmu rozpocz??a si?

dyskusja na temat narkotyków, pocz?tkowo nie?mia?a potem coraz g?o?niejsza,
a na ko?cu ca?kiem burzliwa. Okazuje si? ?e temat nikomu nie jest obcy i zale?

nie, od posiadanej wiedzy i "praktyki" jedni dyskutowali, inni - nie wytrzymu

j?c napi?cia i nie zgadzaj?c si? z argumentami przytaczanymi przez osoby pro

wadz?ce dyskusj?, wychodzi?y. Niezale?nie od umiej?tno?ci przyjmowania pro

stych argumentów, warsztaty zapad?y na d?ugo w pami?ci uczestników.

Nie zabrak?o te? propozycji dla pocz?tkuj?cych aktorów. Warsztaty teatral

no-recytatorskie Magia ?ywego s?owa, realizowane w listopadzie i adresowane

do m?odzie?y gimnazjalnej, poprowadzi?a Anna Smyk-Batorska, nauczyciel
III Liceum Ogólnokszta?c?cego w Zamo?ciu. Dzi?ki udzia?owi w warsztatach

m?odzie? pozna?a metody pracy z ?ywym s?owem, zasady budowania postaci

scenicznej w oparciu o materia? literacki. Uczestnictwo w warsztatach, poparte

?wiczeniami i weso?? zabaw? pokaza?, ?e ka?dy mo?e gwiazd? by?.
War/o?ci w ?yciu dziecka to temat warsztatów biblioterapeutycznych, któ

rych odbiorcami by?y dzieci z ?amojskich szkó? podstawowych. Inspiracj? do

prowadzenia warsztatów by? odpowiednio dobrany tekst literacki. U?ywaj?c
tekstu do zabawy, Dorota Usidus, bibliotekarka pracuj?ca z dzie?mi wprowa

dza?a dzieci w ?wiat warto?ci, wzbudza?a w nich poczucie wyj?tkowo?ci i uczy

?a dostrzegania pozytywnych cech w ka?dym uczestniku zaj??.
W grudniu odby?o si? podsumowanie projektu Czytam! Rozmawiam!

Wiem! i uroczyste wr?czenie nagród i dyplomów uczestnikom konkursu pla

stycznego Rodzina - zdrowy wybór. Wr?czono 13 nagród, 20 wyró?nie? oraz

kalendarze na 2015 rok, w których znalaz?y si? nagrodzone w konkursie prace
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jego laureatów. Równocze?nie z podsumowaniem projektu nast?pi?o otwarcie

wystawy Wybieram rodzin?, na której mo?na by?o obejrze? wszystkie nagro

dzone i wyró?nione prace plastyczne. Wystawa prezentowana by?a w holu Bi

blioteki G?ównej. Imprez? fina?ow? u?wietni? wyst?p m?odzie?y gimnazjalnej
z Zespo?u Szkó? nr 6 w Zamo?ciu, która przedstawi?a nam spektakl teatralny

pt. Mur, w re?yserii El?biety Biront, nauczycielki j?zyka polskiego.

El?bieta Szczurek, Ksi??nica Zamojska (FB nr 2)

--------..:+ <>+ JI,?-------

Dawnych ksi??ek czar

W dniu l grudnia 2014 r. w Oddziale dla Dzieci i M?odzie?y Ksi??nicy Za

mojskiej otwarta zosta?a ekspozycja zatytu?owana Z kufra prababci, na której

zaprezentowane zosta?y, ostatnio pozyskane od czytelników, ksi??ki. By?y to

publikacje wydane w pierwszych latach powojennych, w sumie ponad 70 eg

zemplarzy. W zbiorach Oddzia?u, który powsta? w po?owie lat sze??dziesi?tych,
tak starych ksi??ek adresowanych do m?odego czytelnika jest niewiele. Nasze

naj starsze egzemplarze to dwie ksi??ki wydane w latach czterdziestych. Cieka

wostk?jest to, ?e ukaza?y si? w Krakowie w latach okupacji niemieckiej. Pierw

sza to Przypadki Robinsona Kruzoe Daniela Defoe wydane przez firm? Gebeth

ner i Wolffw roku 1940, druga to Kornelli Johanny Spyri wydana w roku 1943

przez Ksi?garni? Powszechn?. Oprócz nich jest jeszcze oko?o trzydziestu ksi?
?ek wydanych w latach pi??dziesi?tych, w?ród których jest m.in. Entliczek

pentliczek Marii Kownackiej z roku 1950, Przygody Plastusia, tej?e autorki

z roku 1957 oraz ,,zo?ka" i "Parasol" Aleksandra Kami?skiego, równie?

z 1957 roku. Te ksi??ki to pierwsze ich edycje. Je?li tylko nadarza si? okazja

pozyskania podobnych pami?tek pi?miennictwa natychmiast z nich korzystamy.
Z uwag? przegl?damy wi?c dary od czytelników, poszukuj?c starych dobrze

zachowanych egzemplarzy. Pozyskanyrni, w ostatnim czasie, od czytelników

ksi??kami mogli?my pochwali? si? prezentuj?c je na wystawie. Jej tytu? wska

zuje na epok?, w której prababcie naszych ma?ych czytelników si?ga?y po swoje

pierwsze lektury.
Podarowane bibliotece wydawnictwa to zwykle pierwsze powojenne wyda

nia lub pierwsze w ogóle. Zdarzaj? si? w tej kolekcji wznowienia ksi??ek, które

ukazywa?y si? jeszcze w czasach zaborów, a nale?? do nich Bajki Wac?awa Sie

roszewskiego, Krysia Bezimienna Antoniny Doma?skiej, Panienka z okienka

Deotymy czyli Jadwigi ?uszczewskiej, S?awa Janusza Korczaka i naj starszy

w tym gronie utwór O krasnoludkach i o sierotce Marysi Marii Konopnickiej.

S? równie? w tym zbiorze ksi??ki autorów tworz??ych w okresie mi?dzywojennym
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i kontynuuj?cych twórczo?? literack? po wojnie, takich jak Janina Porazi?ska,
Kornel Makuszy?ski, Jan Grabowski, Ewa Szelburg-Zarembina, Julian Tuwim,
Jan Brzechwa, Hanna Januszewska, Maria Kownacka. Szczególnie bogato re

prezentowany jest dorobek Porazi?skiej. Jest wi?c Kichiu? majstra Lepigliny,
b?d?cy wznowieniem tej wydanej jeszcze w latach dwudziestych pozycji, jest
te? Zuchwa?y strzy?yk oraz zbiór ba?ni Za trzydziewiqtq rzek?. Dwa ostatnie

tytu?y to pierwsze edycje tych ksi??ek. Jest tak?e na wystawie drugie wydanie
Pana Twardowskiego w Czupid?owie. Oprócz twórczo?ci pokolenia starszych

pisarzy, na wystawie obecne s? ksi??ki autorów debiutuj?cych po wojnie, m.in.

Miry Jaworczakowej, Hanny ?ochockiej, Hanny O?ogowskiej, Tadeusza Go?

dzikiewicza. Pozyskali?my pierwsze wydania takich pozycji jak: Jacek, Wacek

i Pankracek, O wróbelku Elemelku, Marcinkowe wierszyki, Okruchy przyrody.

Ekspozycja prezentuje równie? liczne przek?ady z literatur obcych, a repre

zentuj? je powojenne wznowienia takich ksi??ek jak: Cudowna podró? Selmy

Lagerloff, 20000 tysi?cy mil podmorskiej ?eglugi Juliusza Verne, Serce Ed

munda de Amicisa, Pi?cioro dzieci i "co?" Edith Nesbit, Ania z Zielonego

Wzgórza oraz jej kolejne cz??ci autorstwa Lucy Maud Montgomery. S? równie?

t?umaczenia utworów pisarzy, którzy tworzyli w latach powojennych, m.in.

Gianni Rodariego Opowie?? o Cebulku i Mali w??cz?dzy.

Wystawa ta to nie tylko przegl?d literatury tworzonej przez uznanych dzi?

klasyków literatury dla dzieci i m?odzie?y, to tak?e ?wiat pi?knej ilustracji. S?

tutaj grafiki tworzone przez starsze pokolenie artystów, m.in. przez Franciszk?

Themerson, która ozdobi?a swoimi rysunkami Gaptusia i Kruczka Stefanii Za

wadzkiej, przez Stefana Norblina, autora ilustracji do Panny z mokrq g?ow?
Kornela Makuszy?skiego, czy przez Tadeusza Gronowskiego, który przygoto

wa? szat? graficzn? powie?ci Zuch Szelburg-Zarembiny. Wiele pozycji zosta?o

zilustrowanych przez nieco m?odsz? generacj? artystów, debiutuj?cych przed

wojn? i tworz?cych w latach powojennych, m.in. przez Konstantego Sopo?ko,

który ozdobi? swoimi ilustracjami ksi??k? Kornela Makuszy?skiego O dwóch

takich, co ukradli ksi??yc, Histori? ga?gankowej Balbisi Janiny Broniewskiej,

czy te? przez Jana Marcina Szancera, który zilustrowa? ksi??k? Ka?dy Tomek

ma swój domek oraz Kije samobije Szelburg-Zarembiny, Dziadka do orzechów

E.T.A. Hoffmana, Bajk? o carze Saltanie... autorstwa Aleksandra Puszkina

i wspomnianego ju? Pana Twardowskiego w Czupidlowie.
Do wi?kszo?ci zaprezentowanych na wystawie ksi??ek szat? graficzn? pro

jektowali graficy, których debiut artystyczny przypad? na lata powojenne.
W tym gronie znajduje si? bardzo ceniona artystka specjalizuj?ca si? w ilustro

waniu ksi??ek dla m?odszych dzieci Olga Siemaszko, której twórczo?? spotka?
mo?na w Wierszach dla dzieci Juliana Tuwima, zbiorze wierszy Dla dzieci

W?adys?awa Broniewskiego, Wycinankach z morskiej pianki W?odzimierza S?o

bodnika czy w Z?otej jab?oni Hanny Januszewskiej. S? równie? ksi??ki
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opracowane plastycznie przez tak uznanych artystów jak: Janusz Grabia?ski,
Zdzis?aw Witwicki, Zbigniew Rychlicki, Bogdan Zieleniec, Bohdan Butenko.

Obecne na wystawie przek?ady zawieraj? cz?sto ilustracje pochodz?ce z orygi

nalnych wyda?, zdarzaj? si? nawet takie, które wykonali sami autorzy. Takie

sobie bajeczki napisa? i zilustrowa? Rudyard Kipling, Dasze?k? Karol Capek,
a Tajemniczego opiekuna Jean Web ster. Szata graficzna zaprezentowanych wy

dawnictw jest interesuj?ca ze wzgl?du na ró?norodno?? form graficznych i in

terpretacyjnych, a polsk? sztuk? ilustrowania ksi??ek reprezentuje tutaj ca?a ple

jada wybitnych artystów grafików.
Nie mniej ciekawe s? oprawy tych ksi??ek, w tym wypadku dobrze zacho

wane. Najcz??ciej wyst?puj? tekturowe, rzadziej p?ócienne, sporadycznie bro

szurowe. Odnotowa? mo?na tak?e obecno?? obwolut.

Wi?kszo?? publikacji to wydawnictwa Naszej Ksi?garni, która w latach po

wojennych by?a potentatem, zajmuj?cym si? edycj? ksi??ek dla dzieci i m?o

dzie?y. Tylko nieliczne pozycje ukaza?y si? nak?adem innych oficyn, m.in. wy

dawnictwa Czytelnik, Biura Wydawniczego Ruch, Ludowej Spó?dzielni Wy

dawniczej, firmy Gebethner i Wolff czy te? oficyny Iskry.

Ksi??ki, które trafi?y do nas od czytelników zawieraj? liczne pami?tkowe

wpisy, dedykacje, piecz?tki, którymi opatrywano prywatne kolekcje. W wy

dawnictwach tych mo?na znale?? ciekawe zak?adki pozostawione przez ich w?a

?cicieli przed laty, m.in. stare pocztówki, fotografie, kartki z kalendarzy, listy.
To wyj?tkowy materia? mówi?cy sporo o posiadaczach poszczególnych egzem

plarzy.

Wystawa pokazuje pi?kno i urok starych ksi??ek. Zaciekawia zw?aszcza

starszych czytelników odwiedzaj?cych bibliotek?, przyci?gaj?c ich wzrok kolo

rowymi, zapami?tanymi z dzieci?stwa ok?adkami. M?odzi czytelnicy dzi?ki tej

wystawie mog? zobaczy?, jak niegdy? wydawane by?y ksi??ki i porówna? je ze

wspó?czesnymi edycjami.

Ekspozycja ta, obok niew?tpliwych walorów poznawczych, uczy szacunku

do ksi??ki. Omawiane zbiory pieczo?owicie przechowywane przez ponad sze??

dziesi?t lat w domach s? w bardzo dobrym stanie i s?u?y? mog? kolejnym poko
leniem czytelników.

Joanna Ko?tun, Ksi??nica Zamojska

-------- ... <>.---------
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Biblioteczne inicjatywy

popularyzuj?ce wiedz? o regionie

4 czerwca 2014 r. w Ksi??nicy Zamojskiej odby?o si? seminarium Wybory
na Zamojszczy?nie - 4 czerwca 1989. Zorganizowane zosta?o, ??cznie z wystaw?

pod tym samym tytu?em, trwaj?c? od 20 maja do 20 czerwca, w 25. rocznic?

pierwszych, cz??ciowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce. W pro

gramie seminarium znalaz?y si? referaty, wyg?oszone przez uczestników tam

tych wydarze?, dzia?aczy opozycyjnych: Eugeniusza Wilkowskiego i Jerzego
Adamczuka oraz historia archiwizacji dokumentów z lat 1980-1989, przybli?o
na przez Andrzeja K?dzior? - dyrektora Archiwum Pa?stwowego w Zamo?ciu.

W czasie dyskusji, która wywi?za?a si? w trakcie spotkania, wielu uczestni

ków z g??bok? refleksj? wspomina?o burzliwe wydarzenia okresu stanu wojen

nego i PRL, dokonuj?c osobistej oceny wydarze? sprzed ?wier? wieku.

W sk?ad ekspozycji wesz?y plakaty, obwieszczenia wyborcze, informatory,
ulotki, odr?cznie pisane dokumenty. Eksponowane materia?y pochodzi?y ze

zbiorów Archiwum Pa?stwowego w Zamo?ciu, Ksi??nicy Zamojskiej oraz ze

zbiorów prywatnych.
W seminarium wzi??o udzia? ok. 50 osób, natomiast trwaj?c? miesi?c ekspo

zycj? zwiedzi?o ok. 300 osób.

We wrze?niu, w ramach trwaj?cych Europejskich Dni Dziedzictwa 2014 zre

alizowano wystaw? To?samo?? i odr?bno?? - dzieje miejscowo?ci Zamojszczy

zny. Mia?a ona na celu zaprezentowanie zbiorów regionalnych Ksi??nicy Za

mojskiej, przybli?enie historii, walorów geograficznych, turystycznych i przy

rodniczych powiatów i miast Zamojszczyzny, a tak?e w??czenie si? w obchody

Europejskich Dni Dziedzictwa, organizowanych w Polsce od ponad dziesi?ciu
lat. W 2014 odby?y si? pod has?em Dziedzictwo - ?ródlo to?samo?ci.

Materia?y eksponowane na wystawie pochodzi?y ze zbiorów Dzia?u Infor

macji, Bibliografii i Wiedzy o Regionie Ksi??nicy Zamojskiej. W?ród nich zna

laz?y si? ksi??ki, czasopisma, artyku?y z czasopism, dokumenty ?ycia spo?ecz

nego, mapy, plany, fotografie. Zosta?y one podzielone tematycznie wg powia
tów: zamojskiego, hrubieszowskiego, bi?gorajskiego, tomaszowskiego. Trwaj?

c? miesi?c wystaw? zwiedzi?o oko?o 200 uczestników.

Przypadaj?ca w listopadzie 2014 roku 55 rocznica ?mierci Zygmunta Klu

kowskiego by?a okazj? do zorganizowania przez Dzia? Informacji, Bibliografii
i Wiedzy o Regionie Ksi??nicy Zamojskiej, nosz?cy imi? Zygmunta Klukow

skiego, ekspozycji Zygmunt Klukowski (1885-1959), lekarz, bibliofil, historyk,

regionalista. Wystawa przybli?a?a sylwetk? autora pami?tników, kronikarza,
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mi?o?nika ksi??ek, a tak?e ?wiadka zbrodni hitlerowskich na Zamojszczy?nie
w procesie norymberskim.

Prezentowane na wystawie zbiory regionalne w postaci ksi??ek, czasopism,

artyku?ów z czasopism, dokumentów ?ycia spo?ecznego i fotografii przyczyni?y

si? do popularyzacji dorobku literackiego Zygmunta Klukowskiego i po?wi?co

nej mu literatury. Ekspozycj?, w czasie jej trwania, obejrza?o oko?o 200 osób.

Anna Rychter, Ksi??nica Zamojska

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

Sesja popularnonaukowa po?wi?cona

Zygmuntowi KIukowskiemu

W zwi?zku z przypadaj?c? w bie??cym roku 55 rocznic? ?mierci i 95 rocz

nic? przybycia do Szczebrzeszyna dra Zygmunta Klukowskiego, 22 pa?dzierni
ka 2014 r. w Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie odby?a si? konferen

cja popularnonaukowa upami?tniaj?ca te wydarzenia.

Spotkanie poprzedzi?o z?o?enie kwiatów przez delegacj? uczestników sesji
na grobie Zygmunta Klukowskiego. Burmistrzowi Szczebrzeszyna Marianowi

Mazurowi towarzyszy?a m?odzie? z Zespo?u Szkó? nr 2 im. Zygmunta Klukow

skiego w Szczebrzeszynie oraz Dariusz Górny
-

pomys?odawca i wspó?organi
zator konferencji.

Zygmunt Klukowski by? zwi?zany z Zamojszczyzn? przez 41 lat swojego

?ycia. W 1918 r. przyby? do Krasnobrodu, gdzie rozpocz?? praktyk? lekarsk?.
Ju? od 20 pa?dziernika 1919 roku na d?ugie lata zwi?za? si? ze Szczebrzeszy
nem. Mieszka? tu do 1959 r. W Szczebrzeszynie Z. Klukowski obj?? funkcj?

dyrektora Szpitala ?w. Katarzyny. Zawodowo lekarz, prywatnie spo?ecznik, bi

bliofil, organizator placówek kultury, z jego inicjatywy powsta?o 1926 r. Mu

zeum w Zamo?ciu, on te? doprowadzi?, w 1927 r., do przej?cia przez Zamojskie
Ko?o Mi?o?ników Ksi??ki Biblioteki Miejskiej w Zamo?ciu. Mia? te? du?y
udzia? w utworzeniu, w 1939 r., Biblioteki Miejskiej w Szczebrzeszynie. By?

wydawc? druków bibliofilskich, kronikarzem Zamojszczyzny i kolekcjonerem,

popularyzatorem kultury i wiedzy o ksi??ce, g?ównie w?ród m?odzie?y. Za dzia

?alno?? bibliofilsk? zosta? odznaczony Z?otym Krzy?em Zas?ugi, Srebrnym

Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury.
W czasie II wojny ?wiatowej w??czy? si? w dzia?alno?? konspiracyjn?, by?

?o?nierzem Zwi?zku Walki Zbrojnej, potem Armii Krajowej. Kierowa? Biurem

Informacji i Propagandy w Zamojskim Inspektoracie AK. By? lekarzem oddzia

?ów partyzanckich. Za leczenie ?o?nierzy podziemia grozi?a mu kara ?mierci.
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Gromadzi? ?wiadectwa z okresu okupacji: dokumenty ruchu oporu na Zamojsz

czy?nie, wspomnienia, dzienniki i relacje. Zebrany materia? opublikowa?
w czterech tomach Materia?ów do dziejów Zamojszczyzny w latach 1939-1944.

Jego dzienniki stanowi?y materia? dowodowy w jednym z procesów norymber
skich (w 1947 r.) tj. w procesie funkcjonariuszy G?ównego Urz?du Rasy
i Osadnictwa SS. By? ?wiadkiem oskar?enia w sprawie pacyfikacji Zamojszczy

zny. Redakcja .Pclityki" przyzna?a Klukowskiemu w 1959 r. nagrod? roku za

ksi??k? Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny 1939-1944, jako najwybitniejsze
dzie?o w dziedzinie najnowszej historii Polski.

Zygmunt Klukowski zmar? w szpitalu w Szczebrzeszynie w 1959 roku. Zo

sta? pochowany na miejscowym cmentarzu.

Zebranych na konferencji go?ci powita? dyrektor Miejskiego Domu Kultury
w Szczebrzeszynie S?awomir Kalita, nast?pnie g?os zabra? Burmistrz Marian

Mazur, mówi? o znaczeniu tej wielkiej postaci dla Szczebrzeszyna i Zamojsz

czyzny.

Konferencji towarzyszy?a wystawa dokumentów po?wi?conych dr. Zygmun
towi Klukowskiemu. Wyeksponowano na niej zdj?cia i dokumenty pochodz?ce
ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, Archiwum Pa?stwowego w Zamo

?ciu i Archiwum Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie.

Pierwsz? cz??? obrad rozpocz??o wyst?pienie dra Bogdana Szyszki nt. Dzia

?alno?? dra Zygmunta Klukowskiego w dziedzinie kultury regionalnej. Mówca,
w mistrzowski sposób, g?osi? o wp?ywie Zygmunta Klukowskiego na kszta?to

wanie si? ?ycia umys?owego i rozwój kultury Zamojszczyzny, a szczególnie

Szczebrzeszyna. Marzena Rosiak z Dzia?u Informacji Bibliografii i Wiedzy
o Regionie Ksi??nicy Zamojskiej w Zamo?ciu, w referacie Zygmunt Klukowski

i Teka Zamojska, przedstawi?a Zygmunta Klukowskiego jako redaktora regio

nalnego czasopisma o charakterze naukowym ukazuj?cego si? w okresie mi?

dzywojennym. O znaczeniu tej wielkiej postaci dla regionu i Szczebrzeszyna
mówi? jego przyjaciel Aleksander Przysada w referacie Dr Zygmunt Klukowski

we wspomnieniach Aleksandra Przysady. Autor wypowiedzi jednocze?nie pro

mowa? swoj? najnowsz? ksi??k? Szczebrzeszyn - miasto bogate histori? i lud?mi.

Cz??? drug? obrad rozpocz?? dr Arkadiusz Adamczuk - kierownik Oddzia?u

Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w Lublinie. Wyst?pienie

Spu?cizna archiwalna dra Zygmunta Klukowskiego w Bibliotece Uniwersytec

kiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odnosi?o si? do zbiorów gromadzo

nych pieczo?owicie przez ca?e ?ycie tej niepospolitej postaci. W?ród nich znaj

dowa?y si? r?kopisy dotycz?ce dziejów Zamojszczyzny, m in. Zbrodnie hitle

rowskie na Zamojszczy?nie (Warszawa 1947), ekslibrysy w?asno?ciowe, ksi?ga

go?ci, korespondencja, fotografie, usystematyzowane zbiory dokumentów

?ycia spo?ecznego oraz teki po?wi?cone np. szpitalowi w Szczebrzeszynie,
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posiedzeniom redakcji "Teki Zamojskiej", Zamo?cianom czy znakom wodnym

papierni Ordynacji Zamojskiej.
Na zako?czenie zaprezentowa? si? Dariusz Górny, inicjator ca?ego przed

si?wzi?cia. Przedstawi? on obszernie Elementy biografii dr. Zygmunta Klukow

skiego. Wypowied? odnosi?a si? do dzieci?stwa, ?ycia rodzinnego, okresu stu

denckiego, obejmowa?a dot?d ma?o znane niuanse ?yciorysu doktora. Mówca

dokona? tak?e podsumowania sesji.
Patronat medialny nad przedsi?wzi?ciem obj?li: Radio Lublin, "Kronika Ty

godnia", Katolickie Radio Zamo?? i portal informacyjny szczebrzeszyn.info.

Sesja o spu?ci?nie pozostawionej przez dra.Klukowskiego zgromadzi?a oko

?o 50 uczestników. Konferencji towarzyszy?a wystawa dokumentów po?wi?co

nych dr. Zygmuntowi Klukowskiemu. Wyeksponowano na niej zdj?cia i doku

menty pochodz?ce ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, Archiwum

Pa?stwowego w Zamo?ciu i Archiwum Uniwersytetu Jagiello?skiego w Kra

kowie. Ekspozycj? mo?na by?o ogl?da? tak?e po zako?czeniu konferencji.

Marzena Rosiak, Ksi??nica Zamojska

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

IV Zamojski Festiwal Ksi??ki

W dniach 8-10 maja 2014 r., po raz czwarty, odbywa? si? Zamojski Festiwal

Ksiq?ki. Organizatorem tego wydarzenia, podobnie jak w latach poprzednich

by?a Ksi??nica Zamojska im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu.

Celem festiwalowych przedsi?wzi?? by?a promocja ksi??ki i popularyzacja

czytelnictwa, a jego program zawiera? ró?norodne formy aktywno?ci intelektu

alnej, do udzia?u w których zaproszeni zostali wszyscy
- dzieci, m?odzie?, osoby

doros?e.

Tematem przewodnim obecnej edycji Festiwalu - z racji obchodzonego Ro

ku Czytelnika by?o zwrócenie uwagi na odbiorc? ksi??ki oraz tych wszystkich,

którzy ksi??ce s?u?? i przyczyniaj? si? do jej powstawania i popularyzacji. Sze??

i pó? wieku temu, 12 maja 1364 roku, król Kazimierz Wielki ustanawiaj?c Stu

dium Generale, tj. pó?niejsz? Akademi? Krakowsk? - obecnie Uniwersytet Ja

giello?ski, w akcie za?o?ycielskim, w?ród pracowników uczelni wymieni? sta

tionarii, czyli tych którzy organizowali wytwarzanie i udost?pnianie ksi?g,
wówczas jeszcze r?kopi?miennych. U?ywaj?c wspó?czesnych poj??, byli to -

nikt inny jak wydawcy, ksi?garze i bibliotekarze. St?d te?, zasadnym wyda?o si?

by w?ród festiwalowych dzia?a? zaakcentowa? znaczenie tych profesji dla roz

woju edytorstwa i czytelnictwa w Polsce. Temu celowi, bezspornie, s?u?y?o spo

tkanie ze znanym typografem, redaktorem i poligrafem Andrzejem Tomaszewskim.

Dobra tre?? w pi?knej formie - tak brzmia? tytu? jego wyk?adu, podczas którego
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poruszy? problem estetyki i projektowania oraz techniczn? stron? powstawania
i wydawania ksi??ek. Uczestnicy spotkania mogli równie? obejrze? publikacje

przygotowane i wydane wed?ug jego projektu i jego nak?adem. Podobnej tematyce

po?wi?cony zosta? równie? wyk?ad historyka sztuki dr. Piotra Kondraciuka z Mu

zeum Zamojskiego. Pos?uguj?c si? przygotowan? przez siebie prezentacj? mówi? on

o Edytorstwie ksiq?kowym w okresie baroku na przyk?adzie druków Akademii Za-
.

mojskiej.
Z kolei, podczas uroczystej inauguracji IV Zamojskiego Festiwalu Ksiq?ki

szczególn? uwag? zwrócono na odbiorc? ksi??ki - czytelnika oraz inne osoby
i instytucje zaanga?owane w dzia?alno?? zamojskich bibliotek w 2013 roku. Karty

Honorowego Czytelnika otrzymali Prezydent Zamo?cia Marcin Zamoyski, Prze

wodnicz?cy Rady Miasta Zamo?? Jan Wojciech Matwiejczuk oraz Henryk Matej -

Starosta Powiatu Zamojskiego. W?ród najaktywniejszych czytelników nagrodami

ksi??kowymi uhonorowano m.in. ca?? czytaj?ca rodzin? Malickich (Ew? i Roberta,

Mart?, Magd? i Micha?a) oraz Halin? Kowal, Krzysztofa Ha?ona i Piotr M?ynarskie

go
- równie? za ich systematyczne uczestnictwo w bibliotecznych wydarzeniach

literackich. Podzi?kowania za dobr? wspó?prac? z bibliotek? otrzyma?y osoby pry

watne (m.in.: Izabela Winiewicz-Cybulska, Krzysztof Wróblewski, Janina G?sio

rowska, Janusz Siek) oraz instytucje (w?ród nich: Spó?dzielnia Mieszkaniowa

im. W. ?ukasi?skiego i Spó?dzielnia Mieszkaniowa im. Jana Zamoyskiego w Za

mo?ciu, Zak?ad Gospodarki Lokalowej, Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku,

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Paw?a II w Zamo?ciu, PGE

Dystrybucja SA w Zamo?ciu, Zespó? Lubelskich Parków Krajobrazowych). Pod

czas festiwalowej gali nie zabrak?o, z racji przypadaj?cego Dnia Bibliotekarza, po

dzi?kowa? dla aktywnie i twórczo dzia?aj?cych zawodowo pracowników Ksi??nicy

Zamojskiej. U?wietnieniem tego uroczystego majowego popo?udnia by? pokaz filmu

Biec w stron? Ty oraz spotkanie z Hank? Bruli?sk?, aktork?, autork? scenariusza

i re?yserk? filmu. Obraz, z gatunku filmów nie?atwych, o nieco zagmatwanej fabule,

na?adowany metaforycznie, opowiadaj?cy o zmaganiach g?ównej bohaterki (pisarki)

Inny z sam? sob? i z w?asn? wra?liwo?ci?, sta? si? dla ogl?daj?cych zach?t? do zg??
biania prawdy o sobie, o tym co w ?yciu wa?ne i refleksji - w któr? stron? skierowa?

ten swój w?asny, poszukuj?cy bieg.
W?ród festiwalowych wydarze? mia?o miejsce tak?e spotkanie autorskie Kariny

Pomorskiej, zamojskiej pisarki, autorki poezji, opowiada? i tekstów piosenek.
W rozmowie z ni? uczestniczy?a m?odzie? z Zespo?u Szkó? Ponadginmazjalnych
nr 4 w Zamo?ciu oraz m?odzie? gimnazjalna, która specjalnie na Festiwal przyjecha
?a z Bi?goraja. Podobnie jak wszyscy inni odwiedzaj?cy bibliotek? podczas festiwa

lowych dni, równie? i oni ch?tnie uczestniczyli w literackich ?amig?ówkach Czy
znasz klasyczne dzie?a literatury i ich autorów. By?y one dobr? okazj? nie tylko

zdobycia nagród-niespodzianek, ale tak?e przypomnienia nieco zapomnianych

lektur, ich autorów i bohaterów.
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Ostatni dzie?, tradycyjnie, zarezerwowany zosta? wy??cznie dla naj m?odszych.
W za?o?eniach mia? on przebiega? zupe?nie inaczej ni? by?o. Z powodu deszczu

nale?a?o zrezygnowa? z planowanej wcze?niej plenerowej opcji imprezy Czytanie

??czy pokolenia i przenie?? j? pod dach, czyli do sali zabaw Oddzia?u dla Dzieci

i M?odzie?y. Go?ciem specjalnym by?a Gra?yna Ruszewska-Lutos?awska - dzienni

karka Radia Lublin, tak?e autorka s?uchowisk radiowych, scenariuszy teatralnych
i dwóch ksi??ek dla dzieci, obsypanych licznymi nagrodami. Zanim si? pojawi?a,

uczestnicy mieli okazj? wys?ucha? trzech bajek ze zbioru Wielkie zmiany w du?ym
lesi? jej autorstwa. By?y to trzy le?ne opowie?ci: o Panu Horacym Biedronce, o Za

j?cu Ambro?ym i o Je?u Boles?awie, czytane z podzia?em na role przez s?uchaczki

Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Czytanie przeplatane by?o zabawami

plastycznymi, ruchowymi i literackimi, które oprócz bibliotekarzy pracuj?cych w

oddziale dla dzieci, prowadzili bibliotekarze z filii bibliotecznych nr 2 i 5. Pierwszy
z utworów sta? si? inspiracj? do przygotowania biedronkowych nakry? g?owy. Gdy
na sal? wesz?a autorka czytanych tekstów zobaczy?a g?szcz biedronek. W czerwo

nych opaskach w czarne kropeczki na g?owie siedzia?y nawet czytaj?ce panie. Ta

kim przywitaniem autorka by?a mile zaskoczona. Wkrótce tak?e zosta?a "biedron

k?". Spotkanie by?o niezwykle inspiruj?ce, a pisarka prowadzi?a go w formie dialo

gu z publiczno?ci?, zwracaj?c si? do dzieci, rodziców, s?uchaczek WTW

i bibliotekarzy. Przywioz?a ze sob? tak?e swoj? drug? ksi??k? Leon i kotka, czylijak
rozumie? mow? zegara, któr? przeczyta?a zebranym.

Impreza by?a kameralna, przebiega?a w ciep?ej, rodzinnej atmosferze, co by?o
zarówno zas?ug? otwarto?ci autorki, jak te? aktywno?ci seniorek, które tryska?y

energi?, humorem i i?cie babcin? ?yczliwo?ci?.
IV Zamojskiemu Festiwalowi Ksi??ki towarzyszy?a wystawa O ilustracji ksi??

kowej prezentuj?ca dorobek twórczy artystów reprezentuj?cych polsk? szko?? ilu

stracji. Eksponowane publikacje ksi??kowe (ze zbiorów Ksi??nicy Zamojskiej)

przedstawia?y ilustracje m.in. autorstwa Jana Marcina Szancera, Henryka Toma

szewskiego, Zbigniewa Rychlickiego, Olgi Siemaszko, Bogdana Butenko i Józefa

Wilkonia. Dodatkow? atrakcj? dla ogl?daj?cych by?a ekspozycja 18 oryginalnych

ilustracji autorstwa Janusza Stannego, wypo?yczonych na t? okoliczno?? z Biura

Wystaw Artystycznych - Galeria Zamojska.

Tradycyjnie, program festiwalowych wydarze? dope?nia? Kiermasz Ksi??ki

U?ywanej. Odbywa? si? on w scenerii starych rekwizytów, zwi?zanych zarówno

z ksi??k? i bibliotek? oraz (jak przysta?o na "komercyjne" dzia?anie) z liczeniem

zysków. Wyj?tkow? gratk? (ksi??kow? abolicj?) przygotowali?my dla tzw. d?u?ni

ków biblioteki. Mogli oni podczas festiwalowych dni zwróci? przetrzymane zbiory
bez pobierania od nich kar.

Joanna Ko?tun, Halina Zieli?ska, Ksi??nica Zamojska

--------?.<>.---------
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Narodowe Czytanie Trylogii w Zamo?ciu

W godzin dwie pó?niej zagrzmia?y dzia?a z sza?ców szwedzkich, a zamojskie
odpowiedzia?y im z równ? si??. Ca?y Zamo?? okryl si? dymem, jakby chmur?

niezmiern?, lecz raz po raz ?yska?o w owej chmurze i grzmot hucza? nieustan

ny(...). Dobrze - mówi?- niech?e pal?. My mamy dach nad g?ow?, ale im rych?o
za ko?nierz naleci. Tym fragmentem, opisuj?cym bitw? o Zamo??, pochodz?
cym z trzeciego tomu Potopu rozpocz?li?my Narodowe Czytanie Trylogii Hen

ryka Sienkiewicza w Zamo?ciu.

Podobnie jak w wielu innych miastach i mniejszych miejscowo?ciach w Pol

sce, w sobot? 6 wrze?nia 2014 roku o godz. 1100 na Rynku Wielkim w Zamo

?ciu rozpocz??a si? trzecia edycja ogólnopolskiej kampanii zainicjowanej przez

Prezydenta RP Bronis?awa Komorowskiego. W swoim przes?aniu przygotowa

nym na t? okoliczno?? zach?ca? m.in. do powtórnego prze?ywania przygód sien

kiewiczowskich bohaterów, a przede wszystkim do próby odczytania tekstu po

wie?ci na nowo, by zada? mu wspó?czesne pytania, zastanowi? si? nad tym, co

mówi nam dzi? o Polsce i Polakach.

Przygotowuj?c zamojskie wydanie przedsi?wzi?cia, którego organizatorem

by?a Ksi??nica Zamojska, zwrócili?my si? do Szko?y Podstawowej nr 2 w Za

mo?ciu nosz?cej imi? Henryka Sienkiewicza, z pro?b? o wspó?udzia? w tym

wydarzeniu. Nie trzeba by?o d?ugo przekonywa?, wspó?praca z Andrzejem Mo

rawskim, dyrektorem Szko?y okaza?a si? czyst? przyjemno?ci?. Od razu pad?y
konkretne propozycje w??czenia si? ca?ej spo?eczno?ci szko?y

- uczniów, nau

czycieli i dyrekcji w to wydarzenie. Bez trudu powsta? te? scenariusz jego za

sadniczej cz??ci, bo jak wiadomo - g?ównym za?o?eniem kampanii jest przede

wszystkim w??czenie jak najwi?kszej liczby osób w akcj? publicznego czytania

polskich dzie? literatury.
Tak wi?c po odczytaniu inauguruj?cego fragmentu, w i?cie aktorskim wyko

naniu Prezydenta Zamo?cia Marcina Zamoyskiego, m?odzie? szkolna przedsta
wi?a moment wr?czenia Henrykowi Sienkiewiczowi Nagrody Nobla. By? król

i królowa Szwecji, byli przedstawiciele Akademii Szwedzkiej, odczytany zosta?

fragment laudacji wyg?oszonej w ·1905 roku oraz przemówi? sam laureat, wyg?a

szaj?c pami?tne s?owa: Jednak?e zaszczyt ten, cenny dla wszystkich, o ile? jesz
cze cenniejszym by? musi dla syna Polski! (..) G?oszono j? umar??, a oto jeden
z tysi?cznych dowodów, ?e ona ?yje! (. . .) G?oszono j? niezdoln? do my?lenia
i pracy, a oto dowód, ?e dziala! (...) G?oszono j? podbit?, a oto nowy dowód,

?e umie zwyci??a?!

Nast?pnie rozpocz??o si? czytanie fragmentów pierwszej cz??ci tryptyku

powie?ciowego - Ogniem i mieczem. Lektorami byli na przemian uczniowie SP

nr 2 oraz s?uchacze Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Po?egnaniem
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tej cz??ci Trylogii by?a Dumka na dwa serca, w przepi?knym wykonaniu jednej
z uczennic.

W dalszej cz??ci wybrzmia?y fragmenty kolejnych tomów - Potopu i Pana

Wo?odyjowskiego. Do czytaj?cych seniorów i m?odzie?y ze SP nr 2 do??czyli
m?odzie? ze Gimnazjum nr 7 i SP nr 10 w Zamo?ciu. Literackiej przygodzie
da?a si? te? porwa? m?odzie? z Zespo?u Szkó? Ponadgimnazjalnych nr 5 w Za

mo?ciu. Z pi?knym j?zykiem sienkiewiczowskich powie?ci, cho?by przez chwi

l?, postanowi?y zmierzy? si? osoby z publiczno?ci, w?ród której nie zabrak?o

turystów, w?a?nie spaceruj?cych po Rynku Starego Miasta.

W dalszym ci?gu, czytanie przeplatane by?o krótkimi scenkami w wykona
niu m?odych artystów. Publiczno?? cieszy?a ucho rubasznym humorem j?zyka
sienkiewiczowskich postaci, dla oka za? przyjemno?ci? by?y tak?e epokowe

stroje, w które ubrani byli m?odzi wykonawcy.
Podobnie jak w latach ubieg?ych, oprócz czytania trwa?o równie? stemplo

wanie, okoliczno?ciow? piecz?ci?, ksi??ek przyniesionych ze sob?. Jak pó?niej
- "wie?ci miejskie donios?y" - z pobliskich ksi?gar? znikn??y nie tylko egzem

plarze Potopu, Ogniem i mieczem, Pana Wo?odyjowskiego, ale tak?e wszystkie
inne ksi??ki naszego pierwszego, literackiego noblisty. "Sprawcami" tych uda

nych zakupów byli g?ównie przypadkowi uczestnicy Narodowego Czytania.

Piecz?? by?a jedna, nic wi?c dziwnego, ?e ustawi?a si? spora kolejka. Ale ocze

kiwanie - te? by?o przyjemno?ci?, zw?aszcza, ?e pogoda - jak zamówiona. S?o?

ce, b??kit nieba, t?o zamojskiego ratusza i zabytkowe schody s?u??ce za scen?

dla czytaj?cych - wszystko to dope?ni?o ca?o?ci tego widowiskowego, promuj?

cego czytelnictwo, wydarzenia.

Halina Zieli?ska, Ksi??nica Zamojska

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

Inicjatywy Ksi??nicy Zamojskiej
na rzecz 20 rocznicy ustanowienia

Mi?dzynarodowego Dnia Rodzin

W 2014 r. przypada?a 20 rocznica Mi?dzynarodowego Dnia Rodzin ustano

wionego przez Organizacj? Narodów Zjednoczonych. To ?wi?to by?o okazj? do

refleksji nad ?yciem rodzinnym, mobilizacj? do dzia?a? na rzecz rodzin i w part

nerstwie z rodzinami, a tak?e do przypomnienia, jak istotna jest równowaga

mi?dzy ?yciem zawodowym i rodzinnym oraz jak wa?ne s? dobre relacje mi?

dzy pokoleniami. Wydarzenia i inicjatywy, które towarzyszy?y obchodom, by?y
czasem wspólnej rado?ci i wspólnego budowania dobrego klimatu dla rodzin

w Polsce.
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W ramach szerokiego Programu Polityki Rodzinnej Dobry Klimat dla Ro

dziny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronis?aw Komorowski z ma??onk?

obj?li honorowym patronatem tegoroczne obchody Mi?dzynarodowego Dnia

Rodzin. Ponad 250 inicjatyw zosta?o obj?tych Patronatem Pary Prezydenckiej.
W?ród nich znalaz?y si? tak?e przedsi?wzi?cia zg?oszone przez Ksi??nic? Za

mojsk?, tj. program ph. Obraz rodziny w twórczo?ci literackiej iplastycznej czy

telników Ksi??nicy Zamojskiej, obejmuj?cy konkursy Rodzina - tu ka?dy ma

swoje miejsce i Rodzina w literaturze.

Konkurs literacko-plastyczny Rodzina - tu ka?dy ma swoje miejsce, adreso

wany by? do osób niepe?nosprawnych, spo?ecznie wykluczonych (osadzonych),

przebywaj?cych w domach dziecka oraz seniorów. Jego organizatorem by?
O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych Ksi??nicy Zamojskiej. Celem kon

kursu by?o podkre?lenie roli rodziny w rozwoju i wychowaniu cz?owieka oraz

stworzenie mo?liwo?ci osobom niepe?nosprawnym i zagro?onym wykluczeniem

spo?ecznym do podzielenia si? swoimi wspomnieniami i marzeniami na temat

rodziny. Na konkurs wp?yn??y 124 prace, od osób indywidualnych oraz z 16 insty

tucji z naszego regionu. Ocenie poddano 19 prac literackich i 105 prac plastycznych.
W uroczystym podsumowaniu konkursu 21 maja 2014 r. wzi??o udzia? ok.

100 osób. Imprez? otworzy?a dyrektor Ksi??nicy Zamojskiej Danuta Kawa?ko,
konkurs podsumowa?a Danuta Wójcik, kierownik O?rodka Czytelnictwa Nie

pe?nosprawnych. W spotkaniu wzi?li udzia? laureaci wraz z opiekunami, cz?on

kowie komisji konkursowych, m.in. nauczyciele z instytucji wspó?pracuj?cych
z OCN, pracownicy Dzia?u Udost?pniania Ksi??nicy Zamojskiej. Spotkanie

zako?czy? monta? muzyczny "Nie ma jak u mamy" przygotowany przez zespó?

"Sitanianie", pod kierownictwem Pani Ireny Du?y?skiej. Prace laureatów eks

ponowane by?y na wystawie pokonkursowej w bibliotece, w okresie 14 maja -

30 czerwca 2014 r.

Konkurs literacki Rodzina w literaturze adresowany by? do czytelników bi

bliotek Ksi??nicy Zamojskiej - m?odzie?y powy?ej 16 roku ?ycia oraz osób do

ros?ych. Organizacj? konkursu podj?li pracownicy Wypo?yczalni G?ównej. Ce

lem by?o zaakcentowanie obchodów 20 rocznicy Mi?dzynarodowego Dnia Ro

dzin, podkre?lenie warto?ci rodziny oraz promowanie czytelnictwa w?ród m?o

dzie?y i osób doros?ych, zw?aszcza skierowanie ich zainteresowa? na tematyk?

rodziny w literaturze pi?knej i popularnonaukowej.
Zadaniem uczestników by?o napisanie tekstu literackiego po?wi?conego ro

dzinie, na podstawie przeczytanej ksi??ki. Pomoc? móg? by? tak?e kanon lektur

do??czony do regulaminu. Próg trudno?ci okaza? si? wysoki, na konkurs wp?y

n??y 3 prace literackie. Komisja konkursowa wytypowa?a do nagrody jedn?
z nich oraz przyzna?a dwa wyró?nienia.
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Podsumowanie konkursu i wr?czenie nagród odby?o si? w 11 grudnia 2014 r.

w czasie Zamojskiej Biesiady Literackiej z udzia?em Pana Piotra Kupczaka, poe

ty, regionalisty, który podj?? gaw?d? Nasze historie rodzinne - temat tabu?

Konkurs plastyczny Rodzina - zdrowy wybór przygotowany zosta? w ramach

projektu "Czytam! Rysuj?! Wiem!" dofinansowanego przez Urz?d Miasta Za

mo??. Koordynatorem projektu, którego partnerami by? Oddzia? dla Dzieci

i M?odzie?y oraz biblioteki filialne by?a El?bieta Szczurek, kierownik Filii Bi

bliotecznej nr 2. Do udzia?u zaproszono uczniów zamojskich szkó? podstawo

wych klas IV-VI oraz zamojskich gimnazjów. Celem konkursu by?o promowa

nie sp?dzania czasu wolnego z rodzin?, przedstawianie w?a?ciwych wzorców

zachowa? w rodzinie, kszta?towanie asertywnych postaw wobec uzale?nie? oraz

ukazanie roli rodziny jako pozytywnej warto?ci w ?yciu m?odego cz?owieka.

Komisja konkursowa podda?a ocenie 127 prac plastycznych: Wr?czenie nagród
i podsumowanie konkursu odby?o si? 12 grudnia 2014 r. Nagrodzone i wyró?nione

prace mo?na by?o ogl?da? na wystawie ph. Wybieram rodzin?. Wspania?ym ak

centem podsumowania by? spektakl Mur w wykonaniu m?odzie?y szkolnej.

Edyta Wójcik, Ksi??nica Zamojska

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

W ?wiecie ciszy

O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych Ksi??nicy Zamojskiej od kilku

lat organizuje seminaria przybli?aj?ce czytelnikom i u?ytkownikom biblioteki

problemy osób niepe?nosprawnych. Odbywaj? si? one pod wspólnym has?em

Budowanie przyjaznego ?wiata dla osób niepelnosprawnych. We wrze?niu

2011 r. seminarium zapozna?o uczestników ze struktur? organizacyjn? Polskie

go Zwi?zku Niewidomych i problemami zjakimi osoby niewidome borykaj? si?
na co dzie?. Zasadniczym jednak celem by?o przybli?enie nowoczesnych tech

nik i metod u?atwiaj?cych im ?ycie, szczególnie audiodeskrypcji (werbalny opis
tre?ci wizualnych osobom niewidomym). W maju 2012 r. seminarium przebie

ga?o pod has?em Biblioteka w s?u?bie osobom specjalnej troski i dotyczy?o

szczególnie osób starszych: psychologicznego obrazu staro?ci, dzia?alno?ci

Ksi??nicy Zamojskiej w ich ?rodowisku oraz rozwoju uniwersytetów trzeciego
wieku na przyk?adzie Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Seminarium

Komunikacja alternatywna i wspomagaj?ca. Czytelnictwo w?ród osób z pro

blemami w porozumiewaniu si?, odby?o si? w pa?dzierniku 2013 r. Dotyczy?o

alternatywnych i wspomagaj?cych metod komunikacji w?ród osób s?ysz?cych,
ale niemówi?cych. Rozpocz??o si? inscenizacj? teatraln? Kogut, kwoka i kurcz?
ta w re?yserii Barbary Ró?a?skiej, Iwony Dudy i scenografii Jacentego Pietrasia.
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Wykonawcami i przygotowuj?cymi t? inscenizacj? by?y dzieci niemówi?ce
i nauczyciele z Zespo?u Niepublicznych Szkó? Specjalnych Krok za Krokiem.

Uczestnicy spotkania mogli zobaczy?, jak wygl?da komunikacja alternatywna
w praktyce, poniewa? wykonawcy oprócz gestów i mimiki, u?ywali komunika

torów (urz?dze? wspomagaj?cych mow?).
Seminarium W ?wiecie ciszy, które zosta?o zorganizowane 22 pa?dziernika

2014 r. by?o po?wi?cone osobom g?uchym i g?uchoniemym. Pierwszy wyk?ad
Osoby g?uche i g?uchonieme w?ród nas przeprowadzi?a Leontyna Pupiec - eks

pert, t?umacz i wyk?adowca j?zyka migowego na Katolickim Uniwersytecie Lu

belskim i Uniwersytecie Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie. Swoje wyst?

pienie opar?a na w?asnych do?wiadczeniach, zdobytych w prywatnych kontak

tach z g?uchoniemymi i z pracy w ich ?rodowisku. Cz?owiek g?uchy ma utrud

niony kontakt z otaczaj?cym ?wiatem. Ubytki s?uchu nie pozwalaj? mu na nor

malny rozwój mowy ustnej wi?c nie mo?e si? ni? pos?ugiwa? i nie rozumie jej
tak?e na drodze odczytywania z ust rozmówcy. U?atwieniem w komunikacji
osób g?uchoniemych pomi?dzy sob? i z otoczeniem jest j?zyk migowy i migany.

J?zyk migowy to ogó? znaków manualno-mimicznych u?ywany przez g?ucho

niemych do porozumiewania si? mi?dzy sob?. Jego integraln? cz??ci? jest alfa

bet palcowy czyli zestaw znaków, pokazywanych palcami, oznaczaj?cych po

szczególne litery alfabetu, liczby g?ówne i porz?dkowe. J?zyk migany natomiast

wykorzystuje znaki migowe jako ilustracj? wypowiedzi s?ownych. Powstaje
w ten sposób migana odmiana j?zyka ojczystego. J?zyk migany stosuje si? zaw

sze razem z j?zykiem mówionym. Na pro?b? uczestników spotkania, referentka,

prowadzi?a wyk?ad mówi?c i migaj?c, czyli j?zykiem miganym.
Dorota Szeptuch, asystent do spraw osób niepe?nosprawnych przy Miejskim

Centrum Pomocy Rodzinie w Zamo?ciu, rozwin??a temat Opieka psychospo
?eczna nad osobami g?uchymi i g?uchoniemymi w Zamo?ciu i powiecie zamoj
skim. Zwróci?a uwag? na niedostateczne przygotowanie urz?dników do obs?ugi
osób g?uchoniemych. Ich brak kompetencji w tym zakresie powoduje wiele nie

porozumie? i przykrych sytuacji, które przede wszystkim dotykaj? g?uchonie

mego interesanta. Niemo?liwe jest za?atwienie jakiejkolwiek sprawy bez obec

no?ci t?umacza. Wed?ug referentki sytuacja psychospo?eczna osób g?uchych
i g?uchoniemych w Zamo?ciu i powiecie nie jest dostateczna.

Barbara Grabowska, pracownik Ksi??nicy Zamojskiej im. S. K. Zamoyskie

go w Zamo?ciu mówi?a na temat Moje do?wiadczenia z j?zykiem migowym.
Uczestnictwo osób g?uchoniemych w kulturze. Prelegentka podzieli?a si? swoimi

wra?eniami po przebytym kursie j?zyka migowego, przeznaczonym dla pra

cowników s?u?b spo?ecznych. Przybli?y?a podstawowe zasady kulturalnego za

chowania si? wobec osób g?uchoniemych. Podkre?li?a, ?e najwa?niejsze w kon

taktach z nimi jest zachowanie spokoju, cierpliwo??, ?yczliwo?? i pozytywne na

stawienie. Ponadto zwróci?a uwag? na osi?gni?cia g?uchoniemych w dziedzinie
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tworzenia kultury i aktywnego w nIeJ uczestnictwa. Nale?y tu wspornruec

o dzia?alno?ci grupy M?odzi Migaj? Muzyk?, która tworzy teledyski i interpretu

je muzyk? w polskim j?zyku migowym, a tak?e o twórczo?ci literackiej Petro

neli Paw?owskiej - nies?ysz?cej poetki i nowelistki.

W spotkaniu uczestniczy?y osoby doros?e, studenci i m?odzie? ponadgimna

zjalna. Seminarium przybli?y?o osobom zdrowym problemy kolejnej grupy osób

niepe?nosprawnych, tym razem g?uchych i g?uchoniemych. Mamy nadziej?, ?e

przyczyni?o si? ono do wzrostu tolerancji i akceptacji, której potrzebujemy

wszyscy, a szczególnie osoby niepe?nosprawne.

Danuta Wójcik, Iwona Bylina, Ksi??nica Zamojska

---------+<>+---------
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IclRELACJE
Biblioteka w czasie - czas w bibliotece

W dniach 25 - 26 wrze?nia 2014 r. w Lublinie odby?a si? ogólnopolska kon

ferencja naukowa ph. Biblioteka w czasie - czas w bibliotece. Konferencja zosta

?a przygotowana i zorganizowana przez Bibliotek? G?ówn? UMCS, a wpisa?a si?
w ogólne obchody 70-lecia powstania Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej.

Ju? pierwsze chwile pobytu na konferencji przynios?y mnóstwo wra?e?

i nowych znajomo?ci. Sprawy organizacyjne tj. rejestracja uczestników, pobie
ranie materia?ów informacyjnych, sprawy zwi?zane z zakwaterowaniem czy

wy?ywieniem przebieg?y sprawnie i szybko. Mnóstwo nowych twarzy, niezna

nych osób, ka?dy przej?ty. Ale zdarza?y si? chwile bardzo mi?e, zaskakuj?ce,

gdy nagle w t?umie rozpoznajemy kogo? znajomego, spotkanego ju? gdzie?

wcze?niej, mo?e na jakim? szkoleniu czy innej bibliotekarskiej imprezie.

Oficjalne rozpocz?cie konferencji odby?o si? w Auli im. Prof. Leona Kacz

marka w nowym gmachu Wydzia?u Humanistycznego UMCS. Uczestników

powita? dyrektor Biblioteki G?ównej UMCS dr Bogus?aw Kasperek, który zdra

dzi?, i? do pomys?u zorganizowania tak wielkiej konferencji podchodzi? z pewn?

nie?mia?o?ci?, ale odzew przerós? jego naj ?mielsze oczekiwania. Nast?pnie g?os
zabra? prof. dr Ryszard D?bicki, prorektor do spraw bada? naukowych. W swo

im wyst?pieniu, oczywi?cie oprócz bardzo mi?ych s?ów powitania i podzi?ko
wa? za wspania?y pomys? organizacji konferencji, podkre?li? bardzo wa?n? rol?
bibliotek. Czas sp?dzony w bibliotece zawsze dawa? podstawy do nauki, do

rozwoju, bo to czas sp?dzany w?ród warto?ci. Prof. D?bicki podkre?la? szcze

góln? rol? bibliotek akademickich, przedstawi? krótk? histori? UMCS, jego bar

dzo wysoki poziom bada? naukowych, rozbudow? bazy dydaktycznej i nauko

wej. Cho? oczywi?cie, jak wi?kszo?? szkó? wy?szych i UMCS boryka si?
z trudno?ciami, a jedn? z nich jest malej?ca liczba studentów, zwi?zana g?ównie
z przemianami demograficznymi w naszym kraju.

Nast?pnie go?ci powita?a prof. UMCS dr hab. Maria Juda, dyrektor Instytutu
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej tej?e uczelni. W swoim wyst?pieniu

podkre?li?a "pojemno??" formu?y konferencji, z jednej strony mamy perspekty

w? historyczn? (tematy konferencji zwi?zane ze zbiorami rodowymi, bibliote

kami królewskimi), a z drugiej perspektyw? wspó?czesn?: dzia?alno?? bibliotek

w zmieniaj?cym si? spo?ecze?stwie, zmiana potrzeb czytelniczych odbiorców,

informatyzacja i hybrydyzacja bibliotek. Uwaga zosta?a skierowana te? na pra

cowników bibliotek, przed którymi staj? coraz nowsze zadania, wymagaj?ce nie

jednokrotnie swoistego "przepracowania" i zmiany podej?cia do swojego zawodu.
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Mówczyni zauwa?y?a równie?, ?e konferencja zdo?a?a zgromadzi? bibliotekarzy

wszystkich typów bibliotek, zarówno akademickich, naukowych, pedagogicz

nych ale i publicznych ró?nych szczebli - wojewódzkich, miejskich i powiato

wych z ca?ej Polski.

Po oficjalnych wyst?pieniach odby?a si? pierwsza z zaplanowanych sesji

ph. Biblioteka w perspektywie kulturowej. Sesja ta by?a ogólna, skierowana do

wszystkich uczestników konferencji, dopiero po obiedzie pierwszego dnia ca

?o?? konferencji zosta?a podzielona na dwa panele. Ka?dy z uczestników móg?

wi?c dowolnie wybiera? sobie tematy referatów, których chcia? wys?ucha?. Ja

zdecydowa?am si? na panele Biblioteka w perspektywie czasowej i Czas w bi

bliotece. Dlatego niniejsze omówienie b?dzie dotyczy?o tylko referatów z tych

sesji.
Pierwsza cz??? konferencji zosta?a po?wi?cona na referaty skupiaj?ce si?

bardziej na historii bibliotek i ich zbiorów. Jako pierwszego wys?uchali?my re

feratu prof. dr hab. Anny Kamler (UW, Instytut Informacji Naukowej i Studiów

Bibliologicznych) nt. Polskie biblioteki królewskie. Prelegentka przedstawi?a

histori? ksi?gozbiorów królewskich Jagiellonów i Wazów, a jej g?ównym mot

tem by?o stwierdzenie, ?e ka?da biblioteka jest cz??ci? dziedzictwa narodowego.

Dlatego tak wa?ne s? polskie biblioteki królewskie. Pierwszym prawdziwym
mi?o?nikiem ksi??ek by? Zygmunt August, cho? ju? jego ojciec Zygmunt Stary

rozpocz?? gromadzenie ksi??ek (mia? ich 79 vol.), to jednak króla Zygmunta

Augusta uwa?a si? za pierwszego prawdziwego bibliofila. Jego ksi?gozbiór li

czy? ok. 4 000 vol. Tak?e zawód bibliotekarza zdecydowanie zyska? na warto?ci

- osobistym sekretarzem i bibliotekarzem Zygmunta Augusta by? ?ukasz Gór

nicki, poeta, pisarz polityczny, autor Dworzanina polskiego. Trzonem zbioru

królewskiego by?y ksi??ki z zakresu prawa, teologii, modlitewniki, ale i dzie?a

z astronomii, astrologii czy alchemii. O tym, ?e król ksi??ki nie tylko gromadzi?
ale i czyta?, ?wiadcz? listy Zygmunta Augusta, w których cz?sto odnosi si? do

swoich ksi??ek. Losy biblioteki królewskiej, uwa?anej za jedn? z najwi?kszych
i najlepszych w czasach renesansu by?y bardzo skomplikowane, tak jak skom

plikowana by?a i jest nasza historia. Po ?mierci króla, na mocy jego testamentu,

cz??? zbiorów trafi?a do siostry króla Anny Jagiellonki, cz??? przekazano do

kolegium jezuickiego i ko?cio?a ?w. Anny w Wilnie. Anna Jagiellonka z kolei

przekaza?a cz??? zbiorów do Akademii Krakowskiej. I tu ciekawostka - pad?o
nazwisko Jana Zamoyskiego, który równie? otrzyma? cz??? ksi??ek Anny Ja

giellonki. Oczywi?cie na przestrzeni wieków ksi?gozbiory królewskie uleg?y

rozproszeniu, zniszczeniu, cz??? wywieziono do Rosji, cz??? trafi?a po "potopie
szwedzkim" do Szwecji (co paradoksalnie pomog?o je uratowa?). Dzisiaj,
w dobie digitalizacji, dawne zbiory królewskie, prywatne maj? szans? sta? si?
nie tylko dobrem narodowym ale i ogólno?wiatowym.
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Bardzo interesuj?cy referat, równie? po?wi?cony bibliotece historycznej, bo pol

skiej bibliotece emigracyjnej na Batignolles, przedstawi?a pani dr.Iwona Pugacewicz

(Uniwersytet Warszawski, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliolo

gicznych). Ta biblioteka Wielkiej Emigracji w 1874 r. liczy?a ok. 22 000 jedno
stek. Mówczyni w ciekawy sposób zaprezentowa?a histori? placówki, jej funk

cj? nie tylko dla polskiej diaspory, ale tak?e histori? tworzenia si? systemu bi

bliotek szkolnych we Francji w XIX w. Polska biblioteka na Batignolles by?a
dla Polaków nie tylko zwyk?? ksi??nic? - ewaluowa?a wraz ze szkolnictwem

i zmieniaj?cymi si? potrzebami. Charakter biblioteki wyznacza?y wa?ne wyda
rzenia historyczne, dlatego pe?ni?a ona równie? funkcj? ku?ni dla polskich elit

patriotycznych, kszta?towa?a narodow? ?wiadomo??. Pracownikami i czytelni
kami biblioteki byli m.in. S. Goszczy?ski, K. Godebski, A. Mickiewicz. Cieka

wostk? okaza?a si? informacja, ?e biblioteka nigdy nie posiada?a regulaminu,
a w?ród jej czytelników by?o jedena?cie kobiet (rzadko?? w owych czasach).

Kolejnym wyst?pieniem by?a prezentacja dr. hab. Zdzis?awa G?bo?ysia, któ

ry przedstawi? histori? za?o?enia i funkcjonowania do dnia dzisiejszego Miej

skiej Biblioteki w Essen, w Zag??biu Ruhry. Referat, ilustrowany mnóstwem

zdj??, slajdów, pokazuj?cy zarówno zmian? biblioteki, jej wygl?du, wyposa?e

nia, jej pracowników ale i zada? stoj?cych przed bibliotekami wspó?czesnymi.
Biblioteka Miejska w Essen powsta?a w 1902 r. jako bardzo nowoczesna na owe

czasy placówka, z podzia?em na bibliotek? dla robotników i bibliotek? nauko

w?. Szczególn? uwag? w trakcie wyg?aszania referatu zwraca?y prezentowane

slajdy ukazuj?ce ogromne przestrzenie biblioteczne, ró?ne sposoby ich zago

spodarowania, pracowników biblioteki - kilkana?cie kobiet i tylko dwóch m??

czyzn, z których jeden to dyrektor. Ciekawostka - w czasie I wojny ?wiatowej
istnia?a "biblioteka polowa", ksi??ki samochodami dowo?ono ?o?nierzom wal

cz?cym na froncie. Bardzo du?e wra?enie na wszystkich zrobi?y slajdy pokazu

j?ce stan obecny biblioteki w Essen. Mo?na je stre?ci? w jednym s?owie PRZE

STRZE?. Przepi?kny, nowoczesny, bardzo funkcjonalny budynek, z galeriami,

kawiarni? literack?, ca?? infrastruktur? multimedialn?. To doskona?y przyk?ad
tzw. biblioteki hybrydowej (to sformu?owanie padnie w czasie konferencji jesz
cze wielokrotnie) ??cz?cej w sobie wielorakie funkcje i formy dzia?alno?ci.

A sama tematyka referatu ?wietnie wpisa?a si? w tytu? konferencji, prezentuj?c
czas przesz?y, tera?niejszy, ale i przysz?y bibliotek i bibliotekarstwa.

Kolejnym go?ciem konferencji by? prof. dr hab. Ryszard Nowicki z Uniwer

sytetu Jana Kazimierza w Bydgoszczy. Tematem jego referatu by?a ochrona

zbiorów bibliotecznych po II wojnie ?wiatowej, ze szczególnym uwzgl?dnie
niem zbiorów zabezpieczonych w Bibliotece KUL w Lublinie. Profesor poru

szy? ciekawy, cho? rzadko funkcjonuj?cy (zw?aszcza w bibliotekarstwie pu

blicznym) temat losów ksi?gozbiorów zabezpieczonych po wojnie w tzw.

zbiornicach. Do sze?ciu zbiornic na terenie Polski, istniej?cych do lat 50-tych
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ubieg?ego wieku, przywo?ono ksi??ki poniemieckie, z ksi?gozbiorów porzuco

nych w wyniku dzia?a? wojennych. Dzi?ki temu, w latach 1946 - 1956, ze zbiornic

w Katowicach i Wroc?awiu, Ministerstwo O?wiaty oraz Ministerstwo Kultury
i Sztuki, przekaza?y do Biblioteki KUL liczne materia?y biblioteczne. Nawet

w czasach naj dotkliwszej stalinizacji Biblioteka KUL otrzymywa?a bardzo du?e

ilo?ci zbiorów z ksi?gozbiorów zabezpieczonych, w tym du?e ilo?ci ksi??ek

religijnych, z zakresu teologii czy prawa. Prawdopodobnie w ten sposób uda?o

si? . ochroni? i ocali? dla polskiego dziedzictwa kulturowego ksi??ki, które

w dobie nasilaj?cej si? walki z Ko?cio?em, zosta?yby zniszczone bezpowrotnie.
Referatów "historycznych" by?o oczywi?cie du?o wi?cej. Nowo?ci? dla spo

rej grupy uczestników konferencji by? np. referat przedstawiaj?cy histori? Cen

tralnej Biblioteki Górskiej PTIK w Krakowie. Pani dr Beata Przewo?nik

z Uniwersytetu ?l?skiego (Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej),

przedstawi?a zarówno histori? tej biblioteki, powsta?ej w 1873 r. (niektóre ?ró

d?a mówi? o 1874 r.), jej zbiory licz?ce ponad 3 l tys. vol., l 300 tytu?ów czaso

pism, sylwetki bibliotekarzy, ale i prace licencjackie, magisterskie czy doktor

skie traktuj?ce CBG jako przedmiot i podmiot bada?.

Tak?e referat mgr Alicji Soba?skiej z Biblioteki Raczy?skich w Poznaniu

pt. Vetus et nova - Biblioteka Raczy?skich przestrzeni?" ducha czasu by? bardzo

ciekawy. Min??o bowiem 185 lat istnienia tej biblioteki, której budynek jest naj

starszym w Polsce, budowanym od pocz?tku z przeznaczeniem na ten cel. Pani

Soba?ska przedstawi?a niezwykle ciekaw? histori? powstania placówki, która

posiada?a swój statut fundacyjny, reguluj?cy tak wa?ne sprawy jak np. fmanso

wanie czy przepisy porz?dkowe. Bibliotek? Raczy?skich stworzy?y zbiory
odziedziczone przez przodków, cz??? zbiorów zakupiono np. od Juliana Ursyna
Niemcewicza. Biblioteka gromadzi przede wszystkim zbiory humanistyczne,
ze szczególnym uwzgl?dnieniem zbiorów regionalnych. Wa?nym historycznie
momentem dla Biblioteki Raczy?skich by? czas rozbudowy (2013 r.) i to tytu

?owe po??czenie starego z nowym
- jeden z najlepszych przyk?adów budowy

nowego gmachu, ?wietnie wkomponowanego architektonicznie w stary, dzie

wi?tnastowieczny. W referacie podkre?lone zosta?o tak?e ogromne znaczenie

pozna?skiej ksi??nicy nie tylko dla spo?eczno?ci lokalnej ale i dla narodowego
dziedzictwa kulturowego.

Kolejn? bibliotek? pokazan? w perspektywie historycznej by?y zbiory rodzi

ny Czartoryskich, przedstawione w wyst?pieniu mgr Anety Kwiatek z Uniwer

sytetu Jagiello?skiego (Wydzia? Polonistyki) nt. W kr?gu wile?skich i warszaw

skich kontaktów biblioteki pu?awskiej w latach 1806-1831. Zaprezentowany
referat by? cz??ci? pracy doktorskiej dotycz?cej biblioteki pu?awskiej, a skupi?

si? na sposobach pozyskiwania zbiorów przez ród Czartoryskich. Czartoryscy
bowiem mieli ambicj? stworzenia zacz?tków ksi??nicy narodowej, nie tylko

gromadz?c ksi??ki, ale i daj?c mo?liwo?? studiów i bada? nad nimi. Ksi??ki
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zdobywano na aukcjach, licytacjach, w drodze wymiany czy kupuj?c bezpo
?rednio, zw?aszcza u ksi?garzy warszawskich i wile?skich, ale tak?e francuskich

i angielskich. Referat w szerokim zakresie pokaza? kontakty Czartoryskich
z wieloma znanymi nazwiskami ksi?garzy i drukarzy, zw?aszcza koresponden

cj? z wile?skim drukarzem Józefem Zawadzkim. Przedstawiono równie? szero

kie kontakty z Warszaw? - wymiana ksi??ek z Bibliotek? Uniwersyteck?, kon

takty z bibliofilami warszawskimi. Na potrzeby biblioteki drukowano równie?

ksi??ki w drukarni w Pu?awach, a papier dostarcza?a papiernia z Celejowa. Pry
watna biblioteka Czartoryskich pe?ni?a funkcje biblioteki publicznej - do Pu?aw

przyje?d?ali naukowcy szukaj?cy potrzebnej literatury do bada?.

Niezmiernie ciekawy by? referat mgr Barbary Zezuli z Biblioteki Uniwersy

teckiej KUL Czas polski i czas litewski Biblioteki im. Wróblewskich w Wilnie.

Dotyczy? powstania i historii biblioteki za?o?onej w 1912 r. przez wile?skiego
adwokata i bibliofila Tadeusza Wróblewskiego. Sama posta? fundatora jest bar

dzo ciekawa. Jego matka pochodzi?a z Beniowskich (tych od "Beniowskiego"
J. S?owackiego), a ojciec - lekarz, za dzia?alno?? patriotyczn? zosta? zes?any na

Sybir. Tadeusz Wróblewski by? równie? zes?a?cem, a po powrocie studiowa?

prawo. Bibliotek? za?o?y?, bo po prostu uwielbia? ksi??ki. By? równie? maso

nem, cz?onkiem lo?y "Litwa", za?o?ycielem towarzystwa Neoszubraców, posia
da? ogromn? kolekcj? pami?tek litewskich ló? maso?skich. Jego dom zawsze

by? otwarty na spotkania i dyskusje. Przede wszystkim jednak Tadeusz Wrób

lewski by? wielkim or?downikiem dobrego wspó??ycia i wspó?istnienia Pola

ków, Litwinów i Bia?orusinów. Niestety, to kolejny referat pokazuj?cy, jak bar

dzo nasza nie?atwa historia potrafi?a tragicznie "namiesza?" w bibliotekach pol
skich. Jeszcze do wybuchu II wojny (aju? po ?mierci Tadeusza Wróblewskiego
w 1925 r.) biblioteka dzia?a?a bardzo pr??nie. W?a?cicielem by?o pa?stwo pol

skie, które na gromadzone i rozrastaj?ce si? zbiory (nie tylko ksi??kowe, ale

i kolekcje numizmatyczne, kartograficzne) zakupi?o pa?ac Tyszkiewiczów. Na

sta?y "z?ote lata" dla biblioteki. Niestety, wybuch wojny niweczy wszystko,

wkraczaj? Sowieci, którzy wywo?? zbiory (zw?aszcza wszystkie dotycz?ce

Wielkiego ksi?stwa Litewskiego i masonerii). Po wojnie prawo do biblioteki

nabywa Litewska Akademia Nauk, której obecnie biblioteka liczy ok. 4 mln

jednostek, a najcenniejsza cz??? tych zbiorów to w?a?nie dawne zbiory polskie

(tak?e ksi??ki z Towarzystwa Mi?o?ników Ksi??ki, które posiada?o niezwykle
cenne zbiory r?kopi?mienne). Czas wspó?czesny zbiorów Biblioteki Wróblew

skiego to niestety zaleganie ich gdzie? na pó?kach, w magazynach, bez skatalo

gowania i opracowania.

Innej geograficznie cz??ci Polski i historii naszego bibliotekarstwa i naszego

kolejnego s?siada dotyczy? referat mgr Ewy Lichnerowicz z Biblioteki Gda?

skiej PAN pt. Bogaty ksi?gozbiór mieszcza?ski na przyk?adzie biblioteki Jana

Uphagena (1731-1802). Jan Uphagen by? niemieckim rajc?, historykiem
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i bibliofilem, mieszkaj?cym w Gda?sku. Mimo niemieckiego pochodzenia czu?

si? Polakiem i uwa?a?, ?e Gda?sk powinien przynale?e? do Rzeczpospolitej. Dla

tego po zaj?ciu Gda?ska przez Królestwo Prus, w wyniku drugiego rozbioru

Polski, Uphagen ostentacyjnie zrzek? si? stanowiska rajcy. Ksi?gozbiór zgroma

dzony przez Jana Uphagena liczy? ok. 15 tys. vol. Ksi??ki zosta?y opracowane

i ustawione wg katalogu stworzonego w 1803 r. i istniej?cego do dzi?. W kata

logu przeplataj? si? wpisy po polsku i niemiecku. Jan Uphagen testamentem

potwierdzi? niepodzielno?? swojego ksi?gozbioru, nie mo?na go by?o tak?e

sprzeda?. Dlatego te? w 1879 r. zosta? on przekazany jako depozyt do Biblioteki

Gda?skiej. Obecnie ksi?gozbiór ten jest zbiorem wydzielonym w Gda?skiej
Bibliotece Miejskiej, nie jest w??czony do ca?o?ci sygnatur tej biblioteki, lecz

stanowi ca?kowicie odr?bny zbiór, ustawiony na pó?kach biblioteki tak jak kie

dy? w domu mieszczanina. Slajdy pokaza?y pi?kne, bardzo bogato zdobione

grzbiety ksi??ek jakby ?ywcem przeniesione z dalekiej historii do czasów

wspó?czesnych. Dzi?ki temu jest to wspania?y przyk?ad XVIII-wiecznego zbioru

reprezentanta wy?szej warstwy mieszcza?stwa, cz?owieka bardzo zaanga?owa

nego w ?ycie lokalne, wykszta?conego, który w swojej wizji widzia? Gda?sk

nale??cy do Korony.

"Wisienk? na torcie" w pewnym ci?gu referatów dotycz?cych historii ksi??
ki i bibliotekarstwa okaza? si? referat Regal w przestrzeni bibliotecznej

mgr Wies?awy ?apu? z Biblioteki G?ównej Zachodniopomorskiego Uniwersyte
tu Technicznego w Szczecinie. Podj?ty temat na pierwszy rzut oka wydaje si?

by? raczej ma?o odkrywczy. Có? nowego mo?na powiedzie? o rega?ach biblio

tecznych. Okazuje si? jednak, ?e temat mo?na przedstawi? i zilustrowa? slajda
mi w sposób niezmiernie ciekawy. Pani ?apu? rozpocz??a od kilku podstawo

wych definicji rega?u, jego funkcji i zada?, podzia?u rega?ów dokonanych
w ró?nych podr?cznikach bibliotekarstwa. Nast?pnie, korzystaj?c z historii me

blarstwa, pokazuj?c wykorzystanie do budowy rega?ów ró?nego rodzaju gatun
ków drewna czy narz?dzi stolarskich, prze?ledzi?a ca?? histori? tego naj wa?niej

szego sprz?tu bibliotecznego od czasów najdawniejszych po wspó?czesne.

Ogromne zainteresowanie wszystkich uczestników konferencji budzi?y slajdy

pokazuj?ce jak przechowywano ksi??ki dawniej: pud?a na zwoje, pulpity do

czytania i przepisywania ksi??ek w pozycji stoj?cej, gotyckie skrzynie na ksi??

ki, skrzynie tzw. Cassone, ?redniowieczne rega?y, na których ksi??ki mocowano

za pomoc? ?a?cuchów, ale i pi?kne sekretery biblioteczne. Du?e zainteresowa

nie wzbudzi? rega? obrotowy Johna Dannera. I czasy ju? nam wspó?czesne,
a wi?c rega?y skrzyniowe, drabinkowe, rega?y archiwalne z nap?dem elektrycz

nym, rega?y specjalne na czasopisma i inne zbiory biblioteczne. Na koniec sporo

slajdów prezentuj?cych bardzo nowoczesne rega?y koncepcyjne (np. rega?

schody). Najró?niejsze materia?y, z których powstaj? rega?y biblioteczne: szla

chetne gatunki drewna (d?b, orzech, maho?, heban, satynowiec) ale i metal,
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sklejka, szk?o. Bardzo ciekawy referat, u?wiadamiaj?cy wszystkim, jak wiele

czasem zale?y od tego jak i na czym zaprezentujemy nasze zbiory biblioteczne.

Po??czeniem "starego z nowym" w bibliotekarstwie by? referat dr Macieja

Szablewskiego z Biblioteki Narodowej Praca na zgliszczach. Dzia?alno?? Stacji

Mikrofilmowej Biblioteki Narodowej na rzecz zabezpieczenia najcenniejszych

zabytków pi?miennictwa polskiego(1950-196/). Obecnie najcz??ciej odmienia

nym s?owem w bibliotekarstwie jest digitalizacja. Ale pocz?tki zabezpieczania
zbiorów z jednoczesn? ogóln? dost?pno?ci? dla ka?dego u?ytkownika to w?a?nie

mikrofilmowanie. Referat dr Szablewskiego by? kolejnym dowodem na posta

wion? ju? wcze?niej tez?, jak bardzo nasza historia, trudna i tragiczna, odcisn??a

swoj? piecz?? na naszym bibliotekarstwie. Ale te? jak wielu ludzi chcia?o nasz?

spu?cizn? narodow? ratowa? dla przysz?ych pokole?. Stacja Mikrofilmowa BN

powsta?a na zgliszczach (w dos?ownym znaczeniu tego s?owa) Biblioteki Kra

si?skich na Okólniku w Warszawie. Nieocenione wprost zas?ugi w jej powsta
niu i jej pó?niejszej wieloletniej pracy wniós? prof. Andrzej Wycza?ski, tak na

prawd? twórca polskiego mikrofilmowania zbiorów bibliotecznych i archiwal

nych. Pierwsze aparaty do mikrofilmowania dotar?y do Polski z UNESCO

w 1949 r. To bardzo wa?na data -

aparaty dotar?y, ale ich obs?ugi i pracy z nimi

trzeba by?o si? nauczy? samemu, nie mo?na by?o przecie? wyjecha? na Zachód

na ?adne szkolenia. Profesor Wycza?ski i jego wspó?pracownicy to byli jednak

prawdziwi pasjonaci. Pracownia pro f. Wycza?skiego przyczyni?a si? znacznie

do zabezpieczenia naj cenniej szych zbiorów uratowanych z wojennej po?ogi,

tym bardziej, ?e mikrofilmowano nie tylko zbiory w?asne Biblioteki Narodowej
ale tak?e z innych ocala?ych bibliotek. Wydawano równie? informatory zaso

bów zmikrofilmowanych, a w po?owie lat 50-tych zacz?to wydawa? katalogi

tematyczne. Praca Stacji Mikrofilmowej by?a pierwsz? akcj? wykorzystania

nowoczesnej technologii w polskim bibliotekarstwie.

Po tych referatach dotykaj?cych tematów historycznych, przyszed? czas na

co? bardzo wspó?czesnego. Pierwsz? cz??? sesji Biblioteka w perspektywie kul

turowej zako?czy?o wyst?pienie Teresy Góreckiej i Damiana Piery z firmy EB

SCO. Ich referat by? wr?cz skokiem w nowoczesno??. Oczywi?cie temat Jak

przyci?gn?? czytelnika do biblioteki: nowoczesne narz?dzia i ?ród?a informacji
EBSCO samoczynnie wprost narzuci? form? prezentacji multimedialnej. Prele

genci przedstawiali bowiem problem czasów wspó?czesnych: naukowiec w cy

berprzestrzeni. Jak dzisiaj mierzy? i liczy? dorobek naukowy? Firma EBSCO

jest dostawc? oprogramowania "licz?cego" tzw. wska?niki altmetryczne
-

wska?niki licz?ce artefakty, czyli wszystkie wytwory pracy naukowej, kr???ce
w sieci i ich wykorzystanie. Coraz wi?cej naukowców publikuje swoje opraco

wania i badania oraz ich wyniki w sieci i dlatego wska?niki altmetryczne daj?
mo?liwo?ci dok?adniejszego zmierzenia zasi?gu komunikacji naukowej, co

z kolei przek?ada si? na czysto wymierne efekty, u?atwia np. pozyskiwanie gran-
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tów na badania. Du?e wra?enie na zebranych zrobi? slajd przedstawiaj?cy, co

dzieje si? w sieci w ci?gu 60 s. W tym czasie, np. notuje si? 2 mln wej?? do

Google. My?l?, ?e prezentacja firmy EBSCO bardzo wyra?nie uzmys?owi?a

wszystkim, ?e czas "zakurzonych ksi??ek i bibliotekarek" min?? bezpowrotnie.
Podobne tematy

- zastosowanie nowoczesnych technologii i ?rodków multi

medialnych - podejmowa?y jeszcze dwa przedstawione na konferencji referaty.
Piotr Marcinkowski, przedstawiciel firmy Aleph Polska, zaprezentowa? wyszu

kiwark? naukow? PRIMO, przedstawi? jej mo?liwo?ci, pokaza? tak?e strony
internetowe bibliotek uniwersyteckich pracuj?cych w tej aplikacji. W prezenta

cji zosta?a równie? wspomniana Lubelska Biblioteka Wirtualna, firma Aleph
Polska jest bowiem dostarczycielem oprogramowania dla tego projektu.

Równie? referat Wspó?czesna dzia?alno?? i wspó?praca bibliotek narodo

wych Unii Europejskiej w Polsce i pa?stwach tzw. "starej UE' Julity Nie

d?wieckiej-Ambroziak z Biblioteki G?ównej Wy?szej Szko?y Bankowej w To

runiu skupi? si? na wezwaniach stoj?cych wspó?cze?nie przed bibliotekami na

rodowymi. Zmiany technologiczne, wr?cz rewolucyjne, dokonuj?ce si? na na

szych oczach, wymuszaj? równie? zmiany w dzia?alno?ci bibliotek narodowych.
Pani Nied?wiecka-Ambroziak przedstawi?a ró?ne sieci biblioteczne dost?pne
dla wszystkich u?ytkowników internetu, a prezentuj?ce zdigitalizowane zbiory
narodowe. Wspomniano wi?c o sieciach LIDA, BIBOS, TEL.net (cz??ci? jej

jest polska cyfrowa biblioteka narodowa POLONA) oraz o Centrum Kompeten

cji, którego zadaniem jest dzia?alno?? w zakresie skanowania i digitalizacji zbio

rów. I tu ciekawostka - jako pierwsza swoj? w pe?ni zautomatyzowan? sie? bi

blioteczn? stworzy?a Holandia (w 1969 roku! !!). Jednocze?nie przed bibliote

kami narodowymi oprócz automatyzacji i pe?nego otwarcia si? na u?ytkownika
w internecie, stoj? bardzo powa?ne problemy ochrony zasobów, czy przestrze

gania prawa autorskiego. Coraz cz??ciej zaczyna si? równie? mówi? o archiwi

zacji internetu, co jak sama pani Nied?wiecka-Ambroziak skomentowa?a, wyda

je si? by? przedsi?wzi?ciem tyle? karko?omnym co wr?cz niewykonalnym.
W pewien sposób z powy?szym referatem ??czy?a si? prezentacja mgr Rena

ty Malesy z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS Prze

strze? wirtualna biblioteki naukowej jako wyznacznik jako?ci jej dzia?a?. Refe

rat skupia? si? na zagadnieniach ??czenia dwóch przestrzeni biblioteki: tradycyj

nego ksi?gozbioru z bibliotek? wirtualn?. Prezentacja po raz kolejny u?wiado

mi?a uczestnikom konferencji ogromne zmiany zachodz?ce w bibliotekarstwie.

Jako?? biblioteki wyznacza ju? nie tylko jej zgodno?? z wyznaczonymi standar

dami ale i zgodno?? z potrzebami i oczekiwaniami u?ytkowników. Coraz cz?

?ciej o jako?ci biblioteki ?wiadczy nie tylko jej przestrze? rzeczywista, ti. pi?k
ne, nowoczesne pomieszczenia, nowy i aktualny ksi?gozbiór (oczywi?cie
w wolnym dost?pie dla czytelnika!) czy dost?pno?? biblioteki dla osób niepe?

nosprawnych, ale przede wszystkim jej przestrze? i rzeczywisto?? wirtualna.

33



A na ni? sk?adaj? si?: dobrze zaprojektowana strona domowa biblioteki, pe?ne
i przejrzyste katalogi on-line, funkcja "zapytaj bibliotekarza", zdigitalizowane

zasoby biblioteczne, dobra wyszukiwarka internetowa, facebook. Ta przestrze?
wirtualna, sukcesywnie poszerzana i rozbudowywana coraz cz??ciej jest te?

wa?nym elementem oceny pracy bibliotekarza, oraz postrzegania jako?ci us?ug
biblioteki.

Krótko, szybko, efektywnie. Ekonomiczny przekaz informacji bibliotecznej
w trosce o czas u?ytkownika to z kolei tytu? referatu mgr Anny My?liwskiej
z Biblioteki Narodowej. Prelegentka rozpocz??a swoje wyst?pienie od przypo

mnienia "Pi?ciu praw Ranganathana" (1931r.): 1. Ksi??ki s? po to, by z nich

korzysta?, 2. Daj ka?demu czytelnikowi odpowiedni? dla niego ksi??k?, 3. Ka?

da ksi??ka ma swojego czytelnika, 4. Oszcz?dzaj czas czytelnika, 5. Biblioteka

jest ?ywym, rozwijaj?cym si? organizmem. W dzisiejszym, wspó?czesnym, bar

dzo zabieganym czasie, prawo czwarte okazuj? si? by? tym najwa?niejszym. Bo

wspó?czesny czytelnik rzadziej korzysta z biblioteki, preferuje cyfrowe ?ród?a

informacji, a na dodatek neguje (a przynajmniej do?? swobodnie traktuje) ist

nienie praw autorskich. Badania Biblioteki Narodowej pokazuj?, ?e zmniejsza

si? systematycznie liczba osób korzystaj?cych z bibliotek w sposób tradycyjny

(czytelnik przychodzi do biblioteki, korzysta z tradycyjnego kartkowego katalo

gu, wypo?ycza ksi??k? u bibliotekarza), zwi?ksza si? natomiast liczba czytelni
ków on-line. Ro?nie i wchodzi w ?ycie tzw. .Pokclenie Millenium", a wi?c do

rastaj? dzieci, dla których naturalnym ?rodowiskiem ?ycia jest internet, posiada
nie konta na facebooku (nie ma ci? w sieci - nie istniejesz jest jednym z wy

znaczników ?ycia m?odzie?y), a podstawowym narz?dziem wyszukiwawczym

jest "Tata Google" i "Mama Wikipedia".
Jednocze?nie, jakby na zasadzie paradoksu, dost?pno?? informacji elektro

nicznej rodzi mnóstwo problemów i zagro?e?. Nadmiar informacji i brak wie

dzy oraz umiej?tno?ci weryfikacji ?róde? on-line stwarza du?e trudno?ci w do

tarciu do konkretnej, bardzo potrzebnej informacji. Dlatego biblioteki przenosz?

coraz wi?ksz? cz??? swoich zbiorów i us?ug do internetu i cz?sto to sie?, a nie

bibliotekarz jest wskazywany jako g?ówne ?ród?o informacji.

Wspó?czesne czasy, nios?ce za sob? zmiany czasoprzestrzeni w bibliotece,

nios? tak?e redefmicj? zawodu bibliotekarza. I na to szczególnie wskazywa?
referat Czytelnik w pi?amie, czyli nowa czasoprzestrze? biblioteki mgr in?. Kor

nelii Chory?skiej z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu (Filia
w Swarz?dzu) oraz dr in?. Katarzyny Zygmunt z Biblioteki G?ównej i Centrum

Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. ?eby dostoso

wa? si? do potrzeb wspó?czesnego czytelnika (cho? coraz cz??ciej u?ywa si?
terminu "u?ytkownik") równie? bibliotekarz "musi wyj?? zza biurka". Oprócz

prostego podania ksi??ki czy wskazania potrzebnej lektury, bibliotekarz winien

stawa? si? inicjatorem ca?ego procesu wyszukiwawczego. Od bibliotekarza
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wymaga si? ci?g?ego kszta?cenia, zdobywania coraz to nowszych umiej?tno?ci,

rozwoju, jeszcze wi?kszego zaanga?owania w ?ycie lokalnej spo?eczno?ci.

Dzi?ki temu bibliotekarz ma szans? sta? si? pe?noprawnym partnerem i pomoc?

dla u?ytkownika w jego poszukiwaniach informacji. Zmianie musi ulec tak?e

przestrze? biblioteki. To musz? by? zmiany tak proste jak np. zmiana wystroju,

estetyki pomieszcze? bibliotecznych, ale i zmiana godzin pracy, dostosowanie

ich do potrzeb czytelnika. Bardzo wa?n? spraw? jest równie? umiejscowienie
dzia?alno?ci biblioteki w jej specyficznych warunkach lokalnych spo?eczno?ci.
Inne wymagania i potrzeby ma u?ytkownik biblioteki w ma?ym mie?cie czy na

osiedlu, zupe?nie inne potrzeby wyka?e student czy pracownik naukowy uni

wersytetu. Równie? rozwój technologii informacyjnych, ca?odobowy dost?p on

line do ?róde? bibliotecznych, ciekawa strona internetowa, aktywno?? bibliote

karza na forach i portalach spo?eczno?ciowych mog? sta? si? sposobem na do

tarcie do potencjalnych, nowych czytelników. Bo internet, wbrew pozorom,

mo?e sta? si? idealnym uzupe?nieniem oferty biblioteki i pracy bibliotekarza,
a nie jego zagro?eniem czy konkurentem.

Na konferencji nie mog?o te? zabrakn?? g?osu m?odych bibliotekarzy. Osta

tecznie to przed nimi, jako naszymi nast?pcami staj? ogromne wezwania.

Mgr Katarzyna Bikowska (Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmi?sko

Mazurskiego w Olsztynie) przyjecha?a na konferencj? z referatem Pora na in

spiracje? Forum M?odych Bibliotekarzy jako bodziec do dzia?a?, opinie po

8 FMB w Olsztynie. Has?em przewodnim 8 FMB by?o zdanie "Biblioteka - twój

czas, twoje miejsce". Katarzyna Bikowska omówi?a liczne formy spotka? od

bywaj?cych si? podczas Forum. Przedstawi?a równie? wyniki ankiety, która

zosta?a specjalnie opracowana dla jego uczestników na potrzeby powy?szego

referatu. Chyba najwa?niejszym wnioskiem wynikaj?cym z niej by?o stwierdze

nie, ?e najwi?ksze zainteresowanie budzi?y na FMB tematy dotycz?ce mediów

spo?eczno?ciowych, nowych technologii wykorzystywanych w bibliotekarstwie,

nowych form ksi??ki, czy tematy zwi?zane z fotografowaniem. Czy?by znak

czasu? Jednocze?nie zosta?a silnie podkre?lona teza o potrzebie motywacji do

samokszta?cenia, samorozwoju oraz integracji ?rodowiska bibliotekarskiego.
Forum jest doskona?? form? dzielenia si? w?asn? wiedz?, w?asnym do?wiadcze

niem, ale tak?e i miejscem zdobywania nowych umiej?tno?ci. Cytat "Biblioteka

jest ?ywym, rozwijaj?cym si? organizmem" równie? dobrze oddawa? to, co

dzia?o si? na FMB.

Pomi?dzy tymi referatami dotycz?cymi albo konkretnych, historycznych

zbiorów, albo supernowoczesnych bibliotek hybrydowych trafi? si? tak?e temat

bardzo literacki. Mgr Gabriela Meinardi z Biblioteki Instytutu Neofilologii

(Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

przygotowa?a wyst?pienie ph. Biblioteka na mar? cz?owieka: ?wiat wizji i rze

czywisto?ci: Borges, Eco, Dominguez, Debroux. Pani Meinardi skupi?a si?
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w swoim wyst?pieniu na przypomnieniu wizji biblioteki w wybranych tekstach

literackich pisarzy XX wieku. Wykorzysta?a do tego pisarzy, którzy tematowi

biblioteki i czytelnika po?wi?cili swe dzie?a. Punktem wyj?cia by? doskona?y

esej Umberto Eco (Esej o bibliotece), w którym autor w sposób niewiarygodnie

prze?miewczy i przewrotny pokazuje funkcje i cele biblioteki otwartej, traktuj?c

j? jako odkrywanie i przygod? w czasie. Jorge Luis Borges w swoich Fikcjach

jedno z opowiada? równie? po?wi?ci? bibliotece Biblioteka Babel, ukazuj?c j?

jako symbol ró?norodno?ci, urz?dzon? na wzór i podobie?stwo wszech?wiata,

a jednocze?nie jako wyraz t?sknoty za konkretnymi warto?ciami, za tym co sta?e

i nieprzemijaj?ce. Carlos Maria Dominguez, argenty?ski pisarz i dziennikarz,

w swoim Domu z papieru pisze natomiast histori? o tym, jak ksi??ki mog? za

w?adn?? ?yciem cz?owieka. Przedstawia bohatera, którego niepohamowana mi

?o?? do ksi??ek sprawia, ?e swój dom zamienia w dom z papieru, ajego samego

doprowadza do szale?stwa. I najm?odszy z czwórki twórców Tierry Debroux,

belgijski dramaturg stworzy? sztuk? Bibliopata, której g?ównym bohaterem jest
mi?o?nik ksi??ek, potrafi?cy rozpozna? zawarto?? ksi??ki po zapachu, nie

przyjmuj?cy' do wiadomo?ci, ?e poza jego bibliotek? istnieje jeszcze inny, ze

wn?trzny ?wiat. Cho? wydawa?oby si?, ?e prezentowane utwory mówi? o wr?cz

szale?czej mi?o?ci do ksi??ek i przedstawiaj? biblioteki jako antybiblioteki, to

g?ówna my?l i przes?anie referatu by?o nad wyraz optymistyczne: biblioteka

przetrwa i raczej trudno wyobrazi? sobie ?wiat bez ksi??ek, bo jak mówi Do

minguez za?o?y? bibliotek? to jak stworzy? ?ycie.

Doskona?ym przerywnikiem w pewnym ci?gu powa?nych referatów by?o te?

spotkanie z Lilian? Fabisi?sk?, której wyst?pienie Autor w bibliotece - o spo

tkaniach autorskich z perspektywy badacza, pisarza i czytelnika co chwila pro

wokowa?o wybuchy szczerego ?miechu. Fabisi?ska, pisarka dla dzieci i m?o

dzie?y, ale tak?e pracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,

opowiada?a o swoich do?wiadczeniach ze spotka? z czytelnikami. I okaza?o si?,
?e pisarz te? bardzo denerwuje si? przed ka?dym spotkaniem, bo niejednokrot
nie zostaje zostawiony sam sobie i musi poradzi? sobie z ogromn? sal? pe?n?

rozbawionych dzieciaków, którym nie bardzo w g?owie s?uchanie kogokolwiek.

Spotkanie z prelegentk?, osob? bardzo energiczn? i energetyczn?, pe?n? ciep?a
i serdeczno?ci, z niebywa?ym wprost poczuciem humoru, by?o prawdziw? uczt?.

Mieli?my okazj? pozna? mnóstwo anegdot ze spotka? z czytelnikami i dowie

dzie? si? jak pisarz odbiera swoich czytelników. Spotkanie udowodni?o tak?e,

?e ?adna wirtualna baza danych biblioteki, cho?by najpe?niejsza i najszybsza

wyszukiwarka nie zast?pi rado?ci z kontaktu z drugim cz?owiekiem. ?aden re

kord na ekranie komputera nie u?miechnie si? do nas, cho?by najlepsza strona

internetowa i biblioteka hybrydowa na pewno nie wywo?a takich salw ?miechu,

jak pisarka opowiadaj?ca o cyklu spotka? z czytelnikami, gdzie ci?gle serwo

wano ciasteczka, a zakwaterowano j? w "samotnej cha?upie na ko?cu wsi".
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Integraln? cz??ci? konferencji by? równie? wyjazd do Muzeum Zamoyskich
w Koz?ówce. Pó?ne popo?udnie sp?dzone na zwiedzaniu jednego z naj pi?kniejszych
muzeów polskich up?yn??o bardzo szybko. ?wietna pani przewodnik oprowadzi
?a nas po wszystkich dost?pnych salach muzeum, pi?knym parku, mogli?my
tak?e zobaczy?, rzadko udost?pnian? kaplic?, wzorowan? na kaplicy wersal

skiej. Jak zwykle wielkie zainteresowanie wzbudzi?a, jedyna taka w Polsce

i nieznana nigdzie indziej, Galeria Sztuki Socrealizmu, pokazuj?ca czym mo?e

grozi? ingerencja rz?dów totalitarnych w sztuk?. Wnikliwi zwiedzaj?cy zauwa

?yli' nawet obraz sygnowany przez znanego re?ysera polskiego Andrzeja Wajd?.

By?o "co? dla ducha", przyszed? tak?e czas na "co? dla cia?a". Wszystkich
uczestników wyjazdu zaproszono na kolacje do restauracji Pavilion, gdzie by?
czas na swobodne rozmowy, zacie?nianie znajomo?ci, wymian? do?wiadcze?

i ca?e mnóstwo rozmów, nie tylko o pracy i bibliotece, czas na wymian? nume

rów telefonów, adresów i maili. Na drugi dzie?, wszyscy, którzy czuli si? na

si?ach, mogli te? wzi?? udzia? w zwiedzaniu gmachu Biblioteki G?ównej
UMCS. Spora grupa kilkudziesi?ciu osób, mia?a okazj? zobaczy? wypo?yczal

ni? biblioteki, z bardzo ciekawym uk?adem ksi??ek wg Klasyfikacji Kongresu

LCC, czytelni? prasy, dzia? zbiorów specjalnych.
Na zako?czenie konferencji mgr Stanis?awa Wojnarowicz z Biblioteki G?ównej

UMCS przedstawi?a swoiste podsumowanie w formie krótkiego wyst?pienia Biblio

teki nie s? zbiorami martwej materii -

?yj?, oddychaj? i w?drujq przez czas. Biblio

teki s? bowiem czym? wi?cej ni? tylko miejscem przechowywania ksi??ek, s? depo

zytariuszem warto?ci dziedzictwa narodowego, patriotycznego. Konferencja ukaza

?a, ?e charakter bibliotek uzale?niony jest ?ci?le od czasów, w których istniej?, od

sytuacji spo?eczno-politycznej danego pa?stwa. Biblioteka zawsze jednak pozosta
nie obszarem pami?ci dla narodu, obszarem, w którym ?ci?le przesz?o?? ??czy si?
z tera?niejszo?ci? i przysz?o?ci?. Nawet obecnie, w dobie wszechw?adzy internetu

i wszelkich innych elektronicznych udogodnie? i gad?etów nie powinni?my oba

wia? si? zamykania bibliotek. Bo jak pokaza?y przedstawione referaty, biblioteki si?

po prostu zmieniaj?. O ich warto?ci b?d? decydowa?y oczywi?cie warto?? zbiorów,

dost?pno?? zbiorów on-line, ale tak?e warunki architektoniczne, odpowiednio do

brane do u?ytkowników godziny otwarcia, czy sposób postrzegania bibliotekarzy

przez czytelników. Dlatego idea "biblioteki na miar? cz?owieka", gdzie instytucje te

ewoluuj? zgodnie z duchem czasu, jest jak najbardziej uprawnion? do g?oszenia
wszem i wobec.

Wynikiem konferencji b?dzie wydawnictwo pokonferencyjne zawieraj?ce

wszystkie wyg?oszone referaty. Spora ilo?? referatów, lub ich abstrakty, s? dost?pne
na stronie internetowej Biblioteki G?ównej UMCS.

Beata W?c?awik, Ksi??nica Zamojska (FB nr 3)

---------.<> .... --------
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Kongres Kultury w Radomsku

Kongres Kultury Ma?ych i ?rednich Miast, który zorganizowano w dniach

14 - 15 pa?dziernika 2014 w Radomsku g?ówn? uwag? kierowa? na czytelnic
two. W ostatnich latach niepokoj?co wzros?a liczba osób, które nie czytaj? ksi?

?ek, a trend ten jest szczególnie wyra?ny w ma?ych i ?rednich miastach.

W pierwszym dniu Kongresu podj?to problem czytelnictwa w kontek?cie re

aliów ?ycia kulturalnego miast ma?ych i ?rednich. Miasta te maj? swoj? specyfi

k?, która ujawnia si? szczególnie silnie w sferze instytucjonalnej, ró?ni?cej je
zarówno od wsi jak i du?ych miast. Sesja wprowadzaj?ca rozpocz??a si?
w Miejskim Domu Kultury w Radomsku, wyk?adem inauguracyjnym wyg?o

szonym przez prof. Bogdana Junga ze Szko?y G?ównej Handlowej w Warsza

wie. Punktem wyj?cia by?a próba diagnozy aktualnej sytuacji, a wizje rozwoju

czytelnictwa naszkicowane w czasie wyk?adu inauguracyjnego zosta?y skonkre

tyzowane w kolejnych sesjach. Odby?a si? debata na temat Znaczenia samorz?

dów dla sektora kultury i znaczenia kultury dla rozwoju miast z udzia?em

Krzysztofa Dudka (Narodowe Centrum Kultury), Anny Milczanowskiej (prezy
dent Radomska), Artura Celi?skiego (Res Pub lica Nowa), Daniela Jacewicza

(Teatr Brama w Goleniowie). Ma?o optymistyczne by?o stwierdzenie, ?e w Pol

sce 50% spo?ecze?stwa mieszka w ma?ych i ?rednich miastach (880 takich

miast) i s? one traktowane marginalnie, gdy? wi?kszo?? ?rodków "na kultur?"
kierowana jest do oko?o 30 du?ych miast. Samorz?dy ma?ych i ?rednich miast

w minimalnym stopniu s? zainteresowane rozwojem kultury, traktowanej raczej

jako edukacja lub rozrywka.
W pierwszej sesji tematycznej Ma?e i ?rednie miasta widziane z lotu ptaka

uczestnicy: Piotr ?yso? (GUS), prof. Joanna Kurczewska (PAN), Mariusz Ka

laga (Zwi?zek Miast Polskich), Marek Sztark (animator) zastanawiali si? nad

specyfik? ma?ych i ?rednich miast, która warunkuje sposób prowadzenia dzia

?alno?ci kulturalnej. Punktem wyj?cia by?y statystyki i przegl?d stanu bada? na

temat czytelnictwa i innych form' uczestnictwa w kulturze. Zdaniem rozmów

ców najwi?kszy wp?yw na rozwój miasta ma dost?pno?? komunikacyjna i odle

g?o?? od du?ych aglomeracji, ?krzywienie struktury demograficznej (odp?yw

m?odych i wykszta?conych) oraz kapita? spo?eczny (pomys?y i gotowo?? do

wspó?pracy).

Druga sesja tematyczna Przysz?o?? czytelnictwa w wolnej Polsce mia?a na

celu refleksj? nad przemianami polskiego czytelnictwa i prób? sformu?owania

scenariuszy na przysz?o??, uwzgl?dniaj?cych rol? jak? w procesie przemian po

winny odegra? instytucje pa?stwowe i samorz?dowe. Uczestnikami rozmowy

byli: Tomasz Makowski (Biblioteka Narodowa), Anna Kosendek (Biblioteka
w Radomsku), Zo?ka Papu?anka (pisarka), Szymon Klosa (dziennikarz).
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Dyrektor BN zauwa?y?, ?e przyznawanie si? 60% spo?ecze?stwa do tego,
?e w ci?gu roku nie wzi??o ani jednej ksi??ki do r?ki jest raczej stanem ?wiado

mo?ci ni? czytelnictwa. Zwróci? uwag?, ?e przywrócenie rangi bibliotekom po

winno by? "programem narodowego czytelnictwa" i prawem obywatela do bi

blioteki w miejscu zamieszkania, do wolnego i bezp?atnego dost?pu do ksi??ek,

czasopism, do nowych technologii. Biblioteka to jedyne, bezp?atne i bezpieczne

miejsce, do którego rodzice mog? przyprowadzi? dzieci, jest to tak?e miejsce
dla samotnych, gdzie nie trzeba si? t?umaczy? po co si? przysz?o. Dzisiaj paryte

tem: Biblioteki Narodowej jest wspó?praca bibliotek publicznych ze szko?ami.

Pani dyrektor Biblioteki Miejskiej w Radomsku podkre?li?a, ?e w ma?ych
i ?rednich miastach biblioteki s? atrakcyjnymi miejscami na mapie kulturalnej

miejscowo?ci, gdzie proponowana jest edukacja pokoleniowa od przedszkolaka
do seniora. Biblioteki zwi?kszaj? swoj? ofert? dost?pnych wydawnictw na ró?

nych no?nikach, kszta?tuj? i wp?ywaj? na czytelnictwo poprzez szereg akcji

promuj?cych ksi??k? i czytanie. Odnalaz?y si? w nowych realiach, tak?e techno

logicznych, dlatego mówmy przede wszystkim o osi?gni?ciach, a nie akceptu

jemy spadku czytelnictwa.

Drugi dzie? Kongresu (15 pa?dziernika) po?wi?cony by? praktycznemu uj?
ciu czytelnictwa w ma?ych i ?rednich miastach, w tym tak?e czytelnictwa prasy

lokalnej. Organizatorzy zaproponowali kolejne trzy sesje tematyczne, dwie sesje
otwarte oraz warsztaty.

Warsztaty ph. Wypracowanie lokalnego modelu rozwoju czytelnictwa, pro

wadzone by?y przez Ew? Zbroj? z Narodowego Centrum Kultury, koordynatora
m.in. akcji Narodowe Czytanie. Uczestnicy warsztatów, w wi?kszo?ci bibliote

karze, ale tak?e pracownicy innych instytucji kultury, tj. teatru czy domu kultu

ry, próbowali zdefiniowa? poj?cie kultury i odpowiedzie? na pytanie, czy za

kultur? odpowiadaj? tylko ludzie z instytucji kultury. Czytelnictwo tylko pozor

nie zwi?zane jest z prac? bibliotekarzy, wp?yw na nie maj? dos?ownie wszyscy.

Bibliotekarze powinni akcentowa? potrzeb? czytania i korzy?ci, które z niego

wyp?ywaj?, zarówno dla dzieci jak i doros?ych, szuka? nowych form, wychodzi?
z przestrzeni bibliotecznej. Ka?de ?rodowisko wymaga odr?bnej diagnozy i in

nych pomys?ów, uzale?nionych od potrzeb, ale i realnych mo?liwo?ci, w tym

tak?e instytucji, z którymi wspó?pracujemy.
W czterech grupach, reprezentuj?cych w?adze miasta, pracowników biblio

teki, pracowników innych instytucji kultury oraz organizacji pozarz?dowych,

próbowano wypracowa? lokalny model na rozwój wspó?pracy. G?ówne wnioski

takiej warsztatowej pracy to: spójna polityka kulturalna (wspólne imprezy, ka

lendarz imprez), koordynator ze strony urz?du, wydzia? zaanga?owany w pro

jekty, odpowiedzialno?? za szukanie ?rodków finansowych oraz zmiana posta

wy z biernej na czynn? wszystkich podmiotów zwi?zanych z kultur?.
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Trzecia sesja tematyczna Wspólnymi si?ami dla czytelnictwa mia?a na celu

pokazanie, jakie szanse dla rozwoju czytelnictwa daj? partnerstwo oraz udzia?

spo?ecze?stwa w podejmowanych dzia?aniach zbiorowych. Uczestnicy tej sesji

tj. dr Zina Jarmoszuk (MKiDN), Anna Milczanowska (prezydent Radomska),
Jacek Nowi?ski (Biblioteka w Elbl?gu) podkre?lili si?? i znaczenie wspólnego

czytania. Taka forma mo?e sta? si? okazj? do poszukiwania w?asnej historii,

to?samo?ci czy zwycz?jnego bycia razem.

W dwóch sesjach otwartych tematem przewodnim by?y Nowe sposoby pro

mocji czytelnictwa - nowi czytelnicy. Barbara M. Morawiec (Lustro Biblioteki)

przedstawi?a ,,100 kapitalnych sposobów na promocj? czytelnictwa". Inni

uczestnicy (z bibliotek w O?wi?cimiu, P?ocku, ?odzi, Ja?le i Boles?awcu) zwró

cili uwag? na bibliotek? jako przestrze? i miejsce dla wszystkich, pozyskiwanie

partnerów (szko?y, przedszkola i in.), a tak?e czynny udzia? bibliotek w ?yciu

publicznym. Agnieszka Koz?owska (Otwarty K?t Kultury) zwróci?a uwag? na

promowanie czasopism kulturalnych na równi z ksi??k?. Uczestnicy ze stowa

rzyszenia "Zielona Grupa" przedstawili rol? ilustracji w popularyzacji literatury

dzieci?cej na przyk?adzie Kamishibai (zob. zielonagrupa.pl.).
Czwarta sesja tematyczna W przestrzeni biblioteki ... mia?a na celu lepsze

poznanie miejsc w jakich funkcjonuj? biblioteki i ich ró?norodno??. Uczestnicy

sesji, Maria Walczyna (architekt), Bo?ena Bednarek-Michalska (Kujawsko
Pomorska Biblioteka Cyfrowa) i Jacek Królikowski (Fundacja Rozwoju Spo?e
cze?stwa Informacyjnego) przez pryzmat miejsca zwrócili uwag? na ró?ne

funkcje, jakie mog? pe?ni? biblioteki.
.

Ostatnia sesja tematyczna Przysz?o?? mediów lokalnych z udzia?em Beaty
Zalot (Tygodnik Podhala?ski), Jacka ??skiego (Gazeta Radomcza?ska), Alicji

Molendy (Stowarzyszenie Gazet Lokalnych) próbowa?a skonkretyzowa? pro

blemy i bariery, z którym próbuj? si? zmierzy? wydawcy czasopism lokalnych

(zbyt ma?y kapita?, cyfryzacja, tabloidyzacja itd.) oraz pokaza? drogi wycho
dzenia naprzeciw oczekiwaniom czytelników (stawianie na tradycj? lokaln?, na

regionalnych bohaterów, dawanie poczucia, ?e media s? blisko czytelników).

Dodatkow? atrakcj? Kongresu by?o ods?oni?cie muralu Czytanie ucz?owie

cza na gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomsku, (ul. G. Narutowi

cza 4). Dokona? tego podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa

Narodowego Andrzej Wyrobiec.

Edyta Wójcik, Bernardyna Kowalczyk, Ksi??nica Zamojska

-------- ... 0 .... --------
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Ochrona i piel?gnacja zbiorów muzealnych,

bibliotecznych i archiwalnych

Dnia 25 listopada 2014 roku odby?o si? w Zamo?ciu seminarium dotycz?ce

ochrony i piel?gnacji zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych. Jego

organizatorem by?a Pracownia Konserwacji zabytków Alto-Protekt, Tematyka
seminarium skierowana by?a do przedstawicieli bibliotek, archiwów, muzeów.

Uczestnikami byli bibliotekarze i pracownicy bibliotek województwa lubelskiego
i podkarpackiego, pracownicy archiwów, muzeów, konserwatorzy materialnych

zabytków kultury, w tym dokumentów pi?mienniczych.

Spotkanie prowadzi?a dr Alicja Kuberka przedstawicielka firmy Alto-Protekt,
na co dzie? zajmuj?cej si? konserwacj? zbiorów.

Seminarium zosta?o podzielone na dwie cz??ci. Pierwsza cz??? dotyczy?a za

gadnie? szeroko poj?tej profilaktyki dla bibliotek i archiwów, a tak?e podstaw

post?powania ze zbiorami pi?mienniczymi i prawid?owych warunków ich prze

chowywania. Prelegentka omówi?a naj istotniejsze problemy zwi?zane z przecho

wywaniem zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, w tym:
- zagro?enia dla zbiorów bibliotecznych i archiwalnych - owady, grzyby, warunki

atmosferyczne, zabrudzenia, kwa?ny papier,
- bezpieczne sposoby niwelacji ww. zagro?e?,
- sposoby odka?ania i dezynsekcji zbiorów na miejscu wyst?pienia zagro?enia
i po ich likwidacji,
- metody odka?anie pomieszcze? pora?onych przez grzyby i owady.

W cz??ci drugiej omówiony zosta? kontekst przeprowadzki zbiorów oraz ma

sowego odka?ania. Dr Kuberka przedstawi?a zasady post?powania w razie zaist

nienia nieszcz??liwych wypadków np. zalania zbiorów. Zaprezentowa?a nowocze

sne metody ochrony zbiorów bibliotecznych i archiwalnych w tym, m.in. "bez

pieczne paczki", czyli pakowanie pró?niowe i "neutraln? fumigacj?", tj. dezyn

fekcj? zbiorów w gazach neutralnych np. azotem. Omawianym zagadnieniom

towarzyszy?a prezentacja multimedialna i praktyczne porady.

Tematyka seminarium, poruszane problemy wzbudzi?y wyra?ne zaintereso

wanie w?ród s?uchaczy. Efektem tego zainteresowania by?a dyskusja zmierzaj?ca
do ustalenia najlepszych sposobów zabezpieczania zbiorów przed atmosferycz

nymi i biologicznymi czynnikami ich degradacji. Wiele uwagi podczas dyskusji

po?wiecono te? zagro?eniom i skutkom zdrowotnym zwi?zanym z ekspozycj?

zawodow? dla osób -

grup zawodowych pracuj?cych z tymi zbiorami, tj. konser

watorów dzie? sztuki, pracowników muzeum, archiwistów i bibliotekarzy.

Piotr Zuba?ski, Ksi??nica Zamojska

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

41



Kronika Galla Anonima z Kodeksu zamojskiego
na Krajowej Li?cie UNESCO "Parni?? ?wiata" *

Jedena?cie zabytków, w tym Kronik? Galla Anonima z XII w. z Kodeksu

zamojskiego wpisano na polsk? List? Krajow? Programu UNESCO "Pami??
?wiata". Uroczysto?? wr?czenia certyfikatów wpisu na List? odby?a si?
w 17 pa?dziernika br. w Pa?acu Prezydenckim w Warszawie. W uroczysto?ci

uczestniczy? Pan Marcin Zamoyski -

ówczesny Prezydent Miasta Zamo??.

Program UNESCO "Parni?? ?wiata" (Memory of the World) zosta? utwo

rzony w 1992 roku. Jego celem jest podejmowanie dzia?a? s?u??cych zachowa

niu, ratowaniu i udost?pnianiu dziedzictwa dokumentacyjnego, a tak?e zwi?k
szanie ?wiadomo?ci jego istnienia '. Dziedzictwo dokumentacyjne tworz? ró?

nego typu obiekty o szczególnym znaczeniu historycznym i kulturowym. Mog?
to by? zarówno dokumenty i zespo?y archiwalne, r?kopisy przechowywane
w bibliotekach i muzeach, druki o szczególnej warto?ci dokumentacyjnej, in

skrypcje, dokumenty audiowizualne na no?niku analogowym, jak i cyfrowym.
Od 1997 roku obiekty o ?wiatowym znaczeniu historycznym lub cywilizacyj

nym wpisywane s? na List? "Pami?? ?wiata". "Aktualnie Lista obejmuje
300 dokumentów. Dwana?cie z nich reprezentuje polskie dziedzictwo dokumen

tacyjne o uniwersalnym znaczeniu dla kultury ?wiatowej: autograf dzie?a Miko

?aja Kopernika De revolutionibus przechowywany w Bibliotece Jagiello?skiej
w Krakowie; r?kopisy Fryderyka Chopina w zbiorach Biblioteki Narodowej
i Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie; podziemne archiwum get

ta warszawskiego (tzw. Archiwum Ringelbluma), przechowywane w ?ydow
skim Instytucie Historycznym; akt Konfederacji Generalnej Warszawskiej
z 1573 roku, przechowywany w Archiwum G?ównym Akt Dawnych (AGAD)
w Warszawie; tablice 21 Postulatów Gda?skich z Sierpnia 1980, przechowywa
ne w Narodowym Muzeum Morskim w Gda?sku; Kodeks su praski, cz??? znaj

duj?ca si? w Polsce w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie (wpis wie

lonarodowy: polsko-rosyjsko-s?owe?ski); Archiwum Komisji Edukacji Naro

dowej, znajduj?ce si? w Krakowie, w zbiorach Polskiej Akademii Nauk oraz

Biblioteki Ksi???t Czartoryskich; Archiwum Instytutu Literackiego w Pary?u;
Archiwum Radziwi??ów i Ksi?gozbiór Nie?wieski, cz??? znajduj?ca si? w Pol

sce przechowywana w AGAD (wpis wielonarodowy: bia?orusko-fi?sko

litewsko-polsko-rosyjsko-ukrai?ski); Archiwum Biura Odbudowy Stolicy

(BOS) w zasobach Archiwum Pa?stwowego m. sto Warszawy; Zbiory Towarzy
stwa Historyczno-Literackiego w Pary?u: Biblioteka Polska i Muzeum Adama

Mickiewicza w Pary?u; Traktaty pokojowe (ahdnames), zawarte od II po?owy

•

http://www.unesco.pl/komunikacj a- i- informacj a/parniec-swiata/
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XV do ko?ca XVIII w. mi?dzy Królestwem Polskim i Cesarstwem Tureckim,

przechowywane w AGAD".t

W ramach Programu .Pamie? ?wiata" tworzone s? tak?e Listy Regionalne
oraz Listy Krajowe. Znajduj? si? na nich dobra kultury istotne dla poszczegól

nych regionów lub narodów. W Polsce stworzona zosta?a Lista Krajowa .Pa

mi?? ?wiata ", na któr? wpisywane s? obiekty o wyj?tkowej warto?ci dla naszej

kultury. Decyzj? o wpisie podejmuje Polski Komitet Programu UNESCO. Pro

gram UNESCO .Pamie? ?wiata" oprócz tworzenia List ?wiatowych, Regional

nych i Krajowych przewiduje tak?e tworzenie opracowa? i baz danych, zawiera

j?cych m. in. iriformacje o dziedzictwie zagro?onym lub bezpowrotnie utraconym.
t

Polski Komitet Programu "Pami?? ?wiata" zawi?za? si? w 1996 roku. W je

go sk?ad wchodz? przedstawiciele najwi?kszych bibliotek, archiwów i uczelni,

zajmuj?cy si? badaniami, ochron? i konserwacj? dóbr kultury.t Na polskiej Li

?cie Krajowej Programu UNESCO "Pami?? ?wiata" znalaz?y si?: Konstytucja
3 maja 1791 (Ustawa Rz?dowa); Z?oty kodeks gnie?nie?ski - Codex Aureus

Gnesnensis; Kronika Galla Anonima. Kodeks zamojski; Dokument lokacyjny
miasta Krakowa; Jan D?ugosz Banderia Prutenorum; Kazania ?wi?tokrzyskie;
Brevis et accurata regiminis ac status zupparum Vieliciensium et Bochnensium

sub annum Christi 1518 descriptio (Opis ?up boche?skich i wielickich z 1518 r.);
Bia?oruski Tristan - r?kopi?mienny kodeks z bia?orusk? wersj? legendy o Tri

stanie i Izoldzie, XVI-XVII w.; Autograf Pana Tadeusza Adama Mickiewicza;
Akta polskiego pa?stwa podziemnego z okresu powstania styczniowego (1861-

1864); Memoria? Ignacego Jana Paderewskiego do prezydenta Stanów Zjedno

czonych Woodrowa Wilsona w sprawie Polski i jej niepodleg?o?ci z 17 stycznia
1917 roku." Wr?czenie certyfikatów wpisu by?o inauguracj? krajowej listy
UNESCO.

"Kronika tzw. Galla Anonima, przekaz o wyj?tkowym znaczeniu dla historii

?redniowiecznej Polski, to naj starsza polska kronika powsta?a na dworze Bole

s?awa Krzywoustego oko?o 1112-1116 roku. Jest ona dzie?em anonimowego

pisarza sprowadzonego z zagranicy na dwór ksi???cy. Kronika stanowi zbiór

chronologicznie uporz?dkowanych opowie?ci historycznych, ukazuj?cych histo

ri? panowania i czyny kolejnych w?adców polskich z dynastii Piastów. Przed

stawia panoram? dziejów politycznych Polski, od czasów legendarnego ksi?cia

Popiela a? do roku 1114, koncentruj?c si? na opisie ?ycia i czynów Boles?awa

Krzywoustego. Kronika Galla Anonima jest wysoko oceniana nie tylko jako

podstawowe ?ród?o historyczne zawieraj?ce informacje o pocz?tkach pa?stwa

polskiego, lecz tak?e pod wzgl?dem literackim, ze wzgl?du na przemy?lan?

t http://www.unesco.pl/komunikacja-i-informacjalpamiec-swiatal
t http://pamiecpolski.archiwa.gov.pl/pamiec-swiata
§

http://www.unesco.pl/komunikacja-i-informacjalpamiec-swiatal
..

http://pamiecpolski.archiwa.gov.pl/obiekty
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kompozycj? i form?: zosta?a spisana proz? rymowan?, z do??czonymi wierszami

rytmicznymi i metrycznymi.
Kronika zachowa?a si? w postaci wpisu do r?kopi?miennego Kodeksu za

mojskiego, powsta?ego prawdopodobnie w Krakowie pod koniec XIV wieku.

Do 1427 roku do??czano i dopisywano do niego kolejne teksty, ostatnia notatka

pochodzi z 1515 roku. Od 1425 roku, a by? mo?e nawet od XIV wieku kodeks

znajdowa? si? w posiadaniu rodziny Laskich. Przed 1675 rokiem r?kopis nale

?al do Biblioteki Akademii Zamojskiej, a w 1784 roku razem z ca?? biblio

tek? trafi? do zbiorów Biblioteki Ordynacji Zamojskiej. W 1946 roku zosta?

przekazany Bibliotece Narodowej w depozyt wieczysty przez Jana Zamoy

skiego, ostatniego ordynata zamojskiego, wraz z pozosta?ymi zbiorami Bi

blioteki Ordynacji Zamojskiej ",tt gdzie jest przechowywany.

Kronik? Galla Anonima i' Kazania ?wi?tokrzyskie, na co dzie? strze?one

w skarbcu Biblioteki Narodowej, mo?na by?o ogl?da? na jednodniowej wystawie

(18 pa?dziernika br.) w Pa?acu Rzeczypospolitej przy pl. Krasi?skich w Warszawie.

Nale?y przypomnie?, ?e Kronik? Galla Anonima mo?na by?o ogl?da? mi wysta
wie "Biblioteka Ordynacji Zamojskiej. Od Jana do Jana" prezentowanej w Biblio

tece Narodowej oraz w Muzeum Zamojskim w 2005 roku, w zwi?zku z obcho

dami Roku Zamo?cia i 400. rocznic? ?mierci Jana Zamoyskiego.

*
artyku? ukaza? si? w "Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym", nr 4 z 2014 r.

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

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

tt http://pamiecpolski.archiwa.gov.pl/obiekty/kodeks-zamojski; wyt?uszczenie pochodzi
od autora artyku?u
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I cl POMOCE METODYCZNE

JÓZEF CZECHOWICZ (1903 - 1939)
scenariusz wystawy

Termin: 10.11. -10.12. 2014

Miejsce: Galeria Ekslibris Ksi??nicy Zamojskiej
Cel: popularyzacja sylwetki Józefa Czechowicza w 75 rocznic? ?mierci poety.

Na wystaw? z?o?y?y si?:
12 plansz 70x100 cm, 9 gablot i l litografia wantyramie przedstawiaj?ca Tras?

w?drowca szlakiem 1. Czechowicza, udost?pniona· przez O?rodek Brama

Grodzka - Teatr NN

Plansze:

tytu?owa: na tle fotografii 1. Czechowicza z lat 30. XX w. W bramie przy

ul. Gnojnej cytat: z Poematu o mie?cie Lublinie "Zamie? wspomnienie w

wiersz ...

"

JózefCzechowicz (1903-1939). Wystawa rocznicowa 10 XI - 10 XII

2014 Galeria Exlibris,

przygotowanie - Dzia? Promocji i Upowszechniania Czytelnictwa Ksi??nicy

Zamojskiej, ze zbiorów: Muzeum Literackiego im. 1. Czechowicza w Lublinie,

O?rodka Brama Grodzka - Teatr NN w Lublinie oraz Ksi??nicy Zamojskiej im.

S. K. Zamoyskiego w Zamo?ciu.

Józef Czechowicz: nota biograficzna, cytat z wiersza autoportret ,,stan??em na

ziemi w lublinie ...

"

Debiut literacki: cytat z wiersza autoportret" tu mnie skrzyd?em uderzy?a trwo

ga ...

"

1923 debiut prasowy OPOWIE?? O PAPIEROWEJ KORONIE, wydru
kowana w "Reflektorze" 1923, nr l z pomini?ciem, wskutek przeoczenia, na

zwiska autora, fot. ok?adki czasopisma i tekstu Opowie?ci. Fot. fragmentu

"Opowie?ci ... "oraz ok?adki "Reflektora".

1927 rok. Pierwotnie przygotowywany przez Czechowiczajeszcze w 1926 r.

debiutancki tomik wierszy mia? nazywa? si? Pierwszy pryzmat. Tomik pozosta?

jednak w sferze nigdy nie zrealizowanych planów. W maju 1927 r. Czechowicz

sporz?dzi? odr?czn? makiet? tomiku, nad którym wtedy pracowa? i nazywa? go

Dni ch?opca. W okresie mi?dzy majem a lipcem 1927 r. poeta zdecydowa? si?
na zmian? tego tytu?u na Kamie?.

Tomik KAMIE? wydany w lipcu 1927 r. w Lublinie nak?adem Biblioteki "Re

flektora" by? ksi??kowym debiutem Czechowicza. Zapowied? jego wydania uka

za?a si? 21 lipca 1927 r. w ,,Literaturze i Nauce", dodatku do "Ziemi Lubelskiej":
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W dniach najbli?szych uka?e si? na pó?kach ksi?garskich dawno zapowiedziany

zeszyt wierszy Józefa Czechowicza, poety z grupy "Reflektora ", pod tytu?em
Kamie?. Ksi??ka niew?tpliwie b?dzie sensacj? literack? sezonu. Do??czono

ok?adk? tomiku Kamie? i wraz z opask? reklamow?.

Rekopisy 1. Czechowicza: fot. r?kopisów ze zbiorów Muzeum Literackiego
im. 1. Czechowicza w Lublinie: Z tomiku Stare kamienie: Ul. Szeroka, Muzyka
ul. Z?otej, Cmentarz lubelski, Wieniawa, Ko?ció? ?w. Trójcy, Na Zamku; Iliada

t?tni z tomiku W b?yskawicy, Dno z tomiku Dzie? jak co dzie?, Preludium z to

miku Ballada z tamtej strony; r?kopisy fraszek O poecie, O Wac?awie i O Biel

skim oraz maszynopisy: wiersza Wulkan i U moji matusi, pisanego gwar? wsi

M?ynki, z której pochodzi?a matka 1. Czechowicza.

Twórczo?? 1. Czechowicza: charakterystyka twórczo?ci literackiej w oparciu
o www.culture.pl/pl/tworca/jozef-czechowicz

Twórczo?? J. Czechowicza: zestawienie w uk?adzie: Liryka 11 tytu?ów z poda
niem roku wydania; wydania po?miertne (wybór) 21 tytu?ów jw.; Niektóre wy

bory poezji (7 tytu?ów).

1. Czechowicz w fotografii (2 plansze): 17 fot. 1. Czechowicza, w tym rodzinne

oraz 7 fot. z przyjació?mi, m.in. z siostrami Ko?ody?skimi, z K. Miernowskim,
w?ród nauczycieli w S?ob6dce, w gronie Zarz?du ZNP w Lublinie, w red. "P?o

myka", w gronie s?uchaczy Pa?stwowego Wy?15zego Kursu Nauczycielskiego,
fot. ?wiadectwa z 4-letniego seminarium Nauczycielskiego w Lublinie oraz dy

plom nauczyciela moralnie upo?ledzonych Pa?stw. Instytutu Pedagogiki Spe

cjalnej - ze zbiorów Muzeum Literackiego im. J. Czechowicza w Lublinie.
.

1. Czechowicz - dziennikarz i publicysta: ilustracje spisu tre?ci "Reflektora"
oraz ok?adki .P?omyczka'' z 20.08.1934 r. Wykaz tytu?ów czasopism lubelskich

i warszawskich wraz z podaniem okresów, w których 1. Czechowicz pracowa?
lub z którymi wspó?pracowa?, m. in.: ,,Reflektor",' "Ekspres Lubelski", "Przegl?d

Lubelsko-Kresowy", "Kurier Lubelski", "Dziennik Lubelski", .Ziemia Lubel

ska", "Barykady", .Pion", "Pióro", .P?omyczek", "Kamena", "Miesi?cznik Li

teratury i Sztuki" wydawany przez Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego. Prowa

dzi? dodatkowo kolumny literackie w .Pa?stwie Pracy" i .Zecie''. W 1938 roz

pocz?? prac? w redakcji literackiej Polskiego Radia.

Krag przyjació?: Konrad Bielski poeta i adwokat wspó?za?o?yciel grupy poetyc

kiej Reflektor, redaktor miesi?cznika "Reflektor" organu grupy. Wac?aw Gra

lewski -

poeta i dziennikarz, cz?onek i wspó?za?o?yciel grupy poetyckiej Reflek

tor, wydawca miesi?cznika o tej samej nazwie, wychodz?cego w Lublinie

w I. 1923-1925. Do grona wspó?pracowników nale?eli te?: St. Gr?dzi?ski, Cze

s?aw Bobrowski, Tadeusz Boche?ski, Kazimierz Andrzej Jaworski - twórca

"Kameny". Kazimierz Miernowski, znany w Lublinie adwokat, by? przyjacie
lem i opiekunem lubelskich m?odych artystów. Maria Ma?kowska zaprzyja?niona
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z Czechowiczem nauczycielka w lubelskiej Szkole Specjalnej, zwi?zana z Insty
tutem G?uchoniemych i Ociemnia?ych w Warszawie. Pó?niejsza ?ona Jana Wy

dry. Franciszka Amszajnowa - poetka i t?umaczka, dzia?aczka niepodleg?o?cio

wa, wspó?za?o?ycielka Lubelskiego Zwi?zku Literatów. W kr?gu tego Zwi?zku
znale?li si?, m.in.: Feliks Araszkiewicz, Antoni Madej, Ludwik Michalski, Wi

told Kasperski, Hanna Malewska, ks. Ludwik Zalewski. Do bliskich znajomych

poety nale?eli: Józef ?obodowski, Jan Amsztajn, Wiktor Zió?kowski, Jan Wy
dra. Na spotkania literackie zaprasza? poet? Józefa Nikodema K?osowskiego.
W okresie pobytu w Warszawie do bliskiego grona poety nale?eli mi?dzy inny
mi Stanis?aw Pi?tak, Anna ?wirszczy?ska, Pawe? Hertz, Czes?aw Mi?osz, który
Czechowicza bardzo ceni?. Razem pracowali w Polskim Radiu, razem ewakuo

wali si? do Lublina. Ludwik Fryde krytyk literacki, za?o?y? i wspó?redagowa?
wraz z 1. Czechowiczem kwartalnik literacki "Pióro". Edward Hartwig jeden
z najbardziej znanych na ?wiecie fotografików polskich; uznawany za artyst?

wszechstronnego, ??cz?cego w pracach fotografi? i grafik?. Prowadzi? pracow

ni? przy ul. Narutowicza w Lublinie. Opiekowa? si? grup? poetów, którzy
mieszkali przy ulicy Dobrej 9 w Warszawie, m.in.: Henrykiem Domi?skim,
Wac?awem Mrozowskirn i Bronis?awem Ludwikiem Michalskim.

Lublin w fotografii 1. Czechowicza - ekspozycja 11 fotografii starego Lublina

wykonanych przez 1. Czechowicza, m in.: Widok na Zamek Lubelski, 2 fot.

Targ przy ul. ?wi?toduskiej, 2 fot. Wieniawa, Rynek Starego Miasta, Podwale,
Okolice rzeki Czechówki, Przedmie?cia Lublina, Róg ul. Królewskiej i placu

?okietka, Zamek Lubelski od strony wschodniej i ulica W?ska.

Muzeum Literackie im. J. Czechowicza w Lublinie.

Czytanie Czechowicza: informacja o dzia?aniach O?rodka "Brama Grodzka

Teatr NN" na rzecz popularyzacji J. Czechowicza w Lublinie.

Józef Czechowi cz. Poemat o mie?cie Lublinie. Trasa w?drowca. Litografia
ze zbiorów O?rodka "Brama Grodzka-Teatr NN".

Gabloty:
J. Czechowicz -

poeta: ekspozycja tekstów wierszy: Inwokacja, Inicja? w b?y

skawicy, Autoportret, Modlitwa ?a?obna, U moji matusi oraz fot. autografu

Ksi??yc w rynku.

9 wyda? ksi??kowych: Wiersze wyd. PIW, Wybór wierszy, Przez kresy Wydaw.

Literackie, Westchnienie, Wybór poezji Wyd. 1 i 2 Biblioteka Narodowa, Poe

mat o mie?cie Lublinie Wydaw. Lubelskie, Czechowicz wybór poezji seria Pe

gaz, Dom ?wi?tego Kazimierza.

Inne utwory: Listy, fraszki, utwory dramatyczne, Ko? rydzy -

proza, przek?ady

poetyckie.
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Czechowicz dzieciom: teksty wierszy publikowanych w .P?omyku", .P?omycz

ku", "Ma?ym P?omyczku", "Tygodniku Ilustrowanym": Zima, Jesie?, Marzenie,

Po ulicy Zosia drepce, Miasto Pana Marsza?ka, fot. autografu tekstów dla dzie

ci, wydania ksi??kowe dla dzieci: Sny szcz??liwe z il. J. Wilkonia, Usnij?e mi

u?nij, Jak groch w?drowa?, Wiersze dla dzieci.

Miasta 1. Czechowieza: teksty wierszy z tomiku Prowincja noc: Zamo??, fot.

autografów Krasnystaw, Lublin, Kazimierz, fot. J. Czechowieza: Lublin w 1.

30. XX w. Targ.

Ksi??ki: Caba?ecki M. Miasta J Czechowicza. Topografia wyobra?ni, UMCS

Lublin; Tyszczyk A. Zamo?? Czechowicza. W: Literackie twarze Zamojszczyzny.

Czechowicz oczami krytyków literackich: K?ak T. Drogami Czechowicza, Spo
tkania z Czechowiczem, Wydaw. Lubelskie; Zi?ba 1. Rozmowy o J Czechowi

czu; Mi?osz - Czechowicz. Lektury paralelne, O?rodek Brama Grodzka - Teatr

NN Lublin; 1. Czechowicz. Od awangardy do nowoczesno?ci, UMCS Lublin;

"Scriptores" nr 30, 2006, s. 295, Geneza tomiku kamie?; Smolarz 1. W bibliofil
skim kr?gu J Czechowicza, W: Rocznik BN XVII-XVIII

Poemat o mie?cie Lublinie: 6 ksi??kowych wyda? tomiku, tomik nagrany na

p?yt? oraz fot. autografu fragmentu tomiku.

Pamie? o 1. Czechowiczu w Lublinie (2 gabloty z publikacjami): Zi?ba 1. Mu

zeum Literackie im. J Czechowicza w Lublinie; Czytanie Czechowicza; Czytanie
Czechowicza 2001-2010; Pietrasiewicz T. Bombardowanie Lublina 9.09.1939.

?mier? J Czechowicza; Pietrasiewicz T. Przewodnik po historii s?owa druko

wanego w Lublinie, 2014; 1. Zi?ba Rozmowy o Józefie Czechowiczu (z F. Po

p?awskiskim, szkolnym przyjacielem 1. Czechowieza), regionalist?, dzia?aczem

ZNP), Lublin 2006; Pietrasiewicz T. "Scriptores" 2007 - 2008, t. 2-3, nr 31 - 32

(zeszyt Czechowicz. W poszukiwaniu ukrytego miasta. Mapa Miejsc - Teksty),

wyd. O?rodek "Brama Grodzka - Teatr NN".

Danuta Zwoli?ska, Ksi??nica Zamojska

---------+<>+----------
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I t!JZESTA WIENIA BffiLIOGRAFICZNE

Maurycy Klemens Zamoyski (1871-1939)
- bibliografia-

Urodzi? si? 30 lipca 1871 r. w Warszawie. By? synem

Tomasza Zamoyskiego XIV ordynata i Marii z Potockich.

Dzieci?stwo sp?dzi? w Warszawie i Klemensowie oraz w

posiad?o?ciach dziadka Maurycego Zamoyskiego w Jab?on

nie i Zatorze. Szko?? ?redni? uko?czy? w Lesznie, studia za?

w Stuttgarcie.
W 1889 r. Maurycy Zamoyski nie osi?gaj?c pe?noletno?ci,

przej?? zarz?d nad Ordynacj? Zamojsk? jako XV ordynat. Do

piero w 1892 r. rozpocz?? samodzielne gospodarowanie.
W 1894 r. zdecydowa? o budowie cukrowni Klemensów.

W latach 1895-1898 w ró?nych cz??ciach swych dóbr zbudowa? kilka cegielni i

wapienników. Za jego czasów powsta?a rafineria, dwa m?yny, nowe tartaki.

Ulepszono browar w Zwierzy?cu, wybudowano 60 km kolejki w?skotorowej.

Prac? publiczn? rozpoczyna? w organizacjach rolniczych i o?wiatowych. By?

wspó?twórc? i prezesem Centralnego Towarzystwa Rolniczego, a tak?e cz?on

kiem i prezesem Rady Nadzorczej Polskiej Macierzy Szkolnej, Warszawskiego

Towarzystwa Dobroczynnego, Lubelskiego Towarzystwa Dobroczynnego.
W 1907 r. za?o?y? szko?? powszechn? w Zwierzy?cu, rok pó?niej szpital dla

pracowników ordynacji i mieszka?ców okolicznych miejscowo?ci. Prowadzi?

o?ywion? dzia?alno?? spo?eczn?. Wchodzi? w sk?ad komitetu budowy pomnika
Adama Mickiewicza w Warszawie, a tak?e komitetu budowy gmachu Zach?ty
Sztuk Pi?knych w Warszawie. Przez wiele lat pe?ni? funkcj? prezesa Filharmonii

Warszawskiej, któr? wspiera? finansowo. Finansowa? i wspiera? dzia?ania na

rzecz rozwoju Biblioteki Ordynacji Zamojskiej oraz wszelkiego rodzaju inicja

tywy kulturalne i spo?eczne.
W 1904 r. wst?pi? do Ligi Narodowej, by? cz?onkiem w?adz Stronnictwa

Demokratyczno-Narodowego w zaborze rosyjskim i bliskim wspó?pracowni
kiem Romana Dmowskiego. Od 1906 r. by? pos?em do I Dumy. W listopadzie
1914 r. wraz z grup? polityków endeckich i bezpartyjnych za?o?y? w Warszawie

Komitet Narodowy Polski. Wspiera? finansowo Centraln? Agencj? Polsk? po

wsta?? we wrze?niu 1915 r. w Lozannie. Od 1917 r. pe?ni? t? sam? funkcj?
w KNP w Pary?u, finansuj?c jego dzia?alno??. Po rozwi?zaniu KNP pozosta? w

Pary?u. W sierpniu 1919 r. otrzyma? nominacj? na pos?a nadzwyczajnego i mi

nistra pe?nomocnego RP przy rz?dzie francuskim. W 1922 r. by? kandydatem na
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urz?d Prezydenta RP z ramienia stronnictwa "Chjeny" (prawicy chrze?cija?sko

demokratycznej). W ostatecznym g?osowaniu przegra? z Gabrielem Narutowiczem.

. W styczniu 1924 r. sformowa? si? w Polsce nowy gabinet rz?dowy kierowa

ny przez W?adys?awa Grabskiego, w którym Maurycy Zamoyski obj?? funkcj?
ministra spraw zagranicznych i pe?ni? t? funkcj? do 27 lipca 1924 r. W latach

1925-1927, po odej?ciu z dyplomacji, by? prezesem Rady Naczelnej Organizacji
Ziemia?skich.

W latach trzydziestych, ze wzgl?du na z?y stan zdrowia, wycofa? si? z ?ycia

politycznego. Zmar? 5 maja 1939 r. w Warszawie. Po uroczysto?ciach pogrze

bowych w Warszawie, cia?o ordynata przewieziono do Zamo?cia, gdzie zosta?

pochowany w krypcie Zamoyskich w Kolegiacie Zamojskiej.
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I CilNASZE RECENZJE

Janusz Leon Wi?niewski Grand

Janusz Leon Wi?niewski jest uznanym pisarzem oraz naukowcem. Posiada

kilka tytu?ów naukowych w ró?nych dziedzinach: magister fizyki i ekonomii

(Uniwersytet Miko?aja Kopernika), doktor informatyki (Politechnika Warszaw

ska) oraz doktor habilitowany chemii (Politechnika ?ódzka). Na sta?e mieszka

we Frankfurcie nad Menem, gdzie pracuje w mi?dzynarodowej [mnie informa

tycznej. W 2001 roku zadebiutowa? jako pisarz powie?ci? S@motno?? w sieci,

która szybko sta?a si? bestsellerem. Jest autorem i wspó?autorem kilkunastu po

zycji beletrystycznych. Jego ksi??ki przet?umaczono na 18 j?zyków: m.in.

w Rosji, Chinach. W?oszech, Turcji, Holandii.

Najnowsz? ksi??k? Wi?niewskiego jest Grand, gdzie historia s?ynnego so

pockiego hotelu splata si? z losami wspó?czesnych bohaterów. Jednym z nich

jest zafascynowany hotelem Marian Szczepan Lichota, zwany Lichutkim, który
zna jego sekrety z przesz?o?ci. To dzi?ki opowie?ci Lichutkiego dowiadujemy

si?, ?e Grand Hotel zwany pocz?tkowo Kasino-Hotel powsta? w latach 1924-

1927. Go?ci? w swych murach wielkie gwiazdy estrady i kina jak Greta Garbo

i Marlena Dietrich oraz g?owy pa?stw, m.in. mieszka? tu Ignacy Mo?cicki, ko

ronowane g?owy i znani przywódcy. To prawdopodobnie tutaj Hitler wyda? roz

kaz mordowania chorych psychicznie. Przebywa? tu Fidel Castro i genera? de

Gaulle, a nawet prezydent Putin. Lichutki to jakby pami?? o dawnym hotelu:

Zreszt? oprócz budynku to ju? chyba nic nie ma ze starego Grandu. Ci z korpo

racji zrobili taki remont, ?e Ruscy z powyrywanymi wannami na plecach to przy

nich szabrownicy nawet mniejsi od W?adzia. Tamci zostawili chocia? blizny na

?cianach i pod?ogach, a korporanty obdar?y hotel z wewn?trznej tkanki, oskal

powa?y, wyci??y mu pami??, wyr?n??y w?trob? i flaki, spu?ci?y ca?? krew ...

"

Grand sk?ada si? z 6 odr?bnych opowiada? o ludziach, którzy na chwil?

przybyli pod dach hotelu, czy to jako go?cie, czy pracownicy. Do hotelowych

pokoi wnosz? wraz z walizkami, baga? swoich emocji, ?yciowych rozterek

i tragedii. Pierwsza opowie?? to historia znanej dziennikarki, której mi?o?? do

niedojrza?ego partnera w?a?nie leg?a w gruzach. Za?aman? kobiet? znajduje na

hotelowej pla?y bezdomny - Lichutki. Sarn poraniony przez ?ycie, potrafi zro

zumie? porzucon? dziennikark?. Dzi?ki szczerej rozmowie i zawi?zanej nici

przyja?ni, udaje si? im nawzajem wesprze? i przemóc w podj?ciu nowych ?y

ciowych decyzji. Kolejn? bohaterk? jest pi?kna, m?oda sprz?taczka Lubow, wy

kszta?cona Rosjanka, pochodzenia polskiego z Krasnojarska, która dzi?ki w?a

snym ambicjom i ci??kiej pracy znajduje szcz??cie i prawdziw? mi?o??. W hotelu

pojawia si? w tym czasie równie? niemiecki pastor Maksymilian von Drewnitz,
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którego dziadek by? esesmanem w hitlerowskim obozie Stutthof. Pastor przyje
cha? tu dociec prawdyoniechlubnej przesz?o?ci swojej rodziny.

Kolejna opowie?? dotyczy Weroniki, kobiety zamo?nej, która ?yje w luksu

sowym, egoistycznym ?wiecie i asystenta filologii klasycznej - Andrzeja, który
sta? si? jej utrzymankiem. Podczas rozmowy dwojga kochanków dowiadujemy
si? o politycznych sensacjach zwi?zanych z 13 grudnia 1981 r. czyli o areszto

waniu cz?onków Komisji Krajowej "Solidarno?ci", kiedy to w?a?nie tu zatrzy
mano m.in.: Modzelewskiego, Kuronia i Mazowieckiego oraz o kulisach przy

jazdu w 2009 r. na Westerplatte Putina, na obchody rocznicy wybuchu II wojny

?wiatowej.

Nast?pna historia swoj? genez? si?ga czasów wojny i opisuje losy rodziny

Szymona Eliasza Ksenbergera - polskiego ?yda, urodzonego na dworcowej
?awce w Berlinie Zachodnim. Dzi?ki szcz??liwemu przypadkowi rodzina osiada

na sta?e w Sztokholmie, gdzie wiedzie dostatnie, spokojne ?ycie. Szymon po

?mierci rodziców, odkrywa prawd? o swoim pochodzeniu i narodzinach, prze

?ywa za?amanie psychiczne, nawi?zuje kontakty z pó??wiatkiem i ?yje z sute

nerstwa. Jednak w pewnym momencie w hotelowym pokoju u?wiadamia sobie,
?e najwa?niejsz? warto?ci? jego ?ycia jest mi?o??, któr? prze?y? na Tajlandzkiej

wyspie z Polk? o imieniu Aleksandra, w ma?ej chacie skleconej z palmowych
li?ci. Zrywa z dotychczasowym procederem i osiedla si? w Kambod?y. Podob

nie zawiedziony swoim ?yciem jest chory na Parkinsona profesor wy?szej
uczelni - Joachim, który chce w hotelu pope?ni? samobójstwo, aby uciec przed
skutkami nieuleczalnej choroby. Pod wp?ywem impulsu, jakim by?a us?yszana
rozmowa telefoniczna w j?zyku rosyjskim w ostatniej chwili zapragn?? jeszcze
raz zobaczy? Bajka? i poczu? si? szcz??liwy, jak w czasach, gdy by? zakochany
w rosyjskiej dziewczynie Kseni.

Wszyscy bohaterowie Wi?niewskiego przybywaj?cy do hotelu prze?ywaj?

dylematy lub wr?cz tragedie. Jest on dla nich przystani? do przemy?le? nad

swoim losem, a tak?e momentem zwrotnym w dalszym- ?yciu. Autor przekonuje
czytelnika, ?e Hotel Grand to miejsce magiczne, zarówno dla wydarze? histo

rycznych jak i dla go?ci, którzy si? tu zatrzymali, cho?by na jedn? noc. Ksi??ka
urzeka czytelnika lekko?ci? w odbiorze, ale zmusza te? do g??bszych przemy

?le? nad sensem ?ycia i jego niepodwa?alnymi warto?ciami jakimi s? empatia
i mi?o??.

Agnieszka Szewczuk, Ksi??nica Zamojska

Wi?niewski Janusz Leon: Grand. - Warszawa: Wielka Litera, 2014

---------+<>+---------
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Opowiem Ci histori? ...

(recenzja ksi??ki Shirin Kader Zaklinacz s?ów)

Niezbadane ?cie?ki Dyskusyjnego Klubu Ksiq?ki, maluj?c krajobraz piasków

Maghrebu, tym razem zaprowadzi?y mnie do ... Londynu. Przez Maghreb do Lon

dynu? Tak, to nie jest pomy?ka, otó? w?a?nie w stolicy Wielkiej Brytanii dzieje si?

g?ówna akcja ksi??ki Zaklinacz s?ów - debiutanckiej powie?ci autorki ukrytej pod

zagadkowym pseudonimem literackim Shirin Kader. Jakie by?o moje zdziwienie,

kiedy z ok?adki ksi??ki wyczyta?em, ?e autorka jest Polk? pochodz?c? z tak bliskie

go mi Lublina. Shirin Kader to absolwentka filozofii i europeistyki, prywatnie - w?a

?cicielka orientalnej kawiarni oraz fascynatka kultury i tradycji ?wiata arabskiego.

Moje pocz?tki obcowania z lektur? Zaklinacza s?ów by?y do?? trudne. Po prze

czytaniu informacji na odwrocie ksi??ki, oprócz przykuwaj?cej uwagi szaty graficz

nej, nie mog?em znale?? niczego co wzbudzi?oby moje zainteresowanie. Moje przy

puszczenia szybko znalaz?y potwierdzenie w rzeczywisto?ci. Po lekturze pierwszych

kilkudziesi?ciu stron szybko stwierdzi?em, ?e fabu?a ksi??ki ani troch? nie zachwy
ca. W du?ym uproszczeniu, fabu?? mo?na by?o stre?ci? w jednym krótkim zdaniu:

m?oda kobieta o imieniu Nina, wyje?d?a na studia do Londynu, gdzie poznaje m??

czyzn? który na zawsze odmienijej ?ycie ... Z daleka tr?ci?o bana?em oraz co najgor

sze, wyra?nie skr?ca?o w stron? taniego romansu. Nawet zacz??em si? zastanawia?,

sk?d wzi??y si? tak pozytywne opinie czytelników.
Prze?om w moim nastawieniu do ksi??ki nast?pi? nied?ugo pó?niej. Shirin Kader

na spotkaniu autorskim stwierdzi?a, ?e ksi??ka napisa?a si? w zasadzie sama. Praw

dopodobnie przy udziale jakiego? dobrego d?ina, ksi??ka tak jak napisa?a si? sama,

tak równie? w moim przypadku sama si? przeczyta?a. Zrozumia?em, ?e magia tej

powie?ci nie tkwi w nagromadzeniu hurtowej ilo?ci czasowników, tylko u?o?onych
w barwn? mozaik? przymiotników. Akcja ksi??ki niespiesznie toczy?a si? do przo

du, ale to w?a?nie dzi?ki temu zwróci?em uwag? na wyj?tkowo plastycznie skon

struowan? warstw? literack?.

Styl ksi??ki przedstawia si? niezwykle barwnie z niemal?e poetyckim wdzi?
kiem. Wykazuj?c talent w barwnym opisywaniu ?wiata, Shirin Kader pisze bardzo

lekko i wyj?tkowo zwiewnie. Przechadzaj?c si? wraz z par? bohaterów po imi

granekich dzielnicach Londynu, litery na stronach ksi??ki zacz??y przemienia? si?
w zapachy, odg?osy, kolory oraz smaki. Oczami i uszami wyobra?ni, ws?ucha?em

si? w gwar t?tni?cej ?yciem ulicy oraz dostrzeg?em koloryt arabskiej kultury wpisa

ny w codzienn? szarzyzn? metropolii.
Zaklinacz s?ów w pe?ni zaspokoi? moje doznania estetyczne, a tak?e zado??u

czyni? mojej sferze emocjonalnej. Wy?mienicie swoj? rol? odegra?o zastosowanie

sztuki bajarstwa oraz wielokrotne nawi?zania do Ba?ni z tysi?ca i jednej nocy. Bo

haterowie ksi??ki oraz poruszaj?ce historie z ich ?ycia, utrzymane s? w atmosferze

pozazmys?owej tajemnicy. Rzeczywisto?? zmys?owa na przemian miesza si?
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i przenika z niedost?pnym za pomoc? zmys?ów ?wiatem przes?dów i duchów.

Z powodu braku czytelnej granicy mi?dzy fikcj? a rzeczywisto?ci?, wy??cznie od

czytelnika zale?y czy uwierzy w opowie?? czy uzna j? za wytwór wyobra?ni zako

chanej kobiety.

Oceniaj?c czysto literacko, Zaklinacz s?ów to nie tylko zmy?lnie napisana po

wie??, to przede wszystkim autentyczna i poruszaj?ca opowie?? o mi?o?ci zwie?

czona ?wietnie dobranym zako?czeniem. Jest to niesamowicie ciep?a i pozytywna
literatura z przes?aniem, która posiada moc podnoszenia na duchu.

_
Piotr M?ynarski, DKK Zamo??

Kader Shirin: Zaklinacz s?ów. - Kraków: Lambook, 2013

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

Susanna Isern Nied?wied? ?owca motyli

Przepi?kna - powiedzia?y dzieci o ksi??ce hiszpa?skiej pisarki Susanny Isem

Nied?wied? ?owca motyli, któr? mia?am okazj? czyta? w jednym z zamojskich

przedszkoli. Dodam, ?e okre?lenie to jest najwy?szym stopniem dzieci?cego
uznania. Bywaj? jeszcze, w opinii dzieci, ksi??ki pi?kne, ciekawe, a nawet

?wietne. Lista "przepi?knych" nie jest d?uga, a znajduje si? na niej m.in. Szur

kowa historia Roksany J?drzejewskiej-Wróbel.
Co sprawi?o, ?e ksi??ka o Nied?wiedziu jest tak wyj?tkowa? Wszystko,

opowie?? jest intryguj?ca, ciep?a, a tak?e optymistyczna, szata graficzna autor

stwa francuskiej artystki Marjorie Pourchet - zachwycaj?ca. Od strony edytor

skiej wydawnictwo jest nienaganne, co jest zas?ug? oficyny Tako.

Przedstawiona historia jest prosta, a jej adresatem s? ma?e dzieci. Tekst jest
bardzo wywa?ony, bez zb?dnych opisów, a zaczyna si? ot tak po prostu: Nie

d?wied? mieszka? w lesie. Najbardziej lubi? spacerowa?, ucina? sobie poobied

ni? drzemk? na brzegu jeziora i zbiera? rzeczy, które znajdowa? w g?stwinie
drzew. W ?lad za tekstem dyskretnie post?puje obraz, równie oszcz?dny pod

wzgl?dem kolorystyki, jak tekst i wówczas pojawia si? wspomniany las i w?o

chaty nied?wied? ci?gn?cy za sob? ?ód? pe?n? znalezisk. Las o?ywa. Tak zaczy

na si? historia opowiadana s?owem i obrazem jednocze?nie. A wszystko to

zharmonizowane, poddane dyscyplinie, oszcz?dne, bez zb?dnych s?ów, bez eks

plozji barw. Ksi??ka traktuje o bezinteresownej przyja?ni. Historia jest tym bar

dziej frapuj?ca, ?e dotyczy relacji mi?dzy wielkim drapie?nikiem, a motylem
o imieniu Blanka. O ich przyja?ni autorka pisze krótko, ale wymownie: Ona

uwielbia?a ?askota? go za uszami i bawi? si? w chowanego. On lubi? opowiada?
jej sekretne historie o lesie i delikatnie dmucha? w jej czu?ki.
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To tak?e ksi??ka o po?wi?ceniu i wdzi?czno?ci. Nied?wied? ratuje wpadaj?ce
do wody motyle, a kiedy on sam wpada do jeziora, one przychodz? mu z pomoc?.

Motyle s? kruche i bezbronne. O ich sile stanowi ??cz?ce je poczucie wdzi?cz
no?ci dla Nied?wiedzia za uratowanie im ?ycia. Razem s? w stanie wyci?gn??
z wody ton?cego mi?ka i unie?? go na szczyt wielkiej góry. Tam troszcz? si?
o niego, susz? go w promieniach s?o?ca, okrywaj? swoimi cia?kami w zimne

noce. Ratuj? mu ?ycie.
Ta m?dra i wzruszaj?ca opowie?? nabiera magii dzi?ki niepowtarzalnym ilu

stracjom. Skromn? kolorystyk? stanowi? rozmyte szaro?ci i delikatne br?zy.

Momentami, obrazy staj? si? prawie przezroczyste. Po niebie sun? niemal bez

barwne ob?oki, a czysta to? jeziora odbija to, co znajduje si? nad jej tafl?, od

krywa tak?e przed odbiorc? podwodne g??biny. ?wiat jest przymglony, nierze

czywisty, ba?niowy, stanowi?cy idealne t?o dla tej nastrojowej opowie?ci. Ry
sunek natomiast, na zasadzie kontrastu z dyskretn? tonacj?, jest wyra?ny i nie

zwykle szczegó?owy. Ilustratorka dopowiada to, czego nie ma w tek?cie. O?y
wia las, zape?niaj?c go zwierz?tami, wype?nia ?ód? Nied?wiedzia przeró?nymi

starymi gratami, na konarze wielkiego drzewa urz?dza misiowi mieszkanko,

chocia? pisarka nawet o tym nie wspomina. Pozwala sobie równie?, w przeci
wie?stwie do autorki, na du?? doz? humoru. Rozbrajaj?cy jest obraz Nied?wie

dzia "czytaj?cego" ksi??k? do góry nogami. Co "czyta" mi?? Nie wiadomo, bo

tekst, mimo ?e widoczny, jest w j?zyku francuskim. Histori? o Nied?wiedziu

snuj? zatem obie twórczynie, a ich narracje uzupe?niaj? si? wzajemnie, tworz?c

bardzo spójn? ca?o??.

Podzielam zdanie maluchów. Hiszpa?sko-francuski duet Isem-Pourchet

stworzy?ksi??k? zachwycaj?c?, niepowtarzaln?, oddzia?ywuj?ca s?owem i obra

zem na wyobra?ni? ma?ego czytelnika, po prostu przepi?kn?.

Joanna Ko?tun, Ksi??nica Zamojska

Isern Susanna: Nied?wied? ?owca motyli. - Toru?: Tako, 2013

---------.<> .... --------
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Id KRONIKA

Kronika bibliotek publicznych powiatu zamojskiego
I pó?rocze 2014 roku

- wybór-
ZAMO??

stycze?
• Siedem elementów. Odslona Druga

-

wystawa malarstwa olejnego Roberta

Gomu?ki - Ksi??nica Zamojska·
• Kresy ma?o znane. Opowie?? o miejscach i ludziach z ziem ukrainnych -

Zamojska Biesiada Literacka z udzia?em Katarzyny W?glickiej - Ksi??nica

Zamojska
• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki po?wi?cone ksi??ce Erica

Emanuela Schmitta Kiki Van Beethoven - Ksi??nica Zamojska
• Geopark. Kamienny las na Roztoczu -

wystawa przygotowana przez Zespó?
Lubelskich Parków Krajobrazowych, Oddzia? Terenowy w Zamo?ciu - ClE

Ksia?nicy Zamojskiej
• Moja najpi?kniejsza kol?da - konkurs i spotkanie ?rodowiska osób niepe?

nosprawnych
- GCN Ksi??nicy Zamojskiej

• Male?ka mi?o?? - monta? poetycko-wokalny, zaj?cia z dzie?mi ze Specjal

nego O?rodka Szkolno-Wychowawczego - OCN Ksi??nicy Zamojskiej
• Czas kol?dowania -

wystawa kartek ?wi?tecznych - OCN Ksi??nicy Za

mojskiej
• Czytam i rysuj? z energi?

- podsumowanie IV edycji programu edukacyj

nego dla przedszkolaków, realizowanego we wspó?pracy z PGE Dystrybu

cja SA Oddzia? Zamo??. W programie m.in.: spotkanie autorskie ze Zbi

gniewem Dmitroc?, rozstrzygni?cie konkursu plastycznego i zwiedzanie

wystawy pokonkursowej - ODM Ksi??nicy Zamojskiej, FB nr 1,2,3,4,6
• Sobotnie spotkania z ksi??k? - cotygodniowe zaj?cia dla dzieci w wieku

szkolnym, w programie m.in. g?o?ne czytanie ksi??ek i zaj?cia plastyczne
realizowane w oparciu o czytane teksty literackie - ODM Ksi??nicy Za

mojskiej
• Puchatkowe spotkania

- zaj?cia biblioteczne dla dzieci w wieku przed

szkolnym, w których uczestnicz? opiekunowie dzieci. W programie m.in.:

g?o?ne czytanie, zabawy ruchowe, edukacyjne i integracyjne, zaj?cia pla

styczne
- ODM Ksi??nicy Zamojskiej

• Z ksi??k? przez pory roku - cykl g?o?nego czytania w Przedszkolach Miej
skich nr l, 15, Przedszkolu J?zykowym "For Kids" i Niepublicznym Przed

szkolu "S?oneczko" (filia) - FB nr I
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• Rozczytane przedszkole - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 13 - FB nr 2

• Z ksi??k? przez ?ycie
- g?o?ne czytanie w Warsztatach Terapii Zaj?ciowej

przy Parafii ?w. Micha?a - FB nr 2

• Bajeczka dla przedszkolaka - cykl g?o?nego czytania w Przedszkolu nr 7,
14 i SP nr 9 oraz w grupie przedszkolnej Dwuj?zycznej Szko?y Smart

School- FB nr 3

• Godzina na historyjk? - g?o?ne czytanie w Przedszkolach nr 5 i 12 - FB nr 4

• Spotkanie z bajk? - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 6 - FB nr 6

• Bajkowa kraina pana Perrault - zaj?cia biblioteczne realizowane przez filie

Ksi??nicy Zamojskiej, ??cz?ce ró?ne formy: g?o?ne czytanie, dyskusje nt. czy

tanych tekstów, zaj?cia plastyczne, gry i zabawy, konkursy - FB nr 1,2, 3,4, 6

• Zimowy ?wiat ba?ni - konkurs plastyczny
- FB nr l

• Maria Rodziewiczówna - 150 rocznica urodzin -

wystawa
- FB nr 5

• Mistrz czytania
- konkurs czytelniczy - FB nr 6

luty
• Zatrzyma? czas

-

Zamojska Biesiada Literacka z udzia?em Krystyny Kar

wat, autorki ksi??ki Mój Big Ben; spotkanie prowadzi? Robert Karwat -

Ksi??nica Zamojska
• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki po?wi?cone ksi??ce Justyny Bar

gielskiej Obsoletki - Ksi??nica Zamojska
• W krainie szachów - otwarcie wystawy kolekcjonerskiej rodziny Czochrów

- Ksi??nica Zamojska
• 200 rocznica obl??enia Zamo?cia przez Rosjan w 1813 r.

-

wystawa
-

Ksi??nica Zamojska
• Nasi bracia mniejsi

- spotkanie z kynologiem Januszem Moczarskim - CIE

Ksi??nicy Zamojskiej
• Geopark: Kamienny las na Roztoczu -

wystawa
- CIE Ksi??nicy Zamojskiej

• Chronione ro?liny i zwierz?ta - spotkanie edukacyjno-ekologiczne dla ucz.

kI. V SP nr 3, pokaz multimedialny wraz z prelekcj? przeprowadzi?a Ma?

gorzata Grabek z Zespo?u Parków Krajobrazowych w Lublinie Oddzia? Te

renowy w Zamo?ciu - CIE Ksi??nicy Zamojskiej
• Kobieta w poezji i piosence

- spotkanie poetyckie z uczestnikami Warsztatu

Terapii Zaj?ciowej przy Parafii ?w. Micha?a Archanio?a - OCN Ksi??nicy

Zamojskiej
• Jerozolima - miasto wielu kultur -

wystawa
- OCN Ksi??nicy Zamojskiej

• Sobotnie spotkania z ksi??k? - zaj?cia biblioteczne dla dzieci i m?odzie?y
w wieku szkolnym - ODM Ksi??nicy Zamojskiej

• Puchatkowe spotkania - cykl zaj?? dla m?odszych dzieci - ODM Ksi??nicy
Zamojskiej

68



• Koty, kotki, koteczki -

wystawa z okazji ?wiatowego Dnia Kota - ODM

Ksi??nicy Zamojskiej
• Julian Tuwim (1894-1953) -

wystawa
- ODM Ksi??nicy Zamojskiej

• Bawimy si? z Tuwimem - ferie w bibliotece 2013 - zaj?cia biblioteczne dla

dzieci i m?odzie?y w wieku szkolnym. W programie m.in. g?o?ne czytanie,

konkursy plastyczne i czytelnicze, zabawy, warsztaty biblioterapeutyczne -

ODM, FB nr 1,2,3,4,6,
• ,Z ksi??k? przez pory roku; Rozczytane przedszkole; Bajeczka dla przedszko

.

laka; Godzina na historyjk?; Spotkanie z bajk? - g?o?ne czytanie w zamoj
skich przedszkolach - 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

• Bawimy si? z Tuwimem - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne - FB nr 1,2, 3,4,6
• Ta?cowa?a ig?a z nitk? -

wystawa haftu i patchworku Danuty ?wikli?skiej
-FB nr l

• Biblioteka na dzieci czeka - wycieczka dzieci z Przedszkola nr 14 - FB nr 3

• Moje spotkanie z bibliotek? - lekcja biblioteczna dla ucz. kI. I i II SP nr 3 -

FB nr3

• Maria Rodziewiczówna - 150 rocznica urodzin -

wystawa
- FB nr 5

• Mistrz czytania
- comiesi?czny konkurs czytelniczy - FB nr 6

• 2 stycznia 2013 r. uruchomiono rejestracj? czytelników i wypo?ycze?
w systemie PATRON - FB nr 1,2, 3, 4, 5, 6,

• W dn. 18-22.02.2013 r. mia?a miejsce okresowa kontrola zbiorów w FB nr 5

marzec

• Zamojska Biesiada Literacka z udzia?em poetki i pisarki Justyny Bargiel

sklej - Ksi??nica Zamojska
• W krainie szachów -

wystawa kolekcjonerska rodziny Czochrów - Ksi??
nica Zamojska

• Henryk Zwolakiewicz (1903-1984). Grafik, etnograf, bibliofil, autor eksli

brisów -

wystawa
- Ksi??nica Zamojska

• Og?oszenie XIII edycji regionalnego konkursu ekologicznego Pomniki

przyrody Roztocza - CIE Ksi??nicy Zamojskiej
• Le?ny detektyw - spotkanie edukacyjno-ekologiczne dla ucz. kI. I SP nr 3,

przeprowadzi?a je Ma?gorzata Grabek (Zespó? Parków Krajobrazowych
w Lublinie, Oddzia? Terenowy w Zamo?ciu) - ClE Ksi??nicy Zamojskiej

• ?wiatowy Dzie? Wody -

wystawa
- CIE Ksi??nicy Zamojskiej

• Spotkanie literackie niepe?nosprawnych twórców z Zamo?cia i regionu -

OCN Ksi??nicy Zamojskiej
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• Kobieta w poezji i piosence
- spotkanie poetyckie z uczestnikami Warsztatu

Terapii Zaj?ciowej przy O?rodku Krok za krokiem - OCN Ksi??nicy Za

mojskiej
• Ksi??ki tradycyjne i alternatywne -

lekcja biblioteczna dla m?odzie?y ze

Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego
• Postrzeganie ?wiata przez osoby niewidome -

lekcja biblioteczna dla ucz.

kI. IV SP nr 10

• Jerozolima - miasto wielu kultur -

wystawa
- OCN Ksi??nicy Zamojskiej

• Sobotnie spotkania z ksi??k? - cotygodniowe zaj?cia dla dzieci i m?odzie?y
- ODM Ksi??nicy Zamojskiej

• Puchatkowe spotkania -

cykl zaj?? dla dzieci w wieku przedszkolnym
-

ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Z Tuwimem na weso?o - impreza czytelnicza dla przedszkolaków ze Z?ojca

- ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Nowe ?ycie ksi??ki -

wystawa
- ODM Ksi??nicy Zamojskiej

• Z ksi??k? przez pory roku; Rozczytane przedszkole; Bajeczka dla przedszko
laka; Godzina na historyjk?; Spotkanie z bajk? - g?o?ne czytanie w przed
szkolach m. Zamo?cia - FB nr l, 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

• Jestem ilustratorem - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne - FB nr 1,2,3,4,6
• ?ladami Goethego -

po Rzymie podró? sentymentalna -

wystawa fotografii
- FB nr l

• Julian Tuwim - konkurs literacki - FB nr 3

• Bli?ej poezji
- 21 marca ?wiatowy Dzie? Poezji -

wystawa
- FB nr 5

• Mistrz czytania
- comiesi?czny konkurs czytelniczy - FB nr 6

kwiecie?

• Spotkanie z Longinem Pastusiakiem, politykiem, historykiem i politolo

giem, autorem m.in. ksi??ki Panie Bia?ego Domu - Ksi??nica Zamojska
• Obchody ?wiatowego Dnia Ksi??ki i Praw Autorskich w Ksi??nicy Zamoj

skiej. W programie m.in.: konkursy dla czytelników; otwarcie wystawy

W?ród rze?b i rysunków Jana St?pnia; promocja zbioru opowiada? Jana

St?pnia Zatrzymane chwile w ramach Zamojskiej Biesiady Literackiej; wy

stawy okoliczno?ciowe - Ksi??nica Zamojska
• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki na temat ksi??ki Rymy ?ycia i ?mier

ci Amosa Oza - Ksi??nica Zamojska
• Norwidowskie "z/ote my?li" - og?oszenie konkursu czytelniczo-prasowego

upami?tniaj?cego 130 rocznic? ?mierci C. K. Norwida. Przedsi?wzi?cie rea

lizowane z Narodowym Bankiem Polskim Oddzia? Okr?gowy w Lublinie

i Redakcj? "Gazety Miasta" - Ksi??nica Zamojska
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Franciszek Ma?luszczak -

wspó?czesny malarz i rysownik -

wystawa rocz

nicowa - Ksi??nica Zamojska

•

Dobre rady na odpady - zaj?cia nt. edukacji ekologicznej we wspó?pracy
z Zespo?em Parków Krajobrazowych w Lublinie, Oddzia? Terenowy w Za

mo?ciu - ClE Ksi??nicy Zamojskiej

•

Ochrona krajobrazu - zaj?cia z edukacji ekologicznej dla ucz. SP nr 3 we

wspó?pracy z Zespo?em Parków Krajobrazowych w Lublinie, Oddzia? Te

,renowy w Zamo?ciu - ClE Ksi??nicy Zamojskiej

•

Kapliczki przydro?ne w obiektywie i pracach plastycznych osób niepelno

sprawnych i spo?ecznie wykluczonych -

uroczyste podsumowanie konkursu

po??czone z otwarciem wystawy pokonkursowej i wyst?pem chóru Sitania

nie - OCN Ksi??nicy Zamojskiej

•

Jakie ptaki przylatuj? do nas na wiosn?? - zaj?cia terapeutyczne z podo

piecznymi O?rodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego
- OCN

Ksi??nicy Zamojskiej

•

Kultura jest OK! - realizacja projektu propaguj?cego zdrowy styl ?ycia,

dofinansowanego przez Urz?d Miasta Zamo?? w ramach Miejskiego Pro

gramu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych. Odby?y

si? warsztaty biblioterapeutyczne Co znaczy by? grzecznym? i K?amstwo

ma krótkie nogi oraz prelekcje prozdrowotne w wykonaniu 1. Po?wiatow

skiej z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej nt. Zdrowy styl ?y

cia - zdrowe bicie serca - ODM Ksi??nicy Zamojskiej, FB nr l, 2, 3, 4, 6

Wró?ki pani Wiosny - przedstawienie w wykonaniu dzieci z Niepubliczne

go Przedszkola "S?oneczko" w Zamo?ciu - ODM Ksi??nicy Zamojskiej

Bookartyzm, czyli dajemy ksi??ce nowe ?ycie
- impreza czytelnicza po??

czona ze zwiedzaniem biblioteki dla uczniów SP nr 2 - ODM Ksi??nicy

Zamojskiej

•

•

•

Puchatkowe spotkania - zaj?cia biblioteczne dla najm?odszych dzieci -

ODM Ksi??nicy Zamojskiej

•

Sobotnie spotkania z ksi??k? - cykl zaj?? dla dzieci w wieku szkolnym
-

ODM Ksi??nicy Zamojskiej

•

Zak?adka - ma?a przyjació?ka ksi??ki -

wystawa
- ODM Ksi??nicy Zamojskiej

Cala Polska czyta dzieciom po angielsku - wznowienie akcji czytelniczej

realizowanej we wspó?pracy ze szko?? j?zykow? Helen Doron Early En

glish. Adresatami by?y dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

uczestnicz?ce w zaj?ciach wraz z opiekunami. W programie: czytanie bajek

po angielsku, inscenizacje, zaj?cia plastyczne, ?piewanie piosenek, zabawy
ruchowe - ODM Ksi??nicy Zamojskiej, FB nr 3, 6

•

•

Z ksi??k? przez pory roku; Rozczytane przedszkole; Bajeczka dla przedszko
laka; Godzina na historyjk?; Spotkanie z bajk? -

g?o?ne czytanie w zamoj
skich przedszkolach- FB nr 1,2,3,4,6

•

71



• Z ksi??k? przez ?ycie
- g?o?ne czytanie w Warsztatach Terapii Zaj?ciowej

przy Parafii ?w. Micha?a - FB nr 2

• Wiosna w bibliotece -

cotygodniowe zaj?cia biblioteczne dla dzieci i m?o

dzie?y - FB nr 1,2,3,4,6
• Jak korzysta? ze s?owników, encyklopedii i katalogów bibliotecznych - lek

cja biblioteczna dla kI. V SP nr 9 - FB nr 3

• ?wiatowy Dzie? Ksi??ki i Praw Autorskich - impreza biblioteczna dla kI.

l SP nr 9 - FB nr 3

• Kto czyta ksi??ki, ?yje podwójnie - 23 kwietnia ?wiatowy Dzie? Ksi??ki -

wystawa
- FB nr 5

• Mistrz czytania
- konkurs czytelniczy - FB nr 6

• W dn. 4-17.04.2013 r. przeprowadzono okresow? kontrol? zbiorów w FB nr 2

maj
• 111 Zamojski Festiwal Ksi??ki - 3-dniowe przedsi?wzi?cie adresowane do

mieszka?ców Zamo?cia; w programie m.in.: Nobli?ci przysz?o?ci
-

spotka
nie w ramach Zamojskiej Biesiady Literackiej; Piosenka literacka w inter

pretacji Dariusza Tokarzewskiego; Spotkanie z poezj? Juliana Tuwima;

kiermasz ksi??ki u?ywanej oraz konkursy i quizy - Ksi??nica Zamojska
• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki; tematem rozmowy by?a ksi??ka

Sylwii Chutnik Dzidzia - Ksi??nica Zamojska
• Norwidowskie "z?ote my?li" -

uroczyste podsumowanie konkursu czytelni

czo-prasowego realizowanego we wspó?pracy z Narodowym Bankiem Pol

ski Oddzia? Okr?gowy w Lublinie i "Gazety Miasta". Fundatorem nagród

by? NBP Oddzia? Okr?gowy w Lublinie - Ksi??nica Zamojska
• Parnietajcie o ogrodach -

wystawa prac plastycznych autorstwa s?uchaczy

Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Ksi??nica Zamojska
• Powstanie Styczniowe na Zamojszczy?nie 1863-1864 - wyk?ad dra Jacka

Feduszki po??czony z otwarciem wystawy 150 rocznica wybuchu Powsta

nia Styczniowego na Zamojszczy?nie oraz z prezentacj? wydawnictwa oko

liczno?ciowego - Ksi??nica Zamojska
• ?wi?to niezapominajki -

wystawa
- ClE Ksi??nicy Zamojskiej

• Matka, która wszystko rozumie - konkurs wokalno-literacki twórczo?ci

osób niewidomych i niedowidz?cych - OCN Ksi??nicy Zamojskiej
• Kapliczki przydro?ne w obiektywie i pracach plastycznych -

wystawa po

konkursowa - OCN Ksi??nicy Zamojskiej
• Sobotnie spotkania z ksi??k? -

zaj?cia biblioteczne dla dzieci w wieku

szkolnym - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Puchatkowe spotkania - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne dla ma?ych

dzieci - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
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Ca?a Polska czyta dzieciom po angielsku - akcja czytelnicza realizowana

we wspó?pracy ze szko?? j?zykow? Helen Doron Early English dla dzieci

w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - ODM Ksi??nicy Zamojskiej

Najwa?niejsze w ?yciu jest by? sob? oraz Przyja??
-

czy warto mie? przyja
ciela -

warsztaty- biblioterapeutyczne w ramach projektu Kultura jest OK!

dofmansowanego przez UM Zamo?? w ramach Miejskiego Programu Profi

laktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych - ODM Ksi??nicy

•

•

,Zamojskiej, FB nr 4
,

Z ksi??k? przez pory roku; Rozczytane przedszkole; Bajeczka dla przedszko

laka; Godzina na historyjk?; Spotkanie z bajk? - g?o?ne czytanie w zamoj
skich przedszkolach

- 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

•

Majowe spotkania z ksi??k? - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne, populary

zuj?ce bibliotek?, ksi??k? i czytanie, obejmuj?ce m.in. obchody Tygodnia
Bibliotek - FB nr l, 2, 3,4, 6

•

Wycieczki 3 grup przedszkolaków do biblioteki z okazji Tygodnia Biblio

tek-FB nr 3

•

Rodzina fundamentem spo?ecze?stwa -

wystawa w ramach obchodów

?wiatowego Dnia Rodziny - FB nr 5

•

Ksi??ka ??czy pokolenia - piknik rodzinny w bibliotece z okazji Dnia

Dziecka - FB nr 6

•

Mistrz czytania
- comiesi?czny konkurs czytelniczy - FB nr 6•

czerwiec

• 13 czerwca 2013 r. w Ksi??nicy Zamojskiej odby?o si? spotkanie z okazji
Dnia Animatora Kultury w powiecie zamojskim. By?o to spotkanie twór

ców, animatorów i pracowników kultury powiatu zamojskiego z przedsta
wicielami w?adz Powiatu. W programie m.in.: wyst?pienia okoliczno?cio

we; prezentacja dzia?alno?ci Ksi??nicy Zamojskiej i zwiedzanie biblioteki;
monta? poetycko-teatralny Noc ?wi?toja?ska w wykonaniu czytelników
BPG Zamo?? - Ksi??nica Zamojska

•

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki po?wi?cone twórczo?ci literackiej
Jana St?pnia: Zatrzymane chwile i Okruchy dnia - Ksi??nica Zamojska

•

Pamietajcie o ogrodach
-

wystawa prac s?uchaczy Zamojskiego Uniwersy
tetu Trzeciego Wieku - Ksi??nica Zamojska

• 150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego na Zamojszczy?nie
-

wy

stawa - Ksi??nica Zamojska
•

Zag?ada polskich elit. Akcja AB -

Katy? -

wystawa przygotowana przez

Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pami?ci Narodowej - Ksi??nica Za

mojska z inicjatywy Zamojskiej Rodziny Katy?skiej
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• Pomniki przyrody Roztocza - podsumowanie XIII edycji Regionalnego
Konkursu Ekologicznego

- ClE Ksi??nicy Zamojskiej
• Pomniki przyrody Roztocza -

wystawa pokonkursowa
- ClE Ksi??nicy

Zamojskiej
• Kochany Ojcze ?wi?ty -listy dzieci do bl. Jana Paw?a II - podsumowanie kon

kursu literacko-plastycznego adresowanego do dzieci niepe?nosprawnych
i przebywaj?cych w placówkach opieku?czych - OCN Ksi??nicy Zamojskiej

• Kochany Ojcze ?wi?ty -listy dzieci do bl. Jana Paw?a II -

wystawa pokon
kursowa - OCN Ksi??nicy Zamojskiej

• A kiedy b?dziesz moj? ?on?
- czytanie poezji mi?osnej, zaj?cia z m?odzie?? ze

Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego - OCN Ksi??nicy Zamojskiej
• Wycieczka uczniów ze Szko?y Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej -

ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Konkurs pi?knego czytania w roku Juliana Tuwima dla kI. IV SP nr 10 -

ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Dawnych ksi??ek czar -

wystawa
- ODM Ksi??nicy Zamojskiej

• Sobotnie spotkania z ksi??k? - zaj?cia biblioteczne dla dzieci i m?odzie?y -

ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Puchatkowe spotkania - cykl zaj?? dla przedszkolaków

- ODM Ksi??nicy

Zamojskiej
• Cala Polska czyta dzieciom po angielsku - akcja czytelnicza realizowana we

wspó?pracy ze szko?? j?zykow? Helen Doron Early English dla dzieci w wieku

przedszkolnym i wczesnoszkolnym - ODM Ksi??nicy Zamojskiej, FB nr 4

• Przyja??
-

czy warto mie? przyjaciela? -

warsztaty biblioterapeutyczne w ra

mach projektu Kultura jest OK! dofinansowanego w ramach Miejskiego Pro

gramu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych - FB nr 3

• Z ksi??k? przez pory roku; Rozczytane przedszkole; Bajeczka dla przedszko

laka; Godzina na historyjk?; Spotkanie z bajk?
-

g?o?ne czytanie w zamoj
skich przedszkolach - 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

• Cala Polska czyta dzieciom ., cotygodniowe zaj?cia biblioteczne, obejmuj?
ce m.in. obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom - FB nr l,

2,3,4,6
• Biblioteka na dzieci czeka - wycieczka przedszkolaków z Przedszkola nr 14

-FB nr 3

• 2013 - Rok Osób Niepelnosprawnych -

wystawa
- FB nr 5

• Mistrz czytania
- comiesi?czny konkurs czytelniczy - FB nr 6

• W dn. l7.06 - 12.07 przeprowadzono okresow? kontrol? zbiorów biblio

tecznych w Ksi??nicy Zamojskiej
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ADAMÓW

stycze?
• Czytelnik roku 2014 - og?oszenie gminnego konkursu czytelniczego

marzec

•

Najpi?kniejsza kartka wielkanocna - konkurs plastyczny
•

Pierwszy dzie? wiosny -lekcja biblioteczna

kwiecie?

•

Spotkanie autorskie z Wies?awem Drabikiem

maj
•

Magiczna Ksi?ga
- spektakl teatru Maska z Krakowa

•

Pi?kna podró? w krain? ksi??ki - lekcja biblioteczna

GRABOWIEC

stycze?/ luty

Czytelnik roku 20 J 4 - og?oszenie gminnego konkursu czytelniczego
I Gminny Konkurs Kol?d i Pastora?ek

•

•

Ferie w bibliotece - zaj?cia biblioteczne (gry, zabawy, konkursy, czytanie
i ilustrowanie wierszy 1. Tuwima, warsztaty plastyczne, zaj?cia muzyczno

ruchowe i sportowe, wyjazd na lodowisko do Zamo?cia)

•

Zabawa Karnawa?owa dla najm?odszych z udzia?em ?wi?tego Miko?aja
•

marzec

•

Spo?eczny savoir vivre, czyli jak nie nadepn?? ?wiatu na odcisk -

warsztaty

literackie dla dzieci prowadzone przez Micha?a Zawadk?
•

Tydzie? z internetem - dla uczestników zaj?? Portretowa Uk?adanka oraz

cykl spotka? Co ze mnie wyro?nie

kwiecie?
•

Obchody ?wiatowego Dnia Ksi??ki i Praw Autorskich

maj

• ?ladami W?adys?awa Czachórskiego - konkurs wiedzy dla gimnazjalistów
oraz spacer po Grabowcu ?ladami malarza pochowanego na grabowieckim
cmentarzu

czerwiec

Drugie ?ycie
- spektakl Teatru Maska z Krakowa dla gimnazjalistów

25 lat wolno?ci -

wystawa okoliczno?ciowa

•

•
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KOMARÓW - OSADA

stycze?
• XXII Fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy. ?wiate?ko do nieba -

SOK, GBP, FB Zubowice

• Jll Gminny Przeglqd Kol?d i Pastora?ek - SOK, GBP

• XVI Gminny Przeglqd Zespo?ów Kol?dniczych - SOK, GBP

luty
• Piknik Zimowy. Puchar Ziemi Zamojskiej i Memoria? M Cecha. Wydarze-

nie integracyjno-sportowe

marzec

• Gminny Dzie? Kobiet - SOK, GBP

• Gminny Dzie? So?tysa - SOK, GBP

• Miniturniej Pilki No?nej. Zawody o zasi?gu powiatowym z projektu
Gotania dla m?odzie?y gimnazjalnej - SOK, GBP

kwiecie?

• Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I

maj
• Ogólnopolska akcja Ca?a Polska Biega

- impreza rekreacyjno-sportowa
-

SOK, GBP

• ?wi?to 3 Maja - gminne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

-SOK, GBP

• Dzie? Matki uroczysto?? gminna - SOK, GBP

czerwiec

• Gminne ?wi?to Sportu
- SOK, GBP

• Najaktywniejszy czytelnik roku szkolnego 2013/2014 - rozstrzygni?cie kon

kursu czytelniczego - GBP

KRASNO BRÓD

stycze?/luty
• Ferie w bibliotece - cykl zaj?? dla dzieci - MGBP, FB Hutki

marzec

• Tydzie? z internetem - udzia? biblioteki w ogólnoeuropejskiej akcji, m.in.:

udzia? w inauguracji kampanii w Pa?acu Prezydenckim, interaktywne zaj?
cia dla dzieci Co z Ciebie wyro?nie

• W kapciach do biblioteki - cykl lekcji bibliotecznych dla gimnazjalistów
i licealistów w zakresie samodzielnej obs?ugi katalogu online, konta u?yt

kownika i aplikacji na telefon - MGBP, ZSP
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Spotkania z przedszkolakami - cykl zaj?? bibliotecznych w przedszkolu lub

bibliotece

•

kwiecie?/maj
•

Kwiaty wiosenne -

warsztaty plastyczne FB Hutki

• TYDZIE? BIBLIOTEK - w programie m.in.: Ma?y Mistrz Czytania -

gminny konkurs czytelniczy dla dzieci oraz You can sing
-

gminny konkurs

piosenki angielskiej - MGBP

•
. Ma?y Mistrz czytania

- gminny konkurs pi?knego czytania dla dzieci - MGBP

• Udzia? w Warszawskich Targach Ksi??ki na Stadionie Narodowym
- MGBP

• Udzia? w Kongresie Polski Cyfrowej w Pa?acu Prezydenckim w Warszawie

(konferencje, panele dyskusyjne, warsztaty dla latarników Polski Cyfrowej) -

MGBP

• Mistrz Pieknego Czytania
- konkurs czytelniczy dla gimnazjalistów - MGBP

czerwiec

•

Nitk? malowane -

warsztaty wykonywania zak?adek do ksi??ki prowadzone

przez H. iM. Pietroniów - MGBP, FB Hutki

• Letni konkurs na najlepszego czytelnika lata - (czerwiec-sierpie?) -

MGBP, FB Hutki

•

Czytelnicy maj? g/os, czyli letnie granie w bibliotece - minikoncert

gitarowy m?odych krasnobrodzian - MGBP

LABUNIE

stycze?
•

Zwyczaje i obyczaje ?wi?teczne na pocz?tku XXI wieku - konkurs i warszta

ty fotograficzne oraz wystawa pokonkursowa
• 151 rocznica powstania styczniowego na Zamojszczy?nie

-

wystawa
• Boles?aw Prus (J 847-1912)

-

wystawa przygotowana przez WBP im. H. ?opa-

ci?skiego w Lublinie

• W krajobrazie ?wi?t -

wystawa prac plastycznych Doroty Maliszewskiej
• Malowanie kol?d -

wystawa pokonkursowa

luty
W krajobrazie kaplic, kapliczek i figur przydro?nych w gminie ?abunie -

wyk?ad

•

Co robi? ze starymi fotografiami; Fotografia i fotografowanie; Warsztaty
z filcowania tkanin -

warsztaty

•

Grymasy ksi??niczki Kasi - spektakl teatru Maska z Krakowa dla przedszkolaków
•

marzec

Warsztaty zdobienia pisanek
- biblioteczne zaj?cia okoliczno?ciowe•

77



• l marca Narodowy Dzie? Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych
-

wystawa

kwiecie?

• Zbrodnia katy?ska oraz Jan Pawe?ll - cz?owiek, który zmieni? ?wiat -

wy-

stawy rocznicowe

• Pisanki wielkanocne -

wystawa

maj
• Katy?, ludzie, sprawy

- wyk?ad dr. 1. Feduszki

• Koncert muzyki barokowej
- we wspó?pracy z zakonem Sióstr Franciszkanek

Misjonarek Maryi

czerwiec

• Mieczys?aw Lipecki, nauczyciel, wychowawca, zielarz -

wystawa oraz

otwarcie k?cika pami?ci Jemu po?wi?conego we wspó?pracy z KGW i OSP

w Majdanie Ruszowskim

• Ksi??ka Roku 2013 - na konkurs wojewódzki zg?oszono 6 wydawnictw

MI?CZYN

stycze?/luty

• Ferie w bibliotece - maraton bajkowy, zaj?cia biblioteczne i sportowe
• Warsztaty wyrobu bi?uterii - dla gimnazjalistów
• Comiesi?czne spotkania w bibliotece cz?onki? Klubu Kobiet Aktywnych

w Mi?czynie
• Cykliczne g?o?ne czytanie bajek w bibliotece

kwiecie?

• Wielkanocne pisanka -

warsztaty zdobienia pisanek

kwiecie?/maj
• Tydzie? bibliotek - wycieczka do biblioteki uczniów kI. VI Szko?y Podsta

wowej w Horyszowie, has?o, wystawa ksi??ek

czerwiec

• Spotkanie czytelnicze w ramach ogólnopolskiej kampanii Ca?a Polska czy

ta dzieciom

NlELISZ

luty
• Uruchomiono automatyczne wypo?yczanie ksi?gozbioru
• Powsta? nowy punkt biblioteczny w Gimnazjum Publicznym lm. Agaty

Mróz w ?redniem Du?em
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kwiecie?

•

Mi?dzynarodowy Dzie? Ptaków - spotkanie z ornitologiem
•

Spotkania z pasjami
- cykl internetowych spotka? dla seniorów

•

Obchody ?wiatowego Dnia Ksi??ki i Praw Autorskich - wizyta przedszko
laków w bibliotece

• Galeria przesz?o?ci Gminy Nielisz - w I pó?roczu 2014 r. dodano 28 no

wych zdj??, za?o?ono fan page na Facebooku i opublikowano 241 zdj??

RADECZNICA

marzec

•

Okupacja Zamojszczyzny we wspomnieniach jej mieszka?ców -

promocja

ksi??ki Reginy Smoter Grzeszkiewicz i Bogus?awa Garbacika

kwiecie?

•

Spotkanie autorskie z Jolant? Szwalbe z ?odzi - dla seniorów

czerwiec

• W drodze - promocja tomiku lokalnej poetki Joanny Wachowicz

• Boles?aw Prus (1847-1912) -

wystawa przygotowana przez Wojewódzk?

Bibliotek? Publiczn? im. H. ?opaci?skiego w Lublinie

MOKRE (BPG ZAMO??)

stycze?
•

Czytanie na dywanie - ca?oroczna akcja g?o?nego czytania dzieciom - FB P?oskie

• G?o?ne czytanie dzieciom - ca?oroczna akcja dla najm?odszych - FB Kali

nowice, FB Lipsko FB Zawada, FB ?danów,
• Dzie? Babci i Dziadka - FB Wysokie
• Ferie w bibliotece ph. ?wiat zwierz?t w poezji

- zaj?cia dla dzieci 3 razy w ty

godniu w bibliotece gminnej oraz wg odr?bnych harmonogramów we wszyst

kich filiach

• Fina? akcji Ferie w bibliotece - w programie m.in.: podsumowanie dwu

konkursów gminnych: plastycznego Anio?y, anio?ki i anio?eczki oraz Od

krywanie ukrytych talentów, przedstawienie pt. ?wiat zwierz?t w poezji
w wykonaniu grupy teatralnej Otello

luty
• Z ksi??k? w plecaku

-

spotkanie dyskusyjno-czytelnicze dla m?odzie?y
FB Lipsko

• ?ycie i dzia?alno?? Oscara Kolberga - spotkanie DKK w Mokrem

marzec

• III Otwarte Dni Biblioteki - BPG Zamo??
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• Konkurs kaligraficzny
-

gminne eliminacje do konkursu organizowanego
przez bibliotek? partnersk? w Zwierzy?cu oraz udzia? zwyci?zców w finale

• Tydzie? z Internetem - udzia? w inauguracji w Kancelarii Prezydenta RP

oraz realizacja programu multimedialnego Co ze mnie wyro?nie? -

BPG Zamo??

• Popatrz - to co? dla mnie - zaj?cia dla przedszkolaków w ramach ogólno

europejskich obchodów Tygodnia z Internetem - FB Kalinowice

• Pisanki wykonane przez Iwon? Warszaw? i jej rodzin?; Ryciny i obrazy Alek

sandry Wachniewskiej - malarki ze Zwierzy?ca; Starodruki z ekslibrisami

Franciszka Feifer-Stankowskiego - ogrodnika w Ordynacji Zamoyskich, ojca
A. Wachniewskiej -

wystawy prezentowane w BPG Zamo?? z s. w Mokrem

kwiecie?

• VIII Edycja Konkursu Recytatorskiego o Laur Najlepszego Recytatora

Gminy Zamo??

• Spotkania z pasjami
- cykl 15 wideokonferencji dla seniorów z ciekawymi

lud?mi, m.in.: aktorem Emilianem Kami?skim, publicystk? i psychotera

peutk? Katarzyn? Miller, seniork? instruktork? fitness Urszul? Szczurek,

dziennikark? i krytykiem mody Hann? Gajos, satyrykiem Jerzym Krysza

kiem, podró?niczk? Teres? Bancewicz

• ?wiatowy Dzie? Ksi??ki i Praw Autorskich - w programie m.in. spotkanie
DKK i dyskusja nad ksi??k? Ziemowita Szczerka Przyjdzie Mordor i nas

zje, zaj?cia edukacyjne i promocyjne zwi?zane z tradycj? tego ?wi?ta -

BPG, FB Wysokie

maj
• Dzie? Bibliotekarza w Gminie Zamo?? -

uroczysto?? gminna z udzia?em

przedstawicieli w?adz gminy, WBP im. H. ?opaci?skiego w Lublinie, Sta

rostwa Powiatowego w Zamo?ciu, Ksi??nicy Zamojskiej oraz bibliotekarzy

zaprzyja?nionych bibliotek
.

• Poezja i bajka s?owem i p?dzlem malowane - posumowanie VI edycji kon

kursu plastycznego i wystawa pokonkursowa
• II Noc bibliotek - wydarzenie w programie obchodów Tygodnia Bibliotek,

m.in.: spotkanie z twórc? krymina?ów Krzysztofem Kozio?kiem, wyst?p ze

spo?u Czerwone Korale

• W ?wiecie ksi??ki - lekcje biblioteczne w ramach obchodów Tygodnia Bi

bliotek - FB Lipsko, FB ?danów

• Bajkowy ?wiat Andersena - zgaduj-zgadula - FB Lipsko
• Poznajemy bibliotek? - w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek pasowanie

na czytelników biblioteki uczniów ki. I - FB Zawada

• Spotkanie autorskie z Ew? Nowak dla dzieci i m?odzie?y
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czerwiec

•

Ogólnopolski Tydzie? Czytania Dzieciom - zaj?cia czytelnicze dla dzieci - filie

w Kalinowicach, Lipsku, P?oskiem, Wysokiem, Zawadzie, ?danowie
• Pasowanie uczniów kl. J na czytelników - uroczysto?? przyj?cia dzieci

w poczet czytelników BPG Zamo?? z s. w Mokrem z udzia?em Jaros?awa

Sieka autora ksi??ek dzieci?cych
•

Odjazdowy Bibliotekarz - udzia? w ogólnopolskiej akcji promuj?cej biblio

:
teki i bibliotekarzy

SITNO

stycze?
•

Naj?adniejsza kartka ?wi?teczna i Najpi?kniejsza ozdoba choinkowa - pod
sumowanie gminnych konkursów plastycznych - GBP, Centrum Kultury,

Stowarzyszenie Inicjatyw Spo?ecznych

luty
Ferie w bibliotece - zaj?cia integracyjne w Bibliotece i Centrum Kultury
Boles?aw Prus (J 847-19 J 2) -

wystawa przygotowana przez Wojewódzk?

Bibliotek? Publiczn? im. H. ?opaci?skiego w Lublinie

•

•

kwiecie?/maj
• Gminna Biblioteka Publiczna zosta?a w??czona w struktur? nowej instytucji

kultury pod nazw? Centrum Kultury z Bibliotek? wSitnie

• Jubileusz 65-lecia Biblioteki w Sitnie oraz powiatowe obchody Dnia Bi

bliotek i Bibliotekarza

czerwiec

• Dzie? Dziecka - impreza integracyjna dla dzieci - GBP, Centrum Kultury

SKIERBIESZÓW

stycze?
• W krainie fantazji i przygody - ró?norodne zaj?cia podczas ferii zimowych

zorganizowane wspólnie z GOK 2014

•

Bajkowe kalambury - konkurs czytelniczy dla dzieci

luty

Przygoda z ksi??k? - "Jeden z dziesi?ciu" - konkurs dla dzieci•

Zaj?cia biblioteczne dla dzieci - lekcje, wycieczki do biblioteki, konkursy
dla najrn?odszych

•

marzec

• Mistrz ortografii - konkurs ortograficzny zorganizowany we wspó?pracy
z GOK w Skierbieszowie
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kwiecie?

• Jan Pawe? 11- W drodze do ?wi?to?ci - konkurs plastyczny
• Obchody ?wiatowego Dnia Ksi??ki dla Dzieci oraz ?wiatowego Dnia Ksi??ki

i Praw Autorskich

maj
• Mistrz Pi?knego Czytania - IV edycja konkursu

czerwiec

• Dzie? Dziecka - wycieczka dla dzieci do Strupina Du?ego na Ranczo Bu

drysa zorganizowane wspólnie z GOK

• G?o?ne czytanie bajek dzieciom -

po??czone z konkursami czytelniczymi
i plastycznymi

STARY ZAMO??

stycze?
• Koncert Kol?d i Pastora?ek

• Zimowisko dla dzieci z terenu gminy Stary Zamo??

luty
• Warsztaty literackie dla dzieci po?wi?cone ba?niom

marzec

• Konkurs wiedzy po?arniczej
-

etap gminny
• Dzie? Kobiet -

gminne ?wi?to dla pa? z zespo?ów ?piewaczych i KGW

• Bajkopisarstwo, czyli retoryka m?odego cz?owieka -

warsztaty literackie

z Micha?em Zawadk?
• Tradycje wielkanocne - gminne warsztaty plastyczne
• Spotkania kó?ka czytelniczego - raz w miesi?cu - FB Udrycze

kwiecie?

• Obchody 70 rocznicy bombardowania Majdanu Sitanieckiego i 71 rocznicy
wsi Wierzba - gminne uroczysto?ci patriotyczne

maj! czerwiec

• Gminny Konkurs Recytatorski - dla dzieci i m?odzie?y
• Magiczna Noc w Bibliotece - dla dzieci i m?odzie?y
• Rajd rowerowy po okolicy - wydarzenie integracyjne
• Majówka dla dzieci - FB Udrycze
• O finansach ... w bibliotece - projekt realizowany z NBP w ramach pro

gramu edukacji ekonomicznej - kurs dla seniorów 50+
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SU?ÓW

stycze?/luty
• Laurka z ?yczeniami dla Bab?i i Dziadka - konkurs plastyczny - FB Michalów

•

Poznajemy techniki hafciarskie -

warsztaty
- FB Michalów

•

cotygodniowe zaj?cia biblioteczne dla dzieci w ci?gu roku szkolnego - GBP

•

Biblioferie 2014 - codzienne zaj?cia biblioteczne dla dzieci - GBP i filie

•

Grymasy królewny Kasi -

spektakl Teatru Maska z Krakowa dla dzieci

: z ca?ej gminy
•

T?usty Czwartek -

spotkanie integracyjne dla mieszka?ców gminy

marzec

• 35-lecie KGW w S?siadce - spotkanie integracyjne
• ?wiatowy Dzie? Poezji - g?o?ne czytanie poezji - FB Michalów

kwiecie?
•

Spotkanie autorskie z Sebastianem Sobowcem, pisarzem przyrodnikiem
•

Obchody ?wiatowego Dnia Ksi??ki i Praw Autorskich

maj
•

Spotkanie integracyjne Partnerstwa Lokalnego
•

Tydzie? Bibliotek - spotkania m?odych czytelników w bibliotece - FB Michalów

• 1 S?siedzkie Spotkania
- festyn kulturalno-integracyjny

czerwiec

• II Festyn Rodzinny w Michalowie "Wszystkie dzieci s? nasze" - impreza
?rodowiskowa po??czona z obchodami Dnia Dziecka - GBP, Zespó? Szkó?

w Michalowie i Gmina Su?ów

• Boles?aw Prus (1847-1912) -

wystawa przygotowana przez WBP im.

H. ?opaci?skiego w Lublinie

• Piknik rodzinny na sportowo
- impreza ?rodowiskowa wspó?organizowana

m.in. z: Hotelem Marina w Nieliszu i Przystani? Wodn? w Michalowie

SZCZEBRZESZYN

stycze?

Ca?a Polska czyta dzieciom - g?o?ne czytanie ksi??ek przedszkolakom raz

w miesi?cu przez ca?y rok

•

Dyskusyjne Kolo Przyjació? Ksi??ki - spotkania dyskusyjne raz w miesi?cu

K?cik nowo?ci ksi??kowych - na ?amach "Chrz?szcza" i na stronie interne

towej miasta. Biblioteka poleca czytelnikom nowo?ci biblioteczne

Spo?eczny savoir vivre, czyli jak nie nadepn?? ?wiatu na odcisk -

warsztaty

literackie prowadzone przez Micha?a Zawadk?

•

•

•

Zimowy krajobraz
-

wystawa prac plastycznych przedszkolaków
•
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luty/marzec
• MegaMatma uczy w bibliotece - udzia? MGBP w bezp?atnym, dost?pnym

przez internet, programie dla bibliotek publicznych w Polsce

kwiecie?/maj
• Boles?aw Prus (1847-1912)

-

wystawa przygotowana przez Wojewódzk?

Bibliotek? Publiczn? im. H. ?opaci?skiego w Lublinie

• Spotkania z pasjami
- cykl 15 spotka? online w formie wideokonferencji

skierowanych do seniorów

• Boleslaw Prus - sylwetka wielkiego pisarza
- lekcja biblioteczna dla

uczniów u IV

czerwiec -

• Pasowanie na czytelników biblioteki - 3, 4, 5 i 6-latków z Przedszkola

i Szko?y Podstawowej w Szczebrzeszynie
• Wiosenny Kiermasz Ksi??ki - w ofercie oprócz ksi??ek nowych by?y te?

wycofane ze zbiorów bibliotecznych
.

ZWIERZYNIEC

stycze?/luty
• Od l stycznia Biblioteka funkcjonuje w ramach nowej, po??czonej instytu

cji kultury pn. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzy?cu
• Ferie 2014 - zaj?cia czytelniczo-plastyczne dla dzieci

• Zawsze w ?rod?, zawsze z rana, bajka b?dzie nam czytana
- cotygodniowe

spotkania bibliotekarza z dzie?mi w Przedszkolu

marzec

• No to si? popisz
- III edycja konkursu kaligraficznego

• Spotkania DKK - stycze?, marzec, kwiecie?, czerwiec.

Anna Kalniuk, Danuta Zwoli?ska, Ksi??nica Zamojska

---------.0 .... --------
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Seminarium W ?wiecie ciszy

Podsumowanie programu Czytam! Rozmawiam! Wiem!



,-------------------, Wystawa regionalna w Ksi??nicy Zamojskiej
Europejskie Dni Dziedzictwa 2014

To?samo?? i odr?bno??
-

dzieje miejscowo?ci

Zamojszczyzny

wystawa ze zbiorów Ksi??nicy Zamojskiej
wrzesie? 2014

?(si4'nfca Zamojlka Im. SI.nl_?awa KOllk,1 Zamoyskiego

ul. K.mlenn. 20, 22-.400 ZIIITIOI?

1.l.Jtal:: 84 827 l1 54. 84 638 40 311, J.4 838 58 72

,blb?Iotekli,l?Imo&C.PI. e-mali: In'oOtltbllotell • .zomo,c.pl

,I" .? •

....... "" I

lII??!""IDlletrictw -,

Nadanie imienia GBP w Sulowie
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