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I ci] Z ?YCIA BIBLIOTEK

Dzia?alno?? Ksi??nicy Zamojskiej

im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu w 2014 r.

Sie? biblioteczna, stan organizacyjny

Sie? bibliotek publicznych Ksi??nicy Zamojskiej w 2014 roku utrzymana

zosta?a na niezmiennym poziomie w stosunku do roku 2013. Tworz? j? Biblio

teka G?ówna (z siedzib? przy ul. Kamiennej 20) oraz 6 bibliotek filialnych zlo

kalizowanych na terenie miasta. Dzia?alno?? prowadzi?y równie? 3 punkty bi

blioteczne. 2 punkty prowadzone s? przez Bibliotek? G?ówn? i obs?uguj? osoby

z niepe?nosprawno?ci? - jeden zlokalizowany przy Oddziale Polskiego Zwi?zku

Niewidomych i jest obs?ugiwany przez pracownika Ksi??nicy, drugi, dzia?aj?cy

spo?ecznie, w Specjalnym O?rodku Szkolno-Wychowawczym (ul. ?l?ska 45).

Trzeci punkt prowadzi FB nr 3, dzia?a on przy Spó?dzielni Mieszkaniowej

Energetyk.
W celu zapewnienia dogodnego dost?pu do ksi??ki zasadnym by?oby utwo

rzenie dodatkowo 1 filii bibliotecznej (w rejonie osiedli Zamczysko, Promyk,

Wi?niowa, ?wi?tego Pi?tka, M?y?ska) lub zwi?kszenie liczby punktów biblio

tecznych. Podj?te, po raz kolejny w roku sprawozdawczym, próby tworzenia

spo?ecznych punktów bibliotecznych nie przynios?y oczekiwanych rezultatów

(brak miejsca, a przede wszystkim osób ch?tnych do prowadzenia tego typu

dzia?alno?ci bez wynagrodzenia.
W roku sprawozdawczym Ksi??nica Zamojska wype?nia?a zadania dla po

wiatu zamojskiego. Funkcje powiatowe realizowa?a na podstawie Porozumienia

nr 2/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r., zawartego pomi?dzy Miastem Zamo??

a Powiatem Zamojskim oraz Umowy nr 330/2014 zawartej w dniu 2 kwietnia

2014 r. pomi?dzy Miastem Zamo?? a Ksi??nic? Zamojsk?.

Baza lokalowa, modernizacje i zmiany infrastrukturalne

Analizowany okres sprawozdawczy nie przyniós? w bibliotekach zmian lokalo

wych. Ogólna powierzchnia lokali wykorzystywanych na dzia?alno?? biblioteczn?

wynosi ogó?em 2511 m2• Najlepsze zaplecze pod wzgl?dem infrastruktury posiada

Biblioteka G?ówna (budynek przy ul. Kamiennej 20 o pow. 2 926 rrr', z czego bi

blioteka u?ytkuje 2 000 nr'). Biblioteki filialne korzystaj? z lokali wynajmowanych.

??czna powierzchnia biblioteczna placówek filialnych wynosi ogó?em 511 m2.
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Ograniczenia lokalowe placówek filialnych (niezadawalaj?ca powierzchnia, ograni

czenia w dost?pie dla osób z upo?ledzeniem ruchu i starszych) stanowi? utrudnienie,

zw?aszcza w organizacji ró?nych form dzia?alno?ci upowszechniaj?cej czytelnictwo.

W trosce o utrzymanie w?a?ciwego stanu lokali w 2014 r. przeprowadzono bie??ce

prace remontowe w filiach bibliotecznych nr l (malowanie sufitu i ?cian po zalaniu)

i nr 6 (wymiana pod?ogi, malowanie ?cian w ca?ym lokalu). W Bibliotece G?ównej,

w pomieszczeniu do którego przeniesiona zosta?a czytelnia internetowa po?o?ono

instalacj? internetow?. Równie? w lokalu Biblioteki G?ównej, w zwi?zku z realiza

cj? projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna, przygotowano pomieszczenie na pra

cowni? digitalizacji zbiorów. Zakres prac obj?? wymian? wyk?adziny na p?ytki,

okratowanie okien, malowanie ?cian, pod??czenie wody bie??cej i kanalizacji, wy

posa?enie w system wentylacyjny oraz zabezpieczenie wej?cia (zamek cyfrowy).

Z wykonanych prac bie??cych, m.in. wynikaj?cych z obowi?zku zapewnienia bez

piecze?stwa i higieny pracy nale?y wymieni?: prace konserwatorskie urz?dze? kli

matyzacyjnych, systemów o?wietleniowych, wymian? rolet okiennych, przebudow?

tablic rozdzielczych zasilaj?cych sie? komputerow? w Bibliotece, napraw? zasilacza

rezerwowego UPS, przegl?dy okresowe sprz?tu elektronicznego i komputerowego

oraz sprz?tu ppo?. Obci??aj?cym bud?et instytucji by?y te? naprawy pojazdu s?u?

bowego.

Zbiory biblioteczne i ich uzupe?nianie

Zbiory bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej liczy?y na koniec 2014 roku ogó?em

258 874 jednostki inwentarzowe. W?ród nich 243 060 jedno stanowi?y: ksi??ki i cza

sopisma oprawne (236 132 vol. ksi??ek, 6928 vol. czasopism oprawnych), 15814

jedno zbiorów specjalnych.
W okresie sprawozdawczym do zbiorów przyby?o ogó?em 8 800 (o 1 123 wi?cej

ni? w 2013 roku) jedno nowych zbiorów, w tym 7644 ksi??ki, 306 czasopism

oprawnych i 850 jedno zbiorów specjalnych.
W drodze zakupu zasoby powi?kszy?y si? o 4 550 jednostek inwentarzowych

nowych zbiorów, tj. 4 395 vol. ksi??ek, 6 vol. wydawnictw ci?g?ych (roczników)

oraz 149 jedno zbiorów specjalnych.
W porównaniu z rokiem poprzednim zakup zbiorów zwi?kszy? si? o 433 jedn.,

w tym zakup ksi??ek o 444 vol. (1,1%). Zmniejszy? si? wydawnictw ci?g?ych (rocz

ników) o 7 vol. oraz nieznacznie, zakup zbiorów specjalnych (o 4 jedn.).

Wska?nik zakupu zbiorów wynosi 7,0 jedno na 100 mieszka?ców (dla samych

zbiorów ksi??kowych 6,8 vol.) i jest wy?szy ni? w roku 2013 (o 0,7).

?rednia cena zakupionych zbiorów wynosi 21,15 z? (zbiorów ksi??kowych

22,30 z?) i jest porównywalna ze wska?nikiem osi?gni?tym w 2013 r.
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Wydatki na uzupe?nianie zbiorów wynios?y ogó?em 96 249 z?. W odniesieniu do

roku 2013 jest to o 7 030 z? wi?cej, ale mniej (o 6 220 z?) ni? w 2012 roku.

Wydatki na uzupe?nianie zasobów bibliotecznych pochodzi?y z nast?puj?cych
?róde?:

- ?rodki w?asne Ksi??nicy 28096 z? (18837 z? w 2013 r.),
- dotacja celowa Miasta Zamo?? 20 000 z?(20 000 z? w 2013 r.),
- ?rodki MKiDN - 45874 z? (45904 z? w 2013 r.),
- inne ?ród?a - 2 279 z? (pGE Dystrybucja S.A. Zamo??, Miejski Program Profilak-

tyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych, Wojewódzki Fundusz Ochrony ?ro

dowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja Orange).
W strukturze zakupionych zbiorów najwi?kszy odsetek zajmuje literatura pi?kna dla

doros?ych (48,2%), nast?pnie literatura niebeletrystyczna (26,5%) i literatura pi?kna dla

dzieci (25,3%).
Do zbiorów bibliotecznych, w okresie sprawozdawczym pozyskano bezp?atnie

4250 jedno zbiorów (3 748 jedno darów oraz 502 jedno poprzez wymian? i inny sposób

nabycia). Poza zakupami, zbiory powi?kszy?y si? o 690 jedno wi?cej ni? tak? sam? drog?
w roku ubieg?ym.

Zakupy zbiorów prowadzono zgodnie z ustaw? Prawo zamówie? publicznych. Przy

gotowano ogó?em 3 przetargi i 7 zapyta? ofertowych kierowanych do instytucji zajmuj?

cych si? sprzeda?? ksi??ki tradycyjnej i innych altematywnychjej no?ników. W 2014 r.,

w zwi?zku z nowelizacja ww. ustawy, ten rodzaj wydatków okre?la wprowadzony za

rz?dzeniem dyrektora Ksi??nicy Zamojskiej Regulamin wydatkowania ?rodków pu

blicznych, których warto?? nie przekracza wyra?onej w z?otych w równowarto?ci 30 tys.

oraz zakupów materia?ów bibliotecznych, których warto?? jest mniejsza ni? 207 tys. euro

oraz zasad zakupu materia?ów bibliotecznych.
W prawid?owo prowadzonej polityce gromadzenia zbiorów niezb?dnym elemen

tem, oprócz ich uzupe?niania, jest te? proces usuwania ksi??ek przestarza?ych i zdezak

tualizowanych. W okresie sprawozdawczym ze zbiorów bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej

wycofano ogó?em 5989 jedno zbiorów (o 1004 jedno wi?cej ni? w 2013 r.). Zasobno??

ksi?gozbiorów w bibliotekach Ksi??nicy Zamojskiej jest najwy?sza w?ród porówny

walnych bibliotek województwa lubelskiego i wynosi 362 vol. na 100 mieszka?ców

(Bia?a Podlaska - 346 vol., Che?m - 320 vol., Lublin (miasto) - 162 vol.). ?wiadczy
to o konieczno?ci wi?kszej intensyfikacji prac nad doskonaleniem ksi?gozbiorów,

g?ównie poprzez selekcje ksi??ek zdezaktualizowanych i niewykorzystywanych

przez czytelników. Uzupe?nieniem zbiorów s? prenumerowane czasopisma i prasa bie

??ca. Stan prenumeraty wyniós? ogó?em 99 egz. (85 tyt.) t], o 1 egz. mniej ni? w 2013

roku. W?ród prenumerowanej prasy 6 tytu?ów stanowi? czasopisma dla dzieci i m?odzie

?y. Ogó?em na zakup prasy w 2014 r. wydatkowano kwot? 20 055 z?, g. o 584 z? nmiej
ni? rok wcze?niej. Prócz prenumeraty biblioteki pozyska?y w darze 52 czasopisma,
z czego 37 to periodyki o charakterze regionalnym.
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Analizuj?c wydatki poniesione na uzupe?nianie zbiorów w 2014 r. oraz osi?gni?

ty wska?nik zakupu (7,0 vol. na 100 mieszka?ców) nale?y stwierdzi?, ?e by? to rok

nieco korzystniejszy ni? poprzedni, ale wci?? daleko odbiegaj?cy od norm wskazy

wanych (18 vol. na 100 mieszka?ców) jako w?a?ciwe dla korzystnego poziomu roz

woju czytelnictwa.

Zakup zbior6w do bibliotek i prenumerat? czasopism w 2014 r. ilustruje Tabela nr l.

ilo?? prenume-

ksi??ki czasopisma zbiory specjalne
rowanych cza-

K
(wwol.) (w jedno inwen.) (w jedno inwen.)

sopism bie??-

cych? (w egz.)

Biblioteka G?ówna 2586 6 149 76

Filia Nr 1 340 -
- 4

Filia Nr 2 262 -
- 3

Filia Nr 3 332 -
- 4

Filia Nr 4 334 -
- 3

Filia Nr 5 259 -
- 4

Filia Nr 6 282 -
- 5

razem 4395 6 149 99

Zasoby biblioteczne, w celu ochrony przed nadmiernym zu?yciem technicznym

poddawane s? pracom konserwatorsko-introligatorskim. W 2014 r. zabiegom tym

poddano 744 egz. ksi??ek. Oprawy introligatorskie nadano 247 vol. czasopism

i 50 egz. broszur.

Ksi??nica Zamojska posiada w swoich zasobach (w formie depozytu) Klemensowski

ksi?gozbiór rodziny Zamoyskich. Zasób ten liczy 12277 jedno inwentarzowych, w tym

12 102 vol. to depozyt przekazany w 2008 roku, za? 175 jedno wp?yn??o w 2011 r.

W okresie sprawozdawczym w ksi?gozbiorze tym prowadzone by?y prace konserwator

skie. Ca?y zasób zosta? oczyszczony zewn?trznie (powierzchnia zewn?trzna ka?dego

woluminu). Dodatkowo l 145 vol. (w tym 970 voJ. starodruków) oczyszczonych zosta?o

,,karta po karcie". Przeniesiono ksi?gozbiór do innego pomieszczenia, gdzie jest lepiej

zabezpieczony i ma lepsze warunki przechowywania. Przeprowadzono tak?e badania

mikrobiologiczne ksi?gozbioru dla wybranych losowo próbek. Ponadto 175 woJ. podda

nych zosta?o dodatkowym zabiegom konserwatorskim (odka?anie i czyszczenie zbio

rów). Poddano ozonowaniu pomieszczenie, w którym zdeponowany by? ww. zasób.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace nad dalszym opracowywaniem tych

zasobów. Z ca?ej kolekcji na koniec 2014 roku 2 352 jedno inwentarzowe posiadaj? kom

pletne opisy katalogowe, w tym l 736 starodruków.

W zbiorach biblioteki znajduje si? równie? ksi?gozbiór nauczyciela Liceum im.

Jana Zamoyskiego w Zamo?ciu Micha?a Bojarczuka. Liczy on 421 voJ. S? to dziela

tre?ci ogólnej, ksi??ki z literatury pi?knej i popularnonaukowej oraz wydawnictwa

o charakterze regionalnym.
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Stan czytelnictwa, obs?uga czytelnicza specjalnych grup u?ytkowników biblioteki

Biblioteki Ksi??nicy Zamojskiej w 2014 roku zarejestrowa?y ??cznie 14264 czytel

ników, ?. 0671 (4,5%) mniej ni? w 2013 roku. Spadek liczby rejestrowanych czytelni

ków odnotowano w 5 placówkach
- najwi?kszy w Bibliotece G?ównej (o 569, ?. 6,]%)

nast?pnie FB nr 3 (o 5,3%), FB nr 5 (o 2,8%), FB nr ] (o 2,6%), FB nr 2 (o 1,7%).

W dwu placówkach bibliotecznych zanotowano dodatni wynik w liczbie rejestrowanych

czytelników. By?y to FB nr4 i 6 (w obydwu nast?pi? wzrost 01,1%).

Czytelnicy korzyst?j?cy z bibliotek stanowi? 21,9% ogó?u mieszka?ców miasta.

Rozczytanie ?rodowiska w porównaniu z 2013 zmniejszy?o si? (o 0,9%).

Zjawiskiem obserwowanym od kilku lat s? spadkowe tendencje w czytelnictwie

dzieci i m?odzie?y. W analizowanym okresie zarejestrowano l 971 czytelników do lat

15-tu. Jest to o 92 czytelników mniej (-4,5%) ni? rok temu. W porównaniu z analo

gicznym okresem roku ubieg?ego najwi?kszy spadek odnotowano jednak w grupie

czytelników w wieku 20-24 lat - o 414 osoby, ?. o ( ]9,3%) oraz w grupie osób 25-44

lata (o -4,7%). Po raz kolejny zanotowano natomiast wzrost grupy czytelniczej w wie

ku 45-60 lat (o +2,1%) oraz powy?ej 60 roku ?ycia (o +8,] %).

Zjawisko ubywania czytelnika dzieci?cego oraz m?odzie?owego (w tym m?odzie?y

studenckiej) widoczne jest coraz wyra?niej w statystykach bibliotecznych. Równie?

w sposób wyra?nie zauwa?alny, w?ród grupy czytelniczej, przybywa seniorów. Zmia

ny te bezspornie maj? swoje odzwierciedlenie w sytuacji demograficznej ?rodowiska,

w którym dzia?a biblioteka. Dodatkowo, powodem tego, ?e m?odzi ludzie mniej ch?t

nie si?gaj? po ksi??k? jest ?atwy dost?p do informacji w Internecie oraz zmiany w pro

gramach kszta?cenia, które nie obliguj? osób ucz?cych si? do gruntownego zg??biania

lektury.
W roku sprawozdawczym udost?pniono ogó?em 324 3] O jednostek wszystkich zbio-

rów, lj. 02046 (-0,6%) mniej ni? zarejestrowano na dzie? 31 grudnia 2013 roku.

Na zewn?trz biblioteki udost?pni?y 283 610 jednostek zbiorów, ?. 02011 mniej ni?

w 2013 r. Z ogólnej liczby "wypo?ycze? na zewn?trz" 266 ]48 stanowi? wypo?yczenia

ksi??ek. Wypo?yczenia prezencyjne utrzyma?y si? na porównywalnym poziomie jak

w 2013 roku. Ogó?em zanotowano 40700 wypo?ycze? (lj. o 35 wypo?yczenia mniej),

w tym 16 884 ksi??ek, 2 876 czasopism oprawnych i ] 9 247 czasopism nieoprawnych

oraz l 693 zbiorów specjalnych. W ramach wypo?ycze? mi?dzybibliotecznych udo

st?pniono 15 jedno inwentarzowych oraz 8 skanów.

Wska?nik wypo?ycze? ogó?em na ]00 mieszka?ców wyniós? 497,8 jedno

(w 2013 roku 498,3 jedn., 509,5 jedno w 2012 r.), w tym wska?nik wypo?ycze?

ksi??ek 434,4 vol. (434,7 vol. w 2013 r.). Aktywno?? czytelnicza (liczba wypo?y

cze? ksi??ek "na zewn?trz" przypadaj?ca na l czytelnika) wynosi 18,7 vol. i jest

00,7 vol. wy?sza ni? w 2013 roku. Wzrost aktywno?ci czytelniczej obserwowany

w statystyce bibliotecznej od kilku lat, ?wiadczy? mo?e z jednej strony o pewnej

systematyczno?ci tzw. "czytelników wypo?yczaj?cych", z drugiej - o korzystniej

szej ofercie udost?pnianych zbiorów.
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Zarejestrowano ogó?em 131210 odwiedzin czytelniczych (o 8274 mniej ni?

w 2013 r.). W?ród odwiedzin, 113261 (o 5 407 mniej) by?y to wizyty czytelników,

którzy wypo?yczali zbiory na zewn?trz, 9 162 (o 87 wi?cej) to odwiedziny osób

korzystaj?cych z zbiorów w czytelniach, 8 787 (o 2 954 mniej) zajmuj? z kolei od

wiedziny internautów. Notowany spadek odwiedzin bibliotecznych powodowany

jest zmniejszaj?c? si? liczb? czytelników, a tak?e osób korzystaj?cych w bibliote

kach z us?ug internetowych (wi?ksza jest w spo?ecze?stwie dost?pno?? mobilnych

us?ug internetowych w telefonach).

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

Tabela nr 2

Wyniki czytelnicze osi?gni?te przez placówki biblioteczne Ksi??nicy Zamoiskiei (31.12.2014 r.)

liczba wypo?ycze? na ze- liczba wypo?ycze? na miejscu

liczba czytelników
wn?trz wszystkich zbiorów wszystkich zbiorów

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

specjalne) specialne

Biblioteka w porów- w porówna- w porówna-
stan w dniu naniu stan w dniu stan w dniu

31.12.2014 z 31.12. 31.12.2014
niu

31.12.2014
niu

2013
z 31.12.2013 z 31.12.2013

Biblioteka
8750 -569 161446 +1027 36484 -233

G?ówna

Filia Nr 1 845 -23 22217 -455 345 -42

Filia Nr 2 610 -11 16576 -130 77 -14

Filia Nr 3 1022 -58 19748 -871 129 -162

Filia Nr4 941 +11 24005 -1263 388 -96

Filia Nr S 1105 -32 19134 -333 2178 +541

Filia Nr6 991 +11 20484 +14 1099 -29

razem 14264 -671 283610 -2011 40700 -35

Tabela nr 3

Struktura udost?pnionych zbiorów w bibl iotekach Ksi??nicy Zamojskiej (31.12.2014 r.).

Ksi??nica Zamojska

(BG +iilie) wypo?yczenia wypo?yczenia
wypo?yczenia og61em

na zewn?trz na miejscu

w porów- w porów- w porów-

w 2014 r. naniu w 2014 r. naniu w 2014 r. naniu

rodzaj zbiorów z 2013 r. z 2013 r. z 2013 r.

Ksi??ki 266148 -2131 16884 +480 283032 -1 651

Czasopisma oprawne O -2 2876 -148 2876 -150

Czasopisma nieo-
317 19247 -736 19564 -734+2

prawne

Zbiory specjalne 17145 +120 1 693 +369 18838 +489

razem 283610 -2011 40700 -35 324310 -2046
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Tabela nr 4

Struktura wiekowa czytelników bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej (31.12.2014 r.)

1 2 3 4 5 6 7 8

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

e lat lat lata lata lat 60 latr:s;::
Biblioteka

80 582 350 1 045 1 302 3035 1550 806

G?ówna

filia Nr 1 2 75 55 77 60 259 183 134

filia Nr 2 4 71 44 51 ..... 40 176 125 99

filia Nr 3 12 163 95 123 98 264 154 113

filia Nr 4 1 76 54 82 79 250 218 181

Filia Nr 5 5 32 18 46 71 395 399 139

Filia Nr 6 9 156 87 134 81 252 174 98

razem 113 1 155 703 1 558 ,1 731 4631 2803 1 570

Tabela nr 5

Struktura zawodowa czytelników bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej (31.12.2014 r.)

?
D M S U P R I Nz E

Dzieci M?odzie? Studen- Pracow- Robot- Rolnicy Inni Nieza- emeryci
ucz?ca ci nicy nicy zatrud- Irud-

si? umys?o- nieni nieni
wi

Biblioteka
162 2235 1430 2031 355 112 568 1 039 818

G?ówna

filia Nr 1 6 224 44 197 74 9 23 121 147

filia Nr 2 10 177 33 145 30 6 26 87 96

filia Nr 3 16 400 79 117 41 5 53 123 118

Filia Nr 4 8 241 54 195 68 6 30 138 201

filia Nr 5 9 99 89 504 52 21 46 104 181

filia Nr 6 14 414 56 199 28 10 37 149 84

razem 225 3790 1 785 3458 648 169 783 1 761 1645

,

Obs?uga czytelnicza osób specjalnej troski

Biblioteki Ksi??nicy Zamojskiej kontynuowa?y dzia?ania na rzecz osób

z niepe?nosprawno?ci?, ludzi starszych oraz spo?ecznie wykluczonych. W ca?ej gru

pie czytelników rejestrowanych we wszystkich bibliotekach 607 osób to czytelnicy

specjalnej troski oraz l 330 to ludzie po sze??dziesi?tym roku ?ycia. Obs?ug? osób

z problemami zdrowotnymi zajmuje si? przede wszystkim O?rodek Czytelnictwa

Niepe?nosprawnych (OCN) wraz z 2 punktami oraz FB nr 5. Filia nr 5, zlokalizowa

na na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papie?a Jana

Paw?a II w Zamo?ciu, w okresie sprawozdawczym obs?ugiwa?a 180 pacjentów szpi

tala. Placówka ta organizuje obs?ug? czytelników na miejscu w bibliotece oraz po

przez odwiedziny bibliotekarza na oddzia?ach.

O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych (OCN) gromadzi specjalistyczne zbiory.
g?ównie na potrzeby osób niedowidz?cych i niewidomych. Na dzie? 31 grudnia 2014 r.
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posiada 2336 jedno inwentarzowych "ksi??ki mówionej" oraz 212 voJ. ksi??ki czarno

drukowej (w tym 66 voJ. z du?? czcionk?).
W ramach dzia?alno?ci edukacyjno-kulturalnej, w tym o charakterze biblioterapeu

tycznym zorganizowano 94 przedsi?wzi?cia (m.in. spotkania integracyjne, lekcje bi

blioteczne i wycieczki do biblioteki, konkursy, wystawy), w których uczestniczy?y
2 852 osoby. By?y to m.in.:

- Spotkania czwartkowe (odbywaj?ce si? w punkcie bibliotecznym przy Polskim Zwi?z
ku Niewidomych Oddzia? Zamo??) osób niewidomych i niedowidz?cych. Spotkania te

pe?ni? g?ównie funkcje integracyjne. Podczas nich odbywaj? si? pogadanki, dyskusje,

prezentacja w?asnej twórczo?ci literackiej i wokalnej,
- konkursy prezentuj?ce twórczo?? artystyczn?, m.in. konkurs literacko-plastyczny Ro

dzina ... Tu ka?dy ma swoje miejsce, konkursy wokalne Kol?dowanie dawniej i dzi?

i Dzieci?stwo -

zaczarowany ?wiat marze?,
- spotkania poetycko-wokalne (Dziewczyny, ?ony, matki),
- spotkania literackie niepe?nosprawnych twórców,
- spotkania i zaj?cia o charakterze terapeutycznym organizowane poza siedzib? biblioteki

(w o?rodkach edukacyjnych dla osób niepe?nosprawnych), w tym: Zima pe?na rado?ci,

Dzie? Kobiet w poezji i w piosence, Ju? wiosna, Zaczarowany ?wiat dzieci?stwa,
- wycieczki i lekcje biblioteczne (Ksi??ki tradycyjne i alternatywne),
- koncerty (Koncert kol?d zakazanych, Nie majak u mamy),
- spotkania autorskie,
- seminarium W ?wiecie ciszy po?wi?cone problemom osób g?uchych i g?uchoniemych,
-

wystawy, m.in.: Niepe?nosprawni. Jak mo?emy im pomóc, W Szumilandii, Symbole

?wi?t Wielkonocnych w twórczo?ci osób niepe?nosprawnych i spo?ecznie wykluczonych,
Rodzina tu ka?dy ma swoje miejsce, Nasze widzenie ?wiata -

wystawa prac plastycznych

Rafa?a Rokosza, Mój ?wiat kszta?tów i barw -

prace plastyczne Krzysztofa Lindera, Po

kój ludziom dobrej woli -

wystawa szopek.

Dost?p do ksi??ek osobom specjalnej troski, w miar? mo?liwo?ci organizacyjnych,

umo?liwiaj? równie? pozosta?e biblioteki Ksi??nicy Zamojskiej: FB nr 2 obs?uguje
dzieci z niepe?nosprawno?ci? z Przedszkola Miejskiego nr 13, FB nr 3 z Przedszkola

Miejskiego nr 7 oraz uczestników warsztatów terapii zaj?ciowej, Oddzia? dla Dzieci

i M?odzie?y pracuje z wychowankami Stowarzyszenia "Krok za Krokiem" oraz Specjal

nego O?rodka Szkolno-Wychowawczego w Zamo?ciu (organizuj? wycieczki do biblio

teki, lekcje biblioteczne, g?o?ne czytanie).
Dla czytelników maj?cych problemy z dotarciem do biblioteki prowadzona jest for

ma tak zwanych odwiedzin domowych i us?uga "wypo?yczenia na telefon". Polegaj? one

na dostarczaniu materia?ów bibliotecznych za po?rednictwem cz?onków rodzin, s?sia

dów, opiekunów i piel?gniarek ?rodowiskowych oraz samych bibliotekarzy.

Czytelnikami i u?ytkownikami bibliotek, w coraz wi?kszym stopniu s? ludzie do

tkni?ci schorzeniami wieku podesz?ego. Obs?uga biblioteczna tych osób wymaga od

bibliotekarzy wi?kszej uwagi i czasu m.in. w przy rozpoznaniu ich potrzeb i wyborze

lektury. Dzia?alno?ci? biblioteczn?, podobnie jak w roku 2013, na miar? mo?liwo?ci,
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obj?ci byli te? osadzeni w Zak?adzie Karnym w Zamo?ciu. Zorganizowano dla nich

3 spotkania biblioterapeutyczne, po??czone ze zwiedzaniem wystaw bibliotecznych.

Pracownicy biblioteki kontynuowali tak?e wyk?ady dla s?uchaczy Zamojskiego

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

wozdawczym przygotowano 6 wyk?adów: Cz?owiek w utworach E. E. Schmita, Serce

Haliny Poswiatowskiej, Papusza - poetka wykl?ta, Warto?ci moralne w ?yciu, spu?ci?nie

literackiej i pedagogicznej Janusza Korczaka, Mój Andersen, Charakterystyka twórczo

?ci Sigrid Undset i Zofii Kossak-Szczuckiej. Za dzia?alno?? na rzecz osób starszych

Ksi??nica Zamojska zosta?a wyró?niona certyfikatem Miejsce Przyjazne Seniorom przy

znanym przez Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu.

Obs?uga biblioteczno-czytelnicza ludzi specjalnej troski wymaga ci?g?ego doskona

lenia. Szczególnego znaczenia nabiera to w sytuacji wyra?nie obserwowanych od 20 I O

roku zmian demograficznych. Proces starzenia si? spo?ecze?stwa wymaga od takiej in

stytucji jak? jest biblioteka istotnych zmian na wielu p?aszczyznach: dostosowania infra

struktury bibliotecznej do potrzeb osób starszych (istotny problem bibliotek filialnych

Ksi??nicy Zamojskiej), doskonalenia zbiorów pod k?tem ich potrzeb, a tak?e w?a?ciwe

go dostosowania oferty kulturalnej, z której korzystaj? seniorzy.

Zbiory regionalne, dzia?alno?? informacyjno-bibliograficzna

Jednym z podstawowych aspektów dzia?alno?ci bibliotecznej jest gromadzenie,

opracowanie i udost?pnianie zbiorów regionalnych oraz prowadzenie dzia?alno?ci infor

macyino-bibliograficznej. Zasoby regionalne tworzy literatura naukowa, populamonau
kowa oraz literatura pi?kna. Jej uzupe?nieniem jest prasa regionalna - retrospektywna
i bie??ca oraz zbiory specjalne wraz z dokumentami ?ycia spo?ecznego. Stan liczbowy
regionaliów na koniec 2014 T. wynosi? 10 041 vol. ksi??ek i czasopism oprawnych oraz

12820 jedno zbiorów specjalnych. W okresie sprawozdawczym przyby?o l 052 jedno

nowych zbiorów (111 jedno drog? zakupu). Uzupe?nieniem jest prasa bie??ca pozyski
wana drog? prenumeraty (16 tytu?ów) oraz w formie darów i wymiany (36 tytu?ów).
W ogólnej liczbie czasopism bie??cych 9 tytu?ów stanowi? periodyki bibliologiczne. Na

uzupe?nianie regionaliów wydatkowano kwot? 4042 z?, 1j. o 330 z? mniej ni? w roku

poprzednim. Biblioteki filialne nie s? sprofilowane na tego typu literatur?, st?d regionalia
w ich zasobach stanowi? znikom? ilo?? (l 044 ogó?em we wszystkich filiach).

Zanotowano wi?ksze (o 2223 w porównaniu z 2013 r.) wypo?yczenia zbiorów re

gionalnych. Ogó?em zarejestrowano ich 9491, w tym 5183 wypo?yczenia ksi??ek
i czasopism oprawnych, 3 189 czasopism bie??cych oraz I 119 jedno zbiorów specjal
nych. Z us?ug Dzia?u Informacji Bibliografii i Wiedzy o Regionie skorzysta?o 1 895

u?ytkowników, 1j. o 139 wi?cej ni? Tok temu.

Biblioteka systematycznie prowadzi w ?rodowisku dzia?ania edukacyjno-kulturalne

popularyzuj?ce wiedz? o regionie. W roku sprawozdawczym zorganizowano:
- 2 seminaria regionalne: ?ycie w?ród ksi??ek Sylwetka Zygmunta Klukowskiego

oraz Wybory na Zamojszczy?nie, czerwiec 1989. W programie seminarium znalaz?y si?
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wyk?ady dzia?aczy opozycyjnych Eugeniusza Wilkowskiego i Jerzego Adamczuka oraz

regionalisty Andrzeja K?dziory.
_ 7 wystaw regionalnych, m.in.: Stanis?aw Or?owski (1934 - ) fotografik, dzia?acz tu

rystyczny, dzia?acz spo?eczny. 80 rocznica urodzin, Roman Mucha (1934 -) artysta gra

fik 80 rocznica urodzin, Wybory na Zamojszczy?nie
- czerwiec 1989, /ssac Bashevis

Singer
- pisarz ?ydowski, laureat Nagrody Nobla -

wystawa rocznicowa, To?samo??

i odr?bno??
- dzieje miejscowo?ci Zamojszczyzny

- wystawa w ramach Europejskich Dni

Dziedzictwa 2014, Zygmunt Klukowski - lekarz, bibliofil, historyk, regionalista
-

wy

stawa rocznicowa w 55 rocznic? ?mierci, By Szumy nigdy nie przesta?y szumie? -

wy

stawa pokonkursowa.
_ 4 cykliczne wystawy regionalnych nowo?ci wydawniczych.
_ Opracowano 5 zestawie? bibliograficznych po?wi?conych postaciom i wydarzeniom

historycznym i wspó?czesnym zwi?zanym z Zamo?ciem i Zamojszczyzn?: Maurycy

Klemens Zamoyski /87/-1939 - polityk, dyplomata, dzia?acz spo?eczny w 75 rocznic?

?mierci, Zbigniew Ko?mi?ski (1924-1996), historyk i nauczyciel, Krzysztof Czubara

(1949-2008), historyk, dziennikarz, regionalista, Piotr Linek (1964 -), poeta, nauczyciel,

90 lat biblioteki publicznej w Zamo?ciu.

Biblioteka, w sposób ci?g?y, tworzy i udost?pnia informacje o posiadanych zasobach.

?ród?ami informacji s? katalog kartkowy alfabetyczny i systemowy (baza retrospektyw

na zako?czona w 2006 roku), retrospektywne kartoteki kartkowe, (regionalna, osobowa,

bibliologiczna i literacka) oraz bazy elektroniczne, ?. Elektroniczny Katalog Biblioteki,

który tworz?:
_ Baza G?ówna zawieraj?ca informacje o zbiorach dost?pnych w ca?ej sieci bibliotek

Ksi??nicy Zamojskiej. Na dzie? 31grudnia 2014 r. baza zawiera?a ogó?em 189787 re

kordów.

_ Bibliografia Zamojszczyzny, rejestruj?ca wszystkie materia?y biblioteczne o charakterze

regionalnym (ksi??ki, czasopisma i artyku?y z czasopism, zbiory specjalne, w tym do

kumenty ?ycia spo?ecznego). Na koniec okresu sprawozdawczego zawiera?a 92 000 opi

sów bibliograficznych, w tym ponad 8 800 opisów dla dokumentów ?ycia spo?ecznego.

Baza regionalna wykorzystywana jest nie tylko jako ?ród?o informacji, ale tak?e do spo

rz?dzania zestawie? bibliograficznych w oddzielnych publikacjach, w tym w "Bibliote

karzu Zamojskim".
_ Baza K1emensowska, która rejestruje opisy dokumentów znajduj?ce si? w kolekcji Ksi?-

gozbioru klemensowskiego rodziny Zamoyskich. Wielko?? bazy wynosi 8 937 rekordów.

W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace nad doskonaleniem informacji ka

talogowej.
l. W bazie Bibliografia Zamojszczyzny, poza nowymi opisami (3 915), zmodyfikowa

no 12842 opisy dotychczas istniej?ce oraz sporz?dzono opisy masek prezentacyjnych

dla 81 tytu?ów czasopism regionalnych.
2. W Bazie G?ównej, przyby?o w roku sprawozdawczym 18947 nowych opisów,

w tym: 12475 opisów dla artyku?ów z prenumerowanych przez bibliotek? czasopism,
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10 opisów masek prezentacyjnych dla tytu?ów czasopism, ok. l 900 nowych opisów dla

dokumentów przekonwertowanych z programów Libra i MAK.

Ze wszystkich baz elektronicznych poprzez dost?p online, wg licznika wej??,
w okresie sprawozdawczym skorzysta?o 10 149 u?ytkowników, D. o l 433 mniej ni?

w 2013 r. Mniejsze zainteresowanie elektronicznymi ?ród?ami informacji, obserwowane

od ko?ca 2012 roku, wynika z ubywania spo?ród grupy u?ytkowników biblioteki osób

m?odych. Ludzie w wieku powy?ej 60 lat ch?tniej korzyst?j? z tradycyjnych ?róde? in

formacji, a przede wszystkim z pomocy bibliotekarzy.

Czytelnicy Ksi??nicy Zamojskiej m?j? równie? mo?liwo?? korzystania z elektro

nicznych zewn?trznych baz informacji, m.in. baz Biblioteki Narodowej oraz katalogu
bibliotek akademickich NUKA T.

Poza informowaniem o zbiorach bibliotecznych wszystkie placówki udzielaj? u?yt
kownikom równie? informacji u?ytkowej. W okresie sprawozdawczym udzielono ogó
?em 16388 (o 443 mniej ni? w roku poprzednim) informacji rzeczowych, bibliotecz

nych, w tym l 512 (o 111 wi?cej ni? rok temu) kwerend.

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

informacji s?u?y?y lekcje biblioteczne z przysposobienia czytelniczego oraz wycieczki do

bibliotek. W 2014 r. biblioteka zorganizowano ogó?em 16 takich form szkoleniowych dla

swoich u?ytkowników.

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

Biblioteki Ksi??nicy Zamojskiej prowadzi?y dzia?ania maj?ce na celu utrzymanie za

interesowania ksi??k? oraz sprzyjaj?ce kszta?ceniu nawyków czytania i korzystania
z biblioteki. W?ród tego rodzaju dzia?alno?ci organizowano zaj?cia adresowane do ró?

nych grup u?ytkowników, dzieci, m?odzie?y, osób doros?ych. By?y to m.in.:

- Obchody ?Wiatowego Dnia Ksi??ki i Praw Autorskich (23 i 24 kwietnia), których pro

gram obj?? cykl spotka? autorskich z El?biet? Bednarczyk, autork? ksi??ek dla dzieci

i m?odzie?y oraz spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki.
- IV Zamojski Festiwal KSi??ki (8-10 maja). Tematem przewodnim czwartej edycji

przedsi?wzi?cia -

z racji obchodzonego Roku Czytelnika - by?o zwrócenie uwagi na

odbiorc? ksi??ki, ale te? na wszystkich tych, którzy s?u?? ksi??ce i przyczyniaj? si? do jej

powstawania i popularyzacji. Program wydarze? festiwalowych obejmowa?:
•

Spotkanie inauguracyjne po??czone z otwarciem wystawy O ilustracji ksi??kowej,

og?oszeniem konkursu na logo Zamojskiego Festiwalu Ksi??ki, wr?czeniem wyró?ni e?

dla n?jaktywniejszych czytelników, osób i instytucji aktywnie zaanga?owanych w dzia

?alno?? biblioteki w 2013 r. oraz wyró?niaj?cych si? w pracy bibliotekarzy, a tak?e wy

ró?nie? specjalnych tj. karty honorowego czytelnika. Spotkanie u?wietnione zosta?o in

terpretacj? utworów poetyckich Tadeusza Ró?ewicza w wykonaniu aktorki Teatru Juliu

sza Osterwy w Lublinie Hanki Bruli?skiej oraz pokazem filmu Biec w stron? Ty (scena
riusz i re?yseria Hanka Bruli?ska). Spotkanie zako?czy?o si? s?odkim pocz?stunkiem dla

wszystkich uczestników.

13



• Spotkania autorskie: z Gra?yn? Lutos?awska - Mistrzem Mowy Polskiej 2013 i autork?

ksi??ek dla dzieci oraz Karin? Pomorsk? autork? powie?ci obyczajowych dla doros?ych,

opowiada? i wierszy dla dzieci.

• Wyk?ady: Edytorstwo ksi??kowe w okresie baroku na przyk?adzie druków Akademii

Zamojskiej
- Piotra Kondraciuka, historyka i regionalisty oraz Dobra tre?? w pi?knej

formie
- Andrzeja Tomaszewskiego, typografa.

• Czytanie literatury przez s?uchaczy Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dzie

ciom oraz zabawy literackie i plastyczne dla najm?odszych.
• Quizy i konkursy Czy znasz klasyczne dzie?a literatury polskiej i ?wiatowej oraz ich

autorów dla czytelników odwiedzaj?cych bibliotek?,
• Kiermasz ksi??ki u?ywanej oraz abolicja dla czytelników zalegaj?cych ze zwrotem

ksi??ek.
_ Narodowe czytanie (6 wrze?nia). Zamojska edycja ogólnopolskiej akcji czytania

Trylogii Henryka Sienkiewicza odbywa?a si? na Rynku Wielkim. W czytaniu udzia?

wzi?li m.in. Prezydent Zamo?cia, S?uchacze Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego

Wieku, dyrekcja, nauczyciele i m?odzie? ze Szko?y Podstawowej nr 2 w Zamo?ciu.

Podczas spotkania uczniowie przedstawili sceny z powie?ci Sienkiewicza, przybli

?yli posta? pisarza oraz okoliczno?ci wr?czenia Nagrody Nobla. Uczestnicy mieli

mo?liwo?? odbicia pami?tkowej piecz?ci Narodowego czytania we w?asnych egzem

plarzach ksi??ek Sienkiewicza.

Utrwalaniu zainteresowa? czytelniczych oraz jego rozwojowi w?ród grupy czytelni-

ków powy?ej 16 roku ?ycia s?u?y?y:
- Zamojskie Biesiady Literackie, po?wi?cone nast?puj?cym tematom:

• Pastora?ko nie? si? bia?a (spotkanie literacko-muzyczne o tematyce bo?onarodzenio

wej), której program wype?ni? koncert kol?d w wykonaniu muzyka i pie?niarza, artysty

Dariusza Tokarzewskiego oraz prezentacja utworów poetyckich w interpretacji m?odzie

?y licealnej (teksty A. Sikorowskiego, Sz. Muchy, M. Hemara, J. Nowickiego, W. Cho

tomskiej),
• Spotkanie z Monik? Rebizant-Siwi?o, autork? powie?ci (Singiel, Przytul mnie) oraz

recenzji ksi??ek, artyku?ów zwi?zanych z histori? i obyczajowo?ci? regionu.
• Spotkanie z literatur? irlandzk?, podczas którego odby? si? wyk?ad po?wi?cony twór

czo?ci Samuela Becketta, irlandzkiego twórcy, laureata Nagrody Nobla. Wyk?ad Powol

ne znikanie czyli Beckett minimalista wyg?osi? dr hab. Wojciech Nowicki. Podczas spo

tkania przeprowadzony zosta? w?ród publiczno?ci konkurs z nagrodami przybli?aj?cy

wiedz? o literaturze i kulturze Irlandii. Spotkanie realizowane by?o w zwi?zku z obcho

dami Dnia ?w. Patryka
• Premiera ksi??ki Horror na Roztoczu oraz spotkanie z autorami opowiada? i ilustracji

zawartych w zbiorze.

• Przywracanie to?samo?ci ofiar obozu w trakcie dziesi?ciolecia istnienia Muzeum -

Miejsca Pami?ci w Be??cu - spotkanie z Ew? Koper, historykiem, autork? ksi??ki Ka?da

ofiara ma imi?. Spotkanie z okazji obchodów 75. rocz. wybuch II wojny ?wiatowej.
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•

Spotkanie z poetk? Iwon? Chudob? i Waldemarem Taurogi?skim, literatami

z Che?mskiej Grupy Literackiej Lubelska 36. Podczas spotkania I. Chudoba zaprezento
wa?a swoj? twórczo?? poetyck?, a wydawca i ksi?garz W. Taurogi?ski przedstawi? ?ycie
literackie Che?ma od dwudziestolecia mi?dzywojennego do dnia dzisiejszego.
• Jesienne nastroje (Anna Nazar, Maria Tokarz, Marek Miszczuk - spotkanie z poetami

Che?mskiej Grupy Literackiej).
• Historie rodzinne - temat tabu? - gaw?da o rodzinie Piotra Kupczaka
- Spotkania autorskie:

• z Józefem Zi?ba, poet?, prozaikiem, pami?tnikarzem, autorem albumu poetyckiego By?
cz?owiek, w którym moja ziemia ujrza?a, ?e jest zwiqzana z niebem, po?wi?conego Jano

wi Paw?owi II,
•

z Beat? Kozaczy?sk?, m.in. po?wi?cone prezentacji ksi??ki jej autorstwa Nie by?o kiedy

p?aka?. Losy rodzin polskich wysiedlonych z Zamojszczyzny 1942-1943,
• z Shirin Kader, autork? ksi??ki o kulturze krajów orientu Zaklinacz s?ów.

- Konkursy: Rodzina w literaturze - konkurs literacki, aktywuj?cy czytelnictwo m?odzie

?y i doros?ych. Podsumowanie odby?o si? podczas grudniowej biesiady literackiej; Za

projektuj logo Zamojskiego Festiwalu Ksi??ki (na konkurs nap?yn??y 4 projekty, og?o
szenie wyników nast?pi w lutym 2015 r.),
- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki: w 2014 r. odby?o si? ogó?em 9 spotka?,
w tym jedno z udzia?em autora. Rozmawiano o nast?puj?cych ksi??kach: M. Urbanek

Broniewski. Mi?o??, wódka, polityka, M. Witkowski Drwal, Fototapeta, Z. Szczerek

Przyjdzie Mordor i nas zje, czyli tajna historia S?owian, H. Muller Nadal ten sam ?nieg
i nadal ten sam wujek, G. G. Marquez Mi?o?? w czasach zarazy, I. Karpowicza So?ka,
S. Kader Zaklinacz s?ów, J. Updike Wdowy z Eastwick; K. Varga Czardasz z mangali

cq. Ogó?em we wszystkich spotkaniach klubowych uczestniczy?o 66 osób. DKK w

okresie sprawozdawczym bra? udzia? w organizowanym przez Instytut Ksi??ki i Wy
dawnictwo Czarne konkursie na Laudacj? dla noblisty.

Kontynuowan? form?, wspomagaj?c? proces rozwijania zainteresowa? czytelni

czych by?a dzia?alno?? wystawiennicza i towarzysz?ce jej wernisa?e. Poza ekspozycjami
o tematyce regionalnej oraz nakierowanymi na promocj? czytelnictwa w?ród osób z nie

pe?nosprawno?ci?, w okresie sprawozdawczym zorganizowano nast?puj?ce wystawy:
- Da?em wam najwi?kszy skarb u?miech (28 stycznia - 28 luty), wystawa rocznicowa

po?wi?cona Kornelowi Makuszy?skiemu. Ekspozycja przygotowana ze zbiorów w?a

snych Ksi??nicy Zamojskiej.
- Biblioteka Zielonej Wyspy, wystawa fotografii j literatury irlandzkiej, prezentuj?ca
104 egz. ksi??ek (klasyka oraz literatura wspó?czesna w t?umaczeniu na j?zyk polski),
w tym 18 egz. ksi??ek pochodz?cych ze zbiorów Fundacji Kultury Irlandzkiej w

Poznaniu (zbiory z k. XIX i pocz. XX w). Ekspozycj? uzupe?nia?y plansze po?wi?
cone czo?owym przedstawicielom literatury irlandzkiej (S. Beckett, G. B. Shaw, S.

J. Heaney, W. B. Yeats) oraz 19 fotografii przedstawiaj?cych krajobrazy i architek

tur? Irlandii (13-31 marca, wernisa?).
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_ Wystawa papali?w, ekspozycja przygotowana w ramach obchodów w Zamo?ciu kanoni

zacji Jana Paw?a n. Prezentowa?a ponad 400 eksponatów (pocztówki, kartki pocztowe,

koperty ze stemplami, znaczki, ekslibrisy, karty telefoniczne, medale, plaldety, monety,

wydawnictwa okoliczno?ciowe). Eksponaty pochodzi?y ze zbiorów osób prywa1nych,

przedstawicieli Stowarzyszenia Pami?ci Jana Paw?a II, Samodzielnego Publicznego Szpita

la Wojewódzkiego im. Papie?a Jana Paw?a II w Zamo?ciu i Ksi??nicy Zamojskiej. Otwar

cie wystawy wraz z inauguracj? zamojskich obchodów uroczysto?ci kanonizacyjnych od

by?o si? 10 kwietnia (8-30 kwietnia).
- O ilustracji ksi??kowej (8-31 maja, wernisa?) - prezentacja polskiej szko?y ilustracji

ksi??kowej. Na wystawie pokazano blisko 70 ksi??ek (ze zbiorów w?asnych)

z ilustracjami 18 ilustratorów polskich (m.in. J. M. Szancera, Z. Rychlickiego,

A. Czeczota, M. Ignerskiej, P. Pawlaka) oraz 18 oryginalnych ilustracji Janusza Stanne

go pochodz?cych ze zbiorów BW A - Galeria Zamojska. Ekspozycj? uzupe?nia?y notki

biograficzne g?ównych przedstawicieli polskiej szko?y ilustratorów.

_ Galeria ludzi Majdanu i Kronika Majdanu
- 2 wystawy ukazuj?ce fotografie reporter

skie dokumentuj?ce wydarzenia rozgrywaj?ce si? na Ukrainie w 2014 roku (9 lipca -

20 sierpnia, wernisa?).
_ Ka?da ofiara ma swoje imi?

- wystawa w 75 rocznic? wybuch II wojny ?wiatowej

(1-30 wrze?nia).
- Goci z Kotliny Hrubieszowskiej (I wrze?nia - 30 listopada).
_ Józef Czechowicz 1903-1939. Zamie? wspomnienie w wiersz -

wystawa rocznicowa

przybli?aj?ca dorobek twórczy Czechowicza oraz w?tki biograficzne (10 listopada
-

10 grudnia).
- Góry Sto?owe w fotografii Ryszarda ?y?y - wystawa autorskich fotografii, prezentuj?cych

uroki krajobrazowe polskich terenów górskich (22 grudnia 2014 - 31 stycznia 2015 r.).

Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y oraz biblioteki filialne zajmowa?y si? edukacj? czy

telnicz? w?ród m?odych u?ytkowników bibliotek. S?u?y?y jej m.in. nast?puj?ce przed

si?wzi?cia:
_ Impreza fina?owa V edycji oraz VI edycja akcji dla dzieci w wieku przedszkolnym

Czytam i rysuj? z energiq, realizowanej przy wspó?pracy PGE Dystrybucja S.A. Oddzia?

Zamo??. Zakres dzia?a? obejmowa? podsumowanie konkursu V edycji, otwarcie wysta

wy pokonkursowej oraz spotkanie autorskie z autorem ksi??ek dla dzieci Micha?em Za

wadk?, a tak?e realizacj? i podsumowanie konkursu plastycznego Vl edycji tej?e kam

panii czytelniczej z udzia?em pisarki Edyty Zar?bskiej.
- W kr?gu sztuki ludowej

- cykl zaj?? bibliotecznych realizowanych w okresie ferii zi

mowych przez Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y (4 razy w tygodniu) po?wi?cony popula

ryzacji polskiej sztuki ludowej i zaakcentowaniu obchodów Roku Kolberga.
- Zima lubi dzieci - cykl zaj?? bibliotecznych realizowanych w okresie ferii zimowych

przez filie biblioteczne. Zaj?cia organizowane by?y 2 razy w tygodniu.
_ Sobotnie spotkania z ksi??k?

- cykliczne zaj?cia dla dzieci i m?odzie?y szkolnej odby

waj?ce si? w ka?d? sobot? w roku szkolnym (z wyj?tkiem ferii i wakacji) w Oddziale dla

16



Dzieci i M?odzie?y, W programie znalaz?o si? czytanie ksi??ek oraz zaj?cia plastyczne
realizowane w oparciu o poznawane teksty literackie.

- Puchatkowe spotkania - zaj?cia biblioteczne (czytanie ksi??ek, zabawy ruchowe, zaj?
cia plastyczne) adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym i ich opiekunów, odbywa

j?ce si? w ka?d? ?rod? (raz w tygodniu).
- Co znaczy by? grzecznym

-

warsztaty biblioterapeutyczne dla dzieci przedszkolnych.
- Papierowy zwierzyniec, Ksi??ka ma swoje ?wi?to

-

warsztaty plastyczne i literacko-

plastyczne.
- Sta?e cykliczne zaj?cia biblioteczne dla dzieci i m?odzie?y szkolnej (prowadzone l raz

w tygodniu) przez 5 bibliotek filialnych w ramach wspólnego planu, w tym m.in. Bajki
Dziadka Mroza, Od ilustracji do kreacji, Moda na czytanie, Z ksi??k? przez ?wiat, Je

sienne ogrody, Bajecznie ?wi?tecznie. ??cz? one ró?ne formy: g?o?ne czytanie, rozmowy

i dyskusje na temat przeczytanych tekstów, zaj?cia plastyczne, gry i zabawy, konkursy.
- Pogadanki, lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki: Biblioteka na mnie czeka,

Moje spotkanie z bibliotek?, Przedszkolaki w bibliotece, Rady na odpady i in.

- G?o?ne czytanie prowadzone przez bibliotekarzy w bibliotekach i w przedszkolach

miejskich: Kto czyta ten wie (FB nr 1), Z bajkownika czytelnika, Ksi??kajak drogowskaz

(FB nr 2), Bajeczka dla przedszkolaka (FB nr 3), Godzina na historyjk? (FB nr 4), Spo
tkania z bajk? (FB nr 6).
- Czytam! Rozmawiam, Wiem! - projekt edukacyjno-kulturalny, odbywaj?cy si? od 16

czerwca do 19 grudnia 2014 r. Zadanie realizowane by?o przez 5 filii bibliotecznych oraz

Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y, a jego celem by?a edukacja z zakresu profilaktyki uza

le?nie? oraz propagowanie zdrowego stylu tycia. W ramach ca?ego zadania zrealizowa

no nast?puj?ce przedsi?wzi?cia: Z ksi??ka przez ?wiat (biblioteczne zaj?cia wakacyjne
realizowane 2 razy w tygodniu) spotkania autorskie (z udzia?em Joanny Fahickiej
i Agnieszki Fr?czek), spektakle profilaktyczne Luz Blues, a w g?owie same dziury,

prelekcje prozdrowotne (Zdrowy styl ?ycia bez na?ogów i dopalaczy), warsztaty

biblioterapeutyczne Najwa?niejsze w ?yciu jest by? sob? i Przyja?? -

czy warto mie?

przyjaciela prowadzone przez pracowników Ksi??nicy Zamojskiej, warsztaty profilak

tyczne (Decyzja nale?y do ciebie), warsztaty ilustratorsko-literackie dla dzieci szkó? pod

stawowych, które prowadzili Tomasz Trojanowski, autor ksi??ek dla dzieci i ilustratorka

Ma?gorzata Flis, warsztaty teatralno-recytatorskie (Magia ?ywego s?owa) skierowane do

m?odzie?y gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. konkurs plastyczny Rodzina zdrowy wy

bór, w efekcie którego powsta?y wystawa i wydawnictwo Ilustrowany kalendarz na

2015 rok.

- Wystawy i wystawki m.in. o charakterze rocznicowym, po?wi?cone autorom ksi??ek

(m.in. E. Szelburg-Zarembinie, M. masko, 1. Krasickiemu, D. Terakowskiej, J. Iwasz

kiewiczowi, M. D?browskiej, S. 1. Witkiewiczowi,) oraz wystawy pokonkursowe, tema

tyczne i okoliczno?ciowe (m.in.: Czytam i rysuj? z energi?, ?wiatowy Dzie? Kota, Je?

literacki, Po prosty Mi?, Z kufra prababci, Polska by?a pierwsza ...

,
Wrzesie? 1939,

11 listopada - Narodowe ?Wi?to Niepodleg?o?ci, Uratuj komu? ?ycie
- Ogólnopolski
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Tydzie? Transplantacji, Jak by? kobietq? Zdrowie - styl
- uroda, Miej serce dla serca,

Pisane przez ?ycie
- historie nie tylko szcz??liwe).

Dopelnieniem dzia?a? prowadzonych przez Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y oraz filie

biblioteczne by?y przedsi?wzi?cia z zakresu edukacji ekologicznej, podejmowane przez

Centrum Informacji Ekologicznej. By?y to m.in. warsztaty, pokazy multimedialne i pre

lekcje (Wiosna, Le?ny detektyw, Krajobrazy, Zwierz?ta zagro?one wygini?ciem, Przygo

towanie zwierz?t do zimy, Wycieczka do lasu) oraz 8 wystaw i wystawek o tematyce

ekologicznej, m.in. Zimowe pejza?e, Wodajest skarbem, Dzie? Ziemi, ?Wi?to niezapomi

najki, Bqd? eko, R?kodzie?o
- skarb naszego regionu.

Dzia?alno?? bibliotek na rzecz aktywizacji czytelnictwa dzieci?cego w po??czeniu

z doskonaleniem zaplecza bibliotecznego (wizualizacja bibliotek, tworzenie k?cików

bibliotecznych dla najm?odszych, uzupelnianie zbiorów, doposa?enie w sprz?t, gry i za

bawy edukacyjne) zaowocowa?y przyznaniem Ksi??nicy Zamojskiej, przez Klub Rodzi

ca dzia?aj?cy przy Spó?dzielni Mieszkaniowej im. W. ?ukasi?skiego w Zamo?ciu, certy

fikatu Miejsce Przyjazne dzieciom.

W 2014 r. zorganizowano ogó?em ] 257 form pracy edukacyjno-kulturalnej,

w których udzia? wzi??o 33 476 uczestników.

Dzia?alno?? wydawnicza i publicystyczna

W celu dokumentowania dzia?alno?ci bibliotecznej oraz szczególnie wa?nych wyda

rze?, w których biblioteka aktywnie uczestniczy prowadzono dzia?alno?? wydawnicza

i publicystyczn?. W roku sprawozdawczym Ksi??nica Zamojska wyda?a:
_ kolejne 2 numery "Bibliotekarza Zamojskiego" 2013/2 (38) i 2014/1 (39), By szumy

nigdy nie przesta?y szumie? - wydawnictwo pokonkursowe, Wystowa papaliów
- folder

wystawy, kartki pocztowe okoliczno?ciowe z okazji kanonizacji papie?a Jana Paw?a II,

Ilustrowany kalendarz na rok 2015 - wydawnictwo pokonkursowe. W okresie sprawoz

dawczym pracownicy publikowali w "Bibliotekarzu Zamojskim" i ,,zamojskim K war

ta1niku Kulturalnym" (5 artyku?ów).

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

W okresie sprawozdawczym Ksi??nica Zamojska pe?ni?a funkcje biblioteki powia

towej. Do zada? powiatowych nale?a?o:

_ prowadzenie dzia?alno?ci instrukcyjnej, metodycznej i szkoleniowej na rzecz samorz?

dowych bibliotek publicznych powiatu zamojskiego,
_ udost?pnianie zbiorów i obs?uga czytelników pochodz?cych z powiatu zamojskiego,
_ pe?nienie funkcji o?rodka informacji biblioteczno-bibliograficznej oraz wiedzy o regio

nie, w tym opracowywanie i publikowanie bibliografij regionalnych,
- organizowanie obiegu wypo?ycze? mi?dzybibliotecznych.

Spo?eczno?? spoza miasta Zamo?cia (powiat i region zamojski, obcokrajowcy) stanowi?a

30,5% (4 351 )wszystkich czytelników zarejestrowanych w ca?ej sieci bibliotek Ksi??nicy

Zamojskiej. W porównaniu z rokiem poprzednim, wyra?nie (o ],8%), w ogólnej liczbie

czytelników, wzrós? udzia? tej grupy. Spo?ród 324 310 zarejestrowanych wypo?ycze?
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ponad 25% to udost?pnienia dokonane przez czytelników spoza Zamo?cia. U?ytkownicy
ci korzystali równie? z pozosta?ych us?ug bibliotecznych (m.in. z przedsi?wzi?? eduka

cyjno-kulturalnych, poszukiwania informacji z wykorzystaniem ?róde? tradycyjnych
i elektronicznych).

Dzia?alno?? instrukcyjno-metodyczna prowadzona by?a na rzecz 32 publicznych pla
cówek bibliotecznych w powiecie ziemskim (12 bibliotek gmirmych, 3 biblioteki miej
sko-gminne, 17 filii bibliotecznych). W analizowanym okresie liczbowy stan bibliotek

w powiecie zamojskim nie uleg? zmianie, ale nast?pi?y kolejne ??czenia bibliotek z in

nymi instytucjami: MGBP w Zwierzy?cu po??czono z o?rodkiem kultury, tworz?c Cen

trum Kultury i Bibliotek? Publiczn? w Zwierzy?cu oraz BPG Sitno po??czono z o?rod

kiem kultury, w Centrum Kultury z Bibliotek? wSitnie.

Pomoc instrukcyjno-metodyczna realizowana by?a przez l osob? (instruktor ds. sieci

terenowej) w pe?nym wymiarze czasu pracy. Obj??a ona nast?puj?ce dzia?ania:
- 24 wyjazdy instruktorskie do bibliotek w powiecie zamojskim oraz 4 wyjazdy do WBP

w Lublinie. Celem wyjazdów instruktorskich do bibliotek w powiecie zamojskim, kon

sultacji oraz irmych form pomocy instrukcyjno-metodycznej by?o: przygotowanie opinii
dotycz?cej ??czenia bibliotek z irmymi instytucjami (MGBP w Szczebrzeszynie), przygo
towanie opinii dotycz?cej funkcjonowania bibliotek w instytucjach po??czonych (Sitno,
Komarów, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec), wizytacja bibliotek (Nielisz, Radecznica, Ad

amów, Skierbieszów, Grabowiec), pomoc w przygotowaniu jubileuszu 65-lecia bibliote

ki po??czonego z obchodami Dnia Bibliotekarza i Bibliotek (Sitno) i uroczysto?ci nada

nia imienia Fe/iksy Po?dzik GBP w Su?owie (przygotowanie scenariuszy uroczysto?ci,
zbieranie materia?ów i przygotowanie publikacji okoliczno?ciowych - folder, tomik poe

zji), monitorowanie realizacji zada? wynikaj?cych z programu Kraszewski. Komputery
dla bibliotek 2014 (Sitno), udzia? w przedsi?wzi?ciach kulturalno-o?wiatowych (Mokre,
Sitno, ?abunie), kontrola scontrum bibliotecznego (Mi?czyn), pomoc w przeprowadze
niu selekcji ksi?gozbioru (Michalów), udzia? w spotkaniu partnerstwa lokalnego biblio

teki w Mokrem, spotkanie mediacyjne (Su?ów), pomoc w przygotowaniu wniosków do

programu Zakup nowo?ci wydawniczych do bibliotek w 2014 r. (priorytet l i 2), pomoc
w opracowaniu regulaminu pracy, umowy partnerskiej oraz scenariusza zaj?? bibliotecz

nych (Mi?czyn, Nielisz).
- 81 porad (udzielonych telefonicznie lub bezpo?rednio w Dziale PUC). Dotyczy?y one

ró?nych problemów dzia?alno?ci bibliotecznej, m.in. ?róde? pozyskiwania ?rodków na

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

wodowego. Przedmiotem konsultacji by?a te? pomoc w przygotowaniu wniosków do

programu Zakup nowosoi wydawniczych do bibliotek 111 2014 r. (priorytet l i 2).
- Na wniosek dyrektora Ksi??nicy Zamojskiej uhonorowano nagrod? Starosty Powiatu

Zamojskiego 3 wyró?niaj?cych si? w pracy bibliotekarzy (z Biblioteki wSitnie, MGBP

w Krasnobrodzie, z BPG Zamo??). Nagrody rzeczowe zosta?y wr?czone podczas uro

czysto?ci Powiatowego Dnia Animatora Kultury.
W ramach doskonalenia zawodowego, na rzecz podleg?ej sieci bibliotecznej,

w okresie sprawozdawczym przygotowano 4 spotkania o charakterze szkoleniowym:
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Opracowanie instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt dla bibliotek publicznych,

Zakup nowo?ci do bibliotek ze srodk?w BN priorytet 2 - zasady aplikowania, Dokumenty

?ycia spo?ecznego w zbiorach bibliotecznych, Formy aktywizacji czytelnictwa 111 bibliote

kach (szkolenie wyjazdowe w MGBP w Krasnobrodzie).

Ponadto bibliotekarze powiatowej sieci bibliotecznej mieli mo?liwo?? uczestniczenia

w szkoleniach i formach doskonalenia umiej?tno?ci zawodowych organizowanych dla

pracowników Ksi??nicy Zamojskiej: Tworzenie wizerunku biblioteki oraz Media spo

?eczno?ciowe w bibliotece, a tak?e w ogólnodost?pnych seminariach: Wybory na Zamoj

szczy?nie
- czerwiec 1989, ?ycie w?ród ksi??ek Sylwetka Zygmunta Klukowskiego,

W ?wiecie ciszy (po?wi?cone czytelnictwu osób g?uchych i g?uchoniemych) oraz biesia

dach literackich, spotkaniach autorskich i wyk?adach.

Komputeryzacja bibliotek i automatyzacja procesów bibliotecznych, tworzenie za

sobów cyfrowych

W roku sprawozdawczym przeprowadzona zosta?a modernizacja bibliotecznej

sieci komputerowej. Zakupiono: 9 stacjonarnych zestawów komputerowych wraz

z oprogramowaniem Windows 7 i pakietem biurowym Office 2013,3 switche 8 portowe

oraz 2 szt. pami?ci 8GB i skaner kodów kresowych. Ubytkowaniu poddano sprz?t prze

starza?y o du?ym stopniu awaryjno?ci (7 zestawów komputerowych, 7 drukarek, l urz?

dzenie wielofunkcyjne, 3 czytniki kodów kreskowych, 1 skaner). Na dzie? 31 grudnia

biblioteki Ksi??nicy Zamojskiej by?y wyposa?one ogó?em w 106 stacjonarnych zesta

wów komputerowych, 3 komputery
-

serwery, 9 komputerów przeno?nych oraz sprz?t

peryferyjny. Z posiadanego zasobu komputerowego, do bezpo?redniej obs?ugi czytelni

ków i u?ytkowników wykorzystywanych jest 36 zestawów komputerowych.

Biblioteki Ksi??nicy Zamojskiej pracuj? w systemie bibliotecznym PATRON.

Obecnie jest to wersja 4.0. Automatyzacji poddane s? nast?puj?ce czynno?ci bibliotecz

ne: ewidencja zbiorów bibliotecznych, opracowanie rzeczowe zbiorów, prowadzenie

kontroli zbiorów, obs?uga czytelnicza i udost?pnianie zbiorów na zewn?trz. W dalszym

ci?gu w bibliotekach Ksi??nicy Zamojskiej obowi?zuje tradycyjny sposób udost?pniania

prezencyjnego. Przeszkod? w automatyzacji tych czynno?ci jest brak wystarczaj?cej

liczby "modu?u udost?pniania" w systemie bibliotecznym PATRON.

Nad sprawnym dzia?aniem systemu bibliotecznego czuwaj? bibliotekarze systemowi

oraz informatyk, którzy w okresie sprawozdawczym, w porozumieniu z firm? MOL,

przeprowadzili szereg modyfikacji ustawie?, aktualizacji i reinsta1acji systemu biblio

tecznego, w tym modu?u OPAC WWW. Realizowano zadania zwi?zane z ochron?

i bezpiecze?stwem danych osobowych (archiwizacja danych, zabezpieczenia has?owe

dost?pu do komputerów z danymi osobowymi, okresowa kontrola komputerów progra

mem antywirusowym, szkolenie i nadawanie uprawnie? do pracy na stanowiskach

z dost?pem do danych osobowych).
Biblioteki Ksi??nicy Zamojskiej korzystaj? tak?e z innych programów, ij. edytorów

tekstu (Pakiet biurowy MS Office 2003, 2007 i 2013), programu Corel DRA W 11, Micro

soft Front Page, programu do obs?ugi czytelni internetowych Caje Suite, programu
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P?ATNIK do rozlicze? ZUS oraz RAKS SQL do obs?ugi ksi?gowej i kadrowo-p?acowej.
W celu ochrony sieci komputerowej przed wirusami i innymi zagro?eniami biblioteka

korzysta z programu antywirusowego ESET NOD 32. W 2014 roku zosta?o zakupione
100 licencji tego programu na kolejne 2 lata.

Biblioteka w dalszym ci?gu uczestniczy?a w programie Fundacji Orange Akademia

Orange dla Bibliotek. Umo?liwi?o to bezp?atne udost?pnianie Internetu dla u?ytkowni
ków we wszystkich placówkach. lnternauci maj? mo?liwo?? korzystania z Internetu na

17 stanowiskach w Bibliotece G?ównej oraz na 13 w filiach bibliotecznych.
Biblioteka posiada i prowadzi ci?g?? aktualizacj? w?asnej strony internetowej oraz stro

ny BlP. Licznik zarejestrowa? ogó?em w ci?gu ca?ego roku 168819 odwiedzin na portalu

www.bibliotekazamosc.pl. Dysponuje tak?e 67 kontami mailowymi.
Nie prowadzono prac nad cyfryzacj? w?asnych zasobów bibliotecznych. Kopie 153

dokumentów tj. 9563 skany zbiorów regionalnych wykonane w latach 2010-2012 b?d?
przedmiotem dalszych prac z chwil? zako?czenia realizacji projektu Lubelska Biblioteka

Wirtualna. W 2014 r. w ramach zada? obj?tych projektem Lubelska Biblioteka Wirtual

na zrealizowano:

- adaptacj? pomieszcze? na pracowni? digitalizacji,
-

przygotowano i og?oszono przetarg na digitaIizacj? i czyszczenie zbiorów;
- przeprowadzono czyszczenie zasobu Ksi?gozbiór klemensowskiego rodziny Zamoy-
skich; prace te prowadzi?a pracownia konserwacji Alto-Protekt, dzia?aj?ca w ramach

wy?onionego w drodze przetargu Konsorcjum - Lider: ARCHUS Sp.
- od czerwca trwa?o skanowanie zbiorów oraz pozosta?e czynno?ci zwi?zane z ich cyfryza
cj?; czynno?ciom tym poddano] 227 starodruków; w 2014 r. dokonano odbioru 210 tys.

plików macierzystych TIFF oraz plików prezentacyjnych DjVu i PDF,
- zgodnie z hannonogramem zrealizowano zadanie .Pod??czenie jednostek bibliotecz

nych spoza Lublina do wspólnego systemu informatycznego LBW: dostawa infrastruktu

ry sieciowej -

wyposa?enie Ksi??nicy Zamojskiej",
- trwa?y procedury przetargowe na dostaw? sprz?tu i oprogramowania do pracowni digi
talizacji w Ksi??nicy Zamojskiej
- zgodnie z hannonogramem realizowane by?o zadanie projektowe "Dostawa
i wdro?enie centralnego systemu wyszukiwania i prezentacji zasobów bibliotecznych -

multiwyszukiwarki"; w dniach 28.10.2014 i 11.12.2014 przeprowadzono 2 instrukta?e

stanowiskowe dla administratorów baz danych, bibliotekarzy systemowych i biblioteka

rzy w Ksi??nicy Zamojskiej.
Do digitalizacji wytypowano I 227 dokumentów. Przygotowano dla nich opisy kata

logowe. Skany zdigitalizowanych dokumentów sprawdzone zosta?y zarówno pod wzgl?
dem ilo?ciowym jak i jako?ciowym.

W okresie sprawozdawczym zanotowano popraw? stanu wyposa?enia komputero
wego. Dzi?ki cz??ciowej wymianie sprz?tu, zmniejszono ryzyko awaryjno?ci kompute
rów i usprawniono prac? na kilku stanowiskach, m.in. bezpo?rednio obs?uguj?cych u?yt
kowników biblioteki. W dalszym ci?gu istnieje potrzeba sukcesywnej wymiany
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komputerów, w tym w bibliotekach filialnych wykorzystywanych w obs?udze czytelni

kóworaz komputerów z których korzystaj? u?ytkownicy.

Kadra i sytuacja zawodowa bibliotekarzy

Na koniec roku sprawozdawczego w sieci bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej zatrudnio

ne by?y 53 osoby (52 etaty). l pracownik pozostawa? zatrudniony na 4/5 etatu (umowa na

czas okre?lony) oraz 1 osoba w wymiarze l/S etatu (umowa w formie telepracy na czas

okre?lony). Z dniem 14 pa?dziernika, w zwi?zku z przej?ciem na emerytur?, rozwi?zano

umow? z l pracownikiem, a od listopada l osobie zwi?kszono zatrudnienie z 1/2 do pe?

nego etatu (powrót z urlopu wychowawczego). W zwi?zku z powy?szymi zmianami

zatrudnienie na koniec roku sprawozdawczego w porównaniu z analogicznym okresem

2013 roku zmniejszy?o si? o l osob? Ch etatu).

W?ród kadry 41 osób (40? etatu) to pracownicy dzia?alno?ci podstawowej (37 osób

na stanowiskach bibliotekarskich), za? 12 osób (1llh etatu) to pracownicy administracji

i obs?ugi. W okresie od 24 lutego do 23 czerwca by?y zatrudnione dwie osoby (w wymia

rze czasu pracy po ? etatu) jako konsekwencja zapocz?tkowanego w 2013 r. sta?u zawo

dowego, a od 12 m?ja do 12 wrze?nia trwa? 4-miesi?czny sta? l osoby realizowany w ra

mach umowy z Lubelskim O?rodkiem Samopomocy.

Na stanowiskach dzia?alno?ci podstawowej wykszta?cenie bibliotekarskie posiada

38 osób, w tym wy?sze bibliotekarskie 22 osoby, 15 - studium bibliotekarskie i l osoba

- ?rednie bibliotekarskie. 2 osoby w?ród pracowników merytorycznych posiadaj? wy

kszta?cenie wy?sze inne ni? bibliotekarskie oraz l osoby wykszta?cenie ?rednie równie?

niebibliotekarskie.

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

sze, 6 osób ?rednie oraz 2 osoby zawodowe.

W 2014 roku 3 osoby uzupe?nia?y wykszta?cenie, w tym 1 osoba na dwu kierunkach

(na studiach bibliotekarskich II stopnia oraz na studiach podyplomowych niebibliotekar

skich). Dwie osoby zako?czy?y dokszta?canie, a 1 osoba uko?czy?a 1 kierunek studiów

podyplomowych (informatyka) i kontynuuje kierunek bibliotekarski.

Pi?ciu pracowników merytorycznych otrzyma?o awans stanowiskowy zgodny

z wykszta?ceniem i sta?em pracy.
W ramach doskonalenia zawodowego pracownicy uczestniczyli w szkoleniach

w?asnych organizowanych przez bibliotek? (m.in. z zakresu bhp, konwersatorium

Dzia?anie programu bibliotecznego PATRON, Praca z OPAC - metody wyszukiwa

nia informacji, z zakresu przepisów kancelaryjno-archiwalnych, Mobbing w miejscu

pracy, Relacje w zespole, a sztuka rozwiazywania konfliktów) oraz w szkoleniach

zewn?trznych (??cznie w 62 formach) organizowanych przez biblioteki oraz inne

instytucje i o?rodki w mie?cie, regionie i Polsce. By?y to konferencje i seminaria,

warsztaty i szkolenia oraz wyk?ady i spotkania tematyczne. Ponadto w 16 imprezach

?rodowiskowych uczestniczy?o 27 osób, pracowników biblioteki.

Podczas IV Zamojskiego Festiwalu Ksi??ki mia?o miejsce spotkanie integracyjne

z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. 4 wyró?niaj?cych si? pracowników (E. Wójcik,
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r. Proczka, T. Król, M. Ma?ysza) otrzyma?o wówczas dyplomy i nagrody rzeczowe dy

rektora Ksi??nicy Zamojskiej. Ponadto dwóch pracowników (R. Michalik, D. Kowal)

otrzyma?o dyplomy i nagrody Starosty Powiatu Zamojskiego podczas Powiatowego
Dnia Animatora Kultury.

W 2014 roku mia?a miejsce regulacja wynagrodze? z wyrównaniem od stycznia
i nieznaczna podwy?ka p?ac od l listopada. ?rednia p?aca brutto (z wynagrodzeniem

dyrektora) na dzie? 3 1 grudnia 2014 r. wynosi?a 2932,32 i wzros?a w 2014 r. o 80,38 z?.

W grudniu mia?a miejsce wyp?ata nagrody uznaniowej z funduszu p?ac, któr?

otrzymali wszyscy pracownicy. Nagrody jubileuszowe otrzyma?o 8 pracowników
i l pracownik odpraw? emerytaln?.

W ramach ?wiadcze? z Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych wyp?acono

pracownikom 117349 z? (dofmansowanie do wypoczynku, pomoc socjalna z okazji

?wi?t dla pracowników i emerytów, dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego

dla dzieci, paczki choinkowe dla dzieci, bezzwrotne zapomogi dla pracownika i emeryta,

po?yczki mieszkaniowe).
W ramach wydatków na bhp - dop?at? do okularów otrzyma?o 7 pracowników, za

kupiono ?rodki ochrony indywidualnej i napoje ch?odz?ce, wyp?acono ekwiwalent za

pranie odzie?y roboczej.

Pozyskiwanie ?rodków pozabud?etowych

Sta?? praktyk? w dzia?alno?ci biblioteki s? starania o pozyskiwanie pozabud?etowych
?rodków finansowych, m.in. na rozwój infrastruktury bibliotecznej, doskonalenie i popu

laryzacj? zbiorów, tworzenie cyfrowych zasobów bibliotecznych oraz realizacj? cieka

wych pomys?ów czytelniczo-edukacyjnych.
W roku sprawozdawczym pozyskane zosta?y ?rodki na nast?puj?ce przedsi?wzi?cia:

Zakup nowo?ci wydawniczych do bibliotek - dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego (45 874 z?), Zakup zbiorów do Ksiq?nicy Zamojskiej - dotacja celowa Mia

sta Zamo?? (20 000 z?), Zakup i modernizacja sprz?tu komputerowego
- dotacja celowa

Miasta Zamo?? (30000 z?), Akademia Orange dla Bibliotek -

program edukacji
i popularyzacji Internetu (5 630,90 z?), By szumy nigdy nie przesta?y szumie? (konkurs

ekologiczny i zakup literatury o tematyce ekologicznej) - dotacja z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej (2200z?), Czytam i rysuje z ener

gi? - realizacja VI edycji akcji edukacyjnej dla najm?odszych - dotacja z PGE Dystrybu

cja S.A. Zamo?? (3 075 z?), Czytam. Rozmawiam. Wiem - projekt w ramach Miejskiego

Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych dofinansowany

przez Miasto Zamo?? (38 OOOz?).

Ponadto Ksi??nica Zamojska pozyska?a: 700 z? od Spó?dzielni Mieszkaniowej im.

Jana Zamoyskiego na dzia?alno?? edukacyjno-kulturaln? FB nr l, 200 z? od Zarz?du
Osiedla Orzeszkowej i Reymonta na dzia?alno?? edukacyjno-kulturaln? FB nr 2, 100 z?

od osoby prywatnej - mieszka?ca osiedla Karolówka, na dzia?alno?? edukacyjno

kulturaln? FB nr 6, 100 z? od NSZZ Solidarno?? Pracowników Powiatowej i Miejskiej
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Biblioteki Publicmej w Zamo?ciu na organizacj? seminarium Wybory na Zamojszczy?nie

- czerwiec 1989 .

.
Biblioteka aplikowa?a o ?rodki zewn?trzne (do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wod

nej w Lublinie) na realizacj? zada? przewidzianych w 2015 roku. Dotycz? one nast?pu

j?cych projektów: Zakup sprz?tu bibliotecznego i komputerowego do sieci bibliotek

Ksi??nicy Zamojskiej. Warto?? ca?ego projektu wynosi 143000 z?, wnioskowana kwota

88000, Ksi?gozbiory rodziny Zamoyskich. Warto?? ca?ego projektu wynosi 34 885,34z?,

wnioskowana kwota 18340 z?, V Zamojski Festiwal Ksi??ki. Warto?? ca?ego projektu

wynosi 26785,40 z?, wnioskowana kwota 18250 z?, Kolory Roztocza. Warto?? ca

?ego projektu wynosi 5 080 z?, wnioskowana kwota 2 300 z?.

Wspó?praca ze ?rodowiskiem, promocja biblioteki

Dobrze zorganizowana dzia?alno?? biblioteczna wymaga wspó?dzia?ania ze ?rodowi

skiem. Obligatoryjny charakter ma wspólpraca Ksi??nicy Zamojskiej z Organizatorem,

w tym z Wydzia?em Kultury i Spraw Spo?ecmych Urz?du Miasta Zamo??. W?ród insty

tucji wspó?dzia?aj?cych, w okresie sprawozdawczym, by?y placówki edukacyjno

kulturalne i spo?eczne miasta, a tak?e inne biblioteki w powiecie, województwie i kraju.

Sta?y charakter ma wspólpraca Ksi??nicy Zamojskiej z Wojewódzk? Bibliotek? Pu

bliczn? im. Hieronima ?opaci?skiego w Lublinie. Wynika ona m.in. z funkcji pe?nienia

opieki merytorycznej nad sieci? bibliotek stopnia podstawowego w powiecie zamojskim,

organizacji wspólnej dzia?alno?ci? w zakresie doskonalenia zawodowego bibliotekarzy

i pracowników bibliotek, dzia?alno?ci na rzecz gromadzenia i upowszechniania wiedzy

o regionie oraz promuj?cej biblioteki i czytelnictwo (m.in. dzia?alno?? DKK). Ksi??nica

Zamojska utrzymywa?a sta?? wspólprac? z bibliotekami publicmymi w powiecie zamoj

skim (opisane w dzia?alno?ci na rzecz rozwoju czytelnictwa i bibliotek w powiecie za

mojskim). Wspólpracy z Bibliotek? Narodow? wymaga?a realizacja zakupów nowo?ci

wydawniczych do bibliotek oraz korzystania z baz bibliograficmych BN.

W okresie sprawozdawczym kontynuowana by?a wspólpraca ze szko?ami i innymi

placówkami o charakterze edukacyjnym i opieku?czo-wychowawczym z miasta i powia

tu zamojskiego. By?y to: publiczne przedszkola miejskie, przedszkole Niepubliczne S?o

neczka i jego filia, Przedszkole J?zykowe For Kids i jego punkt przedszkolny ZUZA,

Niepubliczne Przedszkole S?oneczny zak?tek, publiczne szko?y podstawowe i Gimnazja

nr 4, 5, 6 i 7w Zamo?ciu, Zespó? Szkó? Spo?ecznych im. Unii Europejskiej w Zamo?ciu,

Zespó? Szkó? Katolickich w Zamo?ciu, Dwuj?zycma Szko?a Smart School w Zamo?ciu,

Bursa Mi?dzyszkolna nr 2 w Zamo?ciu, szko?y podstawowe i zespo?y szkó? w Pniówku,

Jaros?awcu, Z?ojcu, Obszy, Mi?czynie, Sita?cu, ?danowie, Bi?goraju i Tomaszowie Lub,

?rodowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD, Organizator Pieczy Zst?pczej i Wspierania

Rodziny w Zamo?ciu. Wspólpraca obejmowa?a promocj? czytelnictwa w?ród n?jrn?od

szych (od 3 roku ?ycia) poprzez organizowane akcje g?o?nego czytania, spotkania

w bibliotece (np. Puchatkowe spotkania, Czytam i rysuj? z energi?) oraz w?ród dzieci

starszych i m?odzie?y (Sobotnie Spotkania z ksi??k?, Czytam, Rozmawiam, Wiem, zaj?cia
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organizowane w czasie ferii zimowych, wycieczki do biblioteki, lekcje biblioteczne,

spotkania autorskie, edukacja i konkurs ekologiczny), a tak?e organizacj? Narodowego

Czytania Trylogii H. Sienkiewicza.

W?ród instytucji edukacyjnych wspó?pracuj?cych z Ksi??nic? Zamojsk? znajduj? si?
te? szko?y wy?sze (Wy?sza Szko?a Zarz?dzania i Administracji w Zamo?ciu, Pa?stwowa

Wy?sza Szko?a Zawodowa w Zamo?ciu). Wspó?praca dotyczy?a obs?ugi bibliotecznej
studentów i kadry naukowej wymienionych uczelni, wymiany wydawnictw w?asnych
oraz materia?ów i wydawnictw o Unii Europejskiej, a tak?e organizacji obchodów Dnia

?w. Patryka w Zamo?ciu.

Bibliotecznej edukacji ekologicznej s?u?y?a wspó?praca z Zespo?em Lubelskich Parków

Krajobrazowych - Odzia? Terenowy w Zamo?ciu, Wojewódzkim Funduszem Ochrony
?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, redakcj? ,,My?liwca Kresowego".

Promowaniu czytelnictwa w?ród osób specjalnej troski s?u?y?o wspó?dzia?anie bi

blioteki z instytucjami i organizacjami spo?ecznymi dzia?aj?cymi na rzecz osób

z niepe?nosprawno?ci?. W?ród nich znalaz?y si?: Polski Zwi?zek Niewidomych Oddzia?

w Zamo?ciu, Stowarzyszenie Diabetyków - Ko?o Terenowe w Zamo?ciu, Specjalny
O?rodek Szkolno-Wychowawczy w Zamo?ciu, O?rodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny
"Krok za Krokiem" w Zamo?ciu, O?rodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
w Zamo?ciu, Szko?a Podstawowa nr 3 i 10 z Oddzia?ami Integracyjnym w Zamo?ciu,

Zespó? Szkó? Ponadgimnazjalnych nr 4 w Zamo?ciu, Zamojskie Centrum Wolontariatu,

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

Zak?ad Karny w Zamo?ciu i Oddzia? Zewn?trzny Zak?adu Karnego w Zamo?ciu, Dom

Pomocy Spo?ecznej w Zamo?ciu, Krasnobrodzie i Lipinie Starej oraz warsztaty terapii

zaj?ciowej dzia?aj?ce na terenie miasta i powiatu zamojskiego.
Biblioteka utrzymywa?a wspó?prac? ze Stowarzyszeniem Zamojski Uniwersytet

Trzeciego Wieku. S?uchacze uniwersytetu uczestniczyli w organizowanych przez biblio

tek? seminariach, spotkaniach literackich, wystawach. Aktywnie w??czyli si? te? w orga

nizacje trzeciego (dzieci?cego dnia) IV Zamojskiego Festiwalu Ksi??ki, Narodowego

Czytania oraz korzystali z wyk?adów prowadzonych przez bibliotekarzy w ramach Ze

spo?u wiedzy o literaturze.

Ksi??nica Zamojska wspó?pracowa?a równie? z BWA Galeri? Zamojsk?, zamoj
skimi spó?dzielniami mieszkaniowymi oraz innymi organizacjami, instytucjami i sto

warzyszeniami równie? spoza Zamo?cia (Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne, Ar

chiwum Pa?stwowe w Zamo?ciu, PGE Dystrybucja S.A. Zamo??, Poczta Polska -

Urz?d Pocztowy w Zamo?ciu, Stowarzyszenie Pami?ci Jana Paw?a II, Fundacja Kultu

ry Irlandzkiej w Poznaniu, Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia w Lublinie, Che?m

ska Grupa Literacka "Lubelska 36"). Zakres tej wspó?pracy dotyczy? g?ównie organi

zacji dzia?alno?ci edukacyjno-kulturalnej (m.in. Zamojskich Biesiad Literackich, akcji

Czytam i rysuj? z energi?, spotka? autorskich oraz dzia?alno?ci wystawienniczej),
a tak?e osobami prywatnymi. M.in. jako wyraz takiej wspó?pracy, na wniosek Ksi??nicy

Zamojskiej kolekcjonera i regionalista Stanis?aw Rudy otrzyma? tytu? Animatora Kultury
Zamo?cia 2014 przyznawany przez Prezydenta Miasta Zamo??.

25



Gromadzenie zbiorów regionalnych obligowa?o biblioteki do kontynuowania wspó?

pracy z podmiotami wydaj?cymi niskonak?adowe publikacje: urz?dami, o?rodkami edu

kacyjnymi, organizacjami spo?ecznymi dzia?aj?cymi na terenie miasta, powiatu i woje

wództwa oraz z osobami prywatnymi, g?ównie regionalistami.
Sta?e kontakty utrzymywane by?y z lokalnymi mediami ("Tygodnik Zamojski",

"Kronika Tygodnia", "Gazeta Zamojska", "Gazeta Miasta", "Katolickie Radio Zamo??",

Radio Z?ote Przeboje, Radio Eska Zamo??, Zamojska Telewizja Kablowa, TVP Lublin,

portale internetowe (e-zarnosc, zamosconline, zyciezamosciapl). Przekazywanie pisem

nych informacji, zapowiedzi, wywiady ustne oraz zapraszanie przedstawicieli prasy,

radia, telewizji do udzia?u w organizowanych przedsi?wzi?ciach s?u?y?o reklamie dzia

?alno?ci bibliotecznej oraz informowaniu czytelników i u?ytkowników o tej dzia?alno?ci.

Promocji dzia?alno?ci bibliotecznej pos?u?y? tak?e udzia? bibliotek filialnych Ksi??

nicy Zamojskiej w miejskim projekcie W?druj?ca estrada -

postaw na rodzin?, odbywa

j?cym si? w okresie wakacji na terenie osiedli miejskich: Planty, Nowe Miasto, Powia

towa, Karolówka. Filia nr l uczestniczy?a tak?e w plenerowym przedsi?wzi?ciu Sqsiedzi

z Wyszy?skiego organizowanym przez Spó?dzielni? Mieszkaniow? im. Jana Zamoyskie

go w Zamo?ciu w ramach Europejskich Dni Dobros?siedztwa. Dzia?alno?? biblioteki jest

promowana poprzez stron? internetow? www.bibliotekazarnosc.pl. Informacje o wyda

rzeniach bibliotecznych zg?aszane s? do Zamojskiego Informatora Kulturalnego, a tak?e

nag?o?niane poprzez porta i www.turystyka.zarnosc.pl oraz stron? internetow? Miasta

Zamo??. Najwa?niejsze wydarzenia z zakresu promocji czytelnictwa umieszczane s?

w Kalendarzu przedsi?wzi?? kulturalnych, sportowych, turystycznych (publikacji wy

dawanej przez Miasto Zamo??) i w Kalendarzu przedsi?wzi?? kulturalnych, sporto

wych, turystycznych województwa lubelskiego.

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

Dzia?alno?? bibliotek publicznych

powiatu zamojskiego w 2014 r.

Na koniec 2014 r. sie? bibliotek publicznych powiatu zamojskiego (bez miasta

Zamo??) stanowi?y 32 placówki biblioteczne (3 biblioteki miejsko-gminne,

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

Na terenie powiatu funkcjonowa?y 3 biblioteki gminne (Komarów-Osada, Sitno

i Zwierzyniec) po??czone z o?rodkami kultury (razem z filiami - 6 placówek

bibliotecznych). Ponadto Biblioteka Publiczna w Komarowie-Osadzie nadal

po??czona jest z bibliotek? gimnazjaln? w oparciu o Porozumienie z dnia 10 maja

2006 r. 111 sprawie prowadzenia biblioteki gimnazjalnej zawartego pomi?dzy

Samorz?dowym O?rodkiem Kultury w Komarowie-Osadzie a Publicznym

Gimnazjum w Komarowie-Osadzie. Równie? Filia w Zubowicach zlokalizowana

w Zespole Szkó? w Zubowicach po??czona jest z bibliotek? szkoln?. Instytucj?
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wpisano do rejestru instytucji kultury 20.11.2000 pod nazw? Samorz?dowy O?rodek

Kultury w Komarowie-Osadzie,

1.01.2014 r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzy?cu rozpocz??a
dzia?alno?? w strukturze Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzy?cu. Od

1.04.2014 r. po??czono Biblioteki z O?rodkiem Kultury w Sitnie. W sk?ad nowej

instytucji pod nazw? Centrum Kultury z Bibliotek? w Sitnie wesz?y OBP wSitnie

wraz z filiami w Cze?nikach i Horyszowie Polskim, Dom Kultury w Sitnie, Centrum

Teleinformatyczne w Cze?nikach, ?wietlice wiejskie na terenie gminy. Planowane

jest te? przy??czenie Muzeum Po?arnictwa w Cze?nikach i utworzenie nowej filii

bibliotecznej w Stani s?awce. Krajowa Rada Biblioteczna negatywnie zaopiniowa?a
zamiar po??czenia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z Miejskim Domem

Kultury w Szczebrzeszynie i do tego po??czenia nie dosz?o.

W zakresie infrastruktury w bibliotekach powiatu zamojskiego w 2014 r. nie

odnotowano du?ych zmian. Najcz??ciej by?y to remonty obecnych lokali

bibliotecznych i uzupe?nianie wyposa?enia bibliotecznego, które wp?yn??y na

popraw? wizerunku bibliotek i ich funkcjonalno?ci. Remonty wn?trz lub elewacji

zewn?trznych przeprowadzono w bibliotekach w Grabowcu, Krzaku, Gorajcu,
Hutkach i Szczebrzeszynie. Bibliotek? Publiczn? Gminy Adamów z siedzib?
w Potoczku wyposa?ono w monitoring, sprz?t nag?a?niaj?cy, gablot? informacyjn?
zewn?trzn?. Biblioteki gminy Stary Zamo?? i Nielisz pozyska?y ?rodki

pozabud?etowe z projektu Kierunek: Biblioteka na oznakowanie zewn?trzne.
W gminie Zamo?? prowadzona jest Adaptacja budynku na Bibliotek? Publicznq
i O?rodek Kultury w miejscowo?ci Wysokie ze ?rodków Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013. Warto?? projektu:
2 105 455,83 z?, Kwota dofinansowania l 694 285,11 z?. Realizacja: wrzesie? 2013

- czerwiec 2015. Planowana jest te? inwestycja w Szczebrzeszynie, w przypadku

otrzymania dotacji na adaptacj? budynku na potrzeby MGBP w Szczebrzeszynie
oraz dalsze remonty bie??ce lokali bibliotecznych w powiecie.

Oprócz ?rodków pozabud?etowych pozyskiwanych na rozbudow? infrastruktury
5 bibliotek pozyska?o ?rodki na dofinansowanie us?ug internetowych z programu

Akademia Orange dla Bibliotek. GBP w Starym Zamo?ciu zdoby?a kwot? 1 250 z?

na szkolenia dla czytelników z programu O finansach ... w bibliotece realizowanego
przez Fundacj? Rozwoju Spo?ecze?stwa Informacyjnego i Narodowy Bank Polski.

4 biblioteki aplikowa?y do programu Tablety w Twojej bibliotece, za? Biblioteka

Publiczna Gminy Zamo?? startowa?a do programu Ojczysty dodaj do ulubionych
realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Samorz?dowy O?rodek Kultury w Komarowie-Osadzie wraz ze

wspó?organizatorami pozyska? ?rodki z Urz?du Marsza?kowskiego na projekt
Bitwa pod Komarowem 1920 r. dziedzictwo historyczne gminy Komarów-Osado.

Ze ?rodków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów

Alkoholowych skorzysta?y biblioteki w Krzaku na zakup zbiorów i w Szczebrzeszynie
na zakup kursów e-learningowych dla u?ytkowników Biblioteki: Czytaj 123, Pami?taj
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123, Pisz 123, Fotografia 123, Photoshop 123. Trzy biblioteki (Nielisz, Szczebrzeszyn,

Mokre), korzysta?y z programu Spotkania z pasjami realizowanego przez Fundacj?

Orange, którego celem by?a aktywizacja spo?eczna seniorów .

.

Biblioteki w dalszym ci?gu unowocze?niaj? swoje us?ugi wykorzystuj?c nowe

technologie. Najpopularniejsz? e-us?ug? jest katalog online i dost?p do stron

internetowych bibliotek, ale te? mo?liwo?? zdalnej rezerwacji ksi??ek. W powiecie

zamojskim dost?pne w sieci s? katalogi 7 bibliotek gminnych i 12 filii (MAK+:

Krasnobród, Szczebrzeszyn z 1 fili?, ?abunie, Sitno z 2 filiami, Su?ów z 2 filiami,

gm. Zamo?? z 7 filiami) oraz katalog GBP w Grabowcu utworzony w autorskim

programie BIBLIOTEKA. Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz udost?pnia swoim

u?ytkownikom katalog online utworzony w programie PROGMAN. W katalogach

elektronicznych dost?pnych by?o na koniec 2014 r. 361 498 rekordów (189787

w Ksi??nicy Zamojskiej i 171 711 w bibliotekach terenowych). Do katalogów nie

udost?pnionych online wprowadzono 60 108 rekordów w bibliotekach u?ytkuj?cych

programy biblioteczne MAK (4 biblioteki gminne) oraz PROGMAN Biblioteka

Publiczna (4 biblioteki gminne). W 2014 r. zwi?kszy?a si? liczba bibliotek

pracuj?cych w systemie MAK + (gm. Radecznica i gm. Zamo?? z 7 filiami). W 2015 r.

do tego systemu do??cz? nast?pne placówki: (Komarów-Osada, Grabowiec

i Adamów). Ponadto BPG Nielisz prowadzi baz? Galeria Przesz?o?ci Gminy Nielisz,

która zawiera 265 zdigitalizowanych fotografii pochodz?cych od mieszka?ców

gminy Nielisz. Galeria jest dost?pna online. Ogólna liczba wej?? do katalogów i na

strony internetowe w bibliotekach powiatu zamojskiego wynios?a 40 376.

Zbiory

Na koniec 2014 roku ksi?gozbiory bibliotek publicznych liczy?y 270633 wol.

W ci?gu roku przyby?o 12691, w tym z zakupu 11 786 wol. Biblioteki powiatu

zamojskiego posiadaj? niewielk? ilo?? zbiorów specjalnych. W inwentarzach

bibliotecznych zarejestrowanych by?o 736 jednostek, tj. o 25 wi?cej ni? rok wcze?niej.

Wska?nik zakupu ksi?gozbioru w bibliotekach powiatu zamojskiego wyniós? 10,8 wol.

na 100 mieszka?ców (10,6 w 20 13 r.).

Ze zbiorów bibliotecznych w ci?gu 2014 roku usuni?to 22063 ksi??ki zniszczone

i zdezaktualizowane, w tym 19341 w wyniku selekcji. Stan ksi?gozbiorów bibliotek

w powiecie zmniejszy? si? w ci?gu roku o 9372 wol. Nieznacznie zmniejszy?a si?

z 256,2 do 248,4 liczba woluminów na 100 mieszka?ców. Biblioteki powiatu

prenumerowa?y 132 czasopisma, tj. o 5 wi?cej w stosunku do 2013 r.

Czytelnictwo

W ubieg?ym roku placówki biblioteczne Zamojszczyzny zarejestrowa?y ogó?em

12896 czytelników. W porównaniu z rokiem 2013 liczba czytelników zmniejszy?a

si? o 140 osób. Wska?nik zasi?gu czytelnictwa wyniós? 11,8 czytelników na

100 mieszka?ców (w 2013 r. 11,9).

Najwi?kszy spadek liczby czytelników nast?pi? w bibliotekach gminy Zamo?? -

107, gm. Sitno - 99 i gm. Komarów - 78 (biblioteki te mia?y problemy kadrowe:
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zamkni?cia bibliotek z powodu urlopów macierzy?skich
-

gm. Komarów i Sitno,

zast?pstwa przez sta?ystów, pó?etatowa obs?uga filii w gm. Zamo??). Najwi?kszy

wzrost liczby czytelników o 108, nast?pi? w gm. Krasnobród. Wzrost ten by?

mo?liwy dzi?ki starannemu doborowi nowo?ci wydawniczych do zbiorów

bibliotecznych oraz atrakcyjnym metodom pracy biblioteki (m.in.: gra biblioteczna,

konkursy i inne akcje czytelnicze, cotygodniowe wizyty bibliotekarzy

w przedszkolu, dobra promocja us?ug bibliotecznych w ?rodowisku).

Na kontach czytelników zarejestrowano 255 775 wypo?ycze? zbiorów

bibliotecznych w tym 252 028 wypo?ycze? ksi??ek. Ponadto odnotowano 10 505

udost?pnie? zbiorów na miejscu, z czego 5 227 to udost?pnienia ksi??ek. Wska?nik

wypo?ycze? ksi??ek na 100 mieszka?ców wyniós? 231,4 woJ. (249,5 w 2013 r.).

Biblioteki liczba Rozczyta- Wypo?y- udost?p- wypo?ycz. wypo?ycz.

czytelni- nie czenia nienia ksi??ek! ksi??ek!

ków (czytelni- ksi?go- ksi?go- 1 czytelni- 100

cy/100 zbioru na zbioru na ka rnleszk.

mieszk.) zewn?trz miejscu

Adamów 256 5,3 4790 497 18,7 98,8

Grabowiec 486 11,4 13367 134 27,5 314,0

Komarów 454 8,6 16037 99 35,3 303,8

Krasnobród 850 13,1 14358 59 16,9 198,5

tabunie 1094 17,4 16156 2684 14,8 256,3

Mi?czyn 878 14,4 17928 7 20,4 294,7

Nielisz 389 6,8 9390 O 24,1 164,5

Radecznica 1 338 22,3 19728 312 14,7 329,2

Sitno 483 7,0 6416 17 13,3 93,6

Skierbieszów 701 13,1 16039 68 22,8 300,6

Stary Zamo?? 536 10,1 6965 92 13,0 130,9

Su?ów 535 11,3 15912 263 29,7 337,1

Szczebrzeszyn 1267 10,9 35774 354 28,2 307,3

Zamo?? (gm.) 2639 11,8 32099 342 12,2 143,7

Zwierzyniec 990 14,1 27069 299 27,3 385,4

razem 12896 11,8 252028 5227 19,5 231,4

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

biblioteki zbiory ogó?em w tym ksi??ki
czasopisma

zbiory specjalne
(opr. + nieopr.)

Wypo?yczenia 255775 252028 3543 204
na zewn?trz

Wypo?yczenia 10505 5227 5249 29
na miejscu
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W bibliotekach pow. zamojskiego nadal utrzymuje si? tendencja spadkowa

w zakresie wyników czytelniczych. Najbardziej widoczny jest spadek

wypo?ycze? ksi??ek na zewn?trz. Odnotowano niewielki wzrost wypo?ycze?

zbiorów specjalnych oraz udost?pnie? czasopism na miejscu. Zmiany liczby

wypo?ycze? w porównaniu do 2014 r. ilustruje poni?sza tabela.

biblioteki zbiory ogó?em w tym ksi??ki czasopisma zbiory specjalne

Wypo?yczenia
- 14162 -14137 -138 113

na zewn?trz

Wypo?yczenia -333 - 1 268 953 -18

na miejscu

Promocja czytelnictwa i dzia?alno?? edukacyjno-kulturalna

W swojej dzia?alno?ci biblioteki wiele uwagi po?wi?caj? rozbudzaniu

zainteresowa? czytelniczych oraz promocji czytelnictwa i bibliotek w ?rodowisku

lokalnym. Najszersz? ofert? kulturalno-o?wiatow? swoim czytelnikom przedstawi?y

placówki najwi?kszej sieci bibliotecznej gminy Zamo??. Du?? aktywno?ci?

i kreatywno?ci? w 2014 r. wykaza?a si? MGBP w Krasnobrodzie. Ciekawe

przedsi?wzi?cia podejmowa?y biblioteki w Grabowcu, ?abuniach, Radecznicy,

Sitnie, Su?owie, Starym Zamo?ciu, Szczebrzeszynie i Zwierzy?cu. Biblioteka

w Skierbieszowie swoj? ofert? k-o kieruje g?ównie do najm?odszych czytelników.

Wi?kszo?? bibliotek aktywnie w??cza?a si? w obchody ogólnopolskich akcji

czytelniczych i kulturalnych. W akcji Narodowe czytanie. Trylogia H. Sienkiewicza

pod patronatem Prezydenta Bronis?awa Komorowskiego uczestniczy?y biblioteki w

Grabowcu, ?abuniach, Krasnobrodzie, Mokrem, Sitnie, Potoczku i Starym

Zamo?ciu.

Po raz kolejny biblioteki gminy Zamo??, Sitno, Szczebrzeszyn promowa?y

g?o?ne czytanie dzieciom w ramach ogólnopolskiej akcji Ca?a Polska czyta

dzieciom. Do ogólnopolskich obchodów Roku Oskara Kolberga w??czy?y si?

biblioteki w ?abuniach i w Su?owie. BPG ?abunie przygotowa?a program Rok

Oskara Kolberga w gminie ?abunie, w ramach którego zrealizowano m.in.: konkurs

literacki i plastyczny, wycieczki uczestników konkursów do poszczególnych wsi,

wyjazd szkoleniowy do skansenu w Guciowie, zaj?cia artystyczne, wyk?ady

i spotkania mi?dzypokoleniowe, wydawnictwo pokonkursowe, wystawy. Gminna

Biblioteka Publiczna w Su?owie realizuj?c projekt Ocali? od zapomnienia,

zebra?a wiersze regionalistki i by?ej bibliotekarki Feliksy Po?dzik, opracowa?a

je i wyda?a tomik poetycki pt. "Ocali? od zapomnienia". Promocja tomiku odby?a

si? w dn. 28 wrze?nia 2014 r. podczas uroczysto?ci nadania Jej imienia Bibliotece

w Su?owie z udzia?em rodziny Patronki, w?adz gminy i powiatu, bibliotekarzy
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i okolicznych mieszka?ców. Inne biblioteki równie? organizowa?y wydarzenia

promuj?ce tradycje i dorobek etnograficzny lokalnych spo?eczno?ci.

Obchody ?Wiatowego Dnia Ksi??ki i Praw Autorskich zorganizowano
w sze?ciu bibliotekach pow. zamojskiego. Wiele akcji promuj?cych biblioteki

i czytelnictwo odbywa?o si? w Tygodniu Bibliotek (8-15 maja), w tym

najciekawsze Noc Bibliotek w Bibliotece Gminy Zamo?? z siedzib? w Mokrem

oraz Magiczna Noc w Bibliotece w Starym Zamo?ciu, obchody Dnia

Bibliotekarza i Bibliotek oraz Odjazdowy Bibliotekarz w gminie Zamo??.

Ponadto czytelnicy naszych bibliotek uczestniczyli w wydarzeniach

organizowanych w ramach Tygodnia z internetem, Tygodnia Ksiq?ek

Zakazanych, ?Wiatowego Dnia Pluszowego Misia, Tygodnia Edukacji

Globalnej. Biblioteki w Nieliszu, Szczebrzeszynie i Mokrem w??czy?y si? do

ogólnopolskiego programu Fundacji Orange i Ministerstwa Pracy i Polityki

Spo?ecznej ph. Spotkania z pasjami na który sk?ada?o si? 15 spotka? online

w fonnie wideo konferencji z ciekawymi lud?mi dla seniorów.

Spo?ród ciekawszych wydarze? organizowanych przez biblioteki w 2014 r.

wymieni? nale?y: III Otwarte Dni Biblioteki w Mokrem, gr? biblioteczn? Misja
Biblioteka - MGBP w Krasnobrodzie, ?ladami W?adys?awa Czachórskiego -

program edukacji z zakresu wiedzy o regionie dla m?odzie?y w Grabowcu,
W kapciach do biblioteki - cykl lekcji bibliotecznych dla gimnazjalistów

i licealistów w zakresie samodzielnego korzystania z elektronicznego katalogu,
konta u?ytkownika biblioteki i aplikacji na telefon (Krasnobród).

Ciekawe przedsi?wzi?cie realizuje Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz -

Galeria przesz?o?ci jest to cyfrowa baza ze skanowanych starych fotografii ze

zbiorów czytelników, udost?pnianych na stronie internetowej. Cyfryzacj?

historycznych fotografii prowadzi równie? Biblioteka Publiczna Gminy Labunie

i udost?pnia je na stronie Biblioteki oraz w zbiorach CATL O?rodka Karta.

Biblioteka w Sitnie obchodzi?a w maju uroczysto?? 65-lecia istnienia,
w której uczestniczyli bibliotekarze pow. zamojskiego w?adze i mieszka?cy

gminy, lokalni twórcy i animatorzy kultury.

Sprawdzon? i ch?tnie przez biblioteki stosowan? form? popularyzacji

czytelnictwa s? konkursy: plastyczne, literackie, recytatorskie, czytelnicze.
Niektóre maj? ju? wieloletni? tradycj?, np. VIII Konkurs Recytatorski o Laur

Najlepszego Recytatora Gminy Zamo??, Talenty ma?ych ojczyzn konkurs

literacki (Radecznica), Gminny Turniej Recytatorski w Starym Zamo?ciu, Mistrz

Czytania i Ma?y Mistrz Czytania w Krasnobrodzie, kolejna edycja konkursu

literacko-plastycznego Poezja i bajka p?dzlem i s?owem malowana

organizowanego przez BPG Zamo??. Ciekawy konkurs kaligraficzny No to si?

popisz po raz kolejny zorganizowa?a biblioteka w Zwierzy?cu, za? konkursy

ortograficzne odby?y si? w bibliotekach w Skierbieszowie i w Krasnobrodzie
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Promocji tradycji lokalnych s?u?y?y warsztaty i konkursy r?kodzie?a oraz

obrz?dów zwi?zanych z obchodami ?wi?t, np. Baw si? zim? i magi? ?Wi?t
Bo?ego Narodzenia - plastyczne (Su?ów), warsztaty wykonywania ozdób

?wi?tecznych (Skierbieszów), warsztaty zdobienia pisanek oraz konkurs

Malowanie kol?d (?abunie), Naj?adniejsza kartka ?wi?teczna i najpi?kniejsza
ozdoba choinkowa (Sitno), Anio?y, Anio?ki, Anio?eczki (BPG Zamo??), Anio?y
te? czytaj? (Krasnobród), warsztaty bo?onarodzeniowe, snucie opowie?ci

?wi?tecznych oraz konkurs Zwyczaje i obyczaje ?wi?teczne (?abunie).

Atrakcyjn? form? popularyzacji ksi??ki s? spotkania autorskie

z czytelnikami, których efektem jest wzrost zainteresowania twórczo?ci? pisarza
i cz?sto trwa?e zainteresowanie czytelnictwem. Biblioteki powiatu zamojskiego
odwiedzili w 2014 roku m. in.: Ewa Nowak, Pawe? Bor?sewicz, Grzegorz

Kasdepke, Shirin Kader, Zbigniew Mastemak, Krzysztof Kozio?ek, Beata

Kozaczy?ska, ?ukasz Kie?basa, Micha? Zawadka, Wies?aw Drabik, Jolanta

Szwalbe, Sebastian Sobowiec, Jaros?aw Siek. Promowaniu literatury

wspó?czesnej s?u?? Dyskusyjne Kluby Ksi??ki dzia?aj?ce w Zamo?ciu, Mokrem

i Zwierzy?cu.
Kilka bibliotek nawi?za?o ?cis?? wspó?prac? z Teatrem Edukacji

i Profilaktyki Maska z Krakowa. Dzi?ki tej wspó?pracy zrealizowano kilka

spektakli teatralnych dla m?odych czytelników, m.in.: w Adamowie, Grabowcu,

?abuniach i Su?owie.

W dalszym ci?gu biblioteki w Radecznicy i ?abuniach wykazuj? najwi?ksze

zaanga?owanie w piel?gnowanie i promocj? dorobku miejscowych twórców.

Bibliotekarze skrz?tnie zbieraj?, opracowuj?, wydaj? i promuj? wszystko, co

powstaje lub dotyczy ich ?rodowiska lokalnego. GBP w Radecznicy w 2014 r.

promowa?a 5 wydawnictw lokalnych. Biblioteka w ?abuniach opublikowa?a
7 w?asnych wydawnictw. Zorganizowa?a te? szereg odczytów i wyk?adów
o tematyce regionalnej zarówno dla uczniów miejscowych szkó?, jak te?

podczas uroczysto?ci lokalnych w ró?nych miejscowo?ciach gminy, np.: Bój

pod Barchaczowem - wyk?ad dr. Jacka Feduszki w Izbie Muzealnej
w Barchaczowie po??czone z obchodami 75. rocznicy walk; Mieczys?aw

Lipecki, nauczyciel, wychowawca, zielarz - otwarcie miejsca pami?ci
w Majdanie Ruszowskim; Katy?, ludzie, sprawy z uwzgl?dnieniem ludzi

pochodz?cych z gm. ?abunie.

Inne biblioteki równie? gromadz? i udost?pniaj? ksi?gozbiór regionalny, a kilka

w??cza si? w tworzenie pism lokalnych, najaktywniej Sitno i Skierbieszów.

Wi?kszo?? bibliotek corocznie organizuje wed?ug indywidualnych

harmonogramów, zaj?cia biblioteczne dla dzieci wypoczywaj?cych podczas
ferii i wakacji. G?ównym celem takich zaj?? jest m?dre zagospodarowanie wolnego
czasu wypoczywaj?cych uczniów oraz kszta?towanie nawyku korzystania
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z biblioteki i mody na czytanie. W ub. roku najwi?ksz? aktywno?ci? w tym

zakresie wykaza?a si? BPG Zamo??, Grabowiec, Skierbieszów, Sitno, Su?ów,

Zwierzyniec. Najatrakcyjniejsze za? ferie, zako?czone nagraniem i opublikowaniem

LipDub'a promuj?cego bibliotek? odby?y si? w Krasnobrodzie.

Zatrudnienie

Stan zatrudnienia w dniu 31.12.2014 r. w bibliotekach publicznych powiatu

zamojskiego wynosi? 43 osoby: 30 - na pe?nych etatach i 13 na rycza?tach.
W porównaniu z analogicznym okresem roku ubieg?ego stan zatrudnienia

zwi?kszy? si? o 2 osoby ale tylko o 0,5 etatu wi?cej ni? w analogicznym okresie

roku poprzedniego. Sytuacja zawodowa bibliotekarzy nie poprawi?a si?.
W niektórych bibliotekach jest niewystarczaj?ce zatrudnienie. W BPG Zamo??

pracowa?o 5. bibliotekarzy obs?uguj?c 8 bibliotek. Prac? bibliotekarzy cz?sto

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

na kilka miesi?cy, co nie zawsze wp?ywa korzystnie na efekty pracy bibliotek.

Wi?kszo?? bibliotekarzy naszego powiatu, to kadra do?wiadczona, ch?tnie

uczestnicz?ca w ró?nych formach doskonalenia zawodowego, otwarta na

zmiany w bibliotekarstwie, aktywnie w??czaj?ca si? w ogólnopolskie

przedsi?wzi?cia bibliotekarskie i programy wspomag?j?ce rozwój bibliotek.

Coraz cz??ciej nawi?zuj? kontakty z bibliotekarzami ca?ego kraju zarówno

podczas szkole?, jak te? za po?rednictwem portali spo?eczno?ciowych. Promuj?
i tworz? wizerunek wspó?czesnego bibliotekarza otwartego na zmieniaj?c? si?

rzeczywisto??.

Danuta Zwoli?ska, Ksi??nica Zamojska

---------+<>+---------
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Kto nie boi si? wojny?

Spotkanie autorskie z Ann? Janko

20 marca, w Bibliotece G?ównej Ksi??nicy Zamojskiej go?ci?a na spotkaniu

z czytelnikami Anna Janko - poetka, pisarka, felietonistka. I chocia? jej dotychcza

sowe ksi??ki, m.in. Dziewczyna z zapa?kami, Pasja wed?ug ?lll. Hanki czy nieco

wcze?niej wydane zbiory poezji ciesz? si? uznaniem czytelników i krytyki, rozmowa

zdominowana zosta?a tre?ci? jej ostatniej ksi??ki Ma?a zag?ada. Sta?o si? tak przy

najmniej z dwóch powodów: ksi??ka w?a?nie co ukaza?a si? na rynku ksi?garskim,

trudno wi?c nie promowa?, ale o wiele istotniejszym powodem by? ten nast?pny: jest

to literatura dotycz?ca pami?ci drugiego i trzeciego pokolenia ocalonych z zag?ady

II wojny ?wiatowej, a dok?adniej - z masakry jaka mia?a miejsce w Sochach na Za

mojszczy?nie l czerwca 1943 roku.

Rozmowa nie by?a ?atwa ani dla Anny Janko, ani dla tych, którzy przyszli by jej

pos?ucha?. Autorka jest córk? Teresy Ferenc, która wraz z m?odszym bratem i sio

str? ocaleli z zag?ady wsi Sochy. Wydarzenia jakie rozegra?y si? wówczas w tej

miejscowo?ci s? jednym z bolesnych przyk?adów pacyfikacji Zamojszczyzny. Ma

sowe wysiedlenia i egzekucje by?y konsekwencj? realizacji niemieckich planów

oczyszczania terenów z ras ni?szych na potrzeby niemieckich kolonistów. Tragicz

nym, powszechnie znanym rozdzia?em tych wydarze? by? los dzieci. Oddzielone od

rodziców, poddawane by?y zniemczeniu, gin??y w obozach lub podczas transportu.

Matka autorki Ma?ej zag?ady widzia?a ?mier? swoich rodziców. Pó?niej, w doro

s?ym ju? ?yciu, maj?c za sob? tak?e do?wiadczenia i wiejskiej sieroty i wychowanki

domów dziecka, za?o?ywszy w?asn? rodzin? nie jest w stanie wyzby? si? traumy

powoduj?cej l?k, p?acz, wycofanie. St?d te? Anna Janko, równie? zawsze my?la?a

o wojnie: ?y?am w jej kontek?cie od dzieci?stwa. Jad?am, bo potem mo?e by? g?ód

(. .. ). Nie ?y? chcia?am, ale prze?y?. W stanie wojennym my?la?a tylko o ewakuacji,

zawsze spakowana, gotowa do drogi.
Autorka b?d?c w Zamo?ciu, zdawa?a sobie spraw?, ?e mówi m.in. do osób b?d?

cych potomkami mieszka?ców tamtych wojennych Soch. Kiedy wymienia?a imiona

Stefka, Danusia, Jasiek, Stasia, Józio, Franio (najm?odszych ?wiadków "ma?ej zg?a

dy") zwrotn? odpowiedzi?, (je?li nawet nie wypowiedziane) by?y g?osy z publiczno

?ci: "to by?a maja babcia" "to mój wujek", "to nasz krewny". Trudno wi?c dziwi?

si? wzruszeniu, a nawet ?zom, które towarzyszy?y spotkaniu.
Wiele emocji i bolesnych wspomnie? przywo?a?a interpretacja fragmentów

ksi??ki przez autork?. Zabieraj?c s?uchaczy na "spacer" po obozie ?mierci na Maj

danku, tak sugestywnie relacjonuje to co widzi, i? czytelnik nie tylko czuje obecno??

tamtego miejsca, ale podobnie jak ona, równie? ogromny strach: Jestem na Majdan

ku samiutka, jest wtorek rano. Mam w uszach cisz?. Ona napiera na mnie ze wszyst

kich stron, a? nie mog? oddycha? (. . .). Id? przez kolejne pomieszczenia kremato

rium, kompletnie sama, w?a?ciwie bieg?am, nie sz?am, serce mia?am w gardle. Tak
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bardzo si? ?pieszy?am, ?e gdyby nie rozum, tobym stamt?d uciek?a, wo?aj?c ratunku.

Tamta stara groza w tych ?cianach siedzia?a. ?eby tylko wyj??. Zaraz, natychmiast,

na powietrze. l wtedy dostrzegam zbli?aj?ca si? posta? na rowerze. Widz? czarny

mundur i czapk?. Zamieram. Stoj? pod ?cian? sama, na zapleczu komory gazowej,

a uliczk? nadje?d?a stra?nik wi?zienny. Sk?d tu taki? Co to za teatr absurdu? On si?

zatrzymuje, ros?y, barczysty o jasnej twarzy, kompletny nordyk. Czekam w napi?ciu.

Gdy odzywa si? do mnie: "du?o tego ogl?dania", odpowiadam: Czy pan wie,

?e w tym mundurze wygl?da pan z daleka jak esesman albo ?andarm? On si? u?mie

cha (. . .). l odje?d?a, ja czuj? ulg».
Anna Janko, du?y akapit w swej ksi??ce po?wi?ci?a (a podczas spotkania prze

czyta?a) Ró?y i Janowi Zamoyskim, tym którzy tak wiele uczynili w czasie wojny

dla ratowania dzieci. Hrabia Zamoyski przyjecha? pomoc zorganizowa? dla tej

garstki oniemia?ych z przera?enia ludzi, którzy zostali na pogorzelisku, miejsca na

cmentarz wyznaczy?, a potem Ró?a przys?a?a okrycia i ?ywno?? (. . .). To byli wspa

niali ludzie ci Zamoyscy. To co oni zrobili dla "swoich" wsi, dla dzieci z obozu

w Zwierzy?cu, to by?y takie cuda, ?e o nich powinno si? w najwi?kszym Hollywoo

dzie fabu?? nakr?ci? (. . .). Ryzykowali obóz koncentracyjny (w którym zreszt? zgin??

ojciec Ró?y), ale ratowali, kogo si? dalo (...). Ten Zamoyski wyci?gn?? zza drutów

setki ma?ych dzieci, umieraj?cych z g?odu i chorób (. .. ). Cztery szpitale dzieci?ce

zorganizowali z t? Ró??.

Autork? ucieszy?a te? obecno?? na spotkaniu pana Marcina Zamoyskiego, z któ-

rym mog?a osobi?cie porozmawia?.
Ma?a zag?ada to ksi??ka niesamowicie przejmuj?ca i mocna. Mocna sposobem

narracji, mocna tre?ci? opowiedzianej historii. To ksi??ka o wojnie, która nie umiera

nigdy i przenika w kolejne pokolenia. Historia twojego dzieci?stwa sta?a si? rdze

niem mojego. Dlatego pami?tam tamten dzie? jakbym go sama prze?y?a - mówi au

torka w pisanej rozmowie z matk? i pyta uczestników spotkania - Kto z nas nie boi

si? wojny? skoro od pocz?tku ludzko?ci tak jest ( .. .), ?e gdy przychodzi TEN CZAS,

nie ma zmi?uj ...

Spotkanie z Ann? Janko odby?o si? w ramach dzia?alno?ci Dyskusyjnych Klu

bów Ksi??ki. Z oczywistych wzgl?dów zgromadzi?o du?o ponad, tradycyjnie kame

raln? publiczno??. Sfinansowane zosta?o przez inicjatora DKK Instytut Ksi??ki

w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Halina Zieli?ska, Ksi??nica Zamojska
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Mój Zamo??.

Spotkanie autorskie z Aldon? Dragan-Gaweck?

Mia?am wtedy dziewi?? lat i osiem dni, by? maj J 945 roku. Dobijali?my po

wielu trudach z Wilna do Zamo?cia. Podró? gehenna trwa?a dziesi?? dni. Liczne

przesiadki, wagony towarowe zmieniali?my na w?glarki bez dachu, pada?y desz

cze ze ?niegiem, jechali?my okr??n? tras?. Widzia?am Warszaw? w gruzach

z nierzadko pal?cymi si? jeszcze domami. Jechali?my przez Kutno by w ko?cu

przez Lublin, Krasnystaw, Izbic? i znowu z przesiadk? w Zawadzie, dobrn?? na

ulic? Ogrodow? J 8 w Zamo?ciu ".

Tak rozpocz??a swój zamojski rozdzia? ?ycia Aldona Dragan-Gawecka, go??

Zamojskiej Biesiady Literackiej. Podczas dwóch spotka? (25 i 26 marca 2015 r.),

zorganizowanych w Bibliotece G?ównej oraz Filii Bibliotecznej nr l Ksi??nicy

Zamojskiej, czytelnicy mieli okazj? wróci? do Zamo?cia sprzed wielu lat, po

czu? atmosfer? miasta bezpo?rednio dotkni?tego wojn?,
Aldona Dragan-Gawecka, by?y nauczyciel akademicki, autorka ksi??ek

wspomnie?, opowiedzia?a o swoim niezwykle ciekawym ?yciu, o pobycie

w Wilnie, Zamo?ciu, Pary?u i Warszawie, czterech najwa?niejszych dla Niej

miastach. Najwi?cej uwagi po?wieci?a Zamo?ciowi, w którym sp?dzi?a 14 lat,

ucz?szczaj?c do szko?y podstawowej, liceum oraz bior?c ?lub w ko?ciele

?w. Krzy?a na Nowym Mie?cie.

Do czasów z lat m?odzie?czych autorka odnios?a si? na podstawie ksi??ki

Mój Zamo??. Migawki wspomnie?. Jak sama mówi, ta bardzo osobista ksi??ka

to "migawki wydobyte z pami?ci". Z nostalgi? wróci?a do miejsc prze?ytych

z najbli?sz? rodzin?, do nauczycieli, do kole?anek i kolegów, a przede wszyst

kim odtworzy?a atmosfer? miasta z pierwszych powojennych lat.

We wspomnieniach Aldony Dragan-Gaweckiej odnale?li si? uczestnicy spo

tka?. Podczas rozmowy dawali wyraz swojej t?sknoty za starym, minionym

Zamo?ciem. W??czaj?c si? do rozmowy, razem z autork? "spacerowali" ulicami

Nowego Miasta i okolic. Szukaj?c chwil prze?ytych w m?odo?ci, wracaj?c do

wydarze? sprzed lat, uzupe?niali wspólnie luki w pami?ci.
Podczas spotkania mogli?my si? przekona? jak ogromne znaczenie ma do

kumentowanie tego co wydarza si? zarówno w ?yciu wi?kszych zbiorowo?ci

ludzkich jak i pojedynczego cz?owieka. Jedna z uczestniczek spotkania przynio

s?a pami?tnik z wpisem Pani Aldony. Autorka ze wzruszeniem przeczyta?a swo

je s?owa w po?ó?k?ym zeszycie kole?anki. Spotkanie po latach, uzupe?nione

s?owem pisanym mia?o niezwyk?y charakter. Wszyscy stali?my si? przez mo

ment ?wiadkami wydarze? sprzed lat.
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W dalszej cz??ci rozmowy Pani Aldona skupi?a si? na swojej obecnej dzia

?alno?ci. Mówi?a o czynnym uczestnictwie w ?yciu spo?ecznym ?oliborza,

w którym mieszka od wielu lat. ??cz?c klimat ukochanego paryskiego Mont

marte'u i ?oliborskiej dzielnicy, stworzy?a dla siebie nowy wymiar ?ycia. Tutaj,

z jej inicjatywy pr??nie dzia?a o?rodek wydawniczy ?oliborskich publikacji.

Organizuje spotkania dla osób, które chc? by? ze sob?, dziel? si? swoimi pasja

mi oraz problemami. Jest inicjatork? wielu pomys?ów maj?cych na celu kulty

wowanie pami?ci o ludziach i czasach przesz?ych, ale te? ?yje dniem dzisiej

szym, my?l?c jak pomóc i zorganizowa? czas tym, którzy tego potrzebuj?.

Wspólnie z przyjació?mi realizuje swoje plany, jest pe?na ?ycia i optymizmu,

czym zarazi?a nas, uczestników spotka?.

Iwona Pro czka, Ksi??nica Zamojska

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

Le?mianowa Kolekcja Sztuki

w Galerii Ekslibris

W Galerii Ekslibris Ksi??nicy Zamojskiej w miesi?cach kwiecie? - maj 2015 r.,

po raz pierwszy mieszka?com Zamo?cia, zaprezentowano wystaw? pt. Le?mianowa

Kolekcja Sztuki ze zbiorów Zamojskiego Towarzystwa "RENESANS". Zorganizo

wanie wystawy plastycznej w bibliotece to przyk?ad ??czenia sztuk s?owa ze sztuk?

obrazu ale równie? owoc wieloletniej, partnerskiej wspó?pracy Towarzystwa

"RENESANS" z bibliotek?.
W sztuce oraz twórczo?ci bardzo wa?n? jest inspiracja. Dla pisz?cej ten tekst

impulsem do organizacji w Zamo?ciu w 2006 r. pierwszej wystawy pt. "??ka" de

dykowanej poecie, dawnemu mieszka?cowi - Boles?awowi Le?mianowi by? zachwyt

jego wierszami. Natomiast idea tworzenia Le?mianowej Kolekcji Sztuki w Zamo

?ciu zrodzi?a si? w 2009 r., podczas kolejnej ju? wystawy Zamojskiego Le?miano

wego Biennale Sztuki. pt. Dziejba le?na. Kolekcja dzie? sztuki wspó?czesnej w Za

mo?ciu, powsta?ych z inspiracji poezj? Boles?awa Le?miana jest zamys?em nowator

skim i w pe?ni uzasadnionym. W latach 1922 - 1935 XX w. Boles?aw Le?mian

mieszka? w tym mie?cie wraz z ?on? Zofi? Chy li?sk? (1885-1964), artystk? malark?

oraz dwiema córkami Mari? Ludwik? zwan? Lusi? i Wand?, pieszczotliwie nazywa

n? Duni?. W Zamo?ciu by? notariuszem i prowadzi? kancelari? notarialn? ale, nade

wszystko, pisa? wiersze. Oczarowany bogactwem i barw? okalaj?cych miasto ??k,

odurzony zapachem traw, zió? i kwiecia poeta zanurza? swe zmys?y we w?asnym

?wiecie wyobra?ni, b??dz?c po obrze?ach, stworzonych w strofach wierszy, ?wiatów

i za?wiatów. Pozostawiona przez poet? ogromna, nad wyraz interesuj?ca spu?cizna

literacka i poetycka zainspirowa?a do zaproszenia artystów ró?nych dziedzin twórczo?ci
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plastycznej z kraju i z zagranicy oraz organizacji w Zamo?ciu okoliczno?ciowych

wystaw dedykowanych Le?mianowi.

Le?minowa Kolekcja Sztuki jest szczególnym zbiorem. Na wystawie w Galerii

Ekslibris pokazano prace powsta?e z indywidualnych interpretacji i inspiracji poezj?

Le?miana, w tym równie? te, które by?y wystawiane na wystawach Le?mianowego

Biennale Sztuki pt. Dziejba le?na (2009), Napój cienisty (2011), Sad rozstajny

(2013), organizowanych przez Zamojskie Towarzystwo "RENESANS" przy wspó?

pracy z dyrekcj? Muzeum Zamojskiego. Dzie?a tworz?ce kolekcj? przekazali arty?ci

Towarzystwu ,,RENESANS" w darze. Na wystawie mo?na by?o ogl?da? 45 obiek

tów, w?ród który by?y prace prezentuj?ce niemal?e wszystkie dziedziny sztuki: ma

larstwo, rysunek, grafik? warsztatow?, ekslibris, grafik? komputerow?, ceramik?,

rze?b? ceramiczn?, rze?b?, p?askorze?b?, formy przestrzenne artystów polskich,

w?oskich oraz z Francji. Zbiór stanowi jedyn? tak? kolekcj? sztuki w kraju.

W zestawie prac malarskich mo?na by?o ogl?da? obrazy nast?puj?cych artystów:

prof. Jagody Adamus (1958-2014), prof. Dariusza Ml?ckiego, Stanis?awa Stacha,

Barbary Diakite, El?biety Gnyp, Zofii Kosiorek-Po?dzik, El?biety Ha?asy. Twórcy,

pos?uguj? si? j?zykiem poetyckiej personifikacji. W obrazach, na p?ótnach przywo

?ali do ?ycia nieistniej?ce ?wiaty le?mianowej wyobra?ni wype?niaj?c je pozaziem-

skimi przestrzeniami.
Mi?o?ników grafiki czeka?y inne doznania, bowiem kolekcja mo?e równie? po-

szczyci? si? reprezentatywnym zbiorem z tej dziedziny sztuki. W zestaw prac gra

ficznych wchodzi: 6 bardzo interesuj?cych i bogatych w wyrazie grafik z pracowni

prof. Eugeniusza Delekty, 3 grafiki i 9 ekslibrisów z pracowni dr Krzysztofa Marka

B?ka, 4 grafiki wykonane w technice cyfrowej solvent prof. W?odzimierza Pastu

szaka oraz pojedyncze dzie?a autorstwa prof. Jana Grodka, dr Magdaleny Pastuszak,

akwaforta Giovanniego Mazzi. Tematycznie odnosz? si? do ?ycia, czasoprzestrzeni,

istnienia cz?owieka, procesu tworzenia oraz przemijania. Wymieniony zestaw dzie?

graficznych wzbogacaj?, nadaj?c kolekcji pewnej lekko?ci i delikatno?ci, wyrafino

wane rysunki Joanny Brze?ci?skiej-Ricczio, nad wyraz subtelny wizerunek kobiety

autorstwa dr Janusza Pop?awskiego, linearna i ekspresyjna w wyrazie artystycznym

praca Giana Paolo Giovanettiego. Nastrój lirycznej nostalgii, delikatnego niepokoju,

innym razem silnej i intensywnej w kolorystyce ekspresji wyrazu budowany jest

przez artystów z indywidualnie prze?yt? emocj?. Niektóre z nich, jak np. grafiki

komputerowe W. Pastuszaka emanuj? niemal?e rozpalonym od energii ?arem. Przy

powstaniu ka?dej z prac plastycznych ?róde? inspiracji by?a poezja Boles?awa Le-

?miana i jego ?wiat wyobra?ni.
Na szczególne zainteresowanie i uwag? zas?uguj? delikatne w kompozycji i wy-

sublimowane w kolorystyce cztery rze?by ceramiczne pt. "Ogród Pana B?aszczy?

ski ego", "Ogród", "Owoc" i "Kalina" artystki dr Katarzyny Handzlik.

Na wystawie by?y równie? realizacje przestrzenne: rze?ba ceramiczna autorstwa

rze?biarza Zygmunta Jarmu?a oraz formy z cyklu "obiekty natury" w realizacji arty

sty Bogus?awa Bodesa.

38



Twórczo?? poetycka Boles?awa Le?miana nasycona jest symbolami, mo?na je

by?o tak?e odnale?? w pracach stanowi?cych omawiany zbiór.

Le?mianowa Kolekcja Sztuki jest zbiorem otwartym. Z ka?dym rokiem poszerza

swój obszar o kolejne, pozyskane od artystów obiekty sztuki. W 2014 r. wzbogaci?a

si? niezwykle interesuj?ce nabytki otrzymane od artystów z W?och. S? to prace, któ

re nie tylko reprezentuj? aktualne kierunki wspó?czesnej sztuki w?oskiej ale równie?

odr?bn? wizj? odczytania strof wierszy polskiego poety Boles?awa Le?miana. Po raz

pierwszy mieszka?cy miasta i regionu mogli ogl?da? twórczo?? utalentowanej, wy

bitnej w?oskiej artystki Marty Gierut (1977-2005). Na wystawie prezentowana by?a

jej p?askorze?ba wykonana w br?zie pt. Maska, któr? przekaza? do zbiorów Lodovi

ko Gieruta krytyk sztuki, literat, w?a?ciciel Kolekcji "Comitato Archivio Artistico

Cocurnentario Gierut". Dzia? gromadz?cy malarstwo powi?kszy? si? o otrzymane

bezpo?rednio od artystki dwie prace pastelowe wykonane na papierze autorstwa

Bruny Nizzoli.

Lesmianowq Kolekcj? Sztuki Towarzystwo ,,RENESANS" gromadzi od 2009 r.

Dla tworzenia zbiorów jest to bardzo krótki okres, mimo to ów zasób by? ju? prezen

towany mieszka?com woj. lubelskiego na wystawach w pi?ciu miastach. Pierwsza

z nich zorganizowana by?a w lipcu 2013 r. w sali Krasnobrodzkiego Domu Kultury,

nast?pny pokaz odby? si? jesieni? w zabytkowym obiekcie po dawnej bo?nicy ?y

dowskiej, w Miejskim Domu Kultury w Szczebrzeszynie. W 2014 r. lesmianowq

ekspozycj? pokazano w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Zwierzy?cu oraz

w Centrum Kultury w Bi?goraju. Wszystkim pokazom towarzyszy? multimedialny

pokaz o?ywiaj?cy prezentowane dzie?a sztuki zrealizowany przez prof. W?odzimie

rza Pastuszaka.

Wystawy budzi?y du?e zainteresowanie i estym? zwiedzaj?cych. Dla organizato

rów jest to impulsem do dalszej pracy, zarówno tej, dotycz?cej rozbudowywania za

kresu zbiorów, jak i organizacji szerokiego spektrum dalszej publicznej prezentacji.
Marzeniem w?a?cicieli Le?mianowej Kolekcji Sztuki jest, by gromadzone w Za

mo?ciu zbioru sztuki wspó?czesnej, powsta?e z inspiracji poezj? wyj?tkowego poety

Boles?awa Le?miana, znalaz?y sw? sta?? siedzib? prezentacji.

El?bieta Gnyp, kurator wystawy

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

Jubileusz Oddzia?u dla Dzieci i M?odzie?y

18 stycznia bie??cego roku min??o 50 lat od momentu, gdy Oddzia? dla Dzieci

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu rozpocz?? swoj? misj? upo

wszechniania czytelnictwa w?ród najm?odszych mieszka?ców miasta i powiatu. Ten

okr?g?y jubileusz sta? si? okazj? powrotu do pocz?tków dziejów zamojskiej biblioteki

dzieci?cej i przybli?enia mniej znanych faktów z jej historii. Co prawda by?a ona ju?
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przedmiotem publikacji, m.in. w Bibliotekarzu Zamojskim nr 2/2000, nie mniej jednak

wkrad?o si? tam sporo nie?cis?o?ci, które warto przy okazji sprostowa?.

Pocz?tkowo Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y mie?ci? si? w Powiatowym Domu

Ku?tury (PDK) przy ul. Partyzantów 19, zajmuj?c dwa pomieszczenia o ??cznej po

wierzchni 54 m2• Zal??ek zbiorów stanowi? wydzielony z zasobów PiMBP ksi?go

zbiór w liczbie 1 125 vol. Z chwil? otwarcia, placówka posiada?a katalogi, pozio

mowy dla zbiorów wypo?yczalni oraz poziomowy i rzeczowy dla ksi?gozbioru czy

telni, dysponuj?cej wówczas 24 miejscami. Prowadzono prac? wychowawcz?,

a w ofercie znajdowa?y si? organizowane w ka?d? ?rod? wieczory ba?ni, podczas

których czytano, m.in. legendy lubelskie i ilustrowano je, tak?e lekcje biblioteczne,

pogadanki, wieczory poezji, konkursy, zgaduj-zgadule, turnieje wiedzy. Placówka

bra?a udzia? w ró?norodnych akcjach czytelniczych o charakterze ogólnopolskim czy

wojewódzkim. Gdy w III kwartale 1965 r. na terenie województwa lubelskiego pod

j?to temat popularyzacji literatury zwi?zanej z Afryk?, by?o to nie tylko impulsem

do wydzielenia i wyeksponowania ksi??ek o tej tematyce, ale te? do ukierunkowa

nych zakupów nowo?ci, jak równie? do za?o?enia kartoteki zagadnieniowej, w oparciu

o czasopisma posiadane przez Oddzia? i PDK. Pierwsze has?o tej kartoteki brzmia?o

_ Afryka. Prasy podró?niczo-geograficznej by?o wówczas pod dostatkiem. Na bie??

co bibliografowano m.in. Kontynenty, Poznaj ?Wiat, Magazyn Turystyczny. Zwraca

no równie? uwag? na wizualne formy, przygotowywano dekoracje ?cienne, organi

zowano wystawy ksi??ek, przegl?dy nowo?ci, przygotowywano plakaty, tworzono

albumy dzieci?cych prac plastycznych. Pierwsz? osob?, która pracowa?a w Oddziale

by?a nie?yj?ca ju? Irmina Szyper. Kole?anki wspominaj? j? jako wspania?ego cz?o

wieka, bibliotekarza z prawdziwego zdarzenia. W lutym 1966 r. bibliotek? przenie

siono do innego, mniejszego pomieszczenia. By? to jeden pokój o powierzchni

25 m2• Ma?y, nie mniej jednak zachowano 16 miejsc do korzystania ze zbiorów na

miejscu. Z rozmachem rozbudowywano kartoteki - zagadnieniow?, osobow?, reper

tuarow?, regionaln?, recenzji, które na koniec 1966 r. liczy?y 195 opisów bibliogra

ficznych. Za?o?ono katalog tytu?owy, tworzono teczki wycinków prasowych. We

wrze?niu 1968 r. I. Szyper przesz?a do pracy w Dziale Instrukcyjno-Metodycznym,

na jej miejsce przeniesiona zosta?a z biblioteki g?ównej Krystyna Fil. Z protoko?u

zdawczo-odbiorczego sporz?dzonego w dniu 20.09.1968 r. mo?emy dowiedzie? si?,

?e w lokalu Oddzia?u Dzieci?cego znajduje si?: 10 rega?ów metalowych (typ dzie

ci?cy), 1 rega? drewniany, 4 stoliki (typ dzieci?cy), 16 fotelików (typ dzieci?cy),

1 biurko jasne, 4 skrzynki katalogowe, 1 magnetofon" Tonette ", 1 rzutnik wypo?y

czony z Dzia?u Instrukcyjnego PiMBP, dziurkacz, no?yczki, datownik, 3 pieczqtki

pod?u?ne. W grudniu nast?pi?y ponowne przenosiny. Nowe lokum musia?o by? jesz

cze mniejsze, bo kiedy po roku pracy K. Fil odchodzi?a, a bibliotek? w pa?dzierniku

przejmowa?a Miros?awa Lis, to w podobnym, jak wy?ej dokumencie wymieniono

tylko 1 stolik i 4 foteliki. Przez kolejne, d?ugie lata w sprawozdaniach nie wykazy

wano wyników czytelni. W tej sytuacji dzia?alno?? kulturalna placówki ogranicza?a

si? w zasadzie do form wizualnych. Pani Fil po latach wyzna?a, ?e wola?a prac?
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w bibliotece g?ównej, dlatego wystara?a si? o powrót do niej. Z ca?? pewno?ci? Od

dzia? mie?ci? si? w domu kultury jeszcze w 1972 r. (u?ywano piecz?tki z adresem

PDK). Kiedy dok?adnie zosta? przeniesiony do synagogi dok?adnie nie jest wiadome.

Stanis?aw Rudy, emerytowany dyrektor domu kultury, podpowiada, ?e sta?o si? to

wiosn? 1973 r. Z dokumentacji sprawozdawczej za rok 1975 wynika, ?e dzia? dzie

ci?cy w tym czasie zajmowa? pokój o powierzchni 24 m kw., który s?siadowa?
z gabinetem dyrektora. Te dwa pomieszczenia przej?to od PTTK-u.

W kwietniu 1977 r. nast?pi?y zmiany kadrowe. Pani Lis, maj?c na uwadze

wzgl?dy rodzinne, wystara?a si? o przej?cie do Dzia?u Gromadzenia i Opracowania

Zast?pi?a j? Leonia Michalska, której wkrótce powierzono funkcj? kierownika Od

dzia?u. W zwi?zku z trwaj?cym procesem przekszta?cania biblioteki w placówk?

wojewódzk?, nowe wyzwania czeka?y równie? Oddzia?, który wówczas pe?ni? funk

cj? g?ównego organizatora czytelnictwa dla dzieci i m?odzie?y w bibliotekach ca?ej
sieci województwa. Sprawowa? nadzór merytoryczny oraz koordynowa? pracami

obejmuj?cymi ca?okszta?t upowszechniania czytelnictwa w?ród dzieci m?odzie?y

( ... ). W sierpniu przyj?to do dzia?u drug? osob?, by?a ni? Danuta Wójcik (do tego

momentu obsada by?ajednoosobowa). L. Michalska anga?owa?a si? w przedsi?wzi?cia
o zasi?gu wojewódzkim, m.in. w opracowywanie Regulaminu wsp??zawodnictwa
bibliotek publicznych, szkolnych, zak?adowych, realizacj? konkursu otwartego na od

znak? czytelnicz?, organizacj? imprez organizowanych w ramach Dekad Czytelniczych.
Wkrótce nast?pi?y kolejne przenosiny, tym razem niedaleko. Bogdan Pardus

wartykule Wo?anie o bibliotek? ("Tygodnik Zamojski" nr 5 z dn. 1.02.1980 r.)

przedstawiaj?c katastrofaln? sytuacj? lokalow? WiMBP, sytuuje wypo?yczalni? lite

ratury dzieci?cej w jednym z babi?ców. Pomieszczenie o powierzchni 32 m2• usytu

owane w zachodniej cz??ci babi?ca po?udniowego wygospodarowane zosta?o po

przez podzielenie tej sali przepierzeniami z deseczek na trzy przechodnie pokoiki,
które w górnych partiach mia?y nawet wstawione szybki. Oddzia? umieszczono tam

najprawdopodobniej w 1979 r. We wrze?niu 1980 r. przyj?to do dzia?u trzeci? oso

b?. Niebawem L. Michalska wyst?pi?a z pro?b? o zwolnienie jej z funkcji kierowni

ka, co nast?pi?o w dniu 1.06.1981 r., natomiast z dniem 15.08.1981 r. zosta?a prze

niesiona na stanowisko dis katalogu, a kierownikiem zosta?a ponownie M. Lis. Nie

?yj?ca ju? pani Michalska by?a osob? bardzo lubian? przez wspó?pracowników,
o czym ?wiadczy nadany jej przydomek Misia. W ich opinii by?a osob? o wysokiej
kulturze osobistej, eleganck?, z poczuciem humoru, a w swoim dziale wprowadza?a

niezapomnian? atmosfer? ciep?a i zaufania. Ponadto pani Misia by?a aktywn? dzia

?aczk? za?o?onego w pa?dzierniku 1980 r. zwi?zku zawodowego NSZZ Solidarno??,

po og?oszeniu stanu wojennego wraz z kole?ankami organizowa?a w bibliotece

zbiórk? pieni?dzy i kosztowno?ci z przeznaczeniem na pomoc internowanym, w?ród

których znalaz? si? równie? przewodnicz?cy organizacji zwi?zkowej Andrzej G?sie
nica. Na pocz?tku 1982 r. D. Wójcik (sekretarz organizacji zwi?zkowej) zosta?a

zwolniona z pracy. Przyczyn? by?a jej dzia?alno?? zwi?zkowa. Po odwo?aniu si? do
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Terenowej Komisji Odwo?awczej do Spraw Pracy, zosta?a wprawdzie przywrócona

do pracy, ale do dzia?u dzieci?cego ju? nie wróci?a.

W czasie opisywanych powy?ej wydarze? Oddzia? mie?ci? si? ju? w nowym lo

kalu przy ul. Rynek Wielki 3. W dniu 6 pa?dziernika 1981 r. swoje podwoje otwo

rzy?a przestronna wypo?yczalnia o powierzchni 50 m2 (czytelni? otwarto dopiero

l wrze?nia nast?pnego roku). Placówka posiadaj?c trzy, potem czteroosobow? obsa

d? pracowa?a w systemie dwuzmianowym. W zespole tym pracowa?a m.in. Ma?go

rzata Ma?ysza, z przerwami na dwa urlopy macierzy?skie. Wkrótce Oddzia? zosta?

przekszta?cony w Fili? nr 8. Z Informacji nt. realizacji "Programu rozwoju kultury

w województwie zamojskim w latach 1983-1985" przez Wojewódzk? i Miejsk? Bi

bliotek? Publiczn? w Zamo?ciu, wg stanu wykonania zadania na dzie? 31.12.1984 r.

wynika, ?e sta?o si? to w 1983 r.

Mimo ?wietnych warunków lokalowych (??czna powierzchnia pomieszcze? filii

wynosi?a 116 m kw.), du?ych funduszy przeznaczanych na zakup ksi?gozbioru,

w tym zbiorów specjalnych (w granicach 3000 egz. rocznie) i dzia?alno?? o?wiato

w?, placówka boryka?a si? z du?ymi problemami. Aby to zobrazowa? warto przyto

czy? fragmenty sprawozda? z jej dzia?alno?ci. W tym, za I pó?rocze 1984 r., M. Lis

pisa?a: Ci?gle zmiany kadrowe sq plagq tej placówki. W ci?gu dwóch lat i sze?ciu

miesi?cy pracowa?o w bibliotece dzieci?cej 12 pracowników. W podobnym dokumencie

rok pó?niej zauwa?a?a: Ci?gle zmiany pracowników s? te? powodem niew?a?ciwej

postawy czytelników przy wolnym dost?pie do pó?ek. Zanim pracownik zacznie

orientowa? si? w ksi?gozbiorze, czytelnik musi radzi? sobie sam, a niektórzy kradn?

ksi??ki. 1 to jest najwi?kszy problem. Monity te pozosta?y bez reakcji prze?o?onych,

a wkrótce okaza?o si?, ?e skala problemu by?a bardzo du?a. Inwentaryzacja zbiorów

przeprowadzona w lipcu 1986 r. wykaza?a braki w ksi?gozbiorze w liczbie ponad

2 500 vol. (z czego uda?o si? odnale?? zaledwie 200). Czytelnicy wykorzystuj?c

ci?g?? rotacj? za?ogi, niedo?wiadczenie pracowników oraz wolny dost?p do pó?ek

nagminnie kradli ksi??ki. Konsekwencje ponios?a kierowniczka, któr? przeniesiono

do pracy w Filii nr l. Zaistnia?? sytuacj? mo?na uzna? za paradoksaln?, poniewa?

pani Lis o wszystkich problemach, tak?e o kradzie?ach, informowa?a swoich prze?o

?onych, a ponadto, w opinii innych pracowników WiMBP by?a osob? bardzo odpo

wiedzialn?, sumienn? i obowiqzkowq.
Kierownictwo powierzono Ewie Hawro. Skompletowano te? nowy zespó?. Kie

dy po roku przeprowadzono scontrum, a zwi?zane ono by?o ze zmian? dwóch pra

cownic (jedn? z nich by?a wybieraj?ca si? na urlop macierzy?ski Anna Wróbel),

braki by?y w normie, tj. 10 razy mniejsze, ni? poprzednio. Zamkni?cie wolnego do

st?pu do pó?ek okaza?o si? skuteczn? barier? dla mi?o?ników ksi??ek. Po dwóch la

tach E. Hawro odesz?a do innej firmy, gdzie pracuje do dzi?.

Od listopada 1988 placówk? kieruje Joanna Ko?tun. Ten okres dzia?alno?ci Od

dzia?u (od 2005 r. ponownie Oddzia?) to ju? inne czasy, wspó?czesne i na bie??co

opisywane na ?amach Bibliotekarza, m.in. w numerze wspomnianym na pocz?tku,

czy te? numerze 1/2006.
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o tym, ?e s? to zupe?nie odmienne czasy, jakby inna epoka w dziejach czytelnic
twa, niech ?wiadcz? wyniki ostatniego spisu kontrolnego przeprowadzonego
w ubieg?ym roku. Brakowa?o raptem dwudziestu kilku ksi??ek, i to przy wolnym do

st?pie do zbiorów. Z jednej strony mo?na si? cieszy?, z drugiej jednak, trudno nie do

strzega? faktu, ?e ksi??ka przesta?a by? atrakcyjnym towarem i obiektem po??dania.

Posi?kuj?c si? s?owami nietyj?cej ju? pani Lis, chocia? u?ytymi w zupe?nie innym
kontek?cie, stwierdzi? nale?y - i tojest najwi?kszy problem.

Warto, przypominaj?c dzieje Oddzia?u, zwróci? uwag? na ludzi tu pracuj?cych.
Oprócz kadry kierowniczej i kilku wspomnianych ju? pracowników, na przestrzeni
50 lat w pracowa?y: Ma?gorzata St?siek, Krystyna Kurdybanowska, Danuta Tomi?o,
Joanna Tabiszewska, Ewa Dziuba, Beata Rycyk, Jolanta Piechota, Anna Majdan,
El?bieta Biblis, El?bieta Zabawska, Miros?awa Redka, Renata Z?omaniec, El?bieta

Szczurek, Danuta ?uszczewska, Zofia Magdziak, Edyta Wójcik, Renata Buczek,
Dorota Gromek, El?bieta Radziejewska, Beata W?c?awik, Marzena Rosiak, Renata

O?go, El?bieta Szyku?a, Agnieszka Szewczuk.

Joanna Ko?tun, Ksi??nica Zamojska

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

Wspomnie? czar

Wszyscy potrzebujemy ?r?de?= z nich wychodzimy i do nich wracamy.

Anna Termi?ska

Pocz?tki biblioteki publicznej w Zamo?ciu si?gaj? 1921 r., kiedy to Rada Miasta po

wo?a do ?ycia Bibliotek? Publiczn? im. Jana Zamoyskiego. W ci?gu prawie stu lat swojej
dzia?alno?ci placówka ?wi?ci?a liczne sukcesy, jak równie? przechodzi?a momenty trud

ne, m.in. okres okupacji niemieckiej, podlega?a licznym zmianom strukturalnym, reorga

nizacjom, zmienia?a nazwy i lokale. Informacje o tych wydarzeniach s? dost?pne i mo?

na je czerpa? z monografii biblioteki autorstwa Reginy Pa?czy?skiej wydanej w roku

1996, z wydawnictwa jubileuszowego 90 lat biblioteki publicznej w Zamo?ciu oraz

z licznych artyku?ów prasowych.

Zapoznaj?c si? z tymi publikacjami, odczuwa si? potrzeb? poszerzenia tej wiedzy,
a zw?aszcza poznania bli?ej osób, które tutaj pracowa?y, ich wzajemnych stosunków,

atmosfery minionych lat, realiów pracy bibliotecznej, tym bardziej, ?e mo?liwe jest do

tarcie do osób, które t? wiedz? posiad?j?, jak np. Joanna Sawczuk i Krystyna Fil, które

rozpocz??y swoj? prac? na pocz?tku 1960 roku. W tym w?a?nie celu zorganizowane zo

sta?o spotkanie by?ych i obecnych pracowników biblioteki, w tym emerytów i rencistów,
które odby?o si? 13 maja 2015 roku w Ksi??nicy Zamojskiej.

Inicjatywa spotka?a si? z pozytywnym odbiorem, a w organizacj? imprezy zaanga
?owa?o si? wiele osób. Spotkanie poprzedzi?a spontaniczna akcja zbierania starych
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fotografii, prezentuj?cych pracowników biblioteki oraz sam? placówk?. Pozyskana ko

lekcja 200 zdj?? z lat 1960-2005, a wi?c z okresu kiedy biblioteka mie?ci?a si? w syna

godze, zosta?a pokazana w formie prezentacji multimedialnej. Cz??? zosta?a wydruko

wana i zaprezentowana, z podzia?em na dekady, na wystawie Okruchy naszej historii.

To w?a?nie wokó? starych fotografii i czasów, których dotyczy?y, koncentrowa?o si?

to spotkanie. Siedz?c przy wspólnym stole, przy kawie, herbacie i domowych ciastach

ogl?dali?my pracowników biblioteki uchwyconych w kadrze w oficjalnych i mniej ofi

cjalnych sytuacjach - podczas seminariów, konferencji, jubileuszy, wyjazdów szkole

niowych i integracyjnych, pochodów pierwszomajowych, czynów spo?ecznych czy za

baw choinkowych. Razem wspominali?my minione czasy, u?ci?lali?my daty i fakty,

wspominali?my ludzi, którzy odeszli ju? na zawsze, przypominali?my powtarzane z po

kolenia na pokolenie biblioteczne anegdoty. Znalaz?o si? równie? miejsce na przybli?e

nie fragmentów wspomnie? z lat 1960-1964 autorstwa Anny Termi?skiej dotycz?cych

jej pracy w naszej placówce oraz fragmentu listu, który pani Anna nades?a?a do nas

z Czeladzi, odpowiadaj?c na nasze zaproszenie.
Atmosfera spotkania by?a uroczysta, a jednocze?nie swobodna i sprzyjaj?ca integra

cji ?rodowiska bibliotekarskiego, wymianie wiedzy i do?wiadcze? zawodowych. Nasze

kole?anki emerytki by?y wyra?nie wzruszone, przede wszystkim tym, u pami?ta si?

o nich. Poczu?y si? wa?ne i potrzebne. Po rozmowach z nimi nasuwa si? wniosek, ?e

wykonywana praca nie musi by? tylko obowi?zkiem, mo?e by? ?ród?em satysfakcji,

rado?ci, a pracownicy mog? poczu? si? jak w rodzinie. Po raz kolejny potwierdza si?, re

biblioteka to nie tylko lokal, sprz?ty i ksi?gozbiór, ale równie? ludzie, którzy j? tworz?,

a w przypadku instytucji funkcjonuj?cej od ponad 90 lat, to ca?e pokolenia pracowników,

dzi?ki którym mog?a si? ona rozwija? i znale?? si? na obecnym etapie rozwoju.

Inicjatorki tego spotkania, Joanna Ko?tun i Danuta Wójcik, zapowiedzia?y kontynua

cj? w przysz?ym roku, tak?e w maju. Pomys? spotka? si? z aprobat? uczestników, pojawi

?y si? nawet g?osy, by takie imprezy organizowa? cz??ciej. Z pewno?ci? warto, bo ju? to

jedno spotkanie zaowocowa?o zacie?nieniem wi?zi mi?dzy by?ymi, a obecnymi pracow

nikami, a nasze kole?anki emerytki ch?tniej i cz??ciej zagl?daj? do naszych bibliotek.

Joanna Ko?tun, Danuta Wójcik, Ksi??nica Zamojska

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

Nocne spotkania w bibliotekach powiatu zamojskiego

Wszystkim biblioteka kojarzy si? tylko z ksi??k?, nauk?, i cisz?. Odst?pstwem

od tych zasad by?a I ogólnopolska edycja Nocy Bibliotek, przeprowadzona pod ha

s?em Groza nie czyta? zorganizowana z soboty na niedziel? (30/31 maja br.). Wzi??o

w niej udzia? ponad 500 bibliotek w ca?ym kraju, 23 w woj. lubelskim

i 3 w powiecie zamojskim. Biblioteki bior?ce udzia? w akcji pojawi?y si? na Mapie

bibliotek: http://ceo.dev.grupakropla.pl/.

44



Inauguracj? ogólnopolsk? rozpocz?to w Warszawie wspólnym czytaniem Loko

mol)!1l1y Juliana Tuwima (u nas dzieci te? czyta?y ten wiersz). Na nasze spotkanie

zaprosili?my najm?odszych mieszka?ców gminy Sitno w wieku od 8 do 13 lat, bo to

dzieci, ju? od naj m?odszych lat warto zara?a? czytaniem i przekonywa?, ?e biblioteka

jest tym miejscem, w którym nale?y bywa?.
W nocnych zabawach w Centrum Kultury z Bibliotek? wzi??o udzia? 19 dzieci. Im

preza rozpocz??a si? o godz. 18.00. Jedn? z najwi?kszych atrakcji dla m?odych czytelni

ków by?a mo?liwo?? sp?dzenia czasu poza domem, spanie w ?piworach oraz poszukiwa

nie skarbu ukrytego w?ród ksi??ek. Tej nocy nie zabrak?o zabaw i gier, czytania wierszy

oraz wspólnej kolacji z Kubusiem Puchatkiem, przygotowanej specjalnie na t? noc.

Biblioteki bior?ce udzia? w akcji (w tym nasza), dzi?ki wspó?pracy ze Stowarzysze

niem Nowe Horyzonty otrzyma?y bezp?atny dost?p do filmu animowanego Sekret Eleo

nory, którego g?ówny bohater Nathaniel przekonywa? o sile jaka drzemie w czytaniu

ksi??ek.
O godz. 8.00 rano rodzice zabrali swoje pociechy do domu. W nagrod? za odwag?

ka?dy uczestnik otrzyma? pami?tkowy dyplom oraz maskotk?.

To by?a druga NOC w Centrum Kultury w Sitnie, a pierwsza w ramach ogólnopol

skiej akcji, z pewno?ci? nie ostatnia, bowiem spotkanie dostarczy?o uczestnikom nieza

pomnianych wra?e?. Dzieci opu?ci?y nas zm?czone, mo?e troch? niewyspane, ale szcz?

?liwe. A to dla nas organizatorów najwa?niejsze. W ko?cu zje?? kolacj? z Kubusiem

Puchatkiem i popróbowa? s?odkiego ,,ma?e co nieco" to nie lada gratka. Wszystkich

ch?tnych zapraszamy za rok.

Danuta Wrotniak, Centrum Kultury z Bibliotek? wSitnie

Do kalendarza wydarze? kulturalnych na trwa?e zapisa?a si? NOC BIBLIOTEK. Za

proszone w?adze gminy Zamo??, pracownicy zamojskich bibliotek. ksi?garni i okoliczni

mieszka?cy mogli uczestniczy? w takiej imprezie 8 m?ja wieczorem w bibliotece w Mo

krem.

Bibliotekarze, dla zaproszonych go?ci przygotowali wiele ciekawych atrakcji

i wy?mienity pocz?stunek. Gwo?dziem wieczoru okaza?a si? relacja m?odego podró?nika

Seweryna B?asiaka, który uchylil r?bka tajemnicy z wyprawy do Chin i Mongolii.

W sposób niezwykle barwny i sugestywny opowiada? o wyprawie, przedstawiaj?c te?

materia? zdj?ciowy. Dzi?ki temu uczestnicy wieczoru mogli podziwia? urocze i nieznane

tereny Mongolii, a zw?aszcza poci?gi, które s? hobby pana Seweryna To dla nich g?ów

nie po?wi?ci? miesi?c ?ycia w ekstremalnych warunkach.

Ponadto go?cie bibliotecznej nocy ch?tnie w??czyli si? w rozwi?zywanie zagadek

literackich. Cieszy?y nie tylko poprawne odpowiedzi ale te? nagrody. Atrakcj? wieczo

ru okaza? si? wyst?p zespo?u Echo Lipska, który rozbawi? publiczno?? skeczami

i ?piewem znanych i mniej znanych pie?ni i piosenek. Kolejnym punktem imprezy

bibliotecznej by?a prezentacja w?asnej twórczo?ci uczestników spotkania lub czytanie

wierszy innych autorów. Spotkanie przeci?gn??o si? do pó?nych godzin nocnych, ale
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opuszczaj?cy bibliotek? czytelnicy stwierdzili, ?e czuj? jednak niedosyt. To znak,

u warto organizowa? tego typu spotkania. Ju? dzisiaj planujemy i zapraszamy na kolej

n? c?art? NOC w BlBLIOTECE.

El?bieta Stankiewicz, BPG Zamo?? z s. w Mokrem

Z pi?tku 22 maja na sobot? 23 maja, wzorem ubieg?ego roku, Gminna Bi

blioteka Publiczna i Gminny O?rodek Kultury w Starym Zamo?ciu wspólnie

zorganizowa?y dla dzieci NOC w BIBLIOTECE. Akcja wzorowana jest na

NOCY MUZEÓW, które nieodp?atnie udost?pniaj? swoje zbiory. Biblioteki

natomiast w takie "noce" organizuj? ró?ne akcje promuj?ce bibliotek? i czytel

nictwo w lokalnym ?rodowisku.

Tematem przewodnim tegorocznej, ca?onocnej imprezy by? staro?ytny Egipt.

Wzi??o w niej udzia? trzydzie?cioro dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Na m?odych

czytelników czeka?o wiele ciekawych i zaskakuj?cych atrakcji, poszerzaj?cych ich

wiedz? z zakresu znajomo?ci ?ycia w pa?stwie faraonów. Zacz??o si? o godzinie

1900 powitaniem i krótk? prezentacj? przybli?aj?c? staro?ytny Egipt. Nast?pnie

uczestnicy w grupach, lub indywidualnie zdobywali "talony umiej?tno?ci" roz

wi?zuj?c zadania i uczestnicz?c w konkursach sprawdzaj?cych zdobyt? wiedz?.

Kolejn? atrakcj?, d?ugo wyczekiwan? przez uczestników akcji, by?o poszu

kiwanie w ciemno?ciach skarbu, przy pomocy latarek oraz wskazówek odnaj

dywanych w trakcie poszukiwa?. W czasie tych zada? dzieci spotyka?y ró?ne

"mro??ce krew w ?y?ach" postacie ze staro?ytnego Egiptu takie jak: mumia,

kap?an i wojownik. Poszukiwania owego skarbu zako?czy?y si? sukcesem na

szkolnym placu zabaw. Po powrocie do biblioteki odby? si? pokaz filmu, zwi?

zanego tematycznie z Egiptem. Najwytrwalsi sp?dzili bezsennie ca?? noc, do

momentu zako?czenia imprezy o godzinie 800 rano. Ka?dy uczestnik otrzyma?

certyfikat za ca?onocne rozgrywki.

El?bieta Czarny, GBP w Starym Zamo?ciu

-------- ... <>.---------
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I riI RELACJE

Nowoczesna biblioteka -

nowoczesny bibliotekarz
- I Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów

i Bibliotekarzy

Ka?dy dzie? niesie za sob? co? nowego, cz?sto nieprzewidywalnego. Szybki

rozwój nauki i techniki pokazuje, ?e zarówno jego efektywne wykorzystanie, jak
i ludzkie oczekiwania gwa?townie si? zmieniaj?. Nie ma w?tpliwo?ci, ?e post?p
i rozwój nowych technologii, popyt na szeroko poj?t? informacj? przyczyniaj? si?
do zmian w funkcjonowaniu bibliotek, a tym samym pracy i oczekiwa? wobec bi

bliotekarzy.
Podstawowe zadania bibliotek, jak gromadzenie i ochrona zbiorów oraz kompu

teryzacja s? nieod??czn? cz??ci? dzia?alno?ci biblioteki. Jednak dla bibliotekarza

wspó?praca z czytelnikiem i jako?? jego obs?ugi staje si? jednym z priorytetowych
zada?. Od sposobu przekazania informacji zale?y, czy u?ytkownik wróci do biblio

teki ch?tnie, czy bez obaw poprosi o pomoc kolejny raz. W dzisiejszych czasach,

dost?p do szeroko poj?tej informacji w ka?dej dziedzinie ?ycia jest wyj?tkowo
szybki i ?atwy, a u czytelnika wzrasta ?wiadomo?? jego praw. Czynniki te stymuluj?
konieczno?? stworzenia przez wspó?czesn? bibliotek? wysokiej jako?ci us?ug oraz

mo?liwo?? sp?dzenia przyjemnie wolnego czasu.

Ta nowa sytuacja sta?a si? powodem do zorganizowania I Lubelskiego Forum

Bibliologów, Informatolog?w i Bibliotekarzy, które odby?o si? 19 marca 2015 pod
has?em" Nowoczesna biblioteka -

nowoczesny bibliotekarz ".

G?ównym organizatorem i pomys?odawc? by? Instytut Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa UMCS wraz z Wojewódzk? Bibliotek? Publiczn? im. Hiero

nima ?opaci?skiego w Lublinie, Miejsk? Bibliotek? Publiczn? im. Hieronima ?opa

ci?skiego w Lublinie i Pedagogiczn? Bibliotek? Wojewódzk? im. Komisji Edukacji
Narodowej w Lublinie.

Przedsi?wzi?cie to cieszy?o si? du?ym zainteresowaniem. Wzi??o w nim udzia?

oko?o stu osób reprezentuj?cych biblioteki ró?nego typu: publiczne, szkolne, peda

gogiczne, naukowe, o?rodki informacji i kultury oraz ?rodowisko badaczy ksi??ki
i informacji naukowej z Lublina i Lubelszczyzny. Ilo?? przyby?ych go?ci ?wiadczy?a
o bardzo du?ym zainteresowaniu tematem i wr?cz konieczno?ci? zdobycia wiedzy
o prowadzeniu nowoczesnej biblioteki.

Forum otworzy?y wyst?pienia dyrektorów instytucji organizuj?cych spotkanie:

prof. dr hab. Marii Judy (IINiB UMCS), mgr Renaty Filipiak (MBP w Lublinie)
i mgr Barbary Rzeszutko (PBW w Lublinie).
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W cz??ci plenarnej, prowadzonej przez dr Anit? Has- Tokarz wyst?pi?o sze?ciu

prelegentów. Dr Renata Malesa z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznaw

stwa UMCS, zajmuj?ca si? badaniem roli bibliotek na rynku us?ug informacyjnych
oraz wykorzystaniem nowych technologii w kszta?towaniu wizerunku biblioteki

i bibliotekarza, przedstawi?a referat pt. Marketing partnerski w dzia?alno?ci wspó?

czesnej biblioteki. Wojciech Olchowski, pedagog medialny wspó?pracuj?cy z Urz?
dem Miasta Lublin, wspó?autor projektu "Komunikacja dla integracji" wyg?osi? wy

st?pienie pt. Biblioteka - lokalny o?rodek aktywno?ci spo?ecznej. W swoim wyst?

pieniu zwróci? uwag?, na to, jak wa?na jest komunikacja bibliotekarz-u?ytkownik,

u?ytkownik-bibliotekarz, we wspó?czesnym bibliotekarstwie i jakie ma to znaczenie

dla kszta?towania si? biblioteki w ?rodowisku.

Dwa kolejne referaty zaprezentowali pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. H. ?opaci?skiego w Lublinie. Katarzyna Poleszak z Filii nr 2 przygotowa?a pre

zentacj? pt. Biblioteczny Viral, w której pokaza?a mo?liwo?ci wykorzystania narz?

dzi marketingu wirusowego w promocji czytelnictwa i us?ug bibliotecznych. Grze

gorz Wo?niak, kierownik lubelskiej mediateki w referacie pt. Biblioteka inaczej.
Dzia?ania mediateki BIBLIO omówi? niestandardowe dzia?ania podejmowane przez

placówk?, które s?u?? budowaniu marki i kreowaniu pozytywnego wizerunku.

Kolejni prelegenci przedstawili w swoich wyst?pieniach tematyk? wykorzysta
nia nowoczesnych technologii w praktyce bibliotecznej. Wyst?pienie Macieja Sztorca

z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie dotyczy?o Internetu, jako do

skona?ego narz?dzia promocji bibliotek. Udowodni? swoim s?uchaczom, ?e je?eli nie

ma ci? w sieci, to nie istniejesz.
Z kolei Kamil St?pie? z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

UMCS, którego zainteresowania badawcze oscyluj? wokó? zagadnie? wizualizacji

informacji i funkcjonowania fotografii w przestrzeni sieciowej, zaprezentowa? refe

rat pt. Wyszukiwanie obrazem. Nowoczesne trendy w wyszukiwaniu informacji. By?
to kolejny przyk?ad, w jaki sposób bibliotekarz mo?e wykorzysta? Internet do pracy

z czytelnikiem i jak zach?ci? do ponownych odwiedzin w bibliotece.

Po prezentacji referatów odby?a si? dyskusja, pod has?em Nowoczesna biblioteka

- czyli jaka? O wyznacznikach nowoczesno?ci oraz Nowoczesny bibliotekarz - czyli

jaki? Kompetencje szczególnie po?qdane. Moderatorami panelu dyskusyjnego byli
dr Renata Malesa, mgr Maciej Sztorc i mgr Grzegorz Wo?niak.

Dyskusja dotyczy?a nowoczesno?ci bibliotek, jak promowa? dzia?alno?? nawet

najmniejszej biblioteki i jakie zadania spoczywaj? na pracownikach biblioteki,
a w szczególno?ci osób zajmuj?cych si? promocj?. Przyk?ady dzia?alno?ci lubelskich

bibliotek przedstawianych na Forum spotka?y si? z du?ym zainteresowaniem

uczestników. Wspó?czesna biblioteka powinna wychodzi? naprzeciw czytelnikom,

rezygnuj?c ze stereotypowych zwyczajów i dostosowywa? swoj? dzia?alno?? do

potrzeb wspó?czesnego czytelnika, który oczekuje co? wi?cej ni? tylko wypo?ycza

nie ksi??ek, czy uczestnictwo w nudnych spotkaniach autorskich, na które, nie oszu

kujmy si?, przychodzi coraz mniej osób.
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Takim przyk?adem jest Filia Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. ?opa

emskiego w Lublinie, czy mediateka BIBLIO, których niestandartowe dzia?ania,
ciekawe i ?wie?e pomys?y sprawi?y, ?e nast?pi? bardzo du?y wzrost czytelnictwa,
a zawód bibliotekarza zmieni? swoje stereotypowe miano. Przyk?ady pracy lubel

skich bibliotek dowodz?, ?e dobra promocja, wspó?czesnej biblioteki jest jedyn?

szans? na zaistnienie placówki w ?rodowisku ijej dalszej egzystencji.

Dyskusja obj??a te? umiej?tno?ci i kompetencje nowoczesnego bibliotekarza.

Uczestnicy dyskusji doszli do wniosku, ?e musi on dobrze czu?' si? w ró?norodnych
rolach: powinien by? ekspertem w swojej dziedzinie, mened?erem, negocjatorem,
badaczem, operatorem baz danych, planist?, znawc? technologii informacyjnych
i zasad przedsi?biorczo?ci, a tak?e psychologiem, opiekunem i nauczycielem, ci?gle

otwartym na wiedz? i nowe umiej?tno?ci ucznia i u?ytkownika. I tu wa?ne zadanie

dla instytucji zajmuj?cych si? kszta?ceniem przysz?ych bibliotekarzy. Nowoczesny
bibliotekarz powinien posiada? wszechstronne wykszta?cenie na poziomie uniwersy
teckim oraz posiada? odpowiednie predyspozycje do pracy z ka?dym czytelnikiem,
niezale?nie od wieku, czy stopnia niesprawno?ci.

Na zako?czenie Forum wielokrotnie podkre?lano zasadno?? takich spotka?, któ

re s? doskona?? okazj? do integracji ?rodowiska bibliotekarskiego i umo?liwiaj?

wymian? do?wiadczenia, podkre?lono równie? konieczno?? organizowania w przy

sz?o?ci takich spotka?. Dlatego jesieni? Instytut Informacji Naukowej i Biblioteko

znawstwa UMCS planuje kolejne spotkanie.

Dorota Piasecka, Ksi??nica Zamojska

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

Blisko wiersza
-

warsztaty w ramach 8. Festiwalu Miasto Poezji

(Lublin 25-30 maja 2015 r.)

O?rodek Brama Grodzka - Teatr NN oraz Instytut Filologii Polskiej KUL, to

g?ówni organizatorzy Festiwalu Miasto Poezji, w którym mia?am okazj? uczestniczy?

przez trzy kolejne dni.

Festiwal funkcjonuje od 2008 roku, pod duchowym patronatem Józefa Czechowicza.

On te? patronuje nagrodzie Miasta Poezji - Kamie?, przyznawanej ka?dego roku (nazwa
Kamie? pochodzi od tytu?u pierwszego tomiku wierszy Józefa Czechowicza z 1927 ro

ku). Pierwszym nagrodzonym poet? by? Ryszard Krynicki, w roku bie??cym nagrod?

zdoby? Jacek Podsiad?o.

Lublin ze swoimi tradycjami stanowi doskona?e miejsce do rozmów o poezji, spo

tka? z poetami oraz do wszelkich dzia?a? popularyzuj?cych poezj?. Miejscami spotka?
i zdarze? zwi?zanych z poezj? s? sale uniwersytetów, bibliotek., domów kultury oraz

ulice, parki, przystanki autobusowe, szpitale, szko?y, galerie, kawiarnie i ?wi?tynie.
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Tradycj? Miasta Poezji sta?o si? tatuowanie chodników Lublina tekstami wierszy

oraz tworzenie murali poetyckich.
Charakter spotka? i zdarze? poetyckich podkre?la scenografia tworzona na uli

cach miasta i miejscach do tego przeznaczonych. Na ma?ych uliczkach z kolei funk

cjonuje Ma?e Miasto Poezji, tworzone z my?l? o dzieciach.

W O?rodku Brama Grodzka bije serce Festiwalu. Tutaj maj? miejsce spotkania

z poetami. Go??mi kolejnych edycji byli: Ryszard Krynicki, Julia Hartwig, Piotr

Matywiecki, Marcin ?wietlicki, Andrzej Sosnowski, Pawe? Huelle, Jacek Podsiad?o

i wielu innych.

Tradycj? festiwalu s? spotkania z poezj? w formie tzw. Mieszka? Poezji. Ka?dy

z mieszka?ców, kto wyrazi ochot? na udost?pnienie swojego mieszkania, kreuje we

w?asnym zakresie wydarzenie literackie, zapraszaj?c do wspólnego czytania wierszy

i dyskusji o nich.

Jedn? z ods?on Miasta Poezji by?y warsztaty Blisko wiersza, w których uczestni

czy?am. W ci?gu trzech dni mia?y miejsce spotkania z literatami, krytykami literac

kimi, filologami, wydawcami i oczywi?cie poetami. Brali w nich udzia? biblioteka

rze, uczestnicy DKK, studenci, pocz?tkowi poeci i krytycy oraz przypadkowi ludzie.

Ka?dego dnia, na podstawie tematów przygotowanych przez osoby prowadz?ce,

rozmawiali?my o tym jak tworzone s? wiersze, jak je czyta?, jak o nich pisa?, jak

wiersze czyta poeta, ajak wydawca.
Z wielk? przyjemno?ci? uczestniczy?am w spotkaniu z Krzysztofem Siwczy

kiem, ubieg?orocznym laureatem Nagrody Ko?cieIskich (za poemat Dokqd b?d?),

poet?, krytykiem literackim oraz aktorem (rola Rafa?a Wojaczka w filmie Lecha

Majewskiego z 1999 r.).
Jaros?aw Borowiec, krytyk literacki, przybli?y? nam posta? poetki Krystyny Mi

?ob?dzkiej, podczas wspólnej analizy jej wierszy. Borowiec jest autorem publikacji

o ?yciu i twórczo?ci Mi?ob?dzkiej. Szczególn? uwag? po?wi?cili?my wyj?tkowemu

wydaniu Dwunastu wierszy w kolorze jej autorstwa. Dwana?cie wierszy wydanych

w formie dwunastu kartoników, pozwala na dowoln? kombinacj? zarówno formy jak

i tre?ci. Prowadz?cy poda? uczestnikom warsztatów przyk?ad po??czenia oraz rów

nowagi s?owa i obrazu w ksi??ce Na wysokiej górze, gdzie tekst napisa?a w?a?nie

Krystyna Mi?ob?dzka, ilustracje zrobi?a za? Iwona Chmielewska, jedna z najlep

szych polskich ilustratorek, autorka ksi??ek obrazowych (Oczy).

O sensie ?ycia we wspó?czesnych realiach dyskutowali?my na podstawie wiersza

Czes?awa Mi?osza. Dyskusja odby?a si? z udzia?em Tomasza Kuntza, teoretyka

i krytyka literackiego, pracownika Uniwersytetu Jagiello?skiego.

Niezwyk?? rozmow? o poezji poprowadzili Piotr ?liwi?ski oraz Mariusz Grze

balski. Piotr ?liwi?ski - badacz polskiej poezji wspó?czesnej, od lat przewodnicz?cy

jury Literackiej Nagrody Gdynia, rozmawia? z Mariuszem Grzebalskim -

poet?

i prozaikiem, autorem wielu nagradzanych zbiorów wierszy, redaktorem wydaw

nictwa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz Centrum Animacji Kultury
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w Poznaniu. W dyskusji dotycz?cej interpretacji wierszy Mariusza Grzebalskiego

wzi?li udzia? uczestnicy spotkania oraz poeta Ryszard Krynicki.

Ryszard Krynicki by? te? kolejnym go?? festiwalu. Poeta, t?umacz, wydawca, je
den z najwa?niejszych twórców polskiej poezji wspó?czesnej, laureat wielu nagród

literackich, w tym Nagrody Ko?cielskich oraz w tym roku Nagrody Literackiej im.

Zbigniewa Herberta, od ponad dwudziestu lat prowadzi razem z ?on? Wydawnictwo

AS, specjalizuj?ce si? w wydawaniu ksi??ek poetyckich. Swoje wiersze recytowa?

podczas wieczornego koncertu w Bramie Grodzkiej, przy akompaniamencie zespo?u
Rdze? 2. Atmosfera panuj?ca w Sali Czarnej Teatru NN, by?a niezwyk?a. G??bi do

dawa?a burza i ogromna ulewa, jaka przesz?a w tym czasie nad Lublinem.

Oprócz warsztatów Blisko wiersza mia?y miejsce spotkania, po?wi?cone mi?dzy

innymi poezji kontestacji. Dyskusja na temat tekstów, które brzmi? w muzyce hip

hopowej nosi?a tytu? Wyra?nie wyra? nie: poezja sprzeciwu. Uwie?czeniem tej roz

mowy by? koncert muzyki hip-hopowej.
Podczas spacerów po Lublinie, proponowanych przez organizatorów festiwalu,

wielokrotnie mo?na by?o dostrzec obecno?? poezji w codziennym ?yciu Lublinian

i osób odwiedzaj?cych miasto. Spotkania, w których mia?am przyjemno?? uczestni

czy?, oprócz mo?liwo?ci dyskusji z osobami z ró?nych ?rodowisk by?y dla mnie

wyj?tkowymi wydarzeniami. Pozna?am ludzi, dla których poezja to ?wiat magii,
?wiat gdzie granice nie istniej?, a marzenia staj? si? elementem ?ycia codziennego.

Iwona Proczka, Ksi??nica Zamojska

---------.0.---------
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.1 iii SYLWETKI BIBLIOTEKARZY

Stanis?aw Zyba?a - bibliotekarz Gminnej Biblioteki

Publicznej w Radecznicy w latach 1955 - 1980

Stanis?aw urodzi? si? 6 listopada 1930 roku, zmar? l lutego 2014 roku. Jego dzieci?stwo

i lata szkolne przypada?y na bardzo trudny okres. Czas przed II wojn? ?wiatow? nie by?

?atwy do prze?ycia dla m?odego cz?owieka, który zdany by? na lask? losu, a los nie by?

?yczliwy dla niego. Maj?c niepe?ne 7 lat bardzo chcia? si? uczy? i pój?? do szko?y razem

z rówie?nikami, a?e ... musia? zarobi? sobie na elementarz i przybory szkolne.

W tamten czas w Radecznicy budowano drog? z tzw. "kocich ?bów", tj. du?ych
i drobnych g?azów - kamieni. Starszy o 2 lata kolega Stanis?awa znaj?c jego problem

poszed? wraz z nim do majstra, kierownika tej budowy, przedstawi? problem i wyja?ni?,

?e ten m?odszy kolega potrzebuje pieni?dzy na zakup elementarza i przybory szkolne do

klasy l szko?y podstawowej - kwota 2 z?ote 10 groszy. Pro?ba zosta?a wys?uchana i obaj

ch?opcy nast?pnego dnia poszli do pracy. Starszy kolega nosi? troszk? wi?ksze g?azy,
a m?odszy mniejsze, a nawet malutkie, bo tymi malutkimi g?azikami wype?niane by?y
luki znajduj?ce si? pomi?dzy du?ymi g?azami. Tak pracowa? przez okres wakacyjny - ile

godzin, dni czy tygodni w swoich wspomnieniach nie okre?li?. Pod koniec wakacji

otrzyma? zap?at? za prac?. Ksi??ka zosta?a kupiona, ale ju? na przybory zabrak?o

pieni?dzy. Trzeba by?o znów poszuka? pracy
-

tym razem te? uda?o si? zdoby? pieni?dze,

Za zbieranie zió? (sporysz, b?awat), aptekarz B?czkowski solidnie zap?aci?. Rado?ci nie

by?o ko?ca, ?e b?dzie uczniem, ?e nie b?dzie ju? w domu na ?wie?o wybielonej ?cianie

rysowa? liter, podpatrzonych z gazety lub z kartki wyrwanej z jakiej? ksi??ki. B?dzie

móg? pisa? w kajecie - zeszycie. Tak, jak by?a ch?? wielka pój?? do szko?y, tak te?

i uczy? si? by?a ch??.
W klasie I wszystko dla niego by?o ?atwe. W II klasie pojawi? si? problem

z rachunkami, natomiast z j?zykiem polskim radzi? sobie ?wietnie, do tego stopnia, ?e

pani nauczycielka z klas starszych (IV, V) przychodzi?a po niego do klasy I I by pokaza?
uczniom jak dziecko w kl. II pi?knie i bezb??dnie czyta ka?dy tekst w ksi??ce z klasy IV

i V. W klasie III dopad?a go choroba - zapalenie p?uc, ale dotrwa? do ko?ca roku

szkolnego i zda? do klasy IV.

W czas wojny edukacja zosta?a przerwana, by zarobi? na swoje utrzymanie musia?

i?? do pracy, do ludzi zamo?nych by prze?y? ten pod?y czas.

W swoich wspomnieniach (7 zeszytów 100 kartkowych A4), które napisa? w czasie,

kiedy pracowa? jeszcze w bibliotece i pó?niej b?d?c na emeryturze opisa? ca?? histori?

swojego ?ycia odk?d si?gn?? pami?ci? (a pami?? mia? bardzo dobr? do ko?ca ?ycia).

Swoje doznania i prze?ycia z czasów okupacji niejako "uzupe?ni?" wspomnieniami

innych, starszych od siebie osób. Tamten czas by? nieludzki dla ka?dego, a szczególnie
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dla dziecka i to dla dziecka, które cz?sto samo o sobie musia?o decydowa?. Rok 1939

i 1940 by? przykry z powodu braku zaj?? szkolnych i ci??kiej pracy zarobkowej poza

domem, bez odpoczynku, bez wytchnienia. W roku 1941 pojecha? do pracy do

Bia?obrzegów k/Zamo?cia, do potomków by?ych kolonistów niemieckich o nazwisku

Fr. Szpringer - tam pracowa? od pocz?tku kwietnia do ko?ca listopada (230 dni) jako
pastuch, bo by? za ma?y by pracowa? jako parobek. Pojecha?a te? z nim jego ciotka jako
s?u??ca, w ten sposób unikn?li wywozu do Niemiec na przymusowe roboty, bo byli
lud?mi bezrolnymi.

Daleko od domu i od babci, która go cz??ciowo wychowywa?a, obcy ludzie, obce

miejsce zamieszkania. Cierpia? g?ód i zimno, spa? w stajni razem ze stajennym
parobkiem, o czym cz?sto wspomina? w swoim ?yciu, ale nie narzeka? na nikogo, ani na

swój los. W Bia?obrzegach spotka? si? z ?o?nierzami Wermachtu, którzy stacjonowali
u kolonistów. Nauczy? si? i przyswoi? sobie du?o s?ów z j?zyka niemieckiego, a to

w przysz?o?ci by?o mu pomoc? w wielu ró?nych ?yciowych sytuacjach okupacyjnej
rzeczywisto?ci.

Lata 1942 - 44 by?y dla niego czasem ci??kiej pracy zarobkowej, by jako? prze?y?
okres wojny. Po wyzwoleniu, w latach 1945 - 47 pracowa? w Radecznicy jako robotnik

ogrodowy u Ojców Bernardynów. Tam wiele si? nauczy?. By? ciekawy jak szczepi si?
drzewa owocowe, hoduje króliki. Piel?gnacja ogrodu i kwiatów by?a dla niego dobr?
szko?? ?ycia, co w przysz?o?ci zaowocowa?o wieloma nowatorskimi rozwi?zaniami
w naszym ogródku dzia?kowym. Pracuj?c w ogrodzie klasztornym spotyka? uczniów

z Prywatnego Gimnazjum i Liceum 00 Bernardynów. Niektórzy z nich pomagali mu

uko?czy? szko?? podstawow? (wypo?yczaj?c mu m.in. ksi??ki i podr?czniki). Po tym
czasie wyjecha? na Ziemie Odzyskane, by tam podj?? prac? zarobkow?. Marzenia

o szkole ?redniej zosta?y odsuni?te na plan dalszy. W Fabryce Maszyn Rolniczych
"Warfama" w Dobrym Mie?cie zosta? zatrudniony przy ci?ciu desek. Chwila nieuwagi
i ... pi?a uszkodzi?a mu 2 palce u prawej r?ki. Wydawa?o mu si? ?e, ?wiat si? zawali?.

Jednak cierpliwo?? si? op?aci?a. Mimo niesprawnej d?oni ?wietnie sobie radzi?

z czynno?ci? pisania. A pisa? du?o, r?cznie i na maszynie, zw?aszcza w latach 1951 -

1954, kiedy pracowa? jako referent wojskowy i meldunkowy w gromadzkich radach na

terenie gminy Radecznica oraz na poczcie.

By?a jesie? 1955 roku. Stanis?aw przyszed? do biblioteki. Pracowa?a w niej wówczas

pani Cieplak, która z powodu rodzinnych trudno?ci (musia?a opiekowa? si? dzie?mi)
zamierza?a zrezygnowa? z posady. Zapytano wi?c czy mo?e chcia?by on podj?? prac?

bibliotekarza. W pierwszej chwili zaniemówi? z wra?enia, bo przecie? by?o to jego
najwi?kszym marzeniem. Za kilka dni nast?pi?o komisyjne przekazanie ksi?gozbioru
i odt?d pracy w bibliotece po?wieci? ca?? swoj? energi? i czas. Biblioteka w Radecznicy
by?a pewnie placówk? wiod?ca w powiecie, skoro przyje?d?ali tu bibliotekarze

z ró?nych miejscowo?ci, by zobaczy? co on robi. Dyrektor biblioteki powiatowej pan

Borowski oraz instruktorki - panie M?drys i Rajska tak?e wysoko oceniali jego prac?.

Taka szcz??liwa karta trwa?a do okresu, kiedy pa?stwo zacz??o si? zmienia?.

Transformacja pa?stwa i ustroju odwróci?a jego kart?. Nie poradzi? sobie ze stresem.
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Nast?pi?a komplikacja zdrowotna, zawa? serca jeden po drugim. D?ugie leczenie, a wreszcie

diagnoza lekarza prowadz?cego jak i orzecznika ZUS, ?e musi przej?? na rent? chorobow?
(rok 1980). Prze?y? to równie? bardzo bole?nie. B?d?c na rencie wci?? tworzy?, pisz?c m.in.

Kronik? Gminy Radecznica. W tomie pierwszym zamie?ci? informacje i dokumenty
obrazuj?ce najdawniejsz? przesz?o?? Radecznicy, a pierwsze informacje o istnieniu tej
miejscowo?ci si?gaj? 1300 lat p. n. e. Kronika to wielkie bogactwo wiedzy, z której
korzystaj? wszyscy

- dzieci i m?odzie? szkolna, m?odzie? akademicka a nawet doktoranci.

Je?eli kto? chcia? wiedzie? jeszcze wi?cej ni? zosta?o opisane, to przychodzi? do nas do

domu na wyk?ady (jak to uj?? jeden ze studentów Wydzia?u Antropologii Kultury
i Etnografii Uniwersytetu Warszawskiego). Studenci, którzy odwiedzali nas w domu byli
zadziwieni precyzj? i wnikliwo?ci? uzyskiwanych informacji. Jeden ze studentów zapyta?

wprost, gdzie i kiedy Stanis?aw ko?czy? studia. Dowiedzia? si?, ?e ma uko?czone tylko
liceum ogólnokszta?c?ce i nie móg? nadziwi? si? jego ciekawo?ci, która pozwoli?a mu

posi??? tak ogromn? wiedz?.
M?? mój by? zawsze otwarty na ludzi i ich pro?b?. By? szcz??liwy, ?e jeszcze mo?e im

s?u?y? sw? wiedz?, podobnie jak w czasach gdy pracowa? w bibliotece. Jak ju?

wspomnia?am, w swojej pracy nigdy niczego nie zaniedba?, zarówno zawodowo jak
i prywatnie. Zawsze dok?adny i perfekcyjny, niestrudzony w zbieraniu informacji.

Pisz?c wspomnienia opisa? swoje dzieci?stwo, prze?ycia z okresu wojny, okrucie?stwo

i mordowanie ludzi, szczególnie ludno?ci ?ydowskiej. By? ?wiadkiem tragicznej ?mierci

kole?anki dzieci?cych zabaw - Ra?li i jej matki, które zosta?y zastrzelone. Ten widok

pozosta? mu w pami?ci na ca?e ?ycie. Widzia? i opisa? równie? inne okrucie?stwa

pope?nione na niewinnych ludziach; rozpacz dzieci oddzielonych od rodziców, ka?dy
wywieziony w ró?ne strony, cierpienie ludzi, strach przed utrat? ?ycia swojego i bliskich,

po?ar domu rodzinnego podczas po?ogi Radecznicy 25 lipca 1944 roku. To ci?gn??o si? za

nim ca?e lata. l 700 dni okupacji to jeden wielki koszmar dla dziecka.

Nie trac?c czasu pisa?, pisa?, tworzy?. Wszystkie pozycje pisane r?cznie i na maszynie

podam na ko?cu tej historii. Pisa?, tworzy?, rze?bi? ro?ne stworki, ptaki - bociany, uprawia?

korzenioplastyk?. Wyczarowa? zawsze co? interesuj?cego z korzeni zwisaj?cych czasem

bez?adnie w lesie. W domu nadawa? mu kszta?t, który zachwyca? i zawsze zachwyca
ogl?daj?cych, ajest tego du?o w zbiorach domowych i rodzinnych.

Oprócz rze?b, korzenioplastyki i pisania mia? jeszcze inne ciekawe zainteresowania -

zbiera? ró?ne archeologiczne narz?dzia i naczynia, groty, no?e z krzemienia wo?y? ski ego,

które przekaza? do Muzeum Ziemi w Warszawie. W kopalni piaskowca w ?elebsku znalaz?

ciekawe muszelki. Swoje pó?ki ma w Archiwum Pa?stwowym w Warszawie, Lublinie,

Zamo?ciu, a tak?e w muzeach (Warszawa, Zamo??, Lublin). Zbiera? równie? wojskowe

pami?tki: orze?ki, guziki, gilzy po pociskach, to wszystko by?o dla niego historycznie
warto?ciowe. Bardzo ciekawe dokumenty znaleziono podczas likwidacji budynku starego

Urz?du Gminy w Radecznicy. Budynek zosta? rozebrany, a na jego miejsce powsta? nowy,

Wszystko co by?o jego strychu, uda?o si? ocali?, a wiele z tego przekazane zosta?o do

Archiwum w Zamo?ciu (przechowywane s? pod nazw?: Zbiór akt Stanis?awa Zyba?y
regionalisty 1864-1966; zesp. nr 1092).

Nieub?agalnie nadesz?a staro??. Stanis?aw wi?kszo?? czasu sp?dzaj w domu i pisa?

nast?pne tomy Kroniki Gminy Radecznica. W naszej gminie jest 19 wsi, ka?da z nich

dosta?a swoj? metryk?, w miar? mo?liwo?ci uzyskania informacji o jej za?o?eniu
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i nazwie, wszystkie teksty poparte zosta?y fotografiami. To dla mieszka?ców

poszczególnych wsi by?o i jest ciekawe. Kronika nadaj jest pisana, ale od 2010 roku

przez nasz? starsz? córk? Laur?.
Stanis?aw równie? bardzo du?o czyta?. Kupowali?my ro?ne czasopisma: Focus,

Polityka, Newsweek; Rzeczpospolita. Czyta? ca?ymi dniami, rozmawia? te? z lud?mi,

którzy chcieli korzysta? z ?ywej historii. Wizyty Rabinistycznej Komisji ds. Cmentarzy

?ydowskich w Polsce by?y cz?ste i bardzo dyskusyjne. Którego? dnia nasza córka Laura

zaproponowa?a mu by poogl?da? (w komputerze) ciekawe miejsca na Ziemi. Przy tej

okazji znalaz? jeszcze co? ciekawszego - Program ?wiadomej Donacji. Od tej pory wci??
o tym my?la? i pyta? nas o zgod? ?eby móg? zosta? donatorem. Po pewnych oporach
z naszej strony w ko?cu zgodzi?y?my si? i w maju 2009 roku sporz?dzi? akt notarialny

donacji. By? szcz??liwy, mówi?, ?e przez ca?e ?ycie prywatne i zawodowe s?u?y? nauce,

to niech po ?mierci jego cia?o te? jej pos?u?y. By? przy tym zaniepokojony, czy aby tej

zgody na nas nie wymusi?. Otrzyma? wi?c zapewnienie, ?e skoro jest taka jego wola to

nam pozostaje si? z ni? zgodzi?. Spodziewali?my si? te? ró?nych reakcji ?rodowiska i jak

si? okaza?o musieli?my si? z tym zmierzy?. Dzi? to ju? jednak przesz?a cze?? problemu.
Po dokonaniu wszystkich formalno?ci odno?nie podarowania swojego cia?a

Uniwersytetowi Medycznemu w Lublinie, prof. Katedry Anatomii Prawid?owej
Cz?owieka Ryszard Maciejewski przys?a? podzi?kowanie - Medal Wdzi?czno?ci Po tym

czasie mój m?? jakby powoli zacz?? przygotowywa? si? do odej?cia. Jego sposób

my?lenia i zachowanie sta?y si? inne ni? dotychczas. Napisa? te? wiersz w tym temacie:

Zanim odejd?
Po?ó?cie mnie tam, gaiki cieniste, stoki ukwiecone

gdzie cisza i ciszagdzie Martyniak i S?kalski le?eli

gdy im wra?a kula wsz?dzie w ka?d? stron?

i wiatru nie b?dzie

tylko oddech lekki

?ycie odebra?a

po?ó?cie mnie tam

i tak b?dzie pi?knieniech sobie pole??

poprzez wieczne wieki.a pó?niej pod r?k? z nimi

zbratany dziejami

pójd? hen w za?wiaty

pomi?dzy gwiazdami

Od czasu do czasu

jak dot?d bywa?o
kto? do mnie do??czy

... spotka si? z Zybal?

opowie solennie

hen, hen daleko

poza Mleczn? Drog?
na Siódmy Kontynent
bo tam dotrze? mog?

co tam w Radecznicy
a ja to zapisz?

gdzie przestrze? rozleg?a
s?oneczno?? z?ocista

strumyki perliste i ziele? soczysta

w Kosmicznej Kronice

25. 06. 2009.

Dzisiaj czytam ten wiersz ze ?zami w oczach. Czekam te? na wiadomo??

o pogrzebie, który zorganizuje Lubelski Uniwersytet Medyczny.
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2014 roku przy pomocy pa? bibliotekarek - Zofii Syka?y i Bo?eny Lig?j odby?a si?

w Bibliotece w Radecznicy promocja jego ksi??ki Co? nieco? o wodzie w Radecznicy

Przy okazji nie zabrak?o wspomnie? o jego ?yciu i ca?ej twórczo?ci. Opraw? spotkania

stanowi?a prezentacja prac plastycznych (rze?by, korzenioplastyka) oraz maszynopisy

i r?kopisy jego utworów. Czytelnicy robili zdj?cia, by upami?tni? t? szczególn? dla

wszystkich chwil?, a nasza druga córka Gertruda odczyta?a swój wiersz napisany dla

Stanis?awa Dla Mojego Taty.

wykaz prac Stanis?awa Zyba?y od 1974 roku:

1. Bernardyni w Radecznicy 1947, formatA5 (maszynopis), s. 30,

2. Kronika Gminy Radecznica, t.l i 2. 1975, format A3,

3. Orkiestra D?ta Zaburze. 1976, format A4 (maszynopis), s. 100,

4. O Kó?kach Rolniczych Gminy Radecznica. 1977, format A4 (maszynopis),

5. Ochotnicza Stra? Po?arna w Zak?odziu. 1978, format A4 (maszynopis),

6. Dziejba szkolna. 1978, format A4 (r?kopis), s. 60,

7. O radecznickim lecznictwie. 1978, format A4 (maszynopis),

8.' Kó?ko Rolnicze w Radecznicy 1979, format A5, s. 12,

9. O[chotnicza} S[tra?} p[o?arna} Zak?odzie. 1979, formatA5, s. 10,

lO. OSP Dzielce. Format A5 (maszynopis), s. 10,

11. OSP Radecznica. Format A5 (maszynopis), s. 18,

12. OSP Latyczyn. 1986, formatA5 (maszynopis), s. 12,

13. OSP i wie? Latyczyn. 1986, format A4 (maszynopis),

14. Organizatorzy stra?actwa po?arniczego i naczelnicy Stra?y w Radecznicy. 1998,

format A5 (r?kopis), s. 30,

15. Ochotnicza Stra? Po?arna w Radecznicy 1929. 1998, format A4 (r?kopis) s. 248,

16. Ochotnicza Stra? Po?arna HI spódniczkach. 1999, format A5 (r?kopis) s. 78,

17. Henryk Wa?niewski. 1999, format A5 (r?kopis), s. 16,

18. Bogdan Strusi?ski. 1999, formatA5 (r?kopis), s.18,

19. Gustaw Bqczkowski. 1999, format A5 (r?kopis), s. 22,

20. Pawe? Hrycuniak. 1999, format A5 (r?kopis), s. 18,

21. Stanis?aw Bracha. 1999, format A5 (r?kopis), s. 22,

22. Fotograficy w Radecznicy 1918 i dalej. 1999, format A5 (r?kopis), s. 26,

23. So?tys (Stanis?aw Jasi?ski). 2000, format A5 (maszynopis), s. 20,

24. M?yn w Radecznicy. 2000, format A5 (r?kopis), s. 46,

25. ?ydzi. 2001, format A5 (r?kopis), s. 32,

26. Bebecanci. [Opowie?? jak w okresie okupacji z dzieci?cych oddzia?ów tworzy?a

si? armia le?na - partyzanci]. 2002, format A4 (r?kopis), s. 98,

27. Karol Maksymilian Han! 2002, format A4 (r?kopis), s. 24,

28. Jan K?odnicki. 2004, format A5, s. 20,

29. Czes?aw Ruci?ski. 2004, formatA5, s. 20,

30. Radecznica - przewodnik turystyczny 2004, format A4 (maszynopis), s. 60,

praca opublikowana: Marianna Zyba?a, Stanis?aw Rozwar Zyba?a. Tak Ci?

widz? Radecznico. Radecznica, 2013,
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31. Powstanie radecznickie (opis akcji odwetowa, w wyniku której Niemcy spalili

Radecznic?),
32. S?ownik nie tylko biograficzny,
33. Szymon Tkacz - ciekawa historia o objawieniu ?w. Antoniego w Radecznicy i co

z tego wynik?o.
34. Ulice Radecznicy. Szczebrzeszyn 2015 (praca wydana po?miertnie),
35. Wac?aw P?onka - ksiqdz kapelan 1 i 11 konspiracji.

Publikacje przygotowane wspólnie z Regin? Smoter-Grzeszkiewicz:

I. Dzieje gminy Radecznica. Zamo?? 2006

2. Rzeczpospolita Radecznicka (wrzesie? 1939 -lipiec 1944). Lublin 2007,

3. Prawos?awni i grekokatolicy na terenie gminy Radecznica. Szczebrzeszyn 2009

postscriptum

Pisz?c te wspomnienia nie zmierza?am ukazywa? mojego m??a jako bohatera, ale

nie mog?am pomin?? faktów z ?ycia Stanis?awa, które ?wiadcz? o jego niezwyk?o?ci.

Prze?yli?my razem 57 lat 3 miesi?ce i 10 dni. W ka?dym kierunku naszego ?ycia by?o
nam zawsze po drodze. Fakty zawarte w tej historii s? prawdziwe, zaczerpni?te ze

wspomnie?. To co napisa?am jest moim podzi?kowaniem dla niego za wspólne, pi?kne

?ycie.

Marianna Zyba?a, Radecznica

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

57



I ri1 POMOCE METODYCZNE

Introligatornia - klinika ksi??ek
scenariusz wystawy

cele:

- zaakcentowanie obchodów ?wiatowego Dnia Ksi??ki i Praw Autorskich,
- zaprezentowanie czytelnikom warsztatu pracy introligatora oraz przybli?enie tech-

nik i sposobów ratowania zniszczonych ksi??ek,
- zach?cenie m?odych ludzi do kszta?cenia si? w zawodzie introligatora,

Wystawa mia?a miejsce w Oddzia?u dla Dzieci i M?odzie?y Ksi??nicy Zamoj

skiej w dniach 8 kwietnia - 30 maja 2015 r. Przygotowana zosta?a przez Oddzia? dla

Dzieci i M?odzie?y przy udziale introligatora Ksi??nicy Zamojskiej Marka Sad?o,

który udost?pni? narz?dzia i materia?y introligatorskie, b?d?ce na wyposa?eniu pra

cowni introligatorskiej oraz eksponaty prywatne. Niektóre z nich to zabytki pocho

dz?ce z okresu mi?dzywojennego, a pozyskane zosta?y przez M. Sad?o od znanego

zamojskiego introligatora Bazylego Gryszczuka. Materia? wystawienniczy podzielo
no na dzia?y i wyeksponowano w gablotach, anty ramach i na parapetach okiennych.

W dziale I zaprezentowano liczne narz?dzia i przyrz?dy introligatorskie, w tym:

t?oczki-stemple s?u??ce do dekoracji ca?ej oprawy ksi??ki, ornamenty p?askie s?u??

ce do dekoracji ok?adek i opraw, linia?y mosi??ne pomocne przy podkre?laniu tytu?u

ksi??ki, linia?y o?owiane ozdobne wykorzystywane do zdobienia ok?adek i grzbie
tów ksi??ek, kostk? introligatorsk? s?u??ca do przecierania, wciskania papieru lub

p?ótna we wg??bienia, liniaki stosowane do dekoracji opraw, no?yce zwyk?e, m?otek

introligatorski, ig?y introligatorskie, szpilorek. Zbiory uzupe?niono tak?e o fotografie

narz?dzi nie prezentowanych na wystawie, a by?y to g?adziki do skóry s?u??ce do

wyg?adzania i polerowania skóry, kamie? litograficzny do cieniowania skór, rolki do

t?oczenia i z?ocenia linii prostych na ok?adkach i oprawach oraz kocio?ek do roz

puszczania kleju kostnego.
W dziale II pokazano ró?nego rodzaju czcionki drukarskie wykorzystywane do

wykonywania nadruków, tytu?ów ksi??ek i czasopism, np. czcionk? Rex, czcionk?

Baccarat, Paneurop? 60 pkt (czcionka o najwi?kszym kroju) oraz Moden? 12 pkt

(czcionka o najmniejszym kroju). Zaprezentowano równie? wierszowniki s?u??ce do

uchwycenia zestawu czcionek tworz?cych, np. tytu? ksi??ki.
W dziale [II zaprezentowano materia?y introligatorskie: p?ótna, okleiny, tektury,

kartony, ró?nego rodzaju papier marmurek i papier szary, bibu?? japo?sk? do reperacji

starodruków, kolorowe folie do z?oce?, kawa?ki skór naturalnych oraz ekologicznych

stosowanych do wykonywania opraw, nici, kapita?ki, tasiemki, sznurki ozdobne oraz

klej introligatorski.
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W dziale IV uwidoczniono na fotografiach urz?dzenia i maszyny stanowi?ce ty

powe wyposa?enie pracowni introligatorskiej: zszywark? do szycia drutem np. ze

szytów, bloków - grzbietowo i czo?owo, gilotyn? jednono?ow? stosowan? do obci

nania bloków ksi??ek, czasopism oraz ci?cia papieru na wymiar, gilotyn? introliga

torsk? r?czn? wykorzystywan? do przycinania papieru, tektury, oklein, skóry, intro

ligatorsk? prask? drukarsk? stosowan? do prasowania ksi??ek, opraw i lu?nych sk?a

dów.

W dziele V, równie? poprzez fotografie, przybli?ono czytelnikom zabytkowe

oprawy ksi??ek znajduj?cych si? w bibliotecznym depozycie, m.in. Louisa Figuiera
Les merveilles de la science ou desceiptioin populaire des inventions modernes

z roku 1867, Jacquesa Robbe'sa Methode Pour Apprendre facilement La Geogra

phie z roku 1695, dzie?o teologiczne Gregora Kimpflera Theologiae Moralis wydane
w roku 1735 oraz Tukidydesa Thoukydidou Oloru, peri tou Peloponnesiakou pole
mou biblia okto z roku 1594.

Materia? ekspozycyjny uzupe?nia?y ksi??ki znajduj?ce si? w zbiorach w?asnych
biblioteki, tj. egzemplarze z ozdobnymi ok?adkami, z?oceniami, ornamentami, na

ro?nikami, ksi??ki w oprawach ze skóry ekologicznej i naturalnej oraz ksi??ki
w oprawach introligatorskich, wykonanych w pracowni konserwatorskiej biblioteki

w czasie jej wieloletniej dzia?alno?ci. Zaprezentowano równie? oprawione roczniki

czasopisma.

Joanna Ko?tun, Marek Sad?o, Ksi??nica Zamojska

---------.0. ?--------

Rocznice literackie 2016

-wybór -

STYCZE?

4.01 75 rocz. ?mo - HENRl BERGSON (1859-1941), fr. pisarz i filozof; 1927 - Na-

grodaNobla
4.01 5 rocz. ?mo - ZOFIA BYSTRZYCKA (1922-2011), pol. pisarka
4.0 I 5 rocz. ?mo - JERZY S. SITO (1934-2011), pol. poeta, eseista i t?umacz

6.0 l 15 rocz. ?mo - MICHA? RUSINEK (1904-2001 ), pol. pisarz, poeta
10.01 65 rocz. ?mo - SINCLAIR LEWIS (1885-J951), pisarz amer.; 1930 - Na

grodaNobla
10.01 30 rocz. ?mo - JAROSLAV SEIFERT (1901-1986), czes.; 1984 - Nagroda No-

bla; 23.09 - 115 rocz. ur.

]2.01 15 rocz. ?mo - ALEKSANDER BOCHE?SKI (1904-200]), pol. pisarz
l3.0 I 75 rocz. ?mo - JAMES JOYCE (1882-1941), irl. pisarz pisz?cy w j?z. ang.

14.01 130 rocz. ur. - HUGH LOFTlNG (1886-1947), bryt. autor literatury dzieci?cej
15.01 125 rocz. ur. - OSIP MANDELSZTAM (1891-1938), ros. poeta i prozaik
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80 rocz. ?mo - RUDYARD KIPLING (1865-1936)
-

ang. prozaik i poeta; 1907

- Nagroda Nobla

18.01

10 rocz. ?mo - JAN TWARDOWSKI (1915-2006), pol. poeta, ksi?dz18.01

28:01

29.01

20 rocz. ?mo - IOSIF BRODSKI (1940-1996), pisarz ros.; 1987 -

Nagroda Nobla

150 rocz. ur. - ROMA IN ROLLAND (1866-1944), fr. pisarz; 1915 - Na

groda Nobla

85 rocz. Uf. - W?ODZIMIERZ SCIS?OWSKI (1931-1994), pol. autor utwo

rów dla dzieci i m?odzie?y, satyryk

29.01

60 rocz. ?mo - ALAN ALEXANDER MILNE (1882-1956), ang. pisarz, autor

ksi??ek dla dzieci

31.01

LUTY

6.02 110 rocz. ur. - JADWIGA KORCZAKOWSKA (1906-1994), pol. pisarka,

autorka ksi??ek dla dzieci

100 rocz. Uf. - SEWERYNA SZMAGLEWSKA (1916-1992), pisarka pol.,

autorka utworów dla m?odzie?y

11.02

50 rocz. ?mo - STANIS?AW MACKIEWICZ "Caf' (1896-1966), pol. pisarz,

eseista, publicysta; 18.12 - 120 rocz. ur.

18.02

85 rocz. ur. - TONI MORRISON (1931), pisarka amer.; 1993 - Nagroda Nobla

65 rocz. ur. - ANDRE GIDE (1869-1951), pisarz fr.; 1974 - Nagroda Nobla

18.02

19.02

20.02

24.02

28.02

28.02

10 rocz. ?mo - LUCJAN WOLANOWSKI (1920-2006), pol. pisarz, reporter

75 rocz. ?mo - EMIL ZEGAD?OWICZ (1888-1941), pol. poeta, prozaik

100 rocz. ?mo - HENRY JAMES (1843-1916), amer.-bryt. pisarz
40 rocz. ?mo - JÓZEF WITTLIN (1896-1976), pol. poeta, prozaik

MARZEC

5.03 50 rocz. ?mo - ANNA ACHMATOWA (1889-1966), ros. poetka
12.03 85 rocz. ur. - JÓZEF TISCHNER (1931-2000), pol. ksi?dz, filozof, pisarz
14.03 85 rocz. Uf. - ANNA STRO? SKA (1931-2007), pol. pisarka, reporterka
18.03 20 rocz. ?mo - ODISEAS ELITIS (1911-1996), gr. poeta; 1979 - Nagroda No-

bla; 2.11 - 105 rocz. Uf.

23.03 85 rocz. ur. - JERZY KRZYSZTO? (1931-982), pol. pisarz, dramaturg
23.03 135 rocz. ur. - ROGER MARTIN DU GARD (1881-1958), pisarz fr.; 1937 -

Nagroda Nobla

90 rocz. ur. - DAR?O FO (1926), w?. dramatopisarz, re?yser; 1997 - Nagroda Nobla

10 rocz. ?mo - LES?A W M. BARTELSKI (1920-2006), pol. pisarz

24.03

27.03

27.03

28.03

29.03

10 rocz. ?mo - STANIS?AW LEM (1921-2006), pol. pisarz; 12.09 - 95 rocz. ur.

75 rocz. ?mo - VIRGINIA WOOLF (1882-1941), pisarka ang.

5 rocz. ?mo - EWA NOWACKA (1934-2011), pol. pisarka

KWIECIE?

3.04 25 rocz. ?mo - GRAHAM GREENE (1904-1991), ang. pisarz i dramaturg
3.04 5 rocz. ?mo - MARIAN PANKOWSKI (1919-2011), pol. prozaik, dramaturg
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25 rocz. ?mo - MAX FRISCH (1911-1991), szwaje. pisarz, dramaturg; 15.05-

105 rocz. Uf.

4.04

85 rocz. ?mo - ERIK AXEL KARLFELDT, szwedz. poeta (1864-1931),1931 -

8.04

Nagroda Nobla

25 rocz. ?mo - ADOLF LEKKI (1923-1991), pol. pisarz, autor utworów dla10.04

dzieci i m?odzie?y
110 rocz. ur. - SAMUEL BECKETT (1906-1989), irl. dramaturg, prozaik13.04

i eseista; 1969 - Nagroda Nobla

100 rocz. Uf. - WOJCIECH ?UKROWSKI (1916-2000), pol. prozaik, autor14.04

ksi??ek dla dzieci i m?odzie?y
85 rocz. ur. - TOMAS TRANSTROMER (1931-2015), szwedz. poeta, pisarz

i t?umacz; 201 1 - Nagroda Nobla

15.04

220 rocz. Uf. - STANIS?AW JACHOWICZ (J 796-1857), pol. bajkopisarz,

pedagog, autor utworów dla dzieci

17.04

30 rocz. ?mo - MARIA WARDASÓWNA (1907-1986), pisarka pol., autorka

utworów dla dzieci i m?odzie?y

17.04

200 rocz. ur. - CHARLOTTE BRONTE (1816-1855), ang. pisarka21.04

23.04 400 rocz. ?mo - MlGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (1547-1616),

pisarz hiszp.
400 rocz. ?mo - WILLIAM SZEKSPIR (1564-1616), ang. dramatopisarz

10 rocz. ?mo - JANUSZ WOLNIEWlCZ (1929-2006), pol. pisarz
23.04

27.04

MAJ

3.05

7.05

9.05

25 rocz. ?mo - JERZY KOSI?SKI (1933-1991), pisarz amer. poch. pol.

50 rocz. ?mo - STANIS?A W JERZY LEC (1909-1966), pol. poeta, satyryk

10 rocz. ?mo - JERZY TADEUSZ FICOWSKI (1924-2006), pol. poeta, prozaik

30 rocz. ?mo - ANNA KAMIE?SKA (1920-1986), pol. poetka, autorka utwo

rów dla dzieci i m?odzie?y

10.05

100 rocz. Uf. - CAMJLO JOSE CELA (1916-2002), hiszp. prozaik; 1989 - Na-
11.05

grodaNobla
100 rocz. ?mo - SZOLEM ALEJCHEM (1859-1916), pisarz ?yd.13.05

13.05

14.05

15 rocz. ?mo - PAWE? HERTZ (1918-2001), pol. pisarz, poeta, t?umacz

10 rocz. ?mo - MAGDA LEJA (1935-2006), pol. pisarka, autorka utworów

dla dzieci

125 rocz. ur. - MICHAI? BU?HAKOW (1891-1940), ros. pisarz15.05

19.05 45 rocz. ?mo - CZES?AW JANCZARSKI (1911-1971), pol. pisarz i poeta;

2.09 - 105 rocz. Uf.

175 rocz. ?mo - JULIAN URSYN NIEMCEWICZ (1757-1841), pol. drama-21.05

turg, powie?ciopisarz, poeta i pami?tnikarz
125 rocz. Uf. - PAR LAGERKVIST (1891-1974), szwedz. poeta, prozaik, dra

matopisarz; 195 I - Nagroda Nobla

23.05
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CZERWIEC

6.06 70 rocz. ?mo - GERHART HAUPTMANN (1862-1946), niem. dramaturg

i powie?ciopisarz; 1912 - Nagroda Nobla

175 rocz. ur. - ELIZA ORZESZKOWA (1841-1910), pol. pisarka6.06

8.06

14.06

18.06

22.06

27.06

60 rocz. ?mo - JAN LECHO? (1899-1956), pol. poeta, prozaik, krytyk

30 rocz. ?mo - JORGE LUIS BORGES (1899-1986), argent. pisarz, poeta

80 rocz. ?mo - MAKSIM GORKI (1868-19360), ros. pisarz i publicysta

90 rocz. ur. - TADEUSZ KONWICKI (1926-2015), pol. prozaik

15 rocz. ?mo - TOVE JANSSON (1914-2001), pisarka fi?ska tworz?ca w j?z.

szwedz., autorka utworów dla m?odzie?y

30.06 105 rocz. ur. - CZES?AW MI?OSZ (1911-2004), pol. poeta; 1980 - Nagro-

daNobla

LIPIEC

2.07

2.07

50 rocz. ?mo - JAN BRZECHWA (1898-1966), pol. poeta

55 rocz. ?mo - ERNEST HEMINGWAY (1899-1961), amer. pisarz; 1954 -

Nagroda Nobla

65 rocz. ?mo - TADEUSZ BOROWSKI (1922-1951), pol. poeta, prozaik3.07

4.07

9.07

75 rocz. ?mo _ TADEUSZ BOY-?ELE?SKI (1874-1941), pol. pisarz, poeta

100 rocz. ur. - STANIS?AW PAGACZEWSKI (1916-1984), pol. pisarz, poe

ta, autor ksi??ek dla dzieci

20 rocz. ?mo - CZES?AW CENTKIEWICZ (1904-1996)
- pol. pisarz, reporta-10.07

?ysta, podró?nik, autor ksi??ek dla m?odzie?y

85 rocz. UT. - ALICE MUNRO (1931), pisarka kanad.; 2013 - Nagroda Nobla

25 rocz. ?mo - W?ODZIMlERZ S?OBODNIK (1900-1991), pol. poeta, t?u

macz, satyryk, autor ksi??ek dla m?odzie?y

10.07

10.Q7

25 rocz. ?mo - ISAAC BASHEVIS SINGER (1902-1991), prozaik ?yd. two-
24.07

rz?cy w jidysz; 1978 - Nagroda Nobla

160 rocz. UT. - GEORGE BERNARD SHAW (1856-1950), irl. dramaturg26.07

i prozaik; 1925 - Nagroda Nobla

175 rocz. ?mo - MICHA?J. LERMONTOW (1814-1841), poeta ros.
27.07

SIERPIE?

6.08 15 rocz. ?mo - JORGE AMADO (1912-2001), pisarz braz.

7.08 75 rocz. ?mo - RABINDRANATH TAGORE (1861-1941), ind poeta, prozaik,

filozof; 1913 - Nagroda Nobla; 7.05 -155 rocz. ur.

10.08 25 rocz. ?mo - TADEUSZ NOWAK (1930-1991), pol. poeta, prozaik

10.08 120 rocz. ur. - STEFAN WlECHECKI, Wiech (1896-1979), pol. pisarz

19.08 90 rocz. ur. - MA?GORZATA HILLAR (1926-1995), poetka pol.

20.08 115 rocz. UT. - SALVATORE QUASIMODO (1901-1968), w?. poeta, krytyk

teatralny; 1959 - Nagroda Nobla

25.08 40 rocz. ?mo - EYVIND JOHNSON (1900-1976), prozaik szwedz.; 1974 -

Nagroda Nobla

25.08 125 rocz. UT. - GUSTA W MORCINEK (1891-1963), pol. pisarz
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30.08 10 rocz. ?mo - NAD?IB MAHFUZ (1911-2006), egipski prozaik; 1988 - Na

groda Nobla; 11.12 - 105 rocz. ur.

31.08 75 rocz. ?mo - MARJNA CWIET AJEW A (1892-1941 ), ros. poetka

WRZESIE?

4.09 100 rocz. ?mo - JOSE ECHEGARA y y EIZAGUIRRE (1832-1916), hiszp.

dramatopisarz i polityk; 1904 - Nagroda Nobla

12.09 35 rocz. ?mo - EUGENIO MONTALE (1896-1981)
- w?. poeta, eseista; 1975-

Nagroda Nobla; 12.10 - 120 rocz. ur.

13.09 100 rocz. ur. - ROALD DAHL (1916-1990), bryt. pisarz, autor utworów dla dzieci

19.09 105 rocz. ur. WILLIAM GOLDING (1911-1993), pisarz ang., 1983 - Nagro

daNobla

20.09 45 rocz. ?mo - JORGOS SEFERIS (1900-1971), gr. poeta, eseista; 1963 - Na-

grodaNobla
21.09 150 rocz. ur. - HERBERT GEORGE WELLS (1866-1946), pisarz ang.; 13.08

- 70 rocz. ?mo

26.09 25 rocz. ?mo - JERZY AF ANASJEW (1932-1991), pol. pisarz, poeta

27.09 25 rocz. ?mo - STEFAN KISIELEWSKI (1911-1991), pol. prozaik, publicysta,

kompozytor, krytyk muzyczny; 7.03 - 105 rocz. ur.

27.09 25 rocz. ?mo - ERYK LIPI?SKI (1908-1991), pol. satyryk, grafik

28.09 50 rocz. ?mo - ANDRE BRETON (1896-1966)
- fr. pisarz, poeta, eseista; 19.02

- 120 rocz. ur.

28.09 125 rocz. ?mo - HERMAN MEL VlLLE (1819-1891), amer. pisarz, poeta

28.09 30 rocz. ?mo - EWA SZELBURG-ZAREMBINA (1899-1986), pol. pisarka,

poetka, autorka utworów dla dzieci

PA?DZIERNIK

4.10 275 rocz. ur. - FRANCISZEK KARPI?SKI (1741-1825) pol. poeta

9.10 80 rocz. ur. - AGNIESZKA OSIECKA (1936-97), pol. poetka, autorka tekstów

piosenek:, pisarka, re?yser

95 rocz. ur. - TADEUSZ RÓ?EWICZ (1921-2014), pol. poeta, dramaturg

100 rocz. ur. - JULIAN KAWALEC (1916-2014), pol. poeta, prozaik
9.10

11.10

17.10

18.10

115 rocz. ?mo - MICHA? BA?UCKI (1837-1901), pol. pisarz, komediopisarz

130 rocz. ur. - HELENA BOGUSZEWSKA (1886-1978), pol. pisarka, autorka

utworów dla dzieci

20.10 70 rocz. ur. - ELFRIEDE JELlNEK (1946) pisarka austr.; 2004 - Nagroda Nobla

20.10 90 rocz. ur. - ANDRZEJ WALI GÓRSKI (1926-1992)
- pol. poeta, satyryk,

dziennikarz, aktor

27.10 100 rocz. ur. - KAZIMIERZ BRANDYS (1916-2000), pol. prozaik

LISTOPAD

1.11 10 rocz. ?mo - WILLIAM STYRON (1925-2006), pisarz amer.

2.11 20 rocz. ?mo - ARTUR MI?DZYRZECKI (1922-1996), pol. poeta, prozaik
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3.11 45 rocz. ?mo - JANINA PORAZI?SKA (1888-1971), pol. poetka, prozaik,

t?umaczka, autorka utworów dla dzieci

10.l1 125 rocz. ?mo - JEAN ARTHUR RIMBAUD (1854-1891), fr, poeta

13.11 70 rocz. ur. - STAN1S?A W BARA?CZAK (1946-2014), pol. poeta, t?umacz

15.11 100 rocz. ?mo - HENRYK SIENKIEWICZ (1846-1916), pol. pisarz, nowelista

i publicysta; 1905 - Nagroda Nobla; 5.05 - 170 rocz. ur.

20.11 5 rocz. ?mo - OLGIERD BUDREWICZ (1923-2011), pol. dziennikarz, reporta-

?ysta, pisarz, podró?nik
22.11 100 rocz. ?mo - JACK LONDON (1876-1916), amer. pisarz; 12.01 - 140 rocz. ur.

23.11 100 rocz. ?mo - TADEUSZ HO?UJ (1916-1985), pol. poeta, pisarz

24.11 190 rocz. ur. - CARLO COLLODI (1826-1890), pisarz w?.

24.11 125 rocz. Uf. - MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA (1891-1945),

pol. poetka i dramatopisarka
29.11 30 rocz. ?mo - ZOFIA WO?NICKA (1924-1986), pisarka pol., autorka utwo-

rów dla dzieci

GRUDZIE?

5.12 10 rocz. ?mo - CEZARY LE?E? SKI (1930-2006), pol. prozaik, autor utworów

dla dzieci i m?odzie?y
5 rocz. ?mo - ZBIGNIEW SAFJAN, (1922-2011) - pol. pisarz, scenarzysta6.12

10.12

10.12

16.12

80 rocz. ?mo - LUIGI PIRANDELLO (1867-1936), pisarz w?.; 1934 - Nagroda Nobla

125 rocz. ur. - NELLY SACHS (1891-1970), niem. poetka; 1966 - Nagroda Nobla

10 rocz. ?mo - RYSZARD LISKOWACKI (1932-2006), pol. prozaik, poeta,

publicysta, autor ksi??ek dla m?odzie?y

21.12 95 rocz. ?mo - GABRIELA ZAPOLSKA (1857-1921), pol. pisarka, dramatopi-

sarka

24.12 135 rocz. ur. - JUAN RAMÓN JIMENEZ (1881-1958), poeta hiszp.; 1956-

Nagroda Nobla

26.12 125 rocz. ur. - HENRY MILLER (1891-1980), amer. prozaik

31.12 30 rocz. ?mo - OLGIERD TERLECKI (1922-1986), pisarz pol.

Anna Kalniuk, Ksi??nica Zamojska

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

Rocznice regionalne w 2016 roku

I. Arct Micha? (1840-1916)
- s?ynny wydawca i ksi?garz warszawski, ur. w Zamo?ciu -

100. rocznica ?mierci.

2. Balicki Marian (1895-1956)
- organizator ?ycia szachowego w Zamo?ciu - 60. rocznica

?mierci.

3. Biblioteka Publiczna im Jana Zamoyskiego w Zamo?ciu =

Ksi??nica Zamojska

(25.10.1921) - 95. rocznica powstania.
4. Biblioteka Pedagogiczna w Zamo?ciu (1936) - 80. rocznica powstania
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5. Birkowski Szymon (1574-1626) - filolog, filozof, lekarz, jeden z pierwszych profesorów

Akademii Zamojskiej ijej rektor.

6. Bojarczuk Micha? (1900-1986) - d?ugoletni dyr. Liceum im. Jana Zamoyskiego, dzia?acz

spo?eczny, regionalista, kronikarz - 30. rocznica ?mierci.

7. Branicki Zygmunt (1911-1987) - adwokat, czo?owa posta? powojennego Zamo?cia -

105. rocznica urodzin.

8. Burski Adam (1560-1611) - najwybitniejszy uczony i wielokrotny rektor Akademii Za

mojskiej - 405. rocznica ?mierci.

9. Caritas - Towarzystwo Mi?osierdzia w Zamo?ciu (1946) - 70. rocznica powstania

10. Chlebowski Bronis?aw (1846-1918) - wybitny historyk i krytyk literacki - 170. rocznica

urodzin.

11. Chrzan Nelly (1946- ) - animatorka kultury, dzia?aczka opozycyina
- 70. rocznica uro-

dzin.

12. Czemicki Tomasz (1886-1947) - adwokat, pose?, wp?ywowy przedstawiciel ?ycia pu

blicznego w mi?dzywojennym Zamo?ciu - 130. rocznica urodzin.

13. D?browski Józef(1888-1976) - infu?at zamojski - 40. rocznica ?mierci.

14. De Kawe Jerzy (ok 1720-1761) - architekt, oficer artylerii, geometra
- 255. rocznica

?mierci.

15. Derdziuk, Eugeniusz (1956- ) - ksi?dz, dr teologii, duszpasterz diecezjalny - 60. rocznica

urodzin.

16. Drezner Tomasz (1560-1616) - prawnik, uczony, profesor i rektor Akademii Zamojskiej

400. rocznica ?mierci.

17. Dulewski Baltazar (1718-1796) - d?ugoletni profesor i rektor Akademii Zamojskiej - 220.

rocznica ?mierci.

18. Ettinger, Salomon (1801-1856) - lekarz, literat, jeden z pionierów literatury w j?zyku

jidysz - 215. rocznica urodzin i 160. rocznica ?mierci.

19. G?siorowska, Janina (1936- ) - dzia?aczka spo?eczna, matka chrzestna statku mis .Zie

mia Zamojska" - 80. rocznica urodzin.

20. Go??biewski Marian (1911-1996) - porucznik AK, ?o?nierz Podziemia, dzia?acz opozy-

cyjny - 105. rocznica urodzin i 20. rocznica ?mierci.

21. Gomu?ka, Robert (1956- ) - malarz artysta
- 60. rocznica urodzin.

22. Gradziuk Mieczys?aw (J 95 J - ) - nauczyciel, artysta plastyk - 65. rocznica urodzin.

23. Grechuta Marek (1945-2006) - kompozytor, poeta, malarz, muzyk, architekt -

10. rocznica ?mierci.

24. Hadziewicz Rafa? (1803-1886) -

znany polski malarz - 130. rocznica ?mierci.

25. Ha?on Eugeniusz (1925-2011) - pi?karz i trener - 5. rocznica ?mierci.

26. Iwa?ciów Marian (1906-1971) - malarz, pedagog
- 110. rocznica urodzin i 45. rocznica

?mierci.

27. Kawala Tadeusz (1951-2009) - ksi?dz, pra?at, ekumenista - 65. rocznica urodzin.

28. Kawa?ko Danuta (1956- ) - regionalistka, dyrektor Ksi??nicy Zamojskiej -60. rocznica

urodzin.

29. Kino "Stylowy" (1926) - 90. rocznica oficjalnego otwarcia

30. Kisiel Tadeusz (1915-1996)
- pu?kownik WP, ?o?nierz Wrze?nia 1939 roku, powsta

niec warszawski, in?ynier budowlany - 20. rocznica ?mierci.

31. Klukowski Tadeusz (1931-1953)
- ?o?nierz Podziemia, syn Zygmunta KJukowskiego-

85. rocznica urodzin.
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32. Ko?mi?ski Zbigniew (1924-1996) - literat, dyrektor Liceum Plastycznego w Zamo?ciu

- 20. rocznica ?mierci.

33. Kowalczyk Kazimierz (1938-2001)
- regionalista, historyk, pedagog - 15. rocznica

.

?mierci.

34. Kowalicka Romualda (1941-2001) - muzealnicza, poetka
- 75. rocznica urodzin

i 15. rocznica ?mierci.

35. Kozio?, Urszula (1931- ) - poetka i pisarka
- 85. rocznica urodzin.

36. Ko?mian Józef (1773-1831)
- biskup, XVI infu?at, dzia?acz o?wiatowy - 185. rocznica

?mierci.

37. Ko?mian Kajetan (1771- 1856) - poeta, krytyk literacki, senator - 245. rocznica urodzin

i 160. rocznica ?mierci.

38. Krauze Zygfryd (1896-1995) - rejent, redaktor "Teki Zamojskiej" - 120. rocznica uro-

dzin.

39. Kukolnik Bazyli (1765-1821) - pedagog, redaktor "Dziennika Ekonomicznego" -

195. rocznica ?mierci.

40. Lelewel Jan Pawe? (1796-1847)
- in?ynier wojskowy, podpu?kownik

- 220. rocznica

urodzin.

41. Lorentz Ewa (1956-) - konserwator zabytków, autorka prac badawczo

konserwatorskich dot. zabytków Zamo?cia - 60. rocznica urodzin.

42. "Lutnia" Towarzystwo ?piewacze (20.07.1926) - 90. rocznica powstania.

43. ?empicki Stanis?aw (1886-1947) - wybitny historyk, badacz kultury i literatury Zamo

?cia - 130. rocznica urodzin.

44. ?o?ski Kazimierz (1940-20 II) - nauczyciel, twórca ekslibrisów - 5. rocznica ?mierci.

45. ?ukasi?ski Walerian (1786-1868)
- dzia?acz patriotyczny, wi?zie? zamojskiej twier

dzy - 230. rocznica urodzin.

46. Madlerowa Wanda (1891-1969) - nauczycielka, dzia?aczka spo?eczna - 125. rocznica

urodzin.

47. Magdziak Alfreda (1926-) - poetka ludowa - 90. rocznica urodzin.

48. Malletski Jan (1777-1846) - genera?, in?ynier wojskowy, autor modernizacji twierdzy

zamojskiej - 170. rocznica ?mierci.

49. Maria Kazimiera (1641-17]6)
- królowa Polski, ?ona Jana III Sobieskiego -

375. rocznica urodzin i 300. rocznica ?mierci.

50. Matuszewski Jerzy (1926-2000)
- ?o?nierz Podziemia, wi?zie? stalinowski, spo?ecznik

- 90. rocznica urodzin.

51. Muzeum Zamojskie (1926) - 90. rocznica powstania.
52. Namys?owski Karol (1856-1925) - twórca orkiestry w?o?cia?skiej, kompozytor, dyry-

gent, skrzypek - 160. rocznica urodzin.

53. Niklewicz Adam (1956- ) - grafik i ilustrator - 60. rocznica urodzin.

54. Nik1ewicz Maria (1926- ) - nauczycielka, poetka - 90. rocznica urodzin.

55. Obl??enie Zamo?cia przez Szwedów (luty 1656) - 360. rocznica.

56. Obl??enie Zamo?cia przez Rosjan (lipiec 1831) - 185. Rocznica

57. Onyszkiewicz Czes?awa (1905-2006)
- lekarz pediatra - 10. rocznica ?mierci.

58. Pakulski Lucjan (1916-1985) - malarz, twórca szko?y plastycznej w Zamo?ciu -

100. rocznica urodzin.

59. Pa?czy?ski Jerzy (1949 -2006) - malarz, rze?biarz - 10. rocznica ?mierci.
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60. Piechowicz Szymon (1580-] 651) - profesor i rektor Akademii Zamojskiej, lekarz,

filolog, aptekarz
- 365. rocznica ?mierci.

61. Polkowska Irena (1936- ) - nauczycielka muzyki, poetka, t?umaczka, pisarka -

80. rocznica urodzin.

62. Pomara?ski Zygmunt (1898-1941)
- ksi?garz, wydawca, kompozytor, legionista - 75.

rocznica ?mierci.

63. Popek Stanis?aw Leon (1936- ) - pedagog, psycholog, malarz, literat - 80. rocznica

urodzin.

64. Przytula Józef (1941- ) - dyrygent i dyrektor Orkiestry W?o?cia?skiej - 75. rocznica

urodzin.

65. Rosi?ski Henryk (1883-1941) - adwokat, bibliofil, dzia?acz kulturalny i spo?eczny -

75. rocznica ?mierci.

66. Ryba?towska Barbara (1936- ) - pisarka, autorka tekstów kabaretowych i piosenek,

t?umaczka - 80. rocznica urodzin.

67. Saturska Alicja (1951- ) - muzykolog, wieloletni kierownik i dyrygent chóru "Rezo

nans" - 65. rocznica urodzin.

68. Siegie?czuk Marian (195 I - I 990) - muzealnik, regionalista, dzia?acz turystyczny, foto

graf - 65. rocznica urodzin.

69. Singer Isaac Bashevis (1904-]991) - pisarz ?ydowski, laureat Literackiej Nagrody

Nobla w 1978 roku - 25. rocznica ?mierci.

70. Starnigiel Wawrzyniec (1571-1639)- profesor Akademii Zamojskiej, II infu?at zamoj

ski - 445. rocznica urodzin.

71. Staszic Stanis?aw (1755-1826) -

uczony, filozof: prezes Towarzystwa Przyjació? Nauk,

pisarz, ksi?dz - 190. rocznica ?mierci.

72. Szczerbowski Adam (1894-1951) - poeta, krytyk literacki, pedagog - 60. rocznica

?mierci.

73. Szewc Piotr (1961- ) - pisarz, poeta, kry tyk- 55. rocznica urodzin.

74. Szyszka Bogdan (1946- ) - pedagog, regionalista - 70. rocznica urodzin.

75. Terlecki Marek (1951- ) - malarz, ilustrator - 65. rocznica urodzin.

76. Wicherek Tadeusz (1961- ) - dyrygent, dyrektor Orkiestry Symfonicznej im. Karola

Namyslowskiego w Zamo?ciu - 55. rocznica urodzin.

77. Wierzchowi ak Zygmunt (1936- ) - pedagog, pisarz - 80. rocznica urodzin.

78. Zamoyski Maurycy Klemens (1871-1939) - XV ordynat, polityk, dyplomata, mecenas

kultury - 145. rocznica urodzin.

79. Zamoyski Stanis?aw Kostka (1775-1856) - XII ordynat, za?o?yciel Biblioteki Ordyna

cji Zamojskiej, mecenas kultury i nauki - 160. rocznica ?mierci.

80. Zawisza Franciszek (1905-1976) - ksi?dz kanonik, wieloletni proboszcz Kolegiaty -

40. rocznica ?mierci.

81. ?urawski Jacek (1926-2007) - XVIll infu?at zamojski, proboszcz i opiekun Kolegiaty,

protonotariusz apostolski - 90. rocznica urodzin.

G2. ?ubrowa Joanna (1786-1852) - pierwsza kobieta odznaczona krzy?em Virtuti Militari,

ws?awiona obron? obl??onego Zamo?cia w 1809 roku - 230. rocznica urodzin

Anna Rychter, Ksi??nica Zamojska

---------.<>.---------
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I ci] ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Adam Andrzej Witusik (1940-2008)
- historyk, autor publikacji o Zamoyskich i Zamo?ciu - 75. rocznica urodzin

Adam Andrzej Witusik urodzi? si? 14 maja 1940 r. w Brzy
szczkach ko?o Jas?a, syn W?adys?awa i Anny z domu Dyga?.

Szko?? podstawow? uko?czy? w swojej rodzinnej miejscowo?ci,
do Liceum Ogólnokszta?c?cego ucz?szcza? w Ko?aczycach.
W 1958 r. rozpocz?? studia historyczne na Uniwersytecie Marii

Curie Sk?odowskiej w Lublinie. Dzia?a? w Zrzeszeniu Studen

tów Polskich, w 1962 r. zosta? sekretarzem Rady Okr?gowej
ZSP w Lublinie. W latach 1959-1962 by? wiceprezesem Stu

denckiego Kola Naukowego Historyków przy UMCS, a w okre

sie 1962-63 by? przewodnicz?cym Komitetu Organizacyjnego
Studenckich Kó? Naukowych H istoryków. Studia uko?czy? w 1963 r. i niezw?ocznie

podj?? prac? na UMCS w Katedrze Historii Polski, nast?pnie w Zak?adzie Historii

?redniowiecznej, w rezultacie osiad? na sta?e w Zak?adzie Historii XVI - xvm wie

ku. Od 1964 roku pracowa? na rzecz Polskiego Towarzystwa Historycznego - Od

dzia? w Lublinie. Prezesem Oddzia?u Lubelskiego by? dwukrotnie w latach 1976-

1978 i 1993-2006. By? redaktorem organu naukowego Lubelskiego Oddzia?u PRH

"Rocznika Lubelskiego". Aktywnie uczestniczy? w pracach Zwi?zku Nauczyciel
stwa Polskiego, dzia?a? w Radzie Ideowo-Programowej Akademickiego Centrum

Teatralnego (1978-1981). By? kierownikiem Punktu Konsultacyjnego UMCS

w Zamo?ciu (1978-1981). Od 1974 roku nale?a? do Zamojskiego Towarzystwa Na

uk i by? zaanga?owany w jego prace. Uczestniczy? w organizowaniu przygotowy

wanych przez Towarzystwo sesjach naukowych i konferencjach. Na sesji, w 350.

rocznic? ?mierci Szymona Szymonowica (4.05.]979 r.) wyg?osi? referat Szymon

Szymonowic w Zamo?ciu i Czetniecinie. Podczas ogólnopolskiej sesji naukowej

(] 2 - 13.06.1980) po?wi?conej losom Zamo?cia zaprezentowa? wyk?ad Kanclerz Jan

Zamoyski - za?o?ycie/miasta. Kolejne wyg?oszone przez niego referaty to: na sesji
Jan Zamoyski pod Byczyn? (25.03.1988 r.) - Jan Zamoyski Zwyci?zca spod Byczyny,
na ogólnopolskiej sesji po?wi?conej obchodom 450-lecia urodzin Jana Zamoyskiego
(1-3.05.]992 r.) - Kanclerz Jan Zamoyski, na sesji z okazji 400-lecia Akademii Za

mojskiej (27-28.05.1994 r.) - Szymon Szymonowic - wspó?organizator Akademii

Zamojskiej. Ze swoimi referatami uczestniczy? równie? w sesjach: Akademia Zamoj
ska na tle praktyki edukacyjnej w Europie ?rodkowo-Wschodniej (11 13.05.1995r.):

wyk?ad: Geneza Akademii Zamojskiej, Twierdza Zamo?? w 350. rocznic? chrztu

bojowego (7.11.1997 r.) - Chrzest bojowy Twierdzy Zamo??, Zamoyscy, Zamo??

i Ordynacja Zamojska w badaniach w ko?cu XIX i XX w. (2-4.12.204 L) - ?ycie
i dzia?alno?? Jana Zamoyskiego 111 badaniach Wac?awa Sobieskiego i Kazimierza
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Lepszego, Jan Zamoyski - Wódz - Mecenas - Polityk (3-4.06.2005 r.) - ?ycie ro

dzinne Jana Zamoyskiego, Ogólnopolska Konferencja ,,zamojscy w dziejach Polski"

(15-17.09.2005 r.) -Inicjatywy o?wiatowe Jana Zamoyskiego.
Doktor A. A. Witusik wspó?pracowa? z Muzeum Zamojskim, od 1996 r. by?

cz?onkiem Rady Muzealnej. Pomys?odawc? cyklu Wojenne i rewolucyjne losy Za

mo?cia (11 zeszytów). Bra? udzia? w pracach Rady Programowej ,,Rocznika Zamoj

skiego". W 1972 r. obroni? prac? doktorsk? Tomasz Zamoyski 1594-1638. Studia

z dziejów wychowania i kariery synów magnackich w Polce w pierwszej po?owie

XVII wieku. Opiekunem rozprawy doktorskiej, jak i wcze?niej pracy magisterskiej

Witusika, by? prof. Adam Kersten.

Dorobek ponad 40 lat pracy naukowej A. A. Witusika by? wyj?tkowo bogaty

i zró?nicowany, stanowi go oko?o 600 publikacji. Dotycz? one dziejów spo?eczno

politycznych Rzeczypospolitej XVI - XVII w. Nale?y tu wymieni? studium Elekcja

Jana Kazimierza w 1648 roku (1965) oraz opart? na doktoracie monografi? M?odo??

Tomasza Zamoyskiego. O wychowaniu i karierze syna magnackiego li! Polsce

w pierwszej po?owie XVll wieku (1977).
O szczególnym zainteresowaniu Witusika historycznymi losami Zamo?cia i rodu

Zamoyskich ?wiadcz? ju? jedne z pierwszych jego publikacji; w 1968 r. w wydaw

nictwie .Polska w Europie" zosta? opublikowany artyku? Tomasz Zamoyski a ?wiat

turecko-tatarski. Nast?pnie powsta?y artyku?y dotycz?ce kanclerza Jana Zamoyskie

go oraz rodu Zamoyskich, Akademii Zamojskiej, Twierdzy Zamo?? czy Szymona

Szymonowica, ??cznie oko?o 130.

Doktor Witusik skre?li? wiele prac z zakresu historii Lublina i Lubelszczyzny,

zajmowa? si? problematyk? Unii Lubelskiej 1569 r., opracowywa? artyku?y biogra

ficzne do Polskiego S?ownika Biograficznego, pisa? recenzje. Publicystyk? histo

ryczn? uprawia? m.in. na ?amach "Kuriera Lubelskiego", "Mówi? Wieki", "Kame

ny" i "Kalendarza Lubelskiego".
Za swoj? prac? i zaanga?owanie w ruch umys?owy Lubelszczyzny otrzyma? in

dywidualnie i zespo?owo nagrody Ministra Nauki Szkolnictwa Wy?szego

i Techniki, nagrod? Wojewody Zamojskiego, nagrod? naukow? Zamojskiego Towa

rzystwa Przyjació? Nauk oraz Z?ot? Odznak? ZSP (1964), Srebrny Krzy? Zas?ugi

(1973), Z?oty Krzy? Zas?ugi (1979), Odznak? za Zas?ugi dla Województwa Zamoj

skiego (1979), Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984), Medal Komisji Edukacji Na

rodowej (1987), Krzy? Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1988), Honorowa

Odznaka za Zas?ugi dla Lubelszczyzny (1988), Pami?tkowy Medal Prezydenta Mia

sta Lublina (1988), Krzy? Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1999) oraz nagrody

rektora UMCS. Dnia 29.11.2005 r. zosta?a zorganizowana przez Instytut Historii

i Dziekana Wydzia?u Humanistycznego UMCS uroczysto?? jubileuszowa wr?czenia

doktorowi A. A. Witusikowi ksi?gi pami?tkowej z okazji 65. rocznicy urodzin -

20 tom .Res Historica".

Od 1968 r. by? ?onaty z Magdalen? z domu Bujalsk?, mia? dwoje dzieci - córk?

Agnieszk? i syna Andrzeja. A. A. Witusik zmar? 12.12.2007 r. w Lublinie gdzie

zosta? pochowany na cmentarzu przy ul. Lipowej.
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Doktor A. A. Witusik by? wybitnym historykiem, zas?u?onym dla ca?ego regionu or

ganizatorem ?ycia naukowego i kulturalnego oraz badaczem dziejów Lubelszczyzny.

l.. Litwi?ski, Robert: Witusik Adam Andrzej II W: S?ownik biograficzny miasta

Lublina. - Lublin, 2009, T. 3. - S. 340-342.

2. Szyszka, Bogdan: Adam Andrzej Witusik (1940-2007) - historyk Zamoyskich,
Zamo?cia i Akademii Zamojskiej II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2008,

nr 2, s. 111-113.
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28. Dzie?o rozumu i serca. W 425 rocznic? Unii Lubelskiej. - II. II Kurier Lubelski.

- 1981, nr 136, s. 8-9

29. Edukacja królewiczów II W: Od Zawiszy do Tarnowskiego i szkice z dziejów

epoki jagiello?skiej. - Lublin, 1987. - S. 93-98

30. Egzamin bojowy twierdzy zamojskiej.
- I?. II Mówi? Wieki. - 1966, nr 2, s. 22-26

3]. Elekcja Jana Kazimierza w 1648 roku II Annales Universitatis Mariae Curie

Sk?odowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne.
- vol. 17 (1965),

s. 119-153

To?: Mówi? Wieki. - 1967, nr 4

32. Figliki profesora Akademii Zamojskiej Stanis?awa Niewieskiego. - II. II Kurier

Lubelski. - 1989, nr 79, s. 6

33. Frankfurcka przygoda ksi??nej. - (Z raptularza historyka). - II. II Kurier Lubel-

ski. - 1976, nr 194, s. 4

To?: II Sztandar Ludu. - 1974, nr 135, s. 6

34. Fundator miasta. 400 lat Zamo?cia [Jan Zamoyski]. - Fot. II Sztandar Ludu. -

]980, nr 130, s. 5

35. Fundator wielki miast [Jan Zamoyski II Kurier Lubelski. - 1978, nr 289, s. 11

36. Fundator Zamo?cia [Jan Zamoyski]. - 11. II Kalendarz Lubelski. - R.23 (1980),

s. 66-71

37. "Godziny licz? w melankolyjej" ... Listy Katarzyny Zamoyskiej II Kamena. -

] 968, nr 7, s. 7
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38. Gorajscy [Adam GOTajski]. - (Z raptularza historyka). - I?. II Kurier Lubelski. -

1979, nr 184, s. 4

39. Gorzkie owoce po zwyci?stwie wiede?skim II Kamena. - 1983, nr 24, s. 1,8-9

40.' Gruell-Gretz Teodor Franciszek II W: S?ownik biograficzny miasta Lublina. T. l.

- Lublin: Wydaw. UMCS, 1993. - S. 97-99

41. Handel niewolnikami w Lublinie II Kamena. - 1988, nr 7, s. 9

42. Ho?d pruski w Lublinie. - (Z raptularza historyka).
- I?. II Kurier Lubelski. -

1977, nr 69, s. 5

43. Ho?d pruski w Lublinie w 1569 roku II W: Lublin w dziejach i kulturze Polski. -

Lublin: Polskie Towarzystwo Historyczne.
- KAW, 1997. - S. 125-128

44. Hryniewiecki Kajetan Franciszek II W: S?ownik biograficzny miasta Lublina].

T. 1. - Lublin: Wydaw. UMCS, 1993. - S. 111-112

45. Humanista niemiecki o Zamo?ciu. - (Z raptularza historyka) II Kurier Lubelski.

- 1976, nr 36, s. 4

46. Intryguj?ca sprawa: sensacje z przesz?o?ci [Jan Zamoyski]. - Portr. II Kamena.

- 1988, nr 26, s. 14

47. Jak bawiono si? w dawnych Pu?awach. - I?. II Kalendarz Lubelski. - R.18

(1975), s. 114-116

48. Jak staro?cic krasnostawski dyplomat? tureckim zosta?. - (Z raptularza history

ka). - I?. II Kurier Lubelski. - R. 19 (1976), druk 1975, s. 120 - 122

49. Jak w powie?ci. - (Z raptularza historyka).
- Il.// Kurier Lubelski. - 1979, nr

132, s. 4

List Stanis?awa ?ó?kiewskiego do Jana Zamoyskiego.

50. "Jam z nim musia?a za?ywa? kwa?nych jab?ek" II Mówi? Wieki. - 1975, nr 10, s. 33

Rok 1654 - zeznania wdowy po cyruliku lubelskim przed s?dem grodzkim

w Lublinie.

51. Jan "Sobiepan" Zamoyski i Bogus?aw Radziwi?? II Kurier Lubelski. - 1980,

nr 220, s. 7

52. Jan Sobieski i pi?kna Marysie?ka.
- (Z raptularza historyka). - Fot. II Kurier

Lubelski. - 1979, nr 83, s. 5

53. Jan z Kijan. - (Z raptularza historyka) II Kurier Lubelski. - 1976, nr 98, s. 4

54. Jan Zamoyski. - Portr. II Kalendarz Lubelski. - 1974, s. 90-95

55. Jan Zamoyski i m?odziutka [Krystyna] Radziwi??ówna. - (Ambicje, nami?tno

?ci, pasje). - Fot/I Kalendarz Lubelski. - R. 28 (1985), s. 178-182

56. Jan Zamoyski - polityk. - 11. II Przegl?d Tygodniowy.
- 1982, nr 9, s. 1,12

57. Jlana! Zamoyskiego pochwa?a nauki II Sztandar Ludu. Magazyn.
- 1973, nr 286,

s.6

58. Jubileusz z 1939 r. - (Z raptularza historyka) II Kurier Lubelski. - 1978 nr 129 s. 5

59. Kariera Jana Zamoyskiego.
- (Z raptularza historyka). - I?. II Kurier Lubelski. -

1976, nr 42, s. 4

60. Karol Gustaw pod Zamo?ciem. - (Z raptularza historyka).
- Fot. II Kurier Lubel-

ski. - 1977, nr 187, s. 5

Obl??enie Zamo?cia przez wojska Szwedzkie pod wodz? Karola Gustawa.
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61. Karta z dziejów Akademii Zamojskiej II Rocznik Lubelski. - T. 27/28

(1985/1986), s. 257-262

Memoria? "Konsekwencje z odebrania prerogatywy universitatis Akademii

Zamojskiej wynikaj?ce" z 1772 r.

62. Kasper Niesiecki i jego herbarz. - II. II Mówi? wieki. - 1977, nr 9, s. 24-25

63. Kasper Niesiecki w Krasnymstawie. - (Z raptularza historyka). - II. II Kurier

Lubelski. - 1977, nr 130, s. 4-5

64. Kasztelan che?mski. - (Z raptularza historyka). - II. II Kurier Lubelski. - 1976,

nr 251, s. 4

65. Kersten Adam II W: S?ownik biograficzny miasta Lublina. T. 2. - Lublin: Wy

daw. UMCS, 1996. - S. 99-101

66. Kim by? Jeremi Wi?niowiecki? - Portr. II Kamena. - 1986, nr 16, s. 6, 7

67. Kobieta za 300 dukatów: z dziejów europejskiego Lublina II Gazeta Wyborcza.
- 2007, nr 225, dod. "Lublin", s. 5

68. Kocha? m?od? ?on?. Romanse staropolskie [Jan Zamoyski i Barbara Tarnow

ska]. - Portr. II Tygodnik Domowy. - 1993, nr 38, s. 7

69. Ko?ciuszko pod Dubienk? [1792]. - Fot. II Tygodnik Che?mski Zwierciad?o. -

1992, nr 26, s. 8

70. Kraszewski o Bia?ej Podlaskiej i Lublinie. - (Z raptularza historyka). - 11. II Ku

rier Lubelski. - 1979, nr 286, s.5

71. Król W?adys?aw IV w Zamo?ciu. - (Z raptularza historyka). - Rys. II Kurier

Lubelski. - 1978, nr 103, s. 5

72. Królowa Bona II Sztandar Ludu. - 1982, nr 21, s. 6

73. Ksi??? mazowiecki na Be?zie ....

- (Z raptularza historyka). - II. II Kurier Lu

belski. - 1977, nr 85, s. 5

74. Lata pierwsze hetma?skiego grodu. (Z raptularza historyka) II Kurier Lubelski.

1989, nr 128, s. 4

75. Listy Barbary Zamoyskiej [do Tomasza Zamoyskiego]. Szafirem usta pocie

raj ... II Kamena. 1968, nr l, s. 5, 9

76. Listy je?ców cecorskich. - (Z raptularza historyka) II Kurier Lubelski. - 1973, nr

152,s.5

77. Listy kanclerzyny Barbary Zamoyskiej do syna Tomasza z lat 1605-1610 II W:

Ojczyzna i wolno??. Prace ofiarowane Profesorowi Janowi Zió?kowi w sie

demdziesi?t? rocznic? urodzin. Lublin: TNKUL, 2000. S. 725-731

78. Listy kochanki [Jan "Sobiepan" Zamoyski]. - (Z raptularza historyka) II Kurier

Lubelski. - 1977, nr 97, s. 6

79. Listy matki [Tomasz Zamoyski; Barbara Zamoyska]. - (Z raptularza historyka)

II Kurier Lubelski. - 1977, nr 51, s. 5

80. Listy ?ony [Katarzyna Zamoyska]. - (Z raptularza historyka). - Fot. II Kurier

Lubelski. - 1977, nr 57, s. 5

8 l. Lubelskie w oczach francuskiego podró?nika.
- (Z raptularza historyka). - I?. II

Kurier Lubelski. - 1976, nr 103, s. 5

82. Lubelszczyzna w oczach Krasickiego. - n. II Mówi? Wieki. - 1977, nr 5, s. 7-10
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83. Lublin i Zamo?? w oczach francuskiego podró?nika.
- II. II Kalendarz Lubelski.

- R. 20 (1977), s. 173-174

Relacja zawarta w
"

Pami?tnikach
"

Franciszka Paw?a Dalairaca.

84. Lublin 1569. - Rys. II Kamena. - 1986, nr 14, s. 9

85. Lublin przed i po "potopie".
- II. II Kalendarz Lubelski. - R.16 (1973), S. 95-100

86. ??czna II W : ??czna : studia z dziejów miasta i kulturze polskiej. - ??czna :

TPZ?, 1989. - S. 55-71

87. Ma??e?stwo ordynata Tomasza Zamoyskiego.
- (Z raptularza historyka). - Fot.

II Kurier Lubelski. - 1977, nr 222, s. 5

88. Marcin z Urz?dowa. - (Z raptularza historyka).
- B. II Kurier Lubelski. - 1977,

nr 261, s. 5

89. Matka króla [Gryzelda Konstancja z Zamoyskich Wi?niowiecka]. - Fot. II Ku-

rier Lubelski. - 1979, nr 178, s. 4

90. Mecenat Jana Zamoyskiego.
- Fot. II Kamena. - 1973, nr 17, s. 7

91. Mecenat Jana Zamoyskiego
- Interes czy potrzeba wewn?trzna? - (Z raptularza

historyka). - Jl. II Kurier Lubelski. - 1976, nr 256, s. 5

92. Mecenat kulturalny Tomasza Zamoyskiego I Ma?gorzata Smoli?ska ; Uniwer

sytet Marii Curie-Sk?odowskiej (Lublin) II Praca magisterska napisana w Za

k?adzie Historii Polski XVI-XVI11 w. UMCS w Lublinie pod kierunkiem dra

Adama Andrzeja Witusika. - Lublin, 1985

93. Memoria? w obronie Akademii Zamojskiej II W: Akademia Zamojska i jej tra

dycje : referaty przygotowane na sesj? naukow? zorganizowan? dla upami?t

nienia 400 rocznicy utworzenia przez Jana Zamoyskiego Akademii Zamoj

skiej, 27-28 maja 1994 w Zamo?ciu: jubileusz 400-lecia Akademii Zamojskiej

1594-1994. - Zamo??: Muzeum Okr?gowe, 1994. - S. 110-117

94. Memoria? w sprawie Akademii Zamojskiej II Kurier Lubelski. - 1978, nr 249, s. 5

95. Memoria? w?adz miejskich Zamo?cia z 1764 r. II W: Na pograniczu kultur, j?zy

ków i tradycji: prace ofiarowane profesorowi doktorowi Ryszardowi Szczyg?o

wi w sze??dziesi?t? rocznic? urodzin. - Lublin: UMCS, 1984. - S. 185-187

Dokument z 1764 r. o handlu przez kupców w Zamo?ciu.

96. Merkuriusz Zamojski wszystkie dzieje miasta w sobie zamykaj?cy dla informa

cji pospolitej. - Fot. II Kurier Lubelski. - 1980, nr 129, s. 3-4

97. Miaskowski ?ukasz Kazimierz h. Leliwa (zm. ok. 1654) II W: Polski S?ownik

Biograficzny. - Wroc?aw; Kraków [etc.] : Zak?. Nar. im. Ossoli?skich. - 1975,

T 20/3 z. 86. - S. 544 - 545

98. Miasta Lubelszczyzny w oczach XVI-wiecznego dziejopisa. - (Z raptularza

historyka). - 11. II Kurier Lubelski. - 1977, nr 204, s. 4

99. Miasta pana hetmana [Jan Zamoyski]. Sk?d nasz ród. - Fot. II Rota - 1, nr l, s. 20-25

100. Miasto wyp?at wojskowych.
- (Z raptularza historyka) II Kurier Lubelski. -

1979, nr 213, s.5

10 l. Miko?aj Firlej z D?browicy.
- (Z raptularza historyka) II Kurier Lubelski. -

1977, nr 246, s. 5
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102.Mi?o?nik i znawca koni [Spirydon Ostaszewski]. - Fot. II Kurier Lubelski. -

1978, nr 238, s. 4

l03.M?oda królowa i stary król II W: Od Zawiszy do Tarnowskiego i szkice z dzie-

jów epokijagie\lo?skiej.
- Lublin, 1987. - S. 64-71

104. Mowa w obronie hetmana ?ó?kiewskiego. - (Z raptularza historyka). - II. II Ku-

rier Lubelski. - 1976 nr 268 s. 5

105. Mowa Tomasza Zamoyskiego w obronie ?ó?kiewskiego. - Portr. II Kalendarz

Lubelski. - R. 19 (1976), s. 118-119

106. Na noclegu. Sensacje i ciekawostki z przesz?o?ci II Kamena. - 1988, nr 20, s. 14

l 07. Najdro?sza sercu Polaka II Kamena. - 1987, nr 15, s. 4, 5

108. Naj starszy opis Warszawy jako stolicy. - I?. II Sztandar Ludu. - 1973, nr 226, s. 1,4

109.Nazywano go polskim Demostenesem [Miko?aj Siennicki] II Mówi? Wieki. -

1977,nr3,s.18-19
110. "Niechaj bym ja by? Arystotelesem" [Tomasz Zamoyski] II Kamena. - 1974,

nr 21, s. 5; nr 23, s. 10 ,
nr 24, s. 5

111.Niefortunne zamorskie zaloty. - (Z kroniki epoki zygmuntowskiej).
- 11.1/ Per-

spektywy.
- 1986, nr 32, s. 32, 31

112.Niemcewicz w Ameryce.
- (Z raptularza historyka). - II. II Kurier Lubelski. -

1976, nr 126, s. 5

113. Nieszcz??liwe romanse Tadeusza Ko?ciuszki II Kamena. - 1988, nr 16, s. 10

114.Niewieski Stanis?aw Jan h. Nowina (zm. 1699) II W: Polski S?ownik Biogra

ficzny. - Wroc?aw; Kraków [etc.] : Zak?. Nar. im. Ossoli?skich. - 1973,

T. 23/1, z. 96. - S. 88-89

115.Niezawinione b??dy polityczne Jana Zamoyskiego, Odpowied? po dyskusji II

W: Czterysta lat Zamo?cia. Materia?y sesji naukowej zorganizowanej przez

Wydzia? I Nauk Spo?ecznych PAN, Uniwersytet im. M. Curie-Sk?odowskiej

w Lublinie, Zamojskie Tow. Przyj. Nauk, 12-13 czerwca 1980 r. w Zamo?ciu.

_ Wroc?aw: Zak?. Nar. im. Ossoli?skich, 1983. - S. 248-249

.

116. Nowa biografia Jana Zamojskiego II Dziennik Zamojski A-B. - 1994, nr 199, s. 10

117.0 Adamie Burskim z zamojskiej Almae Matris. - Fot. II Kalendarz Lubelski. -

R 27 (1984), s. 109-112

118. O Gorayskich ci?g dalszy [Zbigniew Gorajski].
- (Z raptularza historyka) II

Kurier Lubelski. - 1979, nr 190, s. 4

119.0 handlu w XVIII-wiecznym Zamo?ciu II Kurier Lubelski. - 1978, nr 63, s. 4

120.0 ho?dzie pruskim w Lublinie [Ho?d lenny 19.07.1569 r.] II Kalendarz Lubel

ski. - R.21 (1978), s. 32-34

To?: II Rota. - 1994, nr 3-4, s. 32-33

121.0 Janie T?czy?skim i szwedzkiej królowej. - II. II Mówi? Wieki. - 1977, nr 7, s. 25-26

122. O Janie Ursinusie z Akademii Zamojskiej.
- (Konterfekt uczonego). - Fot. 1/

Kalendarz Lubelski. - R. 28 (1985), s. 94-96

123.0bl??enie i obrona Zamo?cia w 1648 roku II W : Zamo?? i Zamojszczyzna

w dziejach i kulturze polskiej I pod red. Kazimierza My?li?skiego.
- Zamo??:

Zamojskie Towarzystwo Przyjació? Nauk, 1969. - S.191-202
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124. "Oby? by? dla naszego Zamo?cia drugim Archimedesem" [Adrian van Roomen]

II Kamena. - 1973, nr 12, s. 8

125.0le?nicki Miko?aj h. D?bno (ok. 1558-1629) II W: Polski S?ownik Biograficz
,

ny.
- Wroc?aw; Kraków [etc.] : Zak?. Nar. im. Ossoli?skich. - 1978, T. 23/4,

z. 99. - S. 771-773

126. Opis miast Lubelszczyzny w drugiej po?owie XVI wieku II Kultura i ?ycie. -

1969, nr 38, s. 2

127. Orientalista z konieczno?ci [Tomasz Zamoyski] II Kamena. - 1967, nr 19, s. 5

128. Orientalista z potrzeby Franciszek Ormi?ski II Kurier Lubelski. - 1979, nr 14, s. 5

129.0rmi?ski Tomasz. Franciszek h. Prus (zm. 1735 ) II W: Polski S?ownik Biogra-

ficzny. - Wroc?aw; Kraków [etc.] : Zak?. Nar. im. Ossoli?skich. - 1979,

T. 24/2, z.l01. - S. 248

Profesor Akademii Zamojskiej.
130. Ostatnia placówka powstania listopadowego.

- (Z raptularza historyka). - Fot. II

Kurier Lubelski. - 1977, nr 181, s. 5

13 l. Pami?tna Unia Lubelska 1569 roku II W: Lublin w dziejach i kulturze Polski.

Lublin : Polskie Towarzystwo Historyczne ; Krajowa Agencja Wydawnicza,

1997. - S. 115-123

132. Pami?tna unia lubelska 1569 roku II Biuletyn Lubelskiego Klubu Polonijnego.-

1993, nr 2, s. 10-16

To?: II Rota. - 1994, nr 3-4, s. 26-31. - Fot. ; Lublin w dziejach i kulturze Pol

ski. - Lublin: Polskie Towarzystwo Historyczne; Krajowa Agencja Wydaw

nicza, 1997. - S. 115-124

133.Pami?tny sejm lubelski II W: Od Zawiszy do Tarnowskiego i szkice z dziejów

epoki jagiello?skiej. - Lublin, 1987. - S. 179-186

134. Pan kanclerz -

m?? roztropny [Jan Zamoyski]. - Fot II Polska, - 1975, nr 6, s. 30-32

To?: II Poland. - 1975, nr 8 amer.; Poland, nr 6 (ang.); La Pologne, nr 6 (fr.);

Polonia, nr 6 (hisz.); Polen, nr 6 (ni en); Polen, nr 6 (szw.)

135.Pani na Kurowie [Anna ze Stanis?awskich Zb?ska].
- II. II Kamena. - 1975, nr 11,

s.8-9

136. Pani na zamku wawelskim II W: Od Zawiszy do Tarnowskiego i szkice z dzie-

jów epoki jagiello?skiej.
- Lublin, 1987. - S. 150-161

137. Peregrynacje zagraniczne Tomasza Zamoyskiego w latach 1615-1617 II Anna

les Universitatis Mariae Curie-Sk?odowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne

i Humanistyczne. - Vol. 25 (1970), s. 27-47

138. Per?a Lubelszczyzny II Kamena. -1970, nr II, s. 8

139. Pierwsi profesorowie Akademii Zamojskiej.
- Fot. II Kalendarz Lubelski. -

R. 23 (1980), s. 80-83

140.Pierwsi profesorowie Akademii Zamojskiej.
- (Z raptularza historyka). - II. II

Kurier Lubelski. - 1977, nr 63, s. 5

141. Pierwsze lata Zamo?cia. - II. II Mówi? Wieki. - 1975, nr 4, s. 29-34
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142.Pierwszy konstytucyjny prezydent Lublina [Teodor Franciszek Gruell-Gretz] II

W: Dzie? to kraju ?wi?cony ... : w 200 rocznic? Konstytucji 3 Maja. - Lublin:

WDK, 1991. - S. 30-32

143.Pierwszy konstytucyjny prezydent Lublina. - (Z raptularza historyka). - II. II

Kurier Lubelski. -

. 1976, nr 132, s. 4

144.Pierwszy prezydent [Lublin: Teodor Franciszek Gruell-Gretz] II Dziennik

Wschodni. - 1997, nr 281, s. 9

145. Pierwszy opis Warszawy królewskiej II ?ycie Warszawy.
- 1974, nr 67, s. 8

146. Pi??dziesi?t lat pracy Lubelskiego Oddzia?u Polskiego Towarzystwa Historycz

nego II Rocznik Lubelski. - T. 21 (1979), s. 175-179

147. Piotr Firlej z D?browicy Pierwsi profesorowie Akademii Zamojskiej.
- (Z raptu

larza historyka). - 11.1/ Kurier Lubelski. - 1977, nr 234, s. 4

148.Pochwa?a podró?y do WIoch Pierwsi profesorowie Akademii Zamojskiej. -

(Z raptularza historyka). - II. II Kurier Lubelski. - 1977, nr 46, s. 4-5

149. Pochwa?a woja?y do Italii II Kalendarz Lubelski. - R. 19 (1976), druk 1975, s. 106 -

108

150.Pochwa?a wykszta?cenia.
- (Z raptularza historyka). - 11. II Kurier Lubelski. -

1976, nr 121, s. 4

15 l. Pocz?tki kariery rodu Sobieskich. - II. /1 Mówi? Wieki. - 1982, nr 3, s. 32-36

152. Podkomorzyna lubelska. - (Z raptularza historyka). - II. II Kurier Lubelski. -

1976, nr 115

153.Podkrakowska decyzja ?okietka: [nadanie prawa miejskiego] : 680 lat miasta

Lublina. - Rys. II Dziennik Wschodni. - 1997,nr 183, s. 10

154. Pojmanie na morzu i ?mier? w Kopenhadze Jana Tyczy?skiego II W: Od Zawi

szy do Tarnowskiego i szkice z dziejów epoki jagiello?skiej I pod red. Macieja

Podgórskiego, Adama A. Witusika. - Lublin, 1987. - S. 144-149

I 55. Pok?on Augusta BieIowskiego Szymonowi Szymonowicowi II Kamena. - 1972,

nr 19, s. 11

156. Pok?on zamojskiemu poecie [August Bielowski] Pochwa?a podró?y do W?och

Pierwsi profesorowie Akademii Zamojskiej. - (Z raptularza historyka) II Kurier

Lubelski. - 1977, nr 170, s. 5

157.Polska w czasach Grzegorz Piramowicza II W: Grzegorz Piramowicz i jego

epoka. - Kurów: KTR, 2001. - S. 7-28

158.Polski Demostenes XVI wieku [Miko?aj Siennicki]. - Fot. II Kalendarz Lubel

ski. - R. 25 (1982), s. 57-59

159. Poni?a? gdzie nale?y gdzie trzeba wynosi? II Kamena. - 1980, nr 17, s. 6-7

160.Por6wnywano go z Konstantynem Wielkim. [Jan Zamoyski]. - Fot. /1 Dziennik

Lubelski. - 1992, nr 100, s. 5

161.Porównywano go do Konstantyna Wielkiego. W 450 rocznic? urodzin Jana

Zamoyskiego. - Fot. II Tygodnik Che?mski Zwierciad?o. - 1992, nr 18, s. 9

162. Poturczeniec Bielecki. - (Z raptularza historyka). - II. II Kurier Lubelski. - 1976

nr 25 s. 25
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163. Poturczeniec Jan Kierdej II W: Od Zawiszy do Tarnowskiego i szkice z dziejów

epoki jagiello?skiej I pod red. Macieja Podgórskiego, Adama A.' Witusika. -

Lublin, 1987. - S. 133-143

164. Prawnuk J. Zamoyskiego.
- (Z raptularza historyka) II Kurier Lubelski. - 1977,

nr 120, s. 5

165. Prezydent Trybuna?u Ma?opolskiego.
- (Z raptularza historyka). - II. II Kurier

Lubelski. - 1976, nr 290, s. 5

166. Przodkowie Jana Zamoyskiego.
- II. II Kamena. - 1972, nr 21, s. 7

167.Przywódcy konfederacji tarnogrodzkiej II W: Konfederacja tarnogrodzka i jej

tradycje. - Tarnogród: [Zarz?d Miasta i Gminy], 1995. - S. 41-53

168.Rezydencja kanclerza. - (Z raptularza historyka).
- Rys. II Kurier Lubelski. -

1977, nr 5, s. 4

169. Rezygnacja z urz?du piecz?tarskiego [Andrzej Zamoyski ]. - (Z raptularza hi-

storyka). - Fot. II Kurier Lubelski. - 1977, nr 142, s. 4

170. Romans w Sosnowicy [pow. Parczew].
- II. II Kamena. - 1975, nr 17, s. 4

Dot. Tadeusza Ko?ciuszki i Ludwiki Sosnowskiej -l. 1774-1789

171. Rycerz z plam? na ?yciorysie W: Od Zawiszy do Tarnowskiego i szkice z dzie

jów epoki jagiello?skie.
- Lublin, 1987. - S. 79-82

172. Rzecz o awansie rodu Zamoyskich.
- II. II Mówi? Wieki. - 1973, nr 4, s. 9-13

173. Rzecz o ho?dzie pruskim w Lublinie: z dziejów europejskiego Lublina [1569 r.]

II Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 249, dod. "Lublin", s. 7

174. Rzecz o zabawach na dworze pu?awskim.
- (Z raptularza historyka). - H. II Ku-

rier Lubelski. - 1976 nr 199 s. 5

175. Rzeczpospolita w czasach Jana Kochanowskiego II W: Jan Kochanowski i jego

czasy.
- Warszawa: "Interpress", [1984].

- S. 1-5

176. Saga rodu Zamoyskich.
- Fot. II Kurier Lubelski. - 1977, nr 256, s. 4-5

177. Sald bej. - (Z raptularza historyka).
- II. II Kurier Lubelski. - 1976, nr 48, s. 4

178. Sejm nadziei II W: Dzie? to kraju ?wi?cony ... : w 200 rocznic? Konstytucji

3 Maja. - Lublin: WDK, 1991. - S. 3-16

179. Sejm reform i nadziei II W: Bia?y orze? wzlatuje w b??kity .,. : 3 maj 1791. -

Lubaczów: Miejska Biblioteka Publiczna, 1990. - S. 7-34

180. Sensacja wHorodle. - Fot. II Kurier Lubelski. - 1977, nr 272, s. 4

181. Sejm rozumu i serca [1569]. Lublin w okresie Rzeczypospolitej Jagiello?skiej.
-

I?. II Gazeta Powszechna Poczta. - 1992, nr 4, s. 6 ; nr 5, s. 6

182. Sesja naukowa UMCS [w Che?mie] po?wi?cona 164 dniom Polski Ludowej II

Kwartalnik Historyczny.
- 1964, nr 4, s. 1123-1124

183. Sesja po?wi?cona 400-1eciu Komisji Morskiej. - (Kronika) II Rocznik Lubelski.

- T. 13 (1970), s. 255-256

184. Sesja po?wi?cona Lubelszczy?nie w Tysi?clecie Polski II Rocznik Lubelski. -

R. 9 (1966), s. 417-419

185. Sensacja w Hor.odle. - (Z raptularza historyka). - II. II Kurier Lubelski. - 1977,

nr 272, s. 4

186. Sierotka zezwoli? II Perspektywy.
- 1986, nr 32 s, 32-31
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187. Stanis?aw Jan Niewieski. - (Z raptularza historyka). - II. II Kurier Lubelski. -

1977, nr 148, s. 5

188. Stanis?aw Niewieski - profesor Akademii Zamojskiej. - II. II Mówi? Wieki. -

1978, nr 2, s. 30-31

189. Stanis?aw Niewieski i jego fraszki II Tygodnik Zamojski. - 1989, nr 4, s. 11

190. Stanis?aw Samicki. Uczony z Mokregolipia. - I?. II Tygodnik Che?mski Zwier

ciad?o. - 1992, nr 47, s. 8

191. Stanis?aw Sarnicki z Mokregolipia : rys biograficzny II Rocznik Che?mski. -

T. I (1995), s. 329-334

192. Starosta hrubieszowski Jan ?ó?kiewski. - Rys. II Kurier Lubelski. - 1978, nr 180, s. 5

193. Stary merkuriusz zamojski. - Fot. II Gazeta Wyborcza (A). - 1994, nr 214, dod.

"Gaz w Zamo?ciu", s. XII

194. Stró?em pa?stwa ten, co mia? je psowa? : z alkowy pani na Kurowie. Anna

Zb?ska, autorka wierszowanego pami?tnika "Transakcyja albo opisanie ca?ego

?ycia jednej sieroty" II Gazeta Pu?awska. - 1999, nr 21, s. 5

195. Synowie Kazimierza Jagiello?czyka na Zamku Lubelskim: z dziejów europej

skiego Lublina II Gazeta Wyborcza. - 2007, nr 237, dod. "Lublin", s. 7

196. Syn ksi???cy upad? na kolana. Ho?d pruski w Lublinie [Albrecht II Franciszek

z?o?y? ho?d lenny królowi polskiemu Zygmuntowi Augustowi w Lublinie

w 1569 r.]. - II. II Kurier Lubelski. - 1994, nr 151, s. 7

197. Szcz?k kajdan. - Rys. II Kurier Lubelski. - 1978, nr 107, s. 5

Utworzenie twierdzy wojskowej w Zamo?ciu - 1815 r.

198. Szwagier ordynata Tomasza Zamoyskiego. - (Z raptularza historyka). - II. II

Kurier Lubelski. - 977 nr 228 s. 5

199. Szymon Szymonowic 1558-1629 II Kalendarz Lubelski. - R.23 (1980), s. 116-118

200. Szymon Szymonowic cz?owiek humanista. - II. II Kalendarz Lubelski. - R. 17

(1974), s. 96-99

201. Szymon Szymonowic - "dyrektor nauk i inspektor" Tomasza Zamoyskiegoli

Annales Universitatis Mariae Curie-Sk?odowska. Sectio F, Nauki Humani

styczne.
- vol. 29 (1974), druk 1976, s. 69-84

202. Szymon Szymonowic - wspó?organizator Akademii Zamojskiej II W: Akademia

Zamojska i jej tradycje: referaty przygotowane na sesj? naukow? zorganizowan?

dla upami?tnienia 400 rocznicy utworzenia przez Jana Zamoyskiego Akademii

Zamojskiej, 27-28 maja 1994 w Zamo?ciu : jubileusz 400-lecia Akademii Za

mojskiej 1594-1994. - Zamo??: Muzeum Okr?gowe, 1994. - S. 26-34

203. Szymonowic w Zamo?ciu i Czemi?cinie : w 350 rocznic? ?mierci. - Fot. II Ka

mena. - 1979, nr 14, s. 4

204. ?ci?cie Samuela Zborowskiego. - (Z raptularza historyka). - II. II Kurier Lubel

ski. - 1976, nr 59, s. 5

205. ?mier? hetmana Koniecpolskiego II Kamena. - 1988, nr 24, s. 16

206. The old Zamo?? mercury II Gazeta Wyborcza. - 1994, nr 214, dod. "Gazeta

w Zamo?ciu", nr 214, s. 12
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207. Tak jak w Konstantynopolu ... II W: Lublin w dziejach i kulturze Polski. - Lublin: Pol

skie Towarzystwo Historyczne; Krajowa Agencja Wydawnicza, 1997. - S. ] 43-148

208. Tomasz Franciszek Ormi?ski. - (Z raptularza historyka). - II. II Kurier Lubelski.

.

- 1979, nr 14, 5.5

Profesor Akademii Zamojskiej.

209. Tomasz Zamoyski a ?wiat turecko - tatarski II W: Polska w Europie.
- Lublin

1968. - S. ]84-]82

2] O. Twierdza Zamo??. - II. II Kamena. - ] 965, nr 23-24, s. 5-6

211. Ucze? Jana Zamoyskiego.
- (Z raptularza historyka).

- II. I Kurier Lubelski. -

1977, nr 210, s. 4

212. Uczony flamandzki na zamojskim dworze. - (Z raptularza historyka).
- II. II

Kurier Lubelski. - 1976 nr 2]] s. 4

2] 3. Unia horodelska : z raptularza historyka II Kurier Lubelski. - 1978, nr 158, s. 4

214.Unia horodelska II W: Od Zawiszy do Tarnowskiego i szkice z dziejów epoki

jagiello?skiej.
- Lublin, 1987. - S. 36-41

215. Unia Lubelska. - Fot. II Kalendarz Lubelski. - R. 25 (1982), s. 54-56

216. Uprowadzenie z klasztoru. - (Z raptularza historyka) II Kurier Lubelski. - 1976,

nr 143, s. 4

217. Urodzili?my si? dla ojczyzny.
- (Z raptularza historyka).

- II. II Kurier Lubelski.

- 1976, nr 217, s. 5

218. W krainie staropolskiego Kupidyna.
- II. II Kamena. - 1985, nr 25, s. 8

219.W murach Akademii Zamojskiej.
- (Z raptularza historyka).

- II. II Kurier Lu-

belski. - 1977, nr 103, s. 5

220. W s?u?bie chana krymskiego II Kamena. - 1974, nr 10, s. 9, 12

221. W 350 rocznic? ?mierci Szymona Szymonowica.
- Rys. II Sztandar Ludu. -

1979, nr 99, s. 5

222. W?gierski w Ameryce.
- (Z raptularza historyka).

- II. II Kurier Lubelski. -

1976, nr 109, s. 4

223. Wielka mi?o?? Ko?ciuszki [Ludwika Lubomirska] II Gazeta Wyborcza.
- 2004,

nr 205, dod. "Lublin", s. 5

224. Wiersze z kalendarzy zamojskich Stanis?awa Jana Kievdeskiego wydawanych

w latach 1672 _ 1699 (wybór) II Kalendarz Lubelski. - R.23 (I 980), s.143

225. Wi?zie? Twierdzy Zamojskiej [Arvid Wirtenberg von Debern ]634 r. - wielki

hetman króla szwedzkiego] II Kurier Lubelski. - 1980, nr 83, s. 5

226. Wi?zie? twierdzy zamojskiej
- Arwid Wittenbergo

- II. II Mówi? Wieki. - 1980,

nr 2, s. 7-9

227. Wiktoria wiede?ska 1683 roku II Akcent. - 1983 ,
nr 6, s. 12-23

228. W?adys?aw ?okietek - dobroczy?ca Lublina II W: Lublin w dziejach i kulturze

Polski. _ Lublin: Polskie Towarzystwo Historyczne; Krajowa Agencja Wy-

dawnicza, 1997. - S. 23-26

229. W?a?ciciel Kurowa i Klementowic. - (Z raptularza historyka). - II. II Kurier Lu-

belski. - 1976 nr 205 s. 4

80



230. Wola?a bruneta [Gryzelda Konstancja z Zamoyskich Wi?niowiecka]. - Fot. II

Tygodnik Domowy.
- 1993, nr 4, s. 3

23 l. Woja?e m?odego magnata [Tomasz Zamoyski]. - Il. II Kamena. - 1971, nr 16,

s. 6; nr 17, s. 4, 6

232. Woja?e zagraniczne m?odego magnata II Mówi? Wieki. - 1973, nr l, s. 7-13

233. Woja?e zagraniczne wojewodzica lubelskiego.
- (Z raptularza historyka). - Il. II

Kurier Lubelski. - 1976, nr 82, s. 4 ; nr 88, s. 4, 6 ; nr 93, s. 4

234. Wojewoda lubelski K[ajetan] Hryniewiecki.
- (Z raptularza historyka). - Jl. II

Kurier Lubelski. - 1979, nr 274, s.5

235. Wojewoda lubelski Miko?aj Ole?nicki II Kurier Lubelski. - 1978, nr 197, s. 5

236. Wojna m?odego magnata [syna Jana Zamoyskiego]. - II. II Kamena. - 1971,

nr 16, s. 6 ; nr 17, s. 4, 6

237. Wojski krasnostawski Stanis?aw Sarnicki. - Fot. II Kalendarz Lubelski. - R. 24

(1981), s. 39-41

238. Wyprawa pana na Kra?niku po r?k? królewny szwedzkie. - (Z raptularza histo

ryka). - H. II Kurier Lubelski. - 1976, nr 285, s. 5

239. Wst?p I Tadeusz Radzik, Adam Andrzej Witusik II W: Lublin w dziejach i kul

turze. - Lublin: Polskie Towarzystwo Historyczne ; KAW, 1997. - S. 5-6

240. Wychowawca syna hetma?skiego [Tomasz Zamoyski]. - Portr. II Kalendarz

Lubelski. - R. 20 (1977), s. 176-178

241. Wyprawa mo?dawska [Jan Zamoyski] II Kurier Lubelski. - 1979, nr 72, s. 4

242. Wychowawca hetmanowica. - (Z raptularza historyka). - Jl. II Kurier Lubelski. -

1976, nr 160, s. 5

243. Wychowawca królewiczów. - (Z raptularza historyka). - Jl. II Kurier Lubelski. -

1979, nr 279, s.5

244. Wychowawca syna hetma?skiego II Kalendarz Lubelski. - R. 20 (1977) druk

1976, s. 176-178

245. Wychowawca synów królewskich. - Jl. II Mówi? Wieki. - 1981, nr 5, s. 16-18

246. Wykl?ty Koniecpolski II Kamena. - 1988, nr 25, s. 10

247. Wykup zjasyru. - (Z raptularza historyka) II Kurier Lubelski. - 1979, nr 9, s. 5

248. Wyprawa mo?dawska II Kurier Lubelski. - 1979, nr 72, s. 4

249.Z lubelskich woja?y Krasickiego.
- H. II Kalendarz Lubelski. - R. 21 (1978),

druk 1977, s. 112-115

250.Z dziejów unii polsko-litewskiej. Pami?tny rok 1569 .

- Fot. II Przegl?d Kreso

wy.- 1991, nr 4, s. 9-11

251.Z ko?skowolskiego zamku do Stambu?u [Krzysztof Zborowski] II Gazeta Pu

?awska. - 2000, nr 15, s. 5

To?: Echo Ko?skowoli. - 2000, nr 6,s. 4-5

252.Z Li?nika do Turcji. - (Z raptularza historyka). - 11. II Kurier Lubelski. - 1977,

nr 28, s. 4

253. Z Li?nika do porty Osma?skiej II Mówi? Wieki. - 1978, nr 4, s. 24-25

254.Z narodowego panteonu: G?owacki, co by? Bartosem II Perspektywy. - 1985,

17, nr 28, s. 31-32
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255.Z pa?szczy?nianego ch?opa bogacz na Rzeczpospolit?: pan na D?blinie i Kle

mentowicach II Gazeta Pu?awska. - 2000, nr 6, s. 4

256.Z prac Instytutu Historii UMCS II ?ycie Szkó? Wy?szych.
- 1976, nr 10, s. 67-71

257.Z pobytu Casanovy w Pu?awach ....

- (Z raptularza historyka). - II. II Kurier

Lubelski. - 977, nr 114, s. 5

258. Z przesz?o?ci handlowej Zamo?cia II Rocznik Lubelski. - T. 31/32 (1989/1990),

s.243-248

259.Zabawy orientalne na dworze pu?awskim II Kamena. - 1973, nr 26, s. 12

260. Zabawy na dworze pu?awskim II Mówi? Wieki. - 1975, nr 11/12, s. 20-23

261. Zabójstwo Andrzeja Tyczy?skiego II W: Od Zawiszy do Tarnowskiego i szkice

z dziejów epoki. - 1987. - S. 110-114

262.Zabójstwo pana na Kra?niku. - (Z raptularza historyka). - II. II Kurier Lubelski.

- 1977, nr 267, s. 4

263. Zamojski architekt II Kurier Lubelski. - 1978, nr 23, s. 4

264. Zamojskie Ateny. - II. II Dziennik Zwi?zkowy [Zgoda. Chicago]. - 1974, 16/17,

s.5-6

265.Zamojskie Ateny.
- 11. II Kamena. - 1974, nr 7, s. 10

266.Zamojskie "Ateny" II W: Spojrzenie w przesz?o??.
- Lublin, 1974. - S. 59-78

267. Zarnojski epizod wrze?niowy: w 39 rocznic? II Kurier Lubelski. - 1978, nr 129, s. 5

268. Zamojskie pocz?tki. - Fot. II Kalendarz Lubelski. - R.l8 (1975), s. 120-128

269. Zamorskie konkury, czyli pojmanie na morzu. - Portr. II Kamena. - 1986, nr 25,

S. 13-14

270.Zamo?? doby Jana Zamoyskiego.
- II. II Dziennik Polski [The Polish Daily

News]. - 1975, nr 24/25, S. 5

27l.Zamo?? w oczach papieskiego dyplomaty [wg Bonifacego Wanozzi]. - n. II

Sztandar Ludu. - 1973, nr 2014, S. 5

To?: Dziennik Polski [The Pollsh Daily News]. - 1973 ,
nr 16/17; Dziennik

Zwi?zkowy [Zgoda. Chicago]. - 1973, nr 13/14

272. [Zamoyski Jan (1542-1605)]. - Portr. II Kamena. - l 972, nr 21, S. 7

273. Zamoyscy
- awans rodu II Kalendarz Lubelski. - 1973, S. 109-117

274. Zapoznany syn ziemi che?mskiej. W 400 rocznic? ?mierci Miko?aja Siennickie

go.
- Fot. II Sztandar Ludu. - 1982, nr 46, S. 7

275. Zwyci?zca spod Grunwaldu II Kamena. - 1985, nr 2, S. 8

276.Zwyci?zca spod Wiednia. 350 rocznica urodzin Jana 1II Sobieskiego. - II. II

Kamena. - 1979, nr ) 9, s.6

277.?ony Jana Zamoyskiego.
- (Z raptularza historyka). - Fot. II Kurier Lubelski. -

1979, nr 224, S. 5

KSI??Kl:

1. Bia?y orze? wzlatuje w b??kity ... : 3 maj 179 J I pod red. Adama Andrzeja Witu

sika. - Lubaczów: Miejska Biblioteka Publiczna, 1990. - J 12 s.; 21 cm.

2. Chrzest bojowy twierdzy Zamo??. - Zamo??: Muzeum Okr?gowe, 1980. - lOs.

; 21 cm. - (Wojenne i Rewolucyjne Losy Zamo?cia. Biblioteczka Muzeum; l)
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3. Dzie? to kraju ?wi?cony ... : w 200 rocznic? Konstytucji 3 Maja I oprac. Tadeusz Ad

amek, Eugeniusz Janas, Adam Andrzej Witusik. - Lublin: WDK, 1991. - 64, [4] s.

4. Grzegorz Piramowicz i jego epoka I pod red. Krzysztofa Andrzeja Boreczka,

Adama Andrzeja Witusika ; Kurowskie Towarzystwo Regionalne, Lubelski Od

dzia? Polskiego Towarzystwa Historycznego,
- Kurów: KTR, 2001. - 146 s. : i?.

(w tym kolor.) ; 21 cm.

5. Jan Kochanowski i jego czasy I pod red. Adama Witusika. - Warszawa: "Inter

press", [1984]1 - [4],45 s. : il., portr., rys. ; 29 cm.

Rec.: Nieznanowski, Stefan: [W roku 1978 ... ] II Rocznik Lubelski. - T. 22

(1980), s. 142-144; Tygielski, Wojciech II Przegl?d Historyczny : dwumiesi?cz

nik naukowy. - l (1980), s. 188

6.· Kopczyk szcz??liwej wiktorii wiede?skiej. Z listów króla Jana III i królowej

Marysie?ki tudzie? z diariusza królewicza Jakuba Sobieskiego usypany.
- Lublin

: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983. - 116 s. ; 21 cm.

7. Ko?ciuszko pod Dubienk? : praca I pod red. Adama Andrzeja Witusika - Lublin :

Kr?jowa Agencja Wydawnicza: na zlec. Komitetu Obchodów Dwusetnej Rocznicy

Bitwy pod Dubienk?, 1992. - 78, [2] s., [4] s. tabl. : i?. (w tym kolor.), l mapa; 21 cm.

8. Ko?ciuszko pod Rac?awicami I Tadeusz Adamek, Wies?aw ?ladkowski, Adam

Andrzej Witusik. - Lublin: Wojewódzki Komitet Stronnictwa Demokratyczne

go, 1984 .

- 129, [3] s., [12] s. tabl. (w tym kolor.) : il., fot., mapa, portr. ; 20 cm.

9. Lublin I [aut. Adam Andrzej Witusik ; zdj. Piotr Maciuk]. - Bydgoszcz:

"Tekst", 1997. - 125, [2] s. : il. kolor.; 28 cm.

10. Lublin w dziejach i kulturze Polski I pod red. Tadeusza Radzika i Adama

A. Witusika ; [rys. Kazimierz Drzewi?ski, Krystyna G?owniak]. - Lublin: Kra

jowa Agencja Wydawnicza: Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddzia?, 1997. -

430 s. , [32] s. tab1. kolor. ; 24 cm.

11. M?odo?? Tomasza Zamoyskiego : o wychowaniu i karierze syna magnackiego

w Polsce w pierwszej po?owie XVII wieku I Adam Andrzej Witusik. - Lublin :

Wydaw. Lubelskie na zlec. Zamojskiego Towarzystwa Przyjació? Nauk, 1977. -

[2],267, [l] s., [8] k. tab!. : i?., portr. ; 20 cm.

Rec. (woy) II Kurier Lubelski. - 1977, nr 287, S. 2. - Fot.; Derecki, Miros?aw:

O wychowaniu m?odego magnata II Kamena. - 1978, nr 4, s. 12; Chyra-Rrolicz,

Zofia: Ojciec i syn II Nowe Ksi??ki. - 1978, nr 4 55-56. - II.; K?aczewski, Witold:

Wychowanie zamojskiego ordynata. - (Z lubelskiej witryny) II Sztandar Ludu. -

1978, nr 23, s. 6; Tygielski, Wojciech II Kwartalnik Historyczny.
- 1978, t. 85, nr

4, s. 1059-1064; Wisner, Henryk II Przegl?d Historyczny. - 1978, t. 69, z. 713-714;

Froch, W?adys?aw II Rocznik Lubelski. - T. 21 (1979), s.146-148; Kaczmarczyk,

Janusz II Studia Historyczne.
- R. 23, z. 2 (1980), S. 327-329

12. Na pograniczu kultur, j?zyków i tradycji: prace ofiarowane Profesorowi Dokto

rowi Ryszardowi Szczyg?owi w sze??dziesi?t? rocznic? urodzin I pod red. Marka

M?dzika i Adama A. Witusika. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie

Sk?odowskiej, 2004. - 289 s., [1] k. tab?. kolor. : mapy, portr. ; 24 cm.
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13. O Zamoyskich, Zamo?ciu i Akademii Zamojskiej. - Lublin: Wydaw. Lubel

skie, 1978 dr. uko?cz. 1979 .

- 273, [3] s., [16] k. tabl. : il., portr. ; 21 cm.

Rec.: Derecki, Miros?aw: O Zamoyskich i Zamo?ciu - ze swad? II Kamena.

'1979, nr 10, s. 12; Sidor, Dionizy: ?le czy dobrze byle o nas? II Tygodnik Za

mojski. -1979, nr l, s. 7; Wisner, Henryk: O Zamoyskich, Zamo?ciu i Akade

mii Zamojskiej liNowe Ksi?zki. - 1979, nr 17, s. 70-71; (woy): O Zamojskich:
400 lat Zamo?cia. - II. II Kurier Lubelski. - 1979, nr 48, s. 8; Ko?ci?ski, Mieczy
s?aw: O przesz?o?ci Hetma?skiego grodu.

- (Z naszej witryny) II Sztandar Ludu.

- 1979, nr 202, s. 6;

14. Od Zawiszy do Tarnowskiego : pod red. Macieja Podgórskiego, Adama

A[ndrzeja] Witusika. - Lublin: Wojewódzki Komitet Stronnictwa Demokra

tycznego, 1987. - 236, [4] s. : portr., rys. ; 20 cm.

15. S?ownik biograficzny miasta Lublina. T. 1. I pod. red. Tadeusz Radzika, Jana

Skarbka i Adama A. Witusika ; aut. biogramów: Tadeusz Bojarski [et al.], - Lu

blin: Wydaw. UMCS, 1993. - 318, [1] s. : rys.; 24 cm.

16. S?ownik biograficzny miasta Lublina. T. 2 I pod red. Tadeusz Radzika, Adama

A. Witusika i Jana Zió?ka; aut. biogramów: Mieczys?awa Adrianek [et al.]. -

Lublin: Wydaw. UMCS, 1996. - 321, [1] s. : rys. ; 24 cm.

17. S?ownik biograficzny miasta Lublina. T. 3 I pod red. Tadeusza Radzika, Adama

A. Witusika i Jana Zió?ka; aut. biogramów Tadeusz Adamek [et al.] ; Polskie

Towarzystwo Historyczne. Oddzia? w Lublinie. - Lublin: Polskie Towarzystwo

Historyczne. Oddzia?, 2009. - 368 s. ; 24 cm.

18. Sobieski pod Wiedniem I Tadeusz Adamek, Adam Andrzej Witusik. - Lublin:

Wojewódzki Komitet Stronnictwa Demokratycznego, 1983. - 61 s.

19. Spojrzenia w przysz?o?? Lubelszczyzny I pod red. Kazimierza My?li?skiego
i Adama Andrzeja Witusika. - Lublin: Wydaw. UMCS, 1974. - 263 s. ; 24 cm.

20. Unia Lubelska 1569 roku w dziejach Polski i Europy I pod red. Adama Andrze

ja Witusika. - Lublin: "Multico", cop. 2004. - 141, [l] s., [32] s. tabl. (w tym

z?o?.) : il. kolor., fot., mapa, rys. ; 29 cm.

21. Wiktoria wiede?ska 1683 roku I pod red. Adama Andrzeja Witusika. - Warsza

wa : "Interpress" : na zlec. Towarzystwa "Polonia", 1983. - 65, [3] s. : faks.,

portr., rys., err. ; 29 cm.

Rec.: Oko? Jan II Ruch Literacki. - 1986, nr 2, s. 167-171

22. Z raptularza historyka I Adam Andrzej Witusik. - Lublin: Wydaw. Lubelskie,

1982. - 356, [4] s.: il. portr.; 18 cm.

Rec. SWW: Z raptularza historyka II Kamena. - 1982, nr 8, s. II

23. Zamo??: z przesz?o?ci miasta i twierdzy I pod red. Albina Koprukowniaka
i Adama Andrzeja Witusika ; aut. W?adys?aw ?wik [et al.], - Lublin: Wydaw.
Lubelskie na zlec. Zamojskiego Towarzystwa Przyjació? Nauk, 1980 .

- 413, [3]

s., [8] k. tabl. : il., portr. ; 20 cm.

Rec.: Radzik Tadeusz: [obchody 400-lecia powstania Zamo?cia ... ] II Rocznik

Lubelski. - T. 23/24 (1981/1982), s.185-187
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RECENZJE

1. Czap1i?ski, W?adys?aw: W?adys?aw IV i jego czasy.
- Warszawa, 1972

Rec.: Portret w?adcy II Kamena - 1973, nr 2, s. 1

2. Dzieje Lubelszczyzny I red. Józef Mazurkiewicz Józef, Henryk Zins . T. 1. Praca

zbiorowa ..

- Warszawa, 1974

Rec.: Dzieje Lubelszczyzny II Kurier Lubelski. - 1975, nr 51,s. 3

3. Had?y Mehmed Senai z Krymu: Historia chana Islam Gereja III. I tekst turecki wy

da?, prze?. i oprac. Zygmunt Abrahamowicz. - Warszawa, 1971

Rec.: Zanotowane znakami trzcinowego pióra II Kamena - 1972, nr 12, s. 10

4. Hy?li?ski, Kazimierz: Dzieje kariery politycznej w ?redniowiecznej Polsce. Dymitr
z Goraja 1340-1400. - Lublin, 1981

Rec.: W s?u?bie czterech monarchów II Sztandar Ludu. - 1982, nr 139, s. 5

5. Kara Mistafa pod Wiedniem. ?ród?a muzu?ma?skie do dziejów wyprawy wiede?

skiej 1683 r. I z tur. prze?. i oprac. Zygmunt Abrahamowicz. - Kraków, 1973

Rec.: Kara Mustafa pod Wiedniem II Kamena - 1975, nr 18, s. 12-13

6. Mat?awska, Halina: Zwierzyniec. -Zwierzyniec, 1991

Rec.: Wdzi?czny trud regionalisty, czyli o monografii Zwierzy?ca II Akcent. -

1993, nr 4, s. 218-220

7. Roztocze I fot. Wies?aw Lipiec; wst?p Grzegorz Rozwa?ka - Warszawa, 1977

Rec.: Wydawniczy zakalec: historyk o albumie "Roztocze" II Gazeta Wyborcza.
- 1998, nr 52, Gazeta w Lublinie, s. 4

8. Szczygie?, Ryszard: Konflikty spo?eczne w Lublinie w pierwszej po?owie XVI wie

ku. Warszawa, 1977

Rec.: Z dziejów renesansowego Lublina II Sztandar Ludu. - 1977, nr 224, s. 6

9. Zins, Henryk: Miko?aj Kopernik w angielskiej kulturze umys?owej epoki Szekspira.
- Wroc?aw, 1972

Rec.: O Miko?aju Koperniku inaczej II Sztandar Ludu. - 1973, nr 23, s. 4

10. Zins, Henryk: W ?wiecie anglosaskim. Studia i szkice o Anglii i Kanadzie. - Lublin,

1975

Rec.: W ?wiecie anglosaskim II Kultura, - 1975, nr 48, s. 15

WYWIADY:

1. Dzieje ojczyste przybli?one. Z drem Adamem Andrzejem Witusikiem z okazji uka

zania si? jego ksi??ki pt."Z raptularza historyka" I rozm. Zygmunt PikuIski II Kurier

Lubelski. ? 1982, nr 37, s. 1,3-4
2. Historia szko?? patriotyzmu: rozmowa z prezesem PTH dr ... I rozm. Stanis?aw

W. Wojnarowicz. - Portr. II Kurier Lubelski. - 1976, nr 293, s. 3

3. Pól wieki historii I rozm. lIK II Kamena - 1978, nr 1, s. 4

4. O konstytucji po lubelsku: rozmowa z dr. Adamem Andrzejem Witusikiem, histo

rykiem z UMCS I rozm. Robert Olak II Kurier Lubelski. - 2000, nr 101, s. 1, 12

5. O roli historii w ?wiadomo?ci Polaków I rozm. Barbara Jedynak II Wise?ka, - 1982,

nr 1/2, s. 28

6. Rzym w ?rodku Sarmacji I rozm. Ryszard Dunin./I Kurier Polski. - 1980, nr 77, s. 5

85



7. Spotkanie z histori?. Pó? wieki historii I rozm. Mieczys?aw Ko?ci?ski II Sztandar

Ludu. - 1977, nr 61, s. 4

8. Wiede?ska wiktoria. Rozmow? z drem Adamem Andrzejem Witusikiem - sekreta
.

rzem Lubelskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 300 Rocznicy Odsieczy

Wiede?skiej przeprowadzi? Andrzej Szwabe I rozm. Andrzej Szwabe II Kurier Lu

belski. - 1982, nr 175, s. 1,4-5

9. Zamo?? niczym Jasna Góra I rozm. Tomasz Stawecki II Kurier Lubelski. - 2006,

nr 52, s. 3

II. Bibliografia przedmiotu:

1. Iskrzycki, Artur: Bibliografia prac Adama Andrzeja Witusika I [oprac. Artur

Iskrzycki] ; Stowarzyszenie Autorów Polskich, Oddzia? w Lublinie. - Lublin: SAP,

1986.- 21, [3] s., [1] k. portr.; 21 cm

3. Janas, Eugeniusz: Adam Andrzej Witusik (1940-2007) I Eugeniusz Janas.11 Rocznik

Che?mski. - T. 13 (2009), s. 346-348

4. Janas, Eugeniusz: Jubileusz Doktora Adama Andrzeja Witusika, Res Historica. -

T. 24 (2007), s. 223

5. K?dziora, Andrzej: Encyklopedia ludzi Zamo?cia. - Zamo??: ABACUS, 2007. -

S.325

6. K?dziora, Andrzej: Encyklopedia miasta Zamo?cia. - Wyd. 2. - Zamo??: JN Profil:

GREENart - Jacek Kardasz, 2012. - S. 758

7. Litwi?ski, Robert: Witusik Adam Andrzej II W: S?ownik biograficzny miasta Lubli

na - Lublin, 2009, T. 3. - S. 340-342

8. Pikulski, Zygmunt: wycieczki z przesz?o?ci. Spotkania z lud?mi pióra [Adam Witu

sik]. - Fot. II Kurier Lubelski. - 1987, nr 104, s. 3

9. Szyszka, Bogdan: Adam Andrzej Witusik (1940-2007)
- historyk Zamoyskich, Za

mo?cia i Akademii Zamojskiej II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2008, nr 2,

s.I11-113

l O. WAM: Witusik ?wintuszy? II Kronika Tygodnia.
- 2002, nr 29, s. 5

11. Wierzchowiak, Zygmunt: Na zamojskiej ziemi. - Zamo??, 1997. - S. 49

12. WUKA: Na po?egnanie dr. Adama Witusika II Kurier Lubelski (Zamo??). - 2007,

nr 292, s. 2

Marzena Rosiak, Ksi??nica Zamojska

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

Andrzej Józef Misiura (1935-1995)

Andrzej Józef Misiura urodzi? si? 20 marca 1935 r. w Ujazdowie na Zamojszczy?nie.

Po uko?czeniu Szko?y Podstawowej Nr 5 i I Liceum Ogólnokszta?c?cego im. Jana Za

moyskiego (1953 r.) w Zamo?ciu, przez rok studiowa? geologi? w Akademii Górniczo

Hutniczej w Krakowie. W 1957 r. uko?czy? Studium Nauczycielskie w Lublinie. Od

1960 r. by? nauczycielem szkó? podstawowych w Lublinie, Baranowie i Markuszowie.
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W 1969 r. powróci? do Zamo?cia, gdzie pe?ni? obowi?zki dyrektora Szko?y Podstawowej
Nr 3, od 1983 r. - nauczyciela j?zyka polskiego w Zespole Szkó? Elektrycznych oraz

(przez siedem lat) nauczyciela Studium Bibliotekarskiego. W 1977 r. uko?czy? zaoczne

studia polonistyczne na UMCS w Lublinie.

Debiutowa? na ?amach "Kameny" w 1960 r. opowiadaniem pt. Dom 111 którym si?

umiera. By? laureatem konkursów literackich, m.in. "Szukamy m?odych talentów"

(1960), Konkursu Literackiego im. Boles?awa Le?miana (1987, 1995). By? aktywnym

cz?onkiem Klubu Literackiego przy Wojewódzkim Domu Kultury w Zamo?ciu i Nau

czycielskiego Klubu Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie. Posiada? odzna

czenia: Z?oty Krzy? Zas?ugi, Krzy? Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i in. Zmar?

14 wrze?nia 1995 r. w Zamo?ciu.

?ród?o:

l. Smolarz Jan. Pisarze wspó?cze?ni regionu lubelskiego: leksykon I Jan Smolarz.

- Lublin: Zwi?zek Literatów Polskich, 1999

I. Bibliografia podmiotu:

1. Dom w którym si? umiera [opowiadanie] I Andrzej Misiura II Kamena - 1960,

nr 17, s. 6

2. Niech ka?dy da co? od siebie ... I Andrzej Józef Misiura II Nowa Szko?a. - 1976,

nr 7-8, s. 43-44

3. Mijanie Chom?cisk [w.] I Andrzej Józef Misiura II Tygodnik Zamojski. - 1987,

nr 45, s. 10

4. Zamojski ratusz [w.] I Andrzej Józef Misiura II Tygodnik Zamojski. - 1987, nr 8, s. 12

To?: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1989, nr 3, s. 58 ; Tygodnik Zamojski. -

1989, nr 26, s. 1

5. Galop [w.] ; Niebiescy zawadiacy [w.] II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1988,

nr 2, s. 67-68

6. Legenda Pa?skiej Doliny I Andrzej Józef Misiura. - Zamo??: Wojewódzki Dom

Kultury. Klub Literacki, [1989]
Rec.: Cichosz Jan Henryk. Zapatrzenie w Chom?ciska II Tygodnik Zamojski. - 1989,

nr 43, s. 6-7

7. Pasterka 1881 roku w Starym Zamo?ciu [w.] I Andrzej Józef Misiura II Tygodnik

Zamojski. - 1989, nr 43, s. 6

8. ?mier? Salwadora Dali [w.] I Andrzej Józef Misiura II Tygodnik Zamojski. - 1989,

nr 40, s. 13

9. Zamojski ratusz [w.] I Andrzej Józef Misiura II Tygodnik Zamojski. - 1989, nr 26, s. l

To?: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1989, nr 3, s. 58

10. Zamojski ratusz [w.] ; Zaludnione ulice [w.] ; Przed snem [w.] I Andrzej Józef Mi

siura II W: Szept miasta I oprac. Maria Du?awska - Zamo??, 1989. - S. 18-20

11. Sk?adanie czcionek [w.] I Andrzej Józef Misiura II Zamojski Kwartalnik Kulturalny.
- 1990, nr 2, s. 33
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12. ?ciemnia si? na drogach I Andrzej Józef Misiura; [grafiki Alfred Przybysz; wybór

tekstów i recenzje Marian Janusz Kawa?ko). - Zamo?? : Zamojskie Towarzystwo

Przyjació? Nauk, 1990

Rec. : Cichosz Jan Heruyk. Wej?cie do miasta II Przegl?d Kresowy.
- 1990, nr 20, s. 10

13. "Tomaszów mi?dzywojenny" I Andrzej Józef Misiura II Zamojski Kwartalnik Kul

turalny. - 1990, nr 3, s. 58

14. Pustynia [w.] I Andrzej Józef Misiura II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1991,

nr 2, s. 32

15. Zwierzenia o poezji I Andrzej Józef Misiura II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. -

1991, nr 4, s. 25-26

16. Moniuszko i Wieniawski I Andrzej Józef Misiura II Tydzie?. - 1992, nr 12, s. 14 : fot.

17. Olszewski, Lucjan. Przygoda z boksem I Lucjan Olszewski; rozm. przepr. Józef

Andrzej Misiura II Tygodnik Zamojski. - 1992, nr 49, s. 17

18. Powiedzie? wreszcie prawd? I Andrzej Józef Misiura II Tydzie?. - 1992, nr 12,

s. 14 : fot.

19. Radosne ?piewanie I Andrzej Józef Misiura II Tygodnik Zamojski. - 1992, nr 15, s. 8

20. Wspomnienie: w 3 rocznic? ?mierci Jacka R?czkiewicza II Tygodnik Zamojski. -

1992, nr 26, s. 10

21. Biblioteka przy Wiejskiej I Andrzej Józef Misiura II Tygodnik Zamojski. - 1993,

nr 23, s. 10

22. Fale [w.] I Andrzej Józef Misiura II Kresy Literackie. - 1993, nr 3, s. 36

23. Gaudeamus w Sitniel Andrzej Józef Misiura II Tygodnik Zamojski. - 1993, nr l, s. 10

24. Jak s?o?ce [w.] I Andrzej Józef Misiura II Kresy Literackie. - 1993, nr 3, s. 35

25. Koncert kameralistów I Andrzej Józef Misiura II Tygodnik Zamojski. - 1993,

nr 11, s. 6

26. Krasnobrodzka Pani [w.] I Andrzej Józef Misiura II Kresy Literackie. - 1993, nr 3, s. 35

27. Kronika Hyde Parku II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1993, nr 2, s. 18

(not. inf. o spotkaniu z czytelnikami w Zamo?ciu)

28. Literatura i pogranicze I Andrzej Józef Misiura II Tygodnik Zamojski. - 1993, nr 28, s. J l

29. Pogranicze I Andrzej Józef Misiura; wybór i pos?. Marian Janusz Kawa?ko ; [rys.

El?bieta Gnyp] ; Urz?d Wojewódzki w Zamo?ciu. - Lublin: ''Norbertinum'', 1993

Rec. : Cichosz Jan Henryk. Kolory ziemi II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1993

nr 2 s. 12 ; (tom). Pogranicze Misiury II Tygodnik Zamojski. - 1993, nr 5, s. 13; (gw).

Nowo?ci Norbertinurn II Kurier Lubelski. - 1993, nr 64, s. 4 ; (mad). W?ród ksi??ek

II Dziennik Lubelski. - 1993, nr 65, s. 6

30. Z prac "Renesansu" II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1993, nr 2, s. 59

13. (not. inf. o spotkaniu z czyt. w ramach "Wieczorów z autografem")

31. Zapytaj sosn? [w.] I Andrzej Józef Misiura II Kresy Literackie. - 1993, nr 3, s. 36

32. Cienie [w.] I Andrzej Józef Misiura II Logos.
- 1994, nr l, s. 6

33. D?bski u "Namys?owiaków" I Andrzej Misiura II Kronika Tygodnia - 1994, nr 49, s. 14

34. Dialog 47 poetów I Andrzej Józef Misiura II Tygodnik Zamojski. - 1994, nr 5, s. 11

35. Kwartet poetycki I Andrzej Józef Misiura II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. -

1994, nr 3, s. 19-21 ; nr 4, s. 21-23
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36. Moi profesorowie I Andrzej Józef Misiura II Kronika Zamojska. - 1994, nr 26, s. 14

; nr 27, s. 9

37. Pogranicze bytu i niebytu I Andrzej Józef Misiura II Kronika Zamojska. - 1994,

nr 15, s. 9

38. Wspomnienie o Tadeuszu Bryku I Andrzej Józef Misiura II Kronika Tygodnia. -

] 994, nr 40, s. ] O : fot.

39. ??ka [w.] ; Cerkiewka [w.] I Andrzej Józef Misiura II Zamojski Kwartalnik Kultu

ralny. - 1995, nr 3, s. 38

40. "Owoce": recenzja po latach I A. Misiura II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. -

1995 nr 1-2, s. 43-45

41. ?wiat?o [w.] I Andrzej Józef Misiura II S?owo. Dziennik katolicki [Warszawa]. -

] 995, nr 159, s. 7

42. Jak s?o?ce [w.] I Andrzej Józef Misiura II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. -1996,

nr 4, s. 24

43. ?ycie z altówk? I Andrzej Józef Misiura II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1995,

nr 3, s. 64-66

44. Tak blisko I Andrzej Józef Misiura; [iI. El?bieta Gnyp]. - Zamo??: Wojewódzka
i Miejska Biblioteka Publiczna, 1996

Rec. : Wantuch Wies?awa. Tak blisko Malczewskiego II Nowe Ksi??ki. - 1996,

nr ]2, s. ]9

45. Odprowadzaj?c [w.] I Andrzej Józef Misiura II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. -

1996, nr l, s. 23

(facs. autografu jednego z ostatnich wierszy)
46. Ostatnie zapiski I Andrzej Misiura II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1996, nr I,

s. 19-25

47. Pozwól mi jeszcze [w.] ; Zostaj? [w.] ; Dop?yn?? [w.] ; Noc miejska [w.J ; Pami??
miodu [w.] I Andrzej Józef Misiura II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1996, nr l,

s. 14 -15, 22-25

48. Zostaj? [w.] I Andrzej Józef Misiura 1/ Zamojski K warta1nik Kulturalny. - 1998, nr 4, s. 42

49. Zapytaj sosn?; Kobiety wiejskich ?witów; Umieraj? drogi; Modrzewie w Pa?skiej
Dolinie ; Spotkanie ; Deszczowy kujawiak ; Zamojski ratusz ; Starówka noc? ;

Cmentarz w Starym Zamo?ciu; Go??bie i nici [wiersze] I Andrzej Józef Misiura II

W: Zamojszczyzna w poezji i obrazie: antologia I wybór i oprac. El?bieta Gnyp,

Maria Du?awska, Zofia Pi?at. - Lublin - Zamo??: Norbertinum, 2004

Cz. II. Przedmiotowa

1. Cichosz Jan Henryk. Andrzej Józef Misiura: wspomnienie (1935- I 995) I Jan Hen

ryk Cichosz II Gazeta Wyborcza. - 2005, nr 86, dod. Gazeta Wyborcza Lublin, s. 6

2. Cichosz Jan Henryk. Przedsionek poetycki I Jan Henryk Cichosz II Tygodnik Zamoj
ski. - ]985, nr 3, s. 7

3. Cichosz Jan Henryk. Przedsionek poetycki I Jan Henryk Cichosz II Tygodnik Zamoj
ski. - 1987, nr 8, s. 12
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4. Cimek Edward Franciszek. Andrzeja Misiury pejza?e wierszem malowane I Edward

Franciszek Cimek II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1996, nr 1, s. 16-17

5. Guzowski Krzysztof Homilia pogrzebowa / Krzysztof Guzowski II Zamojski K war

'talnik Kulturalny. - 1996, nr l, s. 12-13

6. (K?d.). Poezja z bocznych dró?ek / (K?d.) II Tygodnik Zamojski. - 1992, nr 14, s. 8

7. (K?d.), Przes?uchanie: Andrzej Józef Misiura poeta, nauczyciel I (K?d) II Tygodnik

Zamojski. - 1992, nr 16, s. 10: fot.

8. (ks). Spotkanie z poezj? Józefa Andrzeja Misiury I (ks) II Gazeta Wyborcza. - 1992,

nr 66, dod. Gazeta w Lublinie, nr 55, s. 3

9. Kawa?ko Marian Janusz. O poezji Andrzeja Józefa Misiury / Marian Janusz Kawa?ko II

W: Almanach Nauczycielskiego Klubu Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie I

pod red. M. 1. Kawa?ko, Z. Michalskiego. Cz. 2. - Lublin, 1991. - S. 116-119

10. K?dziora Andrzej. Encyklopedia ludzi Zamo?cia / Andrzej K?dziora. - Zamo??:

ABACUS, 2007. - S. 200

11. K?dziora Andrzej. Zamo?? od A do Z I Andrzej K?dziora. - Zamo??: Regionalna

Pracownia PTTK, 1991. - S. 150

12. Kowalska Joanna. Nie umiem ?y? bez cz?owieka I Joanna Kowalska II Zamojski

Kwartalnik Kulturalny. - 1992, nr 2, s. 13

13. Linek Piotr. Powiedzia?, ?e zostaje I Piotr Linek II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. -

1996, nr l, s. 13-15

14. Pami?ci poety II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1997, nr l, s. 25

(not. inf o wyemitowaniu 1. i 4. X11996 r. przez Radio Lublin reporta?u o poecie)

15. Przyjaciele o Andrzeju I not. PeeL II Tygodnik Zamojski. - 1995, nr 48, s. 11

To?: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1996, nr l, s. 17-18

16. Smolarz Jan. Pisarze wspó?cze?ni regionu lubelskiego : leksykon I Jan Smolarz. -

Lublin: Zwi?zek Literatów Polskich, 1999. - S. 207-208

17. Szyszka Bogdan. Andrzej Józef Misiura I Bogdan Szyszka II Kronika Tygodnia. -

1995, nr 50, s. 16

18. (was). "Tak blisko" I (was) II Dziennik Wschodni. - 1996, nr 67, s. 8

19. Zwoli?ska Danuta. Zamojska premiera roku 1996 I Danuta Zwoli?ska II Bibliotekarz

Zamojski. - 1996, nr 4, s. 26

Renata O?go, Ksi??nica Zamojska

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

Nabytki regionalne Ksi??nicy Zamojskiej
kolekcja grudzie? 2014 - czerwiec 2015

l. Antologia 2012 / [utwory zebr. zespó? Halina Grabo? et al.] ; Chebnska Grupa Lite

racka Lubelska 36. - Che?m : Wydawnictwo Ta Wa Taurogi?ski Waldemar, 2012

2. Baranowski, Zenon: Ksi?ga cudów i ?ask: Sanktuarium Matki Bo?ej ?askawej

w Janowie Lubelskim I oprac. Zenon ?ukasz Baranowski. - Zamo??: Atut Biu

ro Promocji: na zlec. Janowskiego Stowarzyszenia Regionalnego, 2014
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3. Baranowski, Zenon: Lasy Janowskie, przyroda i ludzie =

Lasy Janowskie, na

ture and people / [Zenon Baranowski; t?. Ma?gorzata Linek]. - Janów Lubelski:

Starostwo Powiatowe; Zamo??: ATUT Biuro Promocji, [2014]

4. Baranowski, Zenon: Roztocze, przyroda i ludzie : Roztocze, nature and people
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l3. Bystro? Jan Stanis?aw: Cz?owiek i ksi??ka / Jan St. Bystro?.- Warszawa: Ge

bethner i Wolff; Kraków: G. Gebethner i Spó?ka, [1916]
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19. Chudoba, Iwona: Oderwana od cienia / Iwona Chudoba; [wybór i pos?. Longin

Jan Oko?; i?. Roman Kraska]. - Che?m: Wydawnictwo TA WA Taurogi?ski

Waldemar, 2009
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ler. - Lublin: Norbertinum Wydawnictwo, Drukarnia, Ksi?garnia, 2014

22. Cimek, Edward Franciszek: Jesienne g?osy s?ysz? w dali / Edward Franciszek

Cimek. - Izbica: POLIANNA, 2014

23. Czarnowski, Ryszard Jan: Miasteczko w laserunkach - Kazimierz Dolny / Ry
szard Jan Czamowski, Marta Wanda Terajewicz. - ?ód?: Galaktyka, cop. 2011
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Uniwersytet Lubelski. Wydzia? Nauk Humanistycznych. Instytut Filologii Pol

skiej. - Lublin: Wydaw. KUL, 2003

29. Czytanie Czechowicza: (2001-2010) / [red. tekstów Aleksandra Zi?czuk, Mo
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Zbigniew ?wiatowiec et al.]. - Stalowa Wola: Propaganda, 2013

52. Gmina Skierbieszów / [tekst Karolina G?ogowska; zdj. Zbigniew ?wiatowiec et

al.]. - Stalowa Wola: Propaganda, 2013

53. Gospodarstwa domowe i rodziny w województwie lubelskim: charakterystyka

demograficzna: Narodowy Spis Powszechny Ludno?ci i Mieszka? 2011 / [zesp.
red. (przewodnicz?cy) Krzysztof Markowski] .
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Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarz?d Wojewódzki, 1983

77. Kulasza, Stanis?aw: Wspomnienie: pami?tnik pisany o poranku / Stanis?aw
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; Urz?d Statystyczny w Lublinie. - Lublin: Urz?d Statystyczny, 2013
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[ci] NASZE RECENZJE

Monika Rebizant-Siwi?o Wrzosowiska

Autorka Wrzosowisk, kolejnej w swoim dorobku ksi??ki, jest regionalistk?, prze

wodnikiem turystycznym po Zamo?ciu i Zamojszczy?nie oraz bibliotekark? i wycho

wawc? m?odzie?y. Od lat zafascynowana histori?, w swoich ksi??kach miesza histori?
z terainiejszo?ci?. Monika Rebizant - Siwi?o ??czy swoj? wiedz? i wykszta?cenie, znajo

n:o?? legend o Zamo?ciu i Roztoczu z talentem pisarskim. We Wrzosowiskach pojawiaj?
SI? wied?my, duchy i legendarne postaci. Tworzy to niesamowity klimat powie?ci,
w której wydarzenia dnia dzisiejszego wyp?yw?j? i s? konsekwencj? przesz?o?ci. Wrzo

Sowiska to opowie?? o losach kobiet, rodziny skazanej i ?ci?tej za czary w 1664 r. Kata

rzyny Bielenkiewiczowej, ?ony zamojskiego wójta. Uznana za wied?m?, rzuci?a kl?tw?
za okrutny wyrok na Jana Zamojskiego Sobiepana, aby umar? bezpotomnie, co te?" si?
dokona?o. Natomiast kobiety z jej rodu po wieki mia?y przejawia? zdolno?ci nadprzyro
dzone takie jak: wizjonerstwo, rzucanie uroków i umiej?tno?? uzdrawiania zio?ami. Naj

bardziej rozbudowanym w?tkiem ksi??ki jest opowie?? o wiedimie Ró?y, która podczas
II wojny ?wiatowej ukrywa?? si? w Puszczy Solskiej wraz z dwiema ma?ymi córkami.

W!edziona intuicj? uciek?a z rodzinnej wioski przed pacyfikacj? niemieck?. Wizjoner
skie zdolno?ci pozwoli?y jej odnale?? po hitlerowskiej rzezi, w?ród cia? pomordowanych,

?? dziewczynk? Mariann?. W lesie odnajduje rannego ?o?nierza, którym okazuje si?
Miszka Tatar, legendarny przywódca partyzantów radzieckich, walcz?cych w lasach

?oztocza. Ró?a troskliwie si? nim opiekuje i obdarza wielkim uczuciem. Kiedy okazuje
SI?, ?e zosta?a przez Miszk? zdradzona, rzuca kl?tw? na jego kochank? i jej potomstwo.

?spó?czesnymi bohaterkami Wrzosowisk s? Julia i Natalia - przyjació?ki, których poró?
ni?a

..

mi?o?? do jednego m??czyzny, Adama. Niewierno?? Adama przyczynia si? do tra

gedn w ?yciu obu dziewczyn, do której dosz?o m.in. na owianym z?? s?aw? Czar/owym
Polu, przy udziale si? nadprzyrodzonych. Fabu?a ksi??ki jest prowadzona w przemy?lany

?po.sób. Stopniowo, przed czytelnikiem, ujawniane s? rodzinne tajemnice, z dalszej
I bh?szej przesz?o?ci. Okazuje si?, ?e niemal wszyscy bohaterowie m?j? udzia? w tej za

gadkowej uk?adance. Kluczowymi postaciami s?
- nieoczekiwanie - bohaterowie drugie

go planu: ksi?dz Tobiasz, m?ody kleryk Jakub, babcia Marianna i zbuntowana Natalia.

Intryguj?ca opowie?? trzyma czytelnika w napi?ciu do ostatnich stron ksi??ki, a co

Wa?niejsze zach?ca do odwiedzenia, opisywanych zak?tków pi?knego Roztocza oraz po

zn?ia jego przesz?o?ci i tajenmic. Wrzosowiska to fascynuj?ca, mistyczna historia zamoj

skieJ ziemi, na której kartach odnale?? mo?na blizny wojenne, krew oraz cierpienie. To

OPOwie?? o sile mi?o?ci, która rozpala, niszczy, ale równie cz?sto chroni i uszlachetnia

Agnieszka Szewczuk, Ksi??nica Zamojska

Rebizant- Siwi?o, Monika: Wrzosowiska - Zakrzewo: Replika., 2014

---------+<>+ ?--------
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Katarzyna Bajerowicz, Marcin Brykczy?ski

Opowiem ci mamo, co robi? ?aby

Ma?y staw, z pozoru spokojny, z faluj?c? na powierzchni tafl? wody, cisza i spo

kój. Tylko momentami s?ycha? szelest poruszanych wiatrem szuwarów, cykanie
?wierszczy i to charakterystyczne re re kum kum ... Jednak bagienna rzeczywisto??
znacznie odbiega od tej postrzeganej przez ludzkie oko. W stawie bowiem wiele si?
dzieje: ?aby prze?ywaj? swoje gody, sk?adaj? skrzek, z którego wykluwaj? si? kijanki
by nast?pnie przekszta?ci? si? w malutkie ?abki szykuj?ce si? do zimowego snu, cier

niki buduj? gniazda, racza mama zwinnie ukrywa swe jajeczka, czapla ma ochot? co?

przek?si?, p?yw?i? sumy, ka?u?nice, szcze?uje i ró?anki, pijawki, topiki - wodne paj?
ki, ?ó?wie wygrzewaj? si? w b?ocie, ropuchy "poluj?" na mszyce, a noc? gdy wszystko
ucichnie do snu przygrywa pasikonik. Dzieje si? to w?ród bogatej flory reprezentowa

nej przez wczesnowiosenne kwiaty podbia?u, niezapominajki, tataraku, w?ród pi?knie
kwitn?cych grzebieni i lip oraz ró?norakich gatunków grzybów.

W niezwyk?? podró? do ?wiata ?ab zabieraj? nas bogate, kolorowe, pe?ne drobia

zgów i szczegó?ów ilustracje Katarzyny Bajerowicz, które stanowi? kwintesencj? lek

tury, a króciutkie, rymowane wierszyki - zagadki Marcina Brykczy?skiego doskonale

dope?niaj? szkic nad i podwodnej rzeczywisto?ci.
Dzieci samodzielnie b?d? wspólnie z opiekunem mog?, m. in. prze?ledzi? ca?y

cykl rozwojowy ?ab, odnale?? gniazdo ciernika, policzy? ?abki, które ukry?y si? przed
g?odn? czapl?, wskaza? powietrzny dom topika, czy policzy? w?sy suma. Jednak to

nie wszystkie atrakcje, dla czytelnika, na kartach ksi??ki. Znajdziemy tu bowiem in

strukcj? - jak metod? orgiami zrobi? w?asn? skacz?c? ?abk?, jak równie? mo?emy

pogra? z dzieckiem w ciekaw? ?abkow? gr? planszow?, która oprócz porcji dobrej
zabawy tak?e uczy.

Ksi??ka dedykowana jest dzieciom w wieku od 2 do 6 lat i starszych. M?odsze

dzieci uciesz? na pewno barwne ilustracje, a takze do?? grube i zaokr?glone karty
ksi??ki. Starsze, oprócz wymienionych, rozsmakuj? si? w sporej dawce wiedzy przy

rodniczej i mo?liwo?ci kreatywnego sp?dzenia czasu w doborowym towarzystwie ?ab.

Lektura bardzo ciekawa i godna polecenia.

Joanna Grabczak, Ksi??nica Zamojska

Bajerowicz, Katarzyna, Brykczy?ski, Marcin: Opowiem ci, mamo, co robi? ?aby. -

Warszawa: Nasza Ksi?garnia, 2014

---------+<>+---------
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IIiI SBP

Z wizyt? w bibliotekach S?owacji i Wiednia

W dn. 19 - 24 maja Lubelskie Ko?o Miejskie SBP zorganizowa?o wyjazd studyj

ny Królewskie Miasta - Wiede? i Bratys?awa oraz najpi?kniejsze zamki S?owacji".

G?ównym celem wyjazdu, obok integracji bibliotekarzy województwa lubelskiego,

by?o zwiedzanie s?owackich i austriackich bibliotek. A zwiedza? by?o co, i nie tylko

biblioteki, ale te? pi?kne historyczne budowle tych miast. Ju? pierwszego dnia prze

je?d?aj?c przez Nowy Wi?nicz "wst?pili?my" do zamku Kmitów i Lubomirskich,

jednego z naj cenniejszych w Polsce dzie? wczesnobarokowej architektury rezyden

cjonalno-obronnej. W nast?pnych dniach podziwiali?my s?owackie zamki: w Bojnicach,

w Czerwonym Kamieniu, Orawski Zamek - wybudowany na sposób "orlego gniaz

da" na skale ponad 100 metrów nad rzek? Orawa. Te, najcz??ciej zwiedzane w Eu

ropie ?rodkowej zamki, urzek?y nas znakomit? architektur?, niezwyk?ym bogac

twem eksponatów i wielowiekow? histori? najznamienitszych rodów ?rodkowoeu

ropejskich, g?ównie Palffich.

Dwa wycieczkowe dni po?wi?cili?my na zwiedzanie królewskich miast Wiednia

i Bratys?awy oraz ich bibliotek. W Wiedniu zwiedzali?my Bibliotek? Narodow?
-

instytucj? naukow?, dbaj?c? o austriack? to?samo?? narodow? oraz o zachowanie

?wiatowego dziedzictwa kulturowego. Obecnie Austriacka Biblioteka Narodowa

sk?ada si? ze wspó?czesnej biblioteki oraz dziewi?ciu kolekcji specjalnych: Archi

wum Obrazów i Dzia? Grafik, Dzia? Map i Muzeum Globusów, Dzia? Muzyki, Ar

chiwum Literackie, Dzia? Papirusów i Muzeum Papirusów, Dzia? Sztucznych J?zy

ków i Muzeum Esperanto, Dzia? R?kopisów i Starych Druków, Dzia? Druków Ulot

nych, Plakatów i Exlibrisów oraz Archiwum Instytutu Austriackiej Piosenki Ludo

wej zawieraj?ce dokumenty na temat piosenek, melodii, ta?ców w Austrii i krajach

s?siednich oraz ksi??ki i czasopisma, manuskrypty, nagrania d?wi?kowe.

Austriacka Biblioteka Narodowa mie?ci si? w centrum Wiednia w cesarskim pa

?acu Hofburg. Posiada oko?o 10 mln ró?norodnych zbiorów. Dzi?ki swoim cennym

kolekcjom uwa?ana jest za jedn? z najwa?niejszych bibliotek na ?wiecie. Powsta?a

z ksi?gozbiorów dworskich, a za?o?yli j? w XIV wieku Habsburgowie. Biblioteka

kolekcjonuje i archiwizuje wszystkie publikacje, które kiedykolwiek pojawi?y si?

lub zosta?y wydane w Austrii (4 egzemplarze obowi?zkowe periodyków oraz

2 wszystkich innych rodzajów dokumentów drukowanych). Zbiera i archiwizuje

zagraniczne publikacje austriackich autorów, a tak?e publikacje dotycz?ce Austria

ków lub austriackiej kultury. Kolekcjonuje tak?e i przechowuje zagraniczne publi

kacje g?ównie z dziedziny humanistyki. Szczególnie dba o rozwój kolekcji. Prowadzi

badania naukowe, wypo?yczenia mi?dzy biblioteczne, ?wiadczy us?ugi informacyjne,

edukacyjne i reprograficzne.
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Bibliotekarze oprowadzaj?cy nas, najpierw po obszernych, kilkukondygnacyj

nych magazynach oraz licznych czytelniach biblioteki wspó?czesnej, mieszcz?cej si?

w gmachu na Heldenplatz oraz po historycznej bibliotece Prunksaal, z wielkim za

anga?owaniem opowiadali nam o jej historii i czasach wspó?czesnych. W pi?knej

barokowej bibliotece Prunksaal, wybudowanej w pocz?tkach XVIII w. na zlecenie

cesarza Karola IV, przechowywanych jest 200000 ksi??ek z lat 1501-1850, a w?ród

nich 15 000 woluminów z kolekcji ksi?cia Eugeniusza Sabaudzkiego. Ksi?gozbiór

ten jest obecnie poddawany digitalizacji i b?dzie dost?pny w formie cyfrowej. Bi

blioteka udost?pnia zbiory na miejscu w czytelniach, a wypo?yczanie na zewn?trz

mo?liwe jest tylko dla pe?noletnich mieszka?ców Wiednia, osób tam pracuj?cych

lub studiuj?cych, którzy udowodni?, ?e materia?y potrzebne s? im do dzia?alno?ci

naukowej. Roczna karta do wypo?yczenia na zewn?trz kosztuje 10 euro. Jednora

zowo mo?na wypo?yczy? do 5 woluminów na okres l miesi?ca. Mo?liwa jest te?

prolongata, je?eli nikt ksi??ki nie zarezerwowa?. Stosowane s? te? fmansowe kary

upomnienia (0,5 euro za dzie? przetrzymania). Upomnienie wysy?a si? e-mailem.

Biblioteka ?wiadczy równie? odp?atn? us?ug? wypo?yczania mi?dzybibliotecznego.

Wypo?yczone w ten sposób ksi??ki udost?pniane s? wy??cznie na miejscu. Cz???

zbiorów zmikrofilmowanych lub zdigitaJizowanych wy??czona zosta?a z udost?p

niania w czytelniach, dost?pne s? natomiast ich wersje elektroniczne w internecie.

Od 2001 r. Biblioteka oferuje dost?p do internetu. Wi?kszo?? stanowisk dla czytel

ników wyposa?onych jest w pod??czenia do prywatnych laptopów, a w czytelniach

istnieje dost?p do sieci bezprzewodowej.

Katalogi Austriackiej Biblioteki Narodowej tworzone w systemie bibliotecznym

Aleph i udost?pniane s? przez internet. Równie? poprzez biblioteczn? stron? www.

mo?liwy jest dost?p do prawie 3000 austriackich i mi?dzynarodowych baz danych.

Dost?p do wi?kszo?ci z nich jest darmowy, ale cz??? z nich jest licencjonowana

i udost?pniana odp?atnie przez terminale biblioteczne.

Biblioteka publikuje austriack? bibliografi? narodow?, która od 2003 r. dost?pna

jest tylko online. Znajduj? si? w niej wszystkie prace wydane lub wydrukowane

w Austrii, dostarczane w ramach egzemplarza obowi?zkowego. ?wiadczone s? bez

p?atne oraz p?atne us?ugi informacyjne i reprograficzne. Biblioteka oferuje te? wy

cieczki z przewodnikiem po cz??ci wspó?czesnej i zabytkowej Prunksaal oraz kolek

cjach i muzeach bibliotecznych.
W Austriackiej Bibliotece Narodowej znajduje si? wiele dzie? literatury polskiej,

m.in.: Psa?terz Dawidów Jana Kochanowskiego (z pocz?tków XVII w.), XIX

wieczne wydania Sonetów Krymskich i Poezji A. Mickiewicza, oko?o 100 wyda?

dzie? J. S?owackiego, utwory Henryka Sienkiewicza oraz autorów M?odej Polski.

Bogaty zbiór poloników stanowi? zbiory dotycz?ce historii i kultury Galicji (ksi??ki,

portrety, autografy, mapy, rysunki i nuty). W zbiorach specjalnych znajduj? si? listy

królów polskich, m.in.: Zygmunta I Starego, Zygmunta Augusta, Stefana Batorego,

Zygmunta III Wazy, Jana III Sobieskiego i in., a tak?e listy ?on królewskich. Zbiory

te znalaz?y si? tam najcz??ciej w drodze konfiskaty polskich klasztorów, ale te?

dzi?ki zwi?zkom politycznym ówczesnej Polski z Habsburgami. Obecnie w Bibliotece
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Narodowej Austrii funkcjonuje dzia? Slavica odpowiedzialny za nabytki w j?zykach

s?owia?skich, w tym w j?zyku polskim. Wspó?czesne polonika pozyskiwane s? naj

cz??ciej w drodze wymiany mi?dzy instytucjami lub niekiedy poprzez zakupy. Po

przez zakupy gromadzone s? najcz??ciej austriaka, prace z zakresu nauk humani

stycznych jak te? literatura pi?kna. Biblioteka wspó?pracuje z polskimi instytucjami

kultury i nauki, w tym z Bibliotek? Narodow?, Jagiello?sk? i Ossolineum.

Na szlaku zwiedzanych przez nas bibliotek znalaz?a si? Biblioteka Orawska

im. Antona Habov?tiaka w Dolnym Kubinie. Jest to placówka pe?ni?,ca zadania bi

blioteki miejskiej i powiatowej. Powsta?a w 1924 r. przy Bibliotece Caplovi?a jako

Gminna Biblioteka Publiczna i tak? rol? pe?ni?a do 1950 r. Od nast?pnego roku pe?

ni?a ju? zadania biblioteki powiatowej, a z ko?cem lat sze??dziesi?tych sta?a si?

pr??nie dzia?aj?c? bibliotek? okr?gow?. Zmiany ustrojowe i administracyjne powo

dowa?y zmiany organizacyjne w bibliotece ??cznie z pozbawieniem jej osobowo?ci

prawnej w l. 1996-1999. Obecnie, Biblioteka Orawska im. Antona Habov?tiaka,

wybitnego j?zykoznawcy i pisarza orawskiego jest regionaln? placówk? kulturaln?,

informacyjn? i edukacyjn?, której organem za?o?ycielskim jest ?yli?ski kraj samo

rz?dowy. Aktualn? nazw? nosi od 2004 r. i pe?ni funkcj? Miejskiej Biblioteki Pu

blicznej i biblioteki regionalnej dla 3. okolicznych powiatów. Posiada ksi?gozbiór

obejmuj?cy ponad 100 tys. wol., z czego prawie po?ow? stanowi ksi?gozbiór popu

larnonaukowy. Czytelnicy maj? wolny dost?p do ksi??ek z wy??czeniem ksi?gozbio

ru podr?cznego, starszych numerów czasopism oraz zbiorów specjalnych. Nowo?ci

do zbiorów pochodz?, podobnie jak w naszych bibliotekach publicznych, g?ównie

z zakupu - w wi?kszo?ci ze ?rodków organizatora, ze ?rodków grantowych (g?ównie

ministerialnych), z wygospodarowanych ?rodków w?asnych, regionalnego egzem

plarza obowi?zkowego, wymiany pomi?dzy instytucjami i darów. Od 1994 roku

rozpocz?to budow? sieci komputerowej, a do opracowania ksi??ek zakupiono pro

gram biblioteczno-informacyjny Libris, wymieniony w 2012 r. na program Clavius.

W 2001 r. udost?pniono czytelnikom internet, a od 2006 r. katalog online na w?asnej

stronie internetowej. Dolnokubi?ska biblioteka od 2004 r. nawi?za?a wspó?prac?

z bibliotekami miast partnerskich (Limanowej, Pelhfimova i Egeru). Wspó?prac?

mi?dzynarodow? na szersz? skal? umo?liwi?y ?rodki finansowe z funduszy europej

skich. W 2007 r. realizowany by? projekt "Wspólny s?owacko-polski rok bibliotek".

Wspó?praca by?a kontynuowana po zako?czeniu projektu. W 2010 r. obie biblioteki

przyst?pi?y do realizacji projektów wspieranych ze ?rodków Europejskiego Fundu

szu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Wspó?pracy Transgranicznej.

W latach 2011-2012 biblioteki realizowa?y nast?pny projekt "Wzajemne zwi?zki -

przesz?o?? i tera?niejszo??", a w 2013 - mikroprojekt "Transgraniczne Przenikanie".

W ramach tej wspó?pracy biblioteki poszerza?y wzajemn? wiedz? nt. w?asnych re

gionów, promowa?y miasta wraz z ich dorobkiem kulturalnym i historycznym po

przez wydawanie wspólnych publikacji zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektro

nicznej, organizowanie konkursów i wycieczek dla m?odzie?y, lekcje biblioteczne

i warsztaty o tematyce regionalnej, spotkania autorskie i promocyjne dla czytelni

ków obu bibliotek, wymian? do?wiadcze? zawodowych bibliotekarzy oraz ?rodowisk
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twórczych obu regionów. W ramach projektów wydano m.in.: mapy literackie regio

nu Orawy i Limanowej w s?owacko-polskiej wersji j?zykowej, dwuj?zyczne wyda

nia publikacji regionalnych. Dzi?ki pozyskanym funduszom zmodernizowano lokal

biblioteki i wyposa?ono w nowoczesny sprz?t. Nam najbardziej podoba?o si? wypo

sa?enie sali konferencyjnej oraz Oddzia?u dla Dzieci, m.in. w scen?, która s?u?y go

organizowania wyst?pów dzieci jak te? wyst?pów doros?ych dla dzieci, kolorowe,

wygodne siedziska, skrzynie na ksi??ki dla najm?odszych i kolorowe rega?y a tak?e

drewniany "gabinet" do cichego czytania.
Biblioteka organizuje wiele wydarze? promuj?cych czytelnictwo i wiedz?

o regionie, a w?ród nich ogólnokrajowy konkurs recytatorski Kubin Hviezdos?ava,

w ramach którego oprócz konkursu recytatorskiego organizowane s? liczne spotka

nia autorskie w szko?ach, wieczory literackie w bibliotece, kiermasze ksi??ek itp.

Podobnie jak u nas organizowane s? przez S?owackie Stowarzyszenie Bibliotek ob

chody Tygodnia bibliotek s?owackich. Inne ciekawe formy to: regionalny konkurs

Wiem wszystko o ksi??ce organizowany dla m?odzie?y szkolnej, Ksi??ka Orawy -

ankieta czytelnicza na najciekawsz? ksi??k? o tematyce regionalnej - zwyci?skie

ksi??ki prezentowane s? na targach ksi??ki w Bratys?awie, Rok regionalnej wybitnej

postaci
- wydarzenia promuj?ce ludzi najbardziej zas?u?onych dla rozwoju kultural

nego i spo?ecznego regionu. Zwróci? te? nale?y uwag? na dzia?ania promuj?ce czy

telnictwo dzieci?ce: Noc z Andersenem - ca?onocny cykl zaj?? bibliotecznych dla

dzieci, Król czytelników - konkurs na najaktywniejszego czytelnika oraz Czytajmy ...

_ ogólnokrajowy maraton czytania przez dzieci. W bibliotece dzia?aj? ró?ne kluby

czytelnicze, które aktywizuj? mi?o?ników czytania do dyskusji literackich. Orawska

biblioteka jest najaktywniejsz? placówk? biblioteczn? w regionie i jedn? z najak

tywniejszych bibliotek publicznych na S?owacji.

W Dolnym Kubinie zwiedzali?my jeszcze jedn? bibliotek? - Historyczn? Biblio

tek? ?aplovi?a i mieszcz?ce si? w tym samym budynku Muzeum Literackie Paw?a

Orszagha Hviezdoslava. Budynek biblioteki wybudowany na pocz?tku XX wieku na

potrzeby zbiorów Vavrinca ?aplovi?a wpisany jest na list? zabytków kultury. Zbio

ry fundatora pocz?tkowo przechowywane by?y w kilku obiektach. Do nowego bu

dynku przeniesiono je w 1914 r. w rocznic? podpisania aktu darowizny. Na prze?o

mie XX i XXI w. budynek poddano gruntownej modernizacji oraz wyposa?ono

w nowe technologie informatyczne, dzi?ki czemu znacznie poprawi?y si? warunki

przechowywania zbiorów i prowadzenia prac badawczych oraz edukacyjnych.

W muzeum poznali?my dokumentacj? ?ycia i twórczo?ci wybitnego poety s?owac

kiego. Materia? tekstowy i ilustracyjny uzupe?niaj? pozosta?e po nim oryginalne pa

mi?tki osobiste: gabinet, fragmenty salonu, cz??ci odzie?y, prezenty otrzymywane

z okazji jubileuszy, przedmioty u?ytku codziennego.

Biblioteka ?aplovi?a mie?ci si? w dolnej cz??ci budynku. Obecnie liczy prawie

93 tys. jednostek bibliotecznych. Powsta?a w 1839 r. na podstawie darowizny funda

tora Vavrinca ?aplovi?a, orawskiego kolekcjonera, który przekaza? Orawie 20 tys.

ksi??ek oraz inne pami?tki muzealne. Umowa darowizny zawiera?a zapisy dotycz?

ce dalszego zarz?dzania bibliotek?, tj. odpowiedni lokal, wyposa?enie biblioteki
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i przygotowany do pracy bibliotekarz. Przekazany ksi?gozbiór by? spisany

w 14 katalogach, z których 13 zachowa?o si? do dzi?. W cennych zbiorach znajduje

si? 25 inkunabu?ów, ok. 1 400 starodruków oraz cenne s?owackie, europejskie

i ?wiatowe dzie?a. Zbiory Biblioteki by?y wielokrotnie porz?dkowane i katalogowa

ne. Ostatnio, w okresie mi?dzywojennym przez Jana Smetan?. Podzieli? on staro

druki na 12 grup wg dziedzin nauki i na 4 grupy formalne. Biblioteka nie udost?pnia

zbiorów na zewn?trz. Bibliotekarze oprócz prowadzenia prac badawczych, ?wiadcz?

us?ugi biblioteczno-informacyjne dla badaczy, a tak?e prowadz? dzia?alno?? zwi?za

n? z ochron?, uzupe?nianiem, zachowaniem i opracowaniem zasobu ksi??kowego.

Prowadz? równie? dzia?alno?? edukacyjn? przygotowuj?c wystawy tematyczne,

zaj?cia i prezentacje w oparciu o posiadane zbiory. Z okazji 170 rocznicy za?o?enia

biblioteki, w 2009 r. otwarto wystaw? po?wi?con? jej unikatowym zbiorom. Zwie

dzaj?c j? mieli?my okazj? obejrze? najcenniejsze eksponaty, m.in. r?kopis aktu da

rowizny zbiorów biblioteki ?upie orawskiej z 15 kwietnia 1839 r. Na wystawie, za

pomoc? krótkich opisów i stron tytu?owych poszczególnych dzie? s? przedstawione

wszystkie reprezentowane w zbiorach biblioteki dyscypliny naukowe. Szczególn?

uwag? po?wi?cono r?kopisom i inkunabu?om. Na samodzielnych posterach umiesz

czono prace ze zbiorów plastycznych i kartograficznych. Cz??ci? ekspozycji s? rów

nie? niektóre przedmioty muzealne i stare druki biblioteczne. W otoczeniu tej nie

zwyk?ej wystawy mogli?my zobaczy? z bliska naj cenniejsze zbiory prezentowane

nam przez bibliotekarzy.

Ostatni?, w?ród zwiedzanych przez nas bibliotek by?a Biblioteka Uniwersytecka

w Bratys?awie. Swoj? dzia?alno?? rozpocz??a w 1919 r. jako biblioteka akademicka

Uniwersytetu Kome?skiego w Bratys?awie, a od 1954 r. jest bibliotek? naukow?,

dost?pn? dla szerokiej publiczno?ci. Oprowadzono nas po odnowionych agendach

bibliotecznych: kilku czytelniach, ogólnodost?pnych ksi?gozbiorach. Niektóre

z nich s? urz?dzone niezwykle pomys?owo, np. dwuosobowa oszklona czytelnia na

dziedzi?cu, miejsca do czytania w salach magazynowych. W sali konferencyjnej

zaprezentowano histori? i obecne us?ugi pe?nione przez bibliotek?, a na zako?czenie

zaproszono nas do podziemnej sali na kaw? i herbat?, przy której dzielili?my si?

bibliotekarskimi do?wiadczeniami.

Zwiedzili?my ró?ne biblioteki: historyczne i wspó?czesne, du?e i mniejsze, po

dziwiali?my nawet biblioteki w?a?cicieli zamków, ?wiadcz?ce o ich literackich

i naukowych zainteresowaniach. Wrócili?my uzbrojeni w now? wiedz? o historii

ksi??ki i wspó?czesnym bibliotekarstwie, któr? na pewno wykorzystamy w swojej

pracy. Mamy nadziej?, ?e w przysz?ym roku uda nam si? pozna? inne, równie inte

resuj?ce biblioteki.

Danuta Zwoli?ska, Ksi??nica Zamojska
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lci] KRONIKA

Kronika bibliotek publicznych powiatu zamojskiego
II pó?rocze 2014 roku (wybór)

ZAMO??

lipiec / sierpie?
• Otwarcie wystaw w ramach Mi?dzynarodowego Festiwalu Fotografii Wschodnia: Galeria

ludzi Majdanu - Grzegorz Pastuszak, Kroniki Majdanu - wystawa zbiorowa kijowskiego
Fotoklubu 9x12 -

Ksi??nica Zamojska, Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne
• lsaac Bashevis Singer (1904-1991) - pisarz ?ydowski, laureat Nagrody Nobla -

wystawa
rocznicowa -

Ksi??nica Zamojska
• Og?oszenie konkursu literackiego Rodzina w literaturze w ramach obchodów Mi?dzyna

rodowego Dnia Rodzin 2014 - Ksi??nica Zamojska
• By Szumy nigdy nie przesta?y szumie? - podsumowanie regionalnego konkursu ekologicz

nego i otwarcie wystawy pokonkursowej - CIE Ksi??nicy Zamojskiej
• Nasze widzenie ?wiata -

wystawa prac plastycznych uczestników Warsztatu Terapii Z?j?
ciowej "Krok za Krokiem" - OCN Ksi??nicy Zamojskiej

• Puchatkawe spotkania - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne dla przedszkolaków oraz ich

opiekunów; w programie g?o?ne czytanie, zaj?cia plastyczne, zabawy ruchowe, edukacyj
ue - ODM Ksi??nicy Zamojskiej

• Z ksi??k? przez ?wiat - wakacyjne zaj?cia dla dzieci w wieku szkolnym, realizowane

2 razy w tygodniu w ramach programu Czytam! Rozmawiam! Wiem! W programie m.in.

spotkania z regionalnymi twórcami literatury dzieci?cej: Izabel? Winiewicz-Cybulsk?
i Jaros?awem Siekiem oraz podró?nikiem Janem Wardachem. Projekt propaguj?cy zdro

wy styl ?ycia zosta? dofinansowany przez Miasto Zamo?? w ramach Miejskiego Progra
mu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych - ODM i FB nr 1,2,3,4,6

Ksi??nicy Zamojskiej
• W?druj?ca estrada -

postaw na rodzin? - udzia? w imprezach plenerowych na os. Planty,
Nowe Miasto, Powiatowa, Karolówka - FB nr l, 3, 4, 5, 6

• Sqsiedzi z Wyszy?skiego - udzia? w plenerowej imprezie organizowanej w ramach Euro

pejskich Dni Dobros?siedztwa przez Spó?dzielni? Mieszkaniow? im. J. Zamoyskiego - FB

nrl

• Podaj ?ap? - ?wiatowy Dzie? Psa; W krainie Muminków - wystawy - FB nr 5

wrzesie?

• Kontrola zbiorów bibliotecznych (29.09-4.10.2014) - FB nr 3

• Przywracanie to?samo?ci ofiar obozu w trakcie dziesi?ciolecia istnienia Muzeum -

Miej
sca Pami?ci w Be??cu - Zamojska Biesiada Literacka z udzia?em Ewy Koper, autorki

ksi??ki Ka?da ofiara ma imi? - Ksi??nica Zamojska
• Ka?da ofiara ma swoje imi? -

wystawa ze zbiorów Muzeum - Miejsca Pami?ci w Be??cu -

Ksi??nica Zamojska
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• Plenerowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki, po?wi?cone ksi??ce Ignacego Karpo

wicza So?ka - Ksi??nica Zamojska
• Narodowe czytanie 2014. Trylogia Henryka Sienkiewicza - zamojska edycja ogólnopol

skiej akcji promuj?cej czytelnictwo, z udzialem m.in. Prezydenta Zamo??, s?uchaczy

ZUTW oraz dyrekcji, nauczycieli i uczniów SP nr 2 w Zamo?ciu - Ksi??nica Zamojska

• To?samo?? i odr?bno?? - dzieje miejscowo?ci Zamojszczyzny
-

wystawa ze zbior6w w?a

snych biblioteki w ramach EDD - Ksi??nica Zamojska
• Goci z Kotliny Hrubieszowskiej - wystawa

- Ksi??nica Zamojska, Muzeum im. S. Staszica

w Hrubieszowie

• Bqd? eko -

wystawa
- ClE Ksi??nicy Zamojskiej

• Mój ?wiat kszta?tów i barw -

wystawa prac plastycznych Krzysztofa Lindera, wychowan

ka OREW w Zamo?ciu - OCN Ksi??nicy Zamojskiej
• W krainie mqdrych sów - impreza czytelnicza dla ucz. kl. II i m SP nr 10 - ODM Ksi??ni

cy Zamojskiej
• Rozczytane "S?oneczka" - g?o?ne czytanie w Przedszkolu "S?oneczko" - ODM Ksi??nicy

Zamojskiej
• Puchatkowe spotkania - zaj?cia biblioteczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich

opiekunów
- ODM Ksi??nicy Zamojskiej

• Sobotnie spotkania z ksiq?kq - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne dla dzieci w wieku

szkolnym - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Spotkania autorskie z Agnieszk? Fr?czek i Joann? Fabick? w ramach programu Czytam!

Rozmawiam! Wiem! - ODM i FB nr 1, 2, 3, 4, 6 Ksi??nicy Zamojskiej
• Kto czyta ten wie - cykl g?o?nego czytania w Przedszkolach nr 1, 15, Przedszkolu J?zy

kowym ,,For Kids" i filii Niepublicznego Przedszkola "S?oneczko" - FB nr l

• Z bajkawnika czytelnika - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 13 - FB nr 2

• Bajeczka dla przedszkolaka
- g?o?ne czytanie 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, 12 - FB nr 4

• Spotkanie z bajk? - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 6 - FB nr 6

• Stacja Plastusiowo - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne ??cz?ce ró?ne formy: g?o?ne czy

tanie, zaj?cia plastyczne, gry i zabawy, konkursy, realizowane przez filie KZ pod wspól

nym has?em - FB nr l, 2, 3, 4, 6

• Panijesie? koszyk niesie - konkurs plastyczny dla przedszkolaków
- FB nr 1

• Bohaterowie w kantuszu - konkurs plastyczny na portret w oparciu o Trylogi?

H. Sienkiewicza - FB nr 2

• Moje spotkanie z bibliotek? - lekcja biblioteczna dla kl. 2 - FB nr 3

• Miej serce dla serca - ?wiatowy Dzie? Serca - wystawa
- FB nr 5

• Biedronki w bibliotece; Muchomorki w bibliotece - wycieczki przedszkolaków - FB nr 6

pa?dziernik
• Kontrola zbiorów bibliotecznych (20-25.10.2014) w FB nr 4

• Nie by?o kiedy p?aka?. Losy rodzin polskich wysiedlonych z Zamojszczyzny (1942-1943)
- promocja ksi??ki i spotkanie z autork? Beat? Kozaczy?sk? - Ksi??nica Zamojska

• Spotkanie autorskie w ramach Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki z Shirin Kader, autork? po

wie?ci Zaklinacz s?ów - Ksi??nica Zamojska
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• Zamojska Biesiada Literacka z udzia?em Iwony Chudoby i Waldemara Taurogi?skiego

z Che?mskiej Grupy Literackiej ,,Lubelska 36" - Ksi??nica Zamojska

• Goci z Kotliny Hrubieszowskiej - wystawa
- Ksi??nica Zamojska, Muzeum im. S. Staszica

'w Hrubieszowie

• Przygotowanie zwierz?t do zimy
- zaj?cia edukacyjno-ekologiczne dla kl. 2 SP nr 3

w Zamo?ciu - ClE Ksi??nicy Zamojskiej
• Wycieczka do lasu - pokaz multimedialny i warsztaty plastyczne

- CIE Ksi??nicy Zamoj

skiej
• B?d? eko -

wystawa
- ClE Ksi??nicy Zamojskiej

• W ?wiecie ciszy
- seminarium z cyklu Budowanie ?wiata przyjaznego dla osób nie pe?no

sprawnych na temat funkcjonowania w spo?ecze?stwie osób g?uchych i g?uchoniemych -

OCN Ksi??nicy Zamojskiej
• Dzieci?stwo -

zaczarowany ?wiat marze? - konkurs wokalno-literacki - OCN Ksi??nicy

Zamojskiej
• Mój ?wiat kszta?tów i barw - wystawa prac Krzysztofa Lindera - OCN Ksi??nicy Zamoj-

skiej
• Jesienne so?

- warsztaty plastyczne dla dzieci - ODM Ksi??nicy Zamojskiej

• Je? literacki -

wystawa
- ODM Ksi??nicy Zamojskiej

• W weso?ej krainie dyni
- lekcja biblioteczna dla uczniów SOS W w Zamo?ciu - ODM

Ksi??nicy Zamojskiej
• Puchatkawe spotkania - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne dla n?jm?odszych i ich opie

kunów - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Sobotnie spotkania z ksiq?kq - cykliczne zaj?cia biblioteczne dla dzieci w wieku szkolnym

- ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Rozczytane "S?oneczko"; Kto czyta ten wie; Z bajkownika czytelnika; Bajeczka dla

przedszkolaka; Godzina na historyjk?; Spotkanie z bajk? - g?o?ne czytanie w zamojskich

przedszkolach - ODM, FB nr l, 2, 3, 4, 6 Ksi??nicy Zamojskiej

• Luz blues, a w g?owie same dziury - spektakl teatralny Teatru Edukacji i Profilaktyki "Ma

ska" z Krakowa w ramach programu Czytam! Rozmawiam! Wiem! - ODM i FB nr 1,2

Ksi??nicy Zamojskiej
• Warsztaty ilustratorsko-plastyczne, prowadzone przez Ma?gorzat? Flis i Tomasza Troja

nowskiego w ramach programu Czytam' Rozmawiam! Wiem! - ODM, FB nr l, 2, 3, 4, 6

Ksi??nicy Zamojskiej
• Rodzina - zdrowy ?bór - realizacja konkursu plastycznego w ramach programu Czytam!

Rozmawiam! Wiem! - ODM i FB nr l, 2, 3,4,6 Ksi??nicy Zamojskiej

• Zdrowy styl ?ycia bez tytoniu i dopalaczy
- prelekcje prozdrowotne w ramach programu

Czytam! Rozmawiam! Wiem! - FB nr 1, 3, 4

• Decyzja nale?y do Ciebie - warsztaty profilaktyczne w ramach programu Czytam! Roz

mawiam! Wiem! - FB nr 2, 3

• Czytam i rozmawiam z energi?
- realizacja VI edycji akcji czytelniczej, promuj?cej czy

telnictwo i edukacj? z zakresu bezpiecznego u?ytkowania energii elektrycznej w?ród

dzieci w wieku 5-6 lat. Program wspierany jest przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzia? Za

mo?? - ODM, FB nr l, 2, 3, 4, 6 Ksi??nicy Zamojskiej

• Jesienne ogrody - cykliczne zaj?cia biblioteczne dla dzieci - FB nr l, 2, 3, 4, 6
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• Stanis?awa Fleszerowa-Muskat - wystawa rocznicowa - FB nr 5

listopad
• Jesienne nas troje - Zamojska Biesiada Literacka z udzia?em poetów Che?mskiej Grupy

literackiej "Lubelska 36" - Ksi??nica Zamojska
• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki nt, ksi??ki Johna Updike'a Wdowy z Eastwick -

Ksi??nica Zamojska
• JózefCzechawicz (1903-1939). Zamie? wspomnienie w wiersz -

wystawa rocznicowa

Ksi??nica Zamojska
• Zygmunt Klukowski (1885-1959) - lekarz, bibliofil, historyk regionalista. 55 rocznica

?mierci - wystawa ze zbiorów w?asnych - Ksi??nica Zamojska
• Goci z Kotliny Hrubieszowskiej -

wystawa
- Ksi??nica Zamojska, Muzeum im. S. Staszica

w Hrubieszowie

• Jesie? -

wystawa
- ClE Ksi??nicy Zamojskiej

• Spotkanie literackie niepe?nosprawnych twórców z Zamo?cia i regionu - OCN Ksi??nicy

Zamojskiej
• Mój ?wiat kszta?tów i barw - wystawa prac Krzysztofa Lindera - OCN Ksi??nicy Zamoj

ska

• Puchatkowe spotkania - zaj?cia dla przedszkolaków - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Sobotnie spotkania z ksi??k? - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne dla dzieci i m?odzie?y

w wieku szkolnym - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Rozczytane" S?oneczko "; Kto czyta ten wie; Z bajkownika czytelnika; Bajeczka dla przed

szkolaka; Godzina na historyjk?; Spotkanie z bajk? - g?o?ne czytanie w zamojskich przed
szkolach - ODM, FB nr 1,2,3,4,6 Ksi??nicy Zamojskiej

• Biblioteka - sposób na nud? - cykl zaj?? bibliotecznych dla dzieci - FB nr l, 2, 3, 4, 6

• Magia ?ywego s?awa - warsztaty teatralno-recytatorskie prowadzone przez A. Smyk

Batorsk? w ramach programu Czytam! Rozmawiam! Wiem! - FB nr 1,3,4
• Najwa?niejsze w ?yciu jest by? sobq i Przyja?? -

czy warto mie? przyjaciela -

warsztaty

biblioterapeutyczne w ramach programu Czytam! Rozmawiam! Wiem! - ODM, FB nr 4,

6 Ksi??nicy Zamojskiej
• Biblioteka na dzieci czeka - 4 wycieczki przedszkolaków do biblioteki - FB nr 3

• Twórcy poezji dzieci?cej, Literatura beletrystyczna - lekcje biblioteczne dla uczniów SP

nrlO-FBnr4

• Stanis?awa Fleszerowa-Muskat -

wystawa rocznicowa - FB nr 5

grudzie?
• Przeprowadzka Mediateki Ksi??nicy Zamojskiej do nowego pomieszczenia
• Zamojska Biesiada Literacka, w programie, m.in. Historie rodzinne - temat tabu? Piotra

Kupczaka oraz podsumowanie konkursu Rodzina w literaturze - Ksi??nica Zamojska
• Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki nt, twórczo?ci Krzysztofa Vargi - Ksi??nica Za-

mojska
• JózefCzechowicz (1903-1939) -

wystawa
- Ksi??nica Zamojska

• Góry Sto?owe w fotografii Ryszarda ?y?y -

wystawa
- Ksi??nica Zamojska

•
R?kodzie?o - skarb naszego regionu - wystawa

- ClE Ksi??nicy Zamojskiej
• Pokój ludziom dobrej woli -

wystawa szopek bo?onarodzeniowych, prezentuj?ca twór

czo?? osób niepe?nosprawnych i spo?ecznie wykluczonych - OCN Ksi??nicy Zamojskiej
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• Ksi??kowe anio?y; Zaprz?g ?wi?tego Miko?aja; ?wi?teczne dekoracje; Bibu?kowe anio?ki -

warsztaty plastyczne dla dzieci - ODM Ksi??nicy Zamojskiej

• Z kufra prababci
-

wystawa
- ODM Ksi??nicy Zamojskiej

• Puchatkawe spotkania
- cykl zaj?? dla m?odszych dzieci - ODM Ksi??nicy Zamojskiej

• Sobotnie spotkania z ksi??k?
- cykl zaj?? dla dzieci i m?odzie?y w wieku szkolnym

-

ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Rozczytane "S?oneczko"; Kto czyta ten wie; Z bajkownika czytelnika; Bajeczka dla przed

szkolaka; Godzina na historyjk?; Spotkanie z bajk? - g?o?ne czytanie w zamojskich przed

szkolach - ODM, FB nr 1,2,3,4,6 Ksi??nicy Zamojskiej

• Bajecznie
_ ?wi?tecznie

- cykl zaj?? bibliotecznych dla dzieci - FB nr l, 2, 3, 4, 6

• Ksi??ka pod choink? - wystawa
- FB nr 5

• Zako?czenie projektu edukacyjno-kulturalnego Czytam! Rozmawiam! Wiem!

W programie m.in.: podsumowanie konkursu plastycznego Rodzina - zdrowy wybór,

otwarcie wystawy pokonkursowej Wybieram rodzin?, wyst?p teatralny uczniów z Zespo?u

Szkól nr 6 w Zamo?ciu. Zadanie dofinansowane przez Miasto Zamo?? w ramach Miej

skiego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych - ODM i FB

nr l, 2, 3, 4, 6 Ksi??nicy Zamojskiej
• Zako?czenie VI edycji akcji czytelniczo-edukacyjnej Czytam i rysuj? z energiq.

W programie m.in. og?oszenie wyników konkursu plastycznego i otwarcie wystawy po

konkursowej - ODM i FB nr 1,2,3,4,6 Ksi??nicy Zamojskiej

ADAMÓW

sierpie?
• Wakacje w bibliotece - zaj?cia biblioteczne dwa razy w tygodniu (g?o?ne czytanie,

gry i zabawy z bajk?, zaj?cia komputerowe)

wrzesie?

• Narodowe czytanie. Henryk Sienkiewicz - Trylogia

pa?dziemtk/listopad
• Tajemnice zaginionych liter oraz Skradzione m?dro?ci

- spektakle dla dzieci Teatru

Maska z Krakowa

• Spotkanie i warsztaty ze Zbigniewem Masternakiem - scenarzyst?, re?yserem i pro-

ducentem filmowym

grudzie?
• Spotkanie integracyjne po?wi?cone tradycji ?wi?t Bo?ego Narodzenia (przygoto-

wywanie stroików i ozdób choinkowych, strojenie choinki)

• Najaktywniejszy Czytelnik Roku 2014 - podsumowanie konkursu czytelniczego

GRABOWIEC

lipiec/sierpie?
• Inwentaryzacja ksi?gozbioru biblioteki

• Festyn w Da?czypolu - impreza wspó?organizowana z GOK

• Zdrowo i wesolo - piknik rodzinny wspó?organizowany z GOK i Gminn? Komisj?

Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
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• Do?ynki parafialno-gminne
- stoisko promocyjne biblioteki na imprezie ?rodowi-

skowej
• Wakacyjny wyjazd dzieci na "Ranczo Budrysa" w Strupinie DU?)'m

wrzesie?

• Narodowe Czytanie Trylogii H. Sienkiewicza - ?rodowiskowa impreza plenerowa
• Tydzie? Ksi??ek Zakazanych - akcja popularyzuj?ca wiedz? nt. cenzury ksi??ek oraz

wystawa ksi??ek zakazanych w ró?nych okresach

• Nie by?o kiedy p?aka?
- spotkanie z Beat? Kozaczy?sk? autork? ksi??ek o losach

wysiedlonych Dzieciach Zamojszczyzny

listopad
• Ziemia zamojska w obiektywie

-

wystawa pokonkursowa LGD Ziemia Zamojska
• obchody ?Wiatowego Dnia Pluszowego Misia - imprezy biblioteczne z udzia?em

przedszkolaków i dzieci ze ?wietlicy szkolnej

grudzie?
• Spotkanie autorskie z Grzegorzem Kasdepke
• Warsztaty z Horrorem czyli Grupowe Tworzenie Opowie?ci Grozy pod kierunkiem

?ukasza Kie?basy inicjatora projektu Horror na Roztoczu

KOMARÓW - OSADA

sierpie?
• 94. rocznica Bitwy pod Komarowem - UG, SOK, Stowarzyszenie "Bitwa Pod Koma-

rowem"

wrzesie?

• Do?ynki - uroczysto?? gminno-parafialna

KRASNOBRÓD

lipiec/sierpie?
• Letni konkurs czytelniczy - konkurs na najlepszego czytelnika lata 2014

Milion Podró?y z Ksi??k? - konkurs fotograficzny

wrzesie?

• Narodowe Czytanie Trylogii H. Sienkiewicza - akcja plenerowa po??czona z podsu

mowaniem letnich konkursów oraz zaj?ciami animacyjnymi dla dzieci i m?odzie?y

Staropolskim ?ladem

• Tydzie? Ksi??ek Zakazanych - wystawa ksi??ek zakazanych, ulotki Czy wiesz, ?e ... ?

oraz zaj?cia dla dzieci Opowie?ci o Czerwonym Kapturku - MGBP, FB Hutki

listopad
• Ortograficzne polowanie na czarownice - gminne dyktando, wskazana by?a tak?e

charakteryzacja i magiczne stroje uczestników konkursu

• Bohaterowie naszych lektur oraz Wied?my i wied?minki - podsumowanie konkursu

czytelniczego i plastycznego
• Dzie? Pluszowego Misia - cotygodniowe spotkania z przedszkolakami (zaj?cia

w przedszkolu)
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• Maski, maseczki, od?yweczki
- biblioteczne popo?udnie z kosmetyczk?

• Misja Biblioteka -

gra biblioteczna aktywizuj?ca czytelnictwo (listopad-stycze?)

grudzie?
• Spotkanie z Miko?ajem

- impreza biblioteczna

• Anio?y te? czytaj?
- konkurs plastyczny

• Formy aktywizacji czytelnictwa
- warsztaty dla bibliotekarzy powiatu zamojskiego

po??czone ze spotkaniem op?atkowym

LABUNIE

ltptec/sierpten
• Rok Oskara Kolberga w gminie ?abunie - gminny program obchodów, m.in.: kon

kurs literacki i plastyczny, wycieczki uczestników konkursów do poszczególnych

wsi, wyjazd szkoleniowy do skansenu w Guciowie, zaj?cia artystyczne, wydawnic

two pokonkursowe, wystawy
• Biblioteka zaprasza

- wycieczka do biblioteki dzieci z Domu Dziecka w ?abuniach

• Targowisko mo?liwo?ci - gminne ?wi?to rodzinne

wrzesie?

• Bój pod Barchaczowem - wyk?ad dr. Jacka Feduszki w Izbie Muzealnej

w Barchaczowie po??czone z obchodami 75. rocznicy walk

• Narodowe Czytanie Trylogii H. Sienkiewicza w gm. ?abunie - wydarzenie gminne

• Rok Oskara Kolberga w gminie ?abunie - fina? konkursów: literackiego

i plastycznego, wydawnictwo pokonkursowe
• Zwyczaje ?wi?teczne w gminie ?abunie - wyk?ad M. Fornal o tematyce etnograficz-

nej
• ?piewaj?ce Dzwoneczki - wydanie tomiku El?biety Ku?my

pa?dziernikllistopad
• wydanie publikacji w?asnych: Murawska l. Historia pisana ?yciem, Flak B. Kromka

Bo?ej Mi?o?ci, Kulasza S. Wspomnienia: pami?tnik pisany o poranku, Piela P.

Marginalia oraz 2 reprinty Kryk J. Pie?ni oddzia?ów partyzanckich na Zamojsz

czy?nie i Zawrotniak M. Zbrodnie niemieckie na Zamojszczy?nie

grudzie?
• Chrystus.frasobliwy - wystawa rze?by H. Zasuwy

• Warsztaty bo?onarodzeniowe, snucie opowie?ci ?wi?tecznych ...

- spotkanie mi?dzy-

pokoleniowe
• Zwyczaje i obyczaje ?wi?teczne

- konkurs fotograficzny

MI?CZYN

lipiec/sierpie?
• Wakacje w bibliotece - cykl wakacyjnych zaj?? bibliotecznych

wrzesie?

• Wysiedlenia na Zamojszczy?nie
- spotkanie z uczestnikiem wysiedlenia w okresie

okupacji hitlerowskiej - dla m?odzie?y gimnazjalnej
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grudzie?
• Warsztaty wykonywania ozdób ?wi?tecznych
• Spotkanie op?atkowe w Bibliotece

NIELISZ

lipiec/sierpie?
• Wakacje w bibliotece - cykl wakacyjnych zaj?? bibliotecznych dla dzieci

• Sieciaki na wakacjach - piknik edukacyjny

pa?dziernik/listopad
• Wszystko o smokach - przedszkolaki w bibliotece

• Galeria przesz?o?ci Gminy Nielisz - wystawka
• Tydzie? Edukacji Globalnej - wydarzenie edukacyjne, w tym quizy online z nagrodami,

konkursy na facebooku, wystawki ksi??ek i materia?ów infonnacyjnych
• ?ladami przesz?o?ci -

opracowano scenariusz terenowej gry historycznej

grudzie?
• Spotkanie choinkowe w bibliotece - ChCPDiR w Zamo?ciu przygotowa?o dla dzieci

90 paczek ?wi?tecznych, pogadanka, film

RADECZNICA

lipiec/sierpie?
• Moje wakacje z bohaterem ksi??kowym - konkurs plastyczny dla dzieci

wrzesie?/pa?dziernik
• Promocja wydawnictwa Co? nieco? o wodzie w Radecznicy Stanis?awa Zyba?y oraz

wystawajego dorobku artystycznego i literackiego
• Wspomnienia z lat okupacji - promocja ksi??ki Honoraty Banach

• Spotkanie z Regin? Smoter Grzeszkiewicz, autork? Dziennika z podró?y do Izraela

• Talenty ma?ych ojczyzn - fina? konkursu literackiego

MOKRE (GBP ZAMO??)

lipiec/sierpie?
• Wakacje w Bibliotece ph. Podró?e z Henrykiem Sienkiewiczem - zaj?cia biblioteczne

prowadzone 3 razy w tygodniu (BG). Filie, wakacyjne zaj?cia organizowa?y wg w?a

snych harmonogramów, za? zako?czenie akcji by?o wspólne w bibliotece w Mokrem

• 2 spotkania z Janem Wardachem - podró?nikiem zwiedzaj?cym ?wiat na rowerze

• Uroczysto?? fina?owa wakacyjnych zaj?? bibliotecznych dla dzieci z ca?ej gminy.
W programie, m.in.: inscenizacje ph. Janko Muzykant, Krzy?acy, oraz z Panem Sien

kiewiczem przez Czarny L?d wg scenariuszy M. Du?awskiej, przygotowywane pod
czas spotka? bibliotecznych oraz pocz?stunek Na afryka?skim targu.

• Wyjazd szynobusem na wycieczk? po Zwierzy?cu dla uczestników wakacyjnych

zaj?? bibliotecznych

wrzesie?/pa?dziernik
• Narodowe czytanie Trylogii H. Sienkiewicza z udzia?em cz?onków Bractwa Rycer

skiego Miecza i Szabli z Zamo?cia
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• Do?ynki gminne w Zdanowie - kiermasz ksi??ki
• Spotkania z pasjami

- 15 spotka? online w formie wideokonferencji dla seniorów -

udzia? w akcji Fundacji Orange i Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej (2. edycja)

•
.

Cala Polska czyta dzieciom - inauguracja ca?orocznej akcji w bibliotekach - FB Kali

nowice, Lipsko, P?oskie, Sitaniec, Zawada, ?danów

• Tydzie? Ksi??ek Zakazanych - wystawa i dyskusja na temat ksi??ek zakazanych

(w ramach DKK)
• 11 Spotkanie Partnerskie ko?cz?ce dwuletni? wspó?prac?, zako?czone dwudniowym

wyjazdem do Warszawy oraz udzia?em w ogólnopolskim konkursie Partnerstwo 10

nas kr?ci
• Spotkanie autorskie z Mari? Du?awsk? (dla dzieci) - FB Kalinowice

listopad/grudzie?
• Spotkanie autorskie z Paw?em Bor?sewiczem

- FB ?danów

• Obchody ?wiatowego Dnia Pluszowego Misia - zaj?cia biblioteczne dla dzieci

• Horror na Roztoczu - spotkanie DKK w Mokrem z ?ukaszem Kie?bas?, pomys?o-

dawc? i twórc? ksi??ki
• Szkolenie w zakresie MAK + dla bibliotekarzy pow. zamojskiego

• Tydzie? Edukacji Globalnej - udzial Biblioteki w Mokrem w ogólnopolskich obchodach

• Videokonferencja z Katarzynq Grocholq - w ramach cyklu Spotkania z pasjami oraz

dyskusja nad ksi??k? Nigdy w ?yciu (w ramach DKK)
• Anio?y, Anio?ki, Anio?eczki - kolejna edycja konkursu plastycznego (formy zró?nico-

wane: przestrzenne, malarskie, p?askorze?by, i in.)

SITNO

lipiec/sierpie?
• VI Forum Kobiet Aktywnych w Mirczu - zorganizowany wyjazd delegacji gminnej

• Zako?czenie zaj?? wakacyjnych dla dzieci - wycieczka po Roztoczu, ognisko, gry

i zabawy sportowe

wrzesie?/pa?dziernik
• Do?ynki gminne

- wspó?udzial Biblioteki

• Narodowe Czytanie Trylogii H. Sienkiewicza - w formie konkursu pi?knego czytania

z nagrodami podczas imprezy do?ynkowej
• Milion przygód z ksi??k? - zaj?cia biblioteczne w ramach ogólnopolskiej akcji dla

bibliotek publicznych
• Spotkanie ze Zbigniewem Mastemakiem i warsztaty scenariuszowe dla gimnazjalistów

grudzie?
• Wspólnie na Zamojszczy?nie

- inicjatywa promuj?ca partnerstwo pomi?dzy organiza

cjami pozarz?dowymi a jednostkami samorz?du terytorialnego. Projekt realizowany

wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Spo?ecznych w Sitnie i szko?ami dedykowa

ny by? m?odzie?y gimnazjalnej gminy Sitno. W programie m.in.: szkolenie w zakresie

wolontariatu europejskiego, trening rozwoju osobistego i wiza?u, trening karate, kurs ta?

ca nowoczesnego oraz wyjazd studyjny do Katowic. Projekt zrealizowano ze ?rodków

Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki
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SKIERBIESZÓW

wrzesie?

• Konkurs na logo Biblioteki

• Mamy tylko jednq ziemi? -

posprzqtajmy jq razem - konkurs plastyczny

pa?dziernikllistopad
• Zwierz?ta ma?e i du?e; Murzynek Bambo; Weso?y jesienny zwierzyniec

- konkursy

plastyczne dla dzieci

• ?wi?ty Andrzej Ci uka?e, co Ci los przyniesie w darze - impreza okoliczno?ciowa dla

dzieci

grudzie?
• Dzieci?cy Czytelnik Roku - konkurs czytelniczy
• Czy jutro czy dzi? wszystkim jest potrzebny mi?; Spotkanie z Kur? Adelq - zaj?cia

integracyjne z ksi??k?
• ?wiqteczne Anio?y i Aniolki; Portret Króla Maciusia; W Dolinie Muminków; ?wiq-

teczno-zimowe witra?e - konkursy plastyczne dla dzieci

STARY ZAMO??

lipiec/sierpie?
• Lato 2014 - dwutygodniowe wakacyjne zaj?cia dla dzieci - GBP, GOK, FB Udrycze
• Do?ynki gminno-parafialne - wspó?udzia? w imprezie ?rodowiskowej
• Rajd rowerowy po okolicy - impreza rekreacyjna wspó?organizowana z GOK

wrzesie?/pa?dziernik
• Dzie? Folkloru - Il S?siedzki Przegl?d Przy?piewek
• Przez Stary Zamo?? - szlakiem tradycji i smaku - promocja wydawnictwa lokalnego
• Stulecie wybuchu l wojny ?wiatowej

-

wystawa w Gimnazjum przygotowana przez

bibliotek?

listopad/grudzie?
• 72. rocznica wysiedlenia Udrycz - uroczysto?? ?rodowiskowa

• Obchody ?Wi?ta Niepodleg?o?ci - uroczysto?? ?rodowiskowa mieszka?ców gm. Sta-

ry Zamo??

• X Gminny Przegl?d Teatrzyków Dzieci?cych
• Biblioteczne warsztaty literacko - plastyczne dla dzieci kI. O i ich rodziców

SULÓW

lipiec/sierpie?
•

Wakacje w bibliotece - cotygodniowe spotkania dzieci w bibliotece - GBP,

FB S?siadka
• Jak zrozumie? ?wiat - zabawa z powiedzeniami - FB S?siadka
•

Artystyczna zak?adka - konkurs plastyczny - FB Michalów

•

Wyjazdy zespo?ów ?piewaczych z Su?owa i S?siadki na Zamojskie Dni Folkloru do

Zwierzy?ca i na Do?ynki Powiatowe do Klemensowa (przygotowania i organizacja)
-GBP
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wrzesie?

• Uroczyste nadanie imienia Feliksy Po?dzik GBP w Su?owie, po??czone z promocj?

tomiku poetyckiego F. Po?dzik Ocali? od zapomnienia.

gru?lzie?
• Baw si? zim? i magi? ?Wi?t Bo?ego Narodzenia - konkurs plastyczny - GBP i FB

w Michalowie

• I Gminne Spotkanie Op?atkowe w plenerze

SZCZEBRZESZYN

Iipieclwrzesie?
• Wakacje w bibliotece - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne, codzienne zaj?cia dla

dzieci z komputerem
• comiesi?czne spotkania Dyskusyjnego Kola Przyjació? Ksi??ki

• Spotkania z Pasjami
- cyk115 interaktywnych konferencji z ciekawymi lud?mi

pa?dziernik/listopad
• Warsztaty scenariuszowe ze Zbigniewem Mastemakiem, dramaturgiem, prozaikiem

i autorem scenariuszy filmowych
- dla m?odzie?y gimnazjalnej

• Cala Polska czyta dzieciom - g?o?ne czytanie ksi??ek dzieciom z Przedszkola Samo

rz?dowego w Bodaczowie i Szko?y Podstawowej w Wie??czy (1 x w miesi?cu przez

ca?y rok)
• Kqcik nowo?ci ksi??kowych

- na ?amach "Chrz?szcza" i na stronie internetowej mia-

sta biblioteka systematycznie poleca czytelnikom nowo?ci zakupione do zbiorów

• Ilustracja mojej ulubionej ksi??ki - konkurs plastyczny dla dzieci

grudzie?
• Gwiazdkowy Kiermasz Ksi??ek
• Fina? konkursu Ilustracja mojej ulubionej ksi??ki

• Udost?pnienie czytelnikom kursów e-Iearningowych rozwijaj?cych ró?ne umiej?tno-

?ci: Czytaj 123; Pisz 123: Famietaj 123; Fotografia 123; Photoshop 123.

ZWIERZYNIEC

lipiec
• Posmerfujmy razem - zaj?cia czytelniczo-plastyczne dla dzieci

pa?dziernik
• Spotkanie autorskie z Shirin Kader w ramach Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki

grudzie?
• Horror na Roztoczu - spotkanie z ?ukaszem Kie?bas? inicjatorem projektu, którego

celem by?o wydanie zbioru opowiada? grozy.

Anna Kalniuk, Danuta Zwoli?ska, Ksi??nica Zamojska

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