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I ciJ Z .tYCIA BIBLIOTEK

Ksi?gozbiory rodziny Zamoyskich
l

Ksi?gozbiory rodziny Zamoyskich by?y tematem sesji naukowej, która od

by?a si? 16 pa?dziernika 2015 r. w Ksi??nicy Zamojskiej.

Spo?ród zaplanowanych 7 referatów dwa (Biblioteka Jana Zamoyskiego oraz

XIX-wieczna literatura pi?kna w klemensowekim ksi?gozbiorze rodziny Zamoy

skich) nie zosta?y wyg?oszone z przyczyn niezale?nych od organizatora.

Sesji przewodniczy?a prof. dr hab. Maria Juda - dyrektor Instytutu Informa

cji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej

w Lublinie. Odbywa?a si? pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Za

mo?? Andrzeja Wnuka.

W sesji uczestniczy?a rodzina Zamoyskich
- Pan Marcin Zamoyski wraz

z ma??onk? Aleksandr? i córk? Ró?? oraz jego siostry
- Panie Gabriela Bogu

s?awska z m??em, El?bieta Daszewska i Maria Poni?ska.

Dr hab. Konrad Ajewski, prof. Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora

w Pu?tusku, przygotowa? wyst?pienie Stanis?aw Kostka Zamoyski - twórca

Biblioteki Ordynacji Zamojskiej. My?l o powo?aniu wielkiej biblioteki funda

cyjnej zrodzi?a si? w pierwszych latach XIX w.2 Gdy planowane utworzenie

w Zamo?ciu biblioteki, która po??czy?aby ksi?gozbiory Zamoyskich i Ossoli?

skich, nie dosz?o do skutku z uwagi na burzliwe czasy i status Zamo?cia jako

twierdzy, w 1812 r. przyst?piono do urz?dzania ksi??nicy w Pa?acu B??kitnym

w Warszawie. Pierwsze ksi??ki trafi?y do biblioteki w latach 1812- l 4. Równo

cze?nie trwa?y prace nad urz?dzaniem biblioteki oraz dalsz? rozbudow? i jej

przebudow?. Bibliotek? tworzy?y ró?ne ksi?gozbiory. "G?ówny ich trzon stano

wi? dawny, ksi?gozbiór ordynackiej biblioteki pa?acowej z zespo?em ksi?g

ostatniego Jagiellona, ( ... ) Kolejne zbiory ksi??kowe i archiwalne Stanis?aw

Kostka przej?? na mocy reskryptu Józefa 11 z zamkni?tej w 1784 roku biblioteki

Akademii Zamojskiej. W 1800 roku liczy?y one 4 553 egzemplarzy dzie? dru

kowanych i 456 r?kopisów. ( ... ) Inne ksi?gozbiory, odziedziczone przez Stani

s?awa Kostk?, nale?a?y niegdy? do jego ojca kanclerza Andrzeja oraz brata

Aleksandra Augusta. ( ... ) Stanis?aw Kostka posiada? tak?e w?asny, przewieziony

1
Niniejszy tekst, w skróconej wersji ukaza? si? w "Zamojskim Kwartalniku Kultural

nym", nr 4/2015, s. 21-24.

2 K. Ajewski, Stanis?aw Kostka Zamoyski
- twórca Biblioteki Ordynacji Zamojskiej,

maszynopis referatu wyg?oszonego podczas sesji Ksi?gozbiory rodziny Zamoyskich,

w dniu 16 pa?dziernika 2015 r. w K i??nicy Zamojskiej.
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z Wiednia «ksi?gozbiór kawalerski», który czasowo umie?ci? w ordynackim

pa?acu w Klemensowie. ( ... ) XII ordynat nieustannie wzbogaca? swe zbiory,

dokonuj?c zakupów zarówno osobi?cie, podczas swych licznych podró?y kra

jowych i zagranicznych, jak te? za po?rednictwem pracuj?cych dla niego agen

tów oraz dzi?ki kontaktom z firmami antykwarskimi. Szczególnie «polowa?» na

wszelkie zamosciana i archiwalia odnosz?ce si? do dziejów swego rodu. ( ... )
w ksi?gi, r?kopisy i ryciny, g?ównie polonika, zaopatrywali równie? Zamoy

skiego podró?uj?cy po Europie jego synowie. ( ... ) stara? si? tak?e o odzyskanie

nale??cych niegdy? do Zamoyskich dzie? i r?kopisów, a wykupiwszy je na po

wrót do zbioru wciela?. ( ... ) Bezcennych nabytków dokona? Zamoyski w biblio

tekach krajowych, oczekuj?cych na kasat? klasztorów'". Stanis?aw Kostka Za

moyski oprócz ksi??ek gromadzi? w bibliotece archiwalia i muzealia. Wszystkie
te dzia?ania dowodz?, ?e zamierza? stworzy? instytucj? archiwalno-biblioteczn?

gromadz?c? ?ród?a historyczne i pami?tki narodowe.

Dr Jacek Feduszka z Muzeum Zamojskiego zaprezentowa? Prace z dziedziny
historii w ksi?gozbiorze klemensowskim rodziny Zamoyskich. Ksi?gozbiór kle

mensowski obfituje w ró?norodne dzie?a z zakresu historii Polski. Do naj star

szych nale?y Historia Polonica Joannis Dlugossi seu Longini [. . .} in tres tomus

digesta Dobromili In Officina Joannis Szelqga, wydana w 1615 r." S? tu naj

wa?niejsze prace historyczne i historiograficzne autorów polskich lub z Polsk?

zwi?zanych z XVI-XVII wieku, b?d?cego epok? kszta?towania si? zr?bów pol

skiej nauki historycznej. "Ksi?gozbiór gromadzony przez Zamoyskich odpo
wiada? w pe?ni ch?ci czy te? pragnieniu zapoznania si? z nowymi trendami czy

nowocze?nie pojmowan? przez nauk? tematyk? historyczna'". Z ca?o?ciowych

opracowa? XVIII-wiecznych wymieni? nale?y prac? Adama Naruszewicza

Historia narodu polskiego (pe?na edycja: Warszawa 1780-1786 t. 1-7) czy XIX

wieczne prace Joachima Lelewela - ojca nowoczesnej historiografii polskiej.

Znajduje si? szereg prac historycznych obejmuj?cych dzieje powszechne histo

ryków antycznych, edycje XVI-XIX wieczne, prace dotycz?ce dziejów greckich
i rzymskich historyków wspó?czesnych, prace z zakresu ?redniowiecza dotycz?
ce chrze?cija?stwa i wypraw krzy?owych oraz prace z zakresu historii wojsko
wo?ci i okresu napoleo?skiego.

Popisy publiczne szkó? z okresu dzia?alno?ci publicznej Stanis?awa Kostki Za

moyskiego na polu o?wiaty, w zbiorach klemensowskich przedstawi?a Edyta WÓj
cik z Ksi??nicy Zamojskiej. W ksi?gozbiorze klemensowskim rodziny Zamoy

skich, mo?na wyodr?bni? zbiór 54 egz. popisów z 12 szkó? publicznych, z I po?o

3 tam?e

4 J. Feduszka, Prace z dziedziny historii w ksi?gozbiorze klemensowskim rodziny Zamoy

skich, maszynopis referatu wyg?oszonego podczas sesji.
5 tam?e
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XIX w. "By?y one nierozerwalnie zwi?zane z histori? szkolnictwa i edukacji

Ksi?stwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego okresu konstytucyjnego, cho?

ich tradycja si?ga czasów Komisji Edukacji Narodowej. Popisy, to wydane
drukiem sprawozdania z dzia?alno?ci szko?y, z realizacji programu nauczania,

zawieraj?ce szczegó?owy program egzaminu publicznego odbywaj?cego si? na

koniec roku szkolnego w obecno?ci w?adz o?wiatowych, nauczycieli i rodzi

CÓW,,6. "Fakt obecno?ci popisów w ksi?gozbiorze klemensowskim nale?y wi?
za? z osob? Stanis?awa Kostki Zamoyskiego. ( ... ) jako przedstawiciel ówcze

snych urz?dów o?wiatowych, otrzymywa? wydawane drukiem programy popi
sów. Prawdopodobnie bywa? tak?e ich honorowym go?ciem"? S? one nie tylko
bardzo wa?nym ?ród?em nad dziejami o?wiaty, ale tak?e bibliotek szkolnych.

W XIX-wiecznym ksi?gozbiorze znajduj? si? m.in. periodyki. W?ród nich

ustalono 36 tytu?ów czasopism polskich oraz 22 tytu?y czasopism obcoj?zycz
nych. XIX-wieczna kolekcja polskoj?zycznych czasopism nale?a?a wcze?niej do

W?adys?awa Tr?bickiego, XIX-wiecznego bibliografa i bibliofila. Na podstawie

zapisków mo?na wnioskowa? o jego zainteresowaniach i warsztacie pracy.

"Trudno okre?li?, w którym roku czasopisma trafi?y do Klemensowa. Czy by? to

proces jednorazowy, czy wielokrotny'". Nale?y przypuszcza?, ?e mia?o to miej
sce w 4 ?w. XIX w. "Najbardziej widoczne prace w Bibliotece Ordynacji Za

mojskiej wykona? w latach 1872-1896 Józef Przy borowski, z pomoc? Feliksa

Mi?skiego. «( ... ) ksi??ki zosta?y posygnowane, skatalogowane bardzo drobia

zgowo ( ... ), a tak?e wpisane do inwentarza». Inwentarz rozró?nia? 17 dzia?ów,
m.in. czasopisma polskie i czasopisma obce. Zapis ten ?wiadczy o tym, ?e cza

sopisma stanowi?y powa?ny zasób, skoro powsta?y dla nich dwa odr?bne dzia?y
w inwentarzu. Analizuj?c ksi?gozbiór klemensowski, ugruntowuje si? wiedz?
o Bibliotece Ordynacji Zamojskiej. Jako znacz?ca biblioteka, nie tylko war

szawska, ale tak?e i narodowa, m.in. nabywa?a ksi?gozbiory (wybrane kolekcje
lub ca?e biblioteki) nale??ce do bibliofilów, kolekcjonerów, bibliografów. ( ... )

?wiadczy to o nies?abn?cym mecenacie kolejnych ordynatów Zamoyskich
w dziedzinie kultury?", O Czasopismach polskich w XIX-wiecznych zbiorach

klemensowskich rodziny Zamoyskich mówi?a Danuta R. Kawa?ko z Ksi??nicy

Zamojskiej. Wyst?pienie by?o przedstawione w postaci multimedialnej prezen

tacji z licznymi fotografiami omawianych dokumentów.

6 E. Wójcik, Popisy publiczne szkól z okresu dzia?alno?ci publicznej Stanis?awo Kos/ki

Zamoyskiego na polu o?wiaty, w zbiorach klemensowskich, maszynopis referatu wyg?o

szonego podczas sesji.
7 tam?e

8 D. Kawa?ka, Czasopisma polskie w X/X-wiecznych zbiorach klemensowskich rodziny

Zamoyskich, maszynopis referatu wyg?oszonego podczas sesji.
9

tam?e.
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Sesj? ko?czy?o wyst?pienie Anny Kalniuk na temat Ksiq?nica Zamojska.

Ksi?gozbiór klemensowski w projekcie Lubelska Biblioteka Wirtualna. Ksi??ni
ca prace przygotowawcze do projektu rozpocz??a w 2009 roku. Dnia 28 kwiet

nia' 2011 podpisana zosta?a umowa partnerska dotycz?ca realizacji wspólnego

projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna, a 26 stycznia 2012 r. podpisano umow?

na dofinansowanie Projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna w ramach Regional

nego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,
Osi Priorytetowej IV Spo?ecze?stwo informacyjne, Dzia?ania 4.1. Spo?ecze?
stwo informacyjne, wspó?finansowanego ze ?rodków europejskich 10. W projek
cie uczestniczy?o 9 partnerów

- Gmina Lublin jako lider Projektu, Miasto Za

mo??, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Uniwersytet Marii Curie-Sk?odowskiej,

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.

H. ?opaci?skiego w Lublinie, Miejska Biblioteka Publiczna im. H. ?opaci?
ski ego w Lublinie, O?rodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie oraz

Ksi??nica Zamojska im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu. Projekt
zak?ada? utworzenie biblioteki wirtualnej, umo?liwiaj?cej szybki i szeroki do

st?p do zasobów wiedzy oraz zabezpieczaj?cej najcenniejsze dokumenty i pi
?miennicze zabytki kultury regionu. Ka?dy z partnerów realizowa? w?asny pro

gram cyfryzacji zbiorów oraz budowy pracowni digitalizacji. W Ksi??nicy Za

mojskiej wytypowano do digitalizacji dokumenty z ksi?gozbioru klemensow

ski ego rodziny Zamoyskich. W ramach projektu wykonano: nowoczesn? pra

cowni? digitalizacji (2 skanery dzie?owe do formatów A l i A2, 4 zestawy kom

puterowe, konwerter do zapisu' obrazów na filmach oraz wywo?ywark? do mi

krofilmów), poddano zabiegom konserwacyjno-piel?gnacyjnym ksi?gozbiór

klemensowski, zeskanowano 600 tysi?cy stron starodruków (970 starodruków),
dokonano konwersji zdigitalizowanych dokumentów do formatów prezentacyj

nych i wprowadzono obiekty cyfrowe do biblioteki cyfrowej Ksi??nicy Zamoj

skiej utworzonej w wyniku realizacji projektu. Dzi?ki multiwyszukiwarce Primo

Ksi??nica uzyska?a dost?p do platformy ??cz?cej wyszukiwanie i dost?p do

zbiorów cyfrowych, elektronicznych, baz danych i katalogów instytucji uczest

nicz?cych w projekcie oraz poprawiaj?cej widoczno?? zbiorów drukowanych
w bibliotekach regionu. W ramach wdro?enia system Primo zosta? zintegrowany
z u?ywanymi u parterów LBW systemami bibliotecznymi i systemami do za

rz?dzania zbiorami cyfrowymi. Poza katalogiem centralnym ka?da z instytucji
posiada indywidualny portal, przeznaczony dla swoich u?ytkowników. Wszyst
ko to sprawia, ?e zasoby Ksi??nicy maj? wi?ksz? widoczno?? w Internecie.

W dyskusji prof. Halina Wi?niewska (UMCS) zwróci?a uwag?, ?e na prze

strzeni wieków zmienia?y si? pogl?dy na ksi??k?. Dawniej dominowa?y ksi??ki

10 A. Kalniuk, Ksi??nica Zamojska. Ksi?gozbiór klernensowski w projekcie Lubelska

Biblioteka Wirtualna maszynopis referatu wyg?oszonego podczas sesji.
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pisane po ?acinie. Ksi??ek pisanych w j?zyku polskim by?o niewiele, by?y to

najcz??ciej kazania, ?ywoty ?wi?tych, pami?tniki, listy, ksi?gi cechów. Wspo
mnia?a o lanie Ursinusie, profesorze Akademii Zamojskiej, autorze m.in. trakta

tu o uk?adzie kostnym, podr?cznika gramatyki ?aci?skiej i zielnika. Wszystkie te

dzie?a, mimo ?e pisane po ?acinie posiada?y s?owniki (s?ownictwo) polskie.
Prof. Ryszard Szczygie? (UMCS) podkre?li?, ?e w ?redniowieczu i czasach

staropolskich nie by?o kultu ?aciny, ale by?a ona j?zykiem nauki, prawa i liturgii.

Dlatego te? ksi??ki drukowano przede wszystkim w tym j?zyku. Zwróci? uwa

g?, ?e wzorem dla Stanis?awa Kostki Zamoyskiego - twórcy Biblioteki Ordyna

cji Zamojskiej -

by?y Pu?awy, gdzie Izabela Czartoryska, matka Zofii, ?ony

Stanis?awa Kostki, stworzy?a o?rodek zbierania staro?ytno?ci. Podejmowane

przez Zamoyskiego na pocz?tku XIX wieku z Maksymilianem Ossoli?skim

próby utworzenia w Zamo?ciu biblioteki nie dosz?y do skutku, z uwagi na sytu

acj? polityczn? i po?o?enie Zamo?cia. Na Bibliotek? Ordynacji Zamojskiej po

wo?an? w Warszawie nale?y patrze? nie tylko jako na bibliotek?, ale tak?e insty
tut naukowo-badawczy, gdzie gromadzono ksi??ki, muzealia i archiwalia, m.in.

archiwum zamojskie pochodz?ce ze Zwierzy?ca.
W podsumowaniu sesji prof. Maria Juda zwróci?a uwag?, ?e miasto Zamo??,

ordynacja, cz?onkowie rodziny Zamoyskich posiadaj? bogat? literatur?. Obszar

kultury ksi??ki posiada jedynie opracowania przyczynkarskie. Brak opracowa

nia na temat kultury ksi??ki w kr?gu rodziny Zamoyskich i jest to zadanie na

przysz?o??.

Wydarzeniu, którego organizatorem by?a Ksi??nica Zamojska towarzyszy?y
dwie wystawy

- Stanis?aw Kostka Zamoyski 1775-1856. ?ycie i dzia?alno?? oraz

Cymelia w ksi?gozbiorze klemensowskim rodziny Zamoyskich, eksponowane
w Bibliotece G?ównej. Szczególne zainteresowanie budzi?y cymelia z ksi?gozbio
ru klemensowskiego. Na wystawie znalaz?y si? m.in.: ksi??ka z superekslibri
sem kanclerza i hetmana wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego, kilka ksi??ek
z superekslibrisem Stanis?awa Kostki Zamoyskiego (XII ordynata, twórcy Bi

blioteki Ordynacji Zamojskiej), ksi??ka b?d?ca w?asno?ci? Jana Zamoyskiego,

wojewody sandomierskiego (III ordynata, przekazana Bibliotece Akademii Za

mojskiej), kilka ksi??ek z biblioteki Szymona Szymonowica, zapisanych w testa

mencie Bibliotece Akademii Zamojskiej oraz innych profesorów (m.in. Szymo
na Birkowskiego), dokumenty wydane w Drukami Akademii Zamojskiej (m.in.
dzie?o Dionizjusza z Halikamasu oprac. przez Szymona Birkowskiego, wyd.
w 1602; 1. Morochowskiego Dyskurs o poczqtku rozerwania cerkwi greckiej od

ko?cio?a rzymskiego ... z 1622; S. Du?czewskiego Kalendarz polski i ruski na

rok pa?ski 1766 ... ), popisy ze szkó? (Liceum Warszawskiego z lat 1807, 1810

i 1830, Szko?y Wojewódzkiej Praktyczno-Pedagogicznej z 1831, Szko?y Woje

wódzkiej Lubelskiej z 1818, Szko?y Wojewódzkiej Kieleckiej z 1825 i Szko?y
Konwiktu Warszawskiego Ksi??y Pijarów z 1830) oraz polskie czasopisma

7



XIX-wieczne ("Biblioteka Warszawska" z 1844, "Czasopism Naukowy Ksi?go

zbioru Publicznego imienia Ossoli?skich" z 1829, "Dziennik Wile?ski" z 1805,

"Dziennik Praw" z 1847 i l 855, "Dziennik Zdrowia Wszystkich Stanów" z 180 I,

"Rocznik Towarzystwa Przyjació? Nauk Pozna?skiego" z 1860, "Rocznik To

warzystwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim Po??czonego" z 1821,

"Wanda" z 1821).

Zamys?em organizatorów sesji by?o pokazanie ksi?gozbiorów rodziny Za

moyskich, poczynaj?c od Jana, poprzez Bibliotek? Ordynacji Zamojskiej, która

obok przej?tej Biblioteki Akademii Zamojskiej i jej profesorów gromadzi?a

ksi??ki kolejnych ordynatów.

Sesja zorganizowana zosta?a jako podsumowanie realizowanego w latach

20 10- l 5 projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna, w której uczestniczy? ksi?go

zbiór klemensowski rodziny Zamoyskich, b?d?cy od 2008 roku w depozycie

Ksi??nicy Zamojskiej. Ksi?gozbiór jest dotychczas ma?o znany. Liczy dzi?

12277 woluminów, w tym: 6583 starodruków, 5 355 dokumentów z XIX wie

ku, 339 z wieku XX (do II wojny ?wiatowej). Jest powi?zany ?ci?le z Bibliotek?

Ordynacji Zamojskiej w Warszawie. Jest cz??ci? tej biblioteki. W Klemensowie

nie by?o bowiem odr?bnej polityki gromadzenia zbiorów ani ich inwentaryzo

wania. Z Warszawy przekazywano do Klemensowa podr?czne ksi??ki, które

by?y potrzebne cz?onkom rodziny do bie??cego u?ytkowania, duplikaty, doku

menty niekompletne i zb?dne. Z uwagi na los jaki spotka? Bibliotek? Ordynacji

Zamojskiej w czasie 11 wojny ?wiatowej, jest on jej najwi?ksz? zachowan? ko

lekcj?. Stanowi zatem niezwykfe cenny zbiór dziedzictwa kulturowego.

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

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

Punkty biblioteczne

Punkt biblioteczny to placówka biblioteczna, która nie posiada w?asnego

ksi?gozbioru, lecz udost?pnia ksi??ki, które formalnie pozostaj? na stanie bi

blioteki macierzystej I. Punkty biblioteczne s? zwykle zak?adane w instytucjach

publicznych: szko?ach, ?wietlicach i domach kultury, stowarzyszeniach kultu

ralnych, ale te? czasami w lokalach prywatnych.
Pierwsze punkty biblioteczne zak?adane by?y w Polsce przed II wojn? ?wiato

w?. Po 1945 r. rozpocz??o si? masowe zak?adanie bibliotek publicznych i obs?u

giwanych przez nie punktów bibliotecznych. Po 1989 r. rozpocz?to likwidacj?

1
G?ówny Urz?d Statystyczny. [dost?p 2013-04- 10).
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punktów bibliotecznych i przekszta?canie ich w filie. W latach 1990-1999 liczba

punktów bibliotecznych spad?a z 17,5 tys. do 2,8 tys.' Proces ten post?puje nadal,
cho? ju? znacznie wolniej. W 2007 r. istnia?o w Polsce wci?? 1618 publicznych

punktów bibliotecznych", za? w 2011 r. odnotowano istnienie 1 369 takich punk
tów". Stan bibliotek w Polsce 2013 r. Wybrane dane i wska?niki' odnotowuje

kolejny spadek liczby punktów bibliotecznych w Polsce do l 271.

W sieci bibliotecznej Ksi??nicy Zamojskiej w 2015 roku pojawi?y si? dwa

nowe punkty biblioteczne. Na koniec 2015 roku by?o ich pi??.

Najstarszym dzia?aj?cym punktem bibliotecznym jest punkt na Osiedlu

Energetyk przy ul. Sikorskiego. Udost?pnia ksi?gozbiór u?yczany przez Fili? nr 3

przy ul. Brzozowej 26A. Istnieje od 2004 roku (umowa na prowadzenie punktu
z 31 marca 2004). Pocz?tkowo prowadzony by? spo?ecznie przez pracownika

Spó?dzielni Mieszkaniowej Energetyk, w lokalu udost?pnianym przez Spó?

dzielni?. Umow? na jego prowadzenie odnawiano ka?dego roku. Na nowych
warunkach od 2013 roku, zawartych w porozumieniu z dnia 27 marca 2013 r.

punkt czynny jest 24 godziny w miesi?cu, tj. 2 razy w tygodniu po trzy godziny.

Spó?dzielnia jak dotychczas u?ycza lokalu i finansuje w po?owie miesi?czne

wynagrodzenie osoby prowadz?cej punkt, Ksi??nica natomiast u?ycza ksi?go
zbiór i tak?e finansuje w po?owie miesi?czne wynagrodzenie osoby prowadz?cej

punkt. W 2015 roku w punkcie zarejestrowano 50 czytelników (g?ównie m?o

dzie?), 538 wypo?ycze?, 322 odwiedziny.
W 2005 roku utworzono punkt w siedzibie Polskiego Zwi?zku Niewido

mych przy ul. Spadek 35. Powsta? on na bazie wcze?niejszej Biblioteki Publicz

no-Zwi?zkowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej i Polskiego

Zwi?zku Niewidomych Zarz?d Okr?gowy w Zamo?ciu, za?o?onej w 1989 roku,

przekszta?conej w roku nast?pnym w Fili? nr 3 Ksi??ki Mówionej, która funk

cjonowa?a do 2004 roku. W 2005 r. filia wesz?a w struktury Biblioteki G?ównej

jako O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych.
Punkt przy ul. Spadek 35 czynny jest we czwartki, przez 8 godzin, poza okre

sem wakacyjnym (lipiec, sierpie?). Prowadzi go p. Danuta Wójcik - kierownik

O?rodka Czytelnictwa Niepe?nosprawnych Jest to jedyny punkt biblioteczny,

2
Ma?gorzata Dziubi?ska-Michalewicz, Andrzej Kojder: Sie? bibliotek w Polsce, zbiory

biblioteczne oraz czytelnictwo w latach dziewi??dziesi?tych (pol.). Kancelaria Sejmu -

Biuro Studiów i Ekspertyz, Lipiec 2001. [dost?p 2013-04-10]. s. 1.
I

3
Raport o ksi??ce - 1.7. Sie? biblioteczna (pol.). Kongres Kultury Polskiej 2009. [dost?p

2013-04-10).
4 Dzia?alno?? instytucji kultury w Polsce w 20 II r. (pol.). G?ówny Urz?d Statystyczny.
26 lipca 2012. [dost?p 2013-04-10]. s. 10.
5

http://www.bn.org.pl/zasoby-cyfrowe-i-Iinki/elektroniczne-publika?ie-bn/biblioteki-

publiczne-w-liczbach
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gdzie obok udost?pniania zbiorów prowadzona jest dzia?alno?? edukacyjno
kulturalna dla osób z dysfunkcj? wzroku. W ramach tzw. spotka? czwartkowych

(29 w 2015 r.) organizowane s? konkursy, spotkania literackie, pogadanki, itp.
W' 2015 roku zarejestrowano w punkcie 60 czytelników, którzy wypo?yczyli
2 536 jednostek inwentarzowych zbiorów (w 90% ksi??ki "mówionej").

O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych posiada tak?e drugi punkt ksi??ki

"mówionej" w Specjalnym O?rodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. ?l?skiej 45.

Dzia?a od 2012 roku, a porozumienie o jego prowadzeniu podpisane zosta?o

31 pa?dziernika 20 II r. Porozumienie jest odnawiane ka?dego roku. Punkt pro

wadzi pracownik O?rodka. Korzystaj? z niego nauczyciele O?rodka, wychowan
kowie i ich rodzice. W 2015 roku odnotowano 13 czytelników, którzy wypo?y

czyli 15 dokumentów. Praca z ksi??k? "mówion?" ma w O?rodku charakter zaj??

grupowych. Nauczyciele udost?pniaj? wychowankom wypo?yczane audiobooki

podczas takich zaj??. Wykazana liczba czytelników uwzgl?dnia wypo?yczaj?cych

nauczycieli, nie uwzgl?dnia natomiast liczby osób bior?cych udzia? w zaj?ciach.
20 sierpnia 2015 roku Ksi??nica podpisa?a porozumienie ze Stowarzysze

niem "Otwarte Serca", w sprawie prowadzenia punktu bibliotecznego w lokalu

?wietlicy osiedlowej przy ul. Obronnej 15 w Zamo?ciu, w oparciu o ksi?gozbiór

u?yczany przez Ksi??nic?, b?d?cy w inwentarzu Filii nr 4. Punkt biblioteczny

jest czynny 12 godzin w miesi?cu (trzy razy w tygodniu po jednej godzinie).

Stowarzyszenie udost?pnia lokal na prowadzenie punktu, a Ksi??nica u?ycza

ksi?gozbiór i finansuje wynagrodzenie osoby prowadz?cej punkt. Punkt w ci?gu
4 miesi?cy dzia?alno?ci zarejestrowa? 26 czytelników (g?ównie m?odzie?y),
78 wypo?ycze?, 71 odwiedzin. Obserwuje si? wzrastaj?ce zainteresowanie

wypo?yczaniem ksi??ek w?ród mieszka?ców Osiedla Zamczysko. Nale?y pod
kre?li?, ?e Osiedle jest najdaJej po?o?onym od bibliotek miejskich, a w latach

1986-1990 w ?wietlicy osiedlowej przy ul. Obronnej 15 dzia?a?a Filia nr 10.

Dnia 30 wrze?nia 2015 r. zawarte zosta?o porozumienie w sprawie prowa

dzenia punktu bibliotecznego przez Liceum Ogólnokszta?c?ce Centrum Szkó?

Mundurowych w Zamo?ciu, w lokalu szko?y przy ul. M?y?skiej 27. Punkt bi

blioteczny jest prowadzony w oparciu o ksi?gozbiór u?yczany przez Ksi??nic?,

b?d?cy w inwentarzu Filii nr l. Punkt biblioteczny jest czynny 12 godzin w mie

si?cu, tj. w poniedzia?ki w godzinach 13.30-16.30. Szko?a udost?pnia lokal

i wskazuje osob? do prowadzenia punktu, za? Ksi??nica u?ycza ksi?gozbiór
i finansuje wynagrodzenie osoby prowadz?c? punkt. Dotychczas by?o bardzo

ma?e zainteresowanie udost?pnianiem ksi??ek w tym punkcie.

Punkty biblioteczne maj? za zadanie wspieranie bibliotek w kontaktach z czy

telnikami. Ich sie? nie jest zjawiskiem stabilnym, cz?sto zmienia si?. Biblioteka

publiczna w Zamo?ciu, w 1999 roku (gdy zmieni? si? jej status i zosta?a samo

rz?dow? instytucj? kultury dla miasta Zamo??) posiada?a pi?? punktów biblio

tecznych (m.in. w Zak?adzie Karnym przy ul. Okrzei prowadzony przez Fili?
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przy ul. Brzozowej i trzy terenowe punkty ksi??ki "mówionej" w Bi?goraju,
Hrubieszowie i Tomaszowie Lubelskim, prowadzone przez Fili? Ksi??ki Mó

wionej). W 2005 roku odnotowano jedynie dwa punkty
-

obydwa nowe: na

Osiedlu Energetyk na bazie ksi?gozbioru Filii nr 3 i prowadzony przez O?rodek

Czytelnictwa Niepe?nosprawnych przy ul. Spadek 35. W ostatnich dziesi?ciu
latach ich liczba wzros?a do pi?ciu. Ksi?gozbiór w punktach bibliotecznych jest

wymieniany raz na kwarta?. Jego wielko?? uwarunkowana jest zainteresowa

niem czytelników. Jak wynika z danych statystycznych za 2015 rok punkty
biblioteczne o kilkuletniej tradycji osi?gaj? lepsze wyniki czytelnicze.

Ksi??nica widzi potrzeb? tworzenia nowych punktów bibliotecznych, szcze

gólnie w rejonach gdzie brak jest bibliotek filialnych, tj. w po?udniowo-wschodniej
cz??ci miasta. Od kilku lat prowadzi poszukiwania zarówno osób, jak i lokali na

prowadzenie punktów. Czeka tak?e na oferty tych, którzy chcieliby zaanga?o
wa? si? w tak? prac?.

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

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

Narodowe czytanie 2015 w Zamo?ciu

5 wrze?nia, tradycyjnie w pierwsz? sobot? po wakacjach i tradycyjnie jak
w wielu innych miejscowo?ciach w Polsce, równie? w Zamo?ciu mia?o miejsce
Narodowe czytanie. Podczas czwartej edycji przedsi?wzi?cia popularyzuj?cego

czytelnictwo poprzez wspóln? lektur? najwi?kszych dzie? literatury polskiej,

czytali?my Lalk? Boles?awa Prusa. Powie??, utrzymana zarówno w duchu ro

mantycznego patriotyzmu, jak te? pozytywistycznych warto?ci - umi?owania

pracy, s?u??cej budowaniu intelektualnej i ekonomicznej pozycji cz?owieka,
okaza?a si? lektur? bardzo aktywizuj?c? ró?ne ?rodowiska naszego miasta.

Ca?? organizacj? publicznego czytania wzi??a na siebie podobnie jak w latach

ubieg?ych Ksi??nica Zamojska. Na wiele dni wcze?niej wys?ali?my zaproszenia do

ró?nych osób i instytucji z propozycj? przyst?pienia do takiej wspólnej grupy two

rz?cej galeri? niezapomnianych bohaterów: Stanis?awa Wokulskiego, Ignacego

Rzeckiego, Izabeli ??ckiej czy Juliana Ochockiego. Odzew okaza? si? imponuj?cy
-

oprócz osób zmotywowanych przez organizatorów, ch?tnych do czytania z w?a

snej inicjatywy zdecydowanie przyby?o. Cho? pracy by?o równie? wi?cej,tbardzo
nas bibliotekarzy ta aktywno?? ucieszy?a. Wszyscy zostali po?ytecznie zagospoda
rowani i o godzinie dziesi?tej wybrzmia?y pierwsze fragmenty powie?ci. Zinterpre
towali je w?odarze miasta - prezydent Andrzej Wnuk, wiceprezydent Magdalena

Do?gan, radna Joanna Budzy?ska. Nast?pnie czytanie przej??a spo?eczno?? ulicy
B. Prusa w Zamo?ciu, tj. mieszka?cy, reprezentanci Szko?y Podstawowej nr 8 oraz
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Organizatora Pieczy Zast?pczej i Wspierania Rodziny. Kolejne fragmenty wy

brzmia?y w wykonaniu pa? z Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na

przemian z m?odzie?? zamojskich szkó?: II LO im. M. Konopnickiej, Zespo?u
Szkó? Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Józefa Pi?sudskiego, III LO im. C. K. Norwida.

Do wspólnego prze?ywania lektury w??czy?y si? tak?e reprezentantki m?odzie?o

wej grupy Zespo?u Pie?ni i Ta?ca Zamojszczyzna, a tak?e przewodnicy turystyczni,
m.in. ze Stowarzyszenia Turystyka z Pasjq, którego prezes

-

pani Dominika Lipska

u?yczy?a równie? na t? okoliczno?? strojów nawi?zuj?cych do epoki, by wydarze
nie nabra?o odpowiedniej wizualizacji. O opraw? wydarzenia zadbala tak?e spo

?eczno?? Szko?y Podstawowej nr 2 w Zamo?ciu; uczennice ubrane w "epokowe"

stroje zaj??y si? opiecz?towywaniem ksi??ek pami?tkowym stemplem pozyskanym
z kancelarii Prezydenta RP - g?ównego inicjatora Narodowego Czytania.

Przez ponad trzy godziny wszyscy, którzy przybyli na Rynek Wielki w Za

mo?ciu mieli okazj?, w scenerii ratuszowych schodów, wys?ucha? specjalnie na

t? okoliczno?? wybranych fragmentów z ca?ej powie?ci B. Prusa. Jej bohaterów

mogli?my dostrzec jako ?ywych ludzi, a ich postawy i wybory oceni? nie tylko
z pozycji czasów, w których dane im by?o ?y?, ale równie? nam wspó?czesnych.
Na to pozwala uniwersalizm tej obyczajowej i psychologicznej powie?ci jawi?

cej si? jako dzie?o wci?? aktualne.

Za wspania?y kszta?t tegorocznego zamojskiego Narodowego Czytania po

dzi?kowania nale?? si? wszystkim osobom, które zaanga?owa?y si? w to wyda
rzenie. Szczególne s?owa uznania kieruj? pod adresem Cecylii Witek (ZUTW),

Anety S?upczy?skiej (ZSP nr 5 w Zamo?ciu), Joanny Brzezi?skiej-?y? (II LO

w Zamo?ciu), Lucyny Dani?ow i Anny Nogas (SP nr 2 w Zamo?ciu), Tomasza

Banacha (Stow. Turystyka z Pasjq), moich kole?anek -

Danuty Zwoli?skiej
i Doroty Piaseckiej (Ksi??nica Zamojska) oraz Alicji Majder (III LO w Zamo

?ciu), która w mistrzowski sposób zako?czy?a przygod? z lektur? ostatnim

fragmentem z Pami?tnika Starego Subiekta.

Halina Zieli?ska, Ksi??nica Zamojska

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

Narodowa integracja wokó? ksi??ki

Po tym jak w jesiennej scenerii alejki kasztanowej zespo?u pa?acowo

parkowego w ?abuniach czytali?my Sienkiewiczowsk? Trylogi?, nie mogli?my
nie zaznaczy? obecno?ci Gminy ?abunie na mapie Narodowego Czytania "Lal
ki" Boles?awa Prusa. W 2014 roku spo?ród blisko setki zgromadzonych, 25 osób

wzi??o aktywny udzia? w czytaniu, w tym praprawnuk Aleksandra Fredry -

Maciej Szeptycki z ma??onk? Katarzyn?. Reszta, na wzór im? Zag?oby, zazna-
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czy?a jedynie swoj? obecno??, i jeno na owym zaznaczeniu raczy?a poprzesta?
-

a szkoda ... Podobna frekwencja by?a w roku 2015. Tym razem spotkanie odby?o

si? w dawnym zak?adzie produkcyjnym - ?abu?skiej gorzelni, w której obecnie

mie?ci si? klub dyskotekowy. Dzi?ki uprzejmo?ci w?a?ciciela - Stanis?awa G?

borysa, zarówno czytaj?cy, jak i zwiedzaj?cy mogli obejrze? jej wn?trze, pozna?

histori? obiektu odkryt? przez Ma?gorzat? Cymi?sk?, a przybli?on? przez orga

nizatorów. Nie zabrak?o tak?e okoliczno?ciowej piecz?ci przes?anej przez kan

celari? Prezydenta RP, któr? ostemplowano ksi??ki Boles?awa Prusa, b?d?ce w

zbiorach ?abunian. Kilkugodzinne czytanie - wzbogacone wystaw? lalek ze

zbiorów mieszka?ców, ekspozycj? ksi??ek ze zbiorów Biblioteki Publicznej,

prezentacj? o autorze i jego twórczo?ci - zako?czy?o wspólne pieczenie kie?ba

sek, gdzie Polaków rozmowy oscylowa?y wokó? wydarzenia, które tylko z uwa

gi na chyl?ce si? ku zachodowi s?o?ce musia?o zosta? zako?czone.

3 wrze?nia 2016 roku po raz kolejny spotkamy si?, aby podczas Narodowe

go Czytania wspólnie przybli?y? kolejny wa?ny polski utwór. Prezydent Rze

czypospolitej Andrzej Duda chcia?, aby dzie?o czytane w 2016 r. zosta?o wybra
ne przez wszystkich Polaków. Organizatorzy: Wójt Gminy ?abunie, Referat

Promocji, Kultury, Sportu i Informacji i Biblioteka Publiczna Gminy ?abunie ju?

czyni? przygotowania do kolejnego Narodowego Czytania. Quo Vadis w Roku

Henryka Sienkiewicza czyta? b?dziemy przy Ko?ciele parafialnym pw. ?w.

Dominika i MB Szkaplerznej. Wybór miejsca wydaje si? by? oczywisty ...

Piotr Piela, Biblioteka Publiczna Gminy ?abunie

Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowcu przy wspó?pracy z Gminnym
O?rodkiem Kultury, ju? po raz kolejny przyst?pi?a do ogólnopolskiej akcji,

maj?cej na celu przypomnienie i docenienie spu?cizny klasyki literatury naro

dowej.
Narodowe Czytanie .Lalki" Boles?awa Prusa, odby?o si? 5 wrze?nia 2015 r.

pod patronatem pary prezydenckiej - Andrzeja Dudy i Agaty Komhauser-Dudy.
Przygotowana specjalnie na t? okazj? scenografia stan??a na grabowieckim
skwerku. Dyrektor biblioteki, p. Krystyna Czausz, punktualnie o godzinie 10.00

odczyta?a list od Prezydenta RP, a nast?pnie poprosi?a wójta Gminy Grabowiec

Waldemara Greniuka, aby przeczyta? pierwszy tekst. Fragmenty Lalki czytali
tak?e: przewodnicz?ca Rady Gminy Agnieszka Racha?ska, Tadeusz Go?dzie

jewski, nauczycielka j?zyka polskiego Teresa Go?dziejewska i Agnieszka Ja?o

wieka. Czyta?y tak?e panie: Renata Fedurek, Marta Herbut, Maria Pele; Teresa

Pisarczyk oraz m?odzie? z miejscowej szko?y: Katarzyna Halicka, Karolina

Kaczmara, Gabriela Sawicka, Mateusz Daniluk.

Wi?kszo?? uczestników wyst?pi?a w strojach nawi?zuj?cych do epoki, co

w po??czeniu z zabytkowymi przedmiotami scenografii doda?o barw spotkaniu,
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a czytane teksty nabra?y jakby realnych kszta?tów. I jak si? okaza?o nie trzeba

by? znan? aktork? czy aktorem aby wczu? si? w odgrywan? posta?. Niektórym

wychodzi?o to naprawd? ?wietnie, szkoda tylko, ?e s?uchaczy nie by?o wi?cej.
Na iako?czenie podano gor?c? kaw? i ciastka a ka?dy, kto przyniós? swoje

wydanie Lalki móg? je opiecz?towa? specjaln? piecz?ci?.

Krystyna Czausz Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowcu

W ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie bra?y udzia? tak?e inne bibliote

ki powiatu zamojskiego, m.in. w Krasnobrodzie, Zwierzy?cu, w Mokrem. Bi

blioteka w Sitnie akcj? promowa?a podczas odbywaj?cych si? w tym czasie

do?ynek gminnych. Mamy nadziej?, ?e do kolejnej edycji przyst?pi? nast?pne

placówki biblioteczne.

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

Ksi??nica Zamojska partnerem akcji CzytaMy!

9 pa?dziernika 2015 r. w Ksi??nicy Zamojskiej mia?y miejsce spotkania od

bywaj?ce si? w ramach akcji CzytaMy! Biblioteka by?a jednym z partnerów

tego przedsi?wzi?cia, s?u??cego promocji czytelnictwa poprzez pokazanie jak

wa?n? rol? w ?yciu znanych ludzi kultury pe?ni? ksi??ki.
Zarówno w spotkaniu przedpo?udniowym (dla dzieci) jak i wieczornym -

dla wszystkich pozosta?ych, w Zamo?ciu, uczestniczy?y znane aktorki Aneta

Todorczuk-Perchu? oraz Paulina Holtz. Rozmowy z nimi prowadzi?a Dorota

Koman, redaktor ksi??ek i krytyk literacki.

Rozpoczynaj?c cz??? popo?udniow?, w której i ja mia?am przyjemno?? uczest

niczy?, prowadz?ca spotkanie na wst?pie zaznaczy?a, ?e mimo udzia?u w nim

znamienitych go?ci, g?ówn? gwiazd? jest ksi??ka. Ca?e za? spotkanie, zapropo

nowa?a, by sta?o si? tak? wspóln? gr? w "podaj dalej". Oczywi?cie, tym "dalej

podawanym" by?y ulubione ksi??ki obu pa?. Przynios?y je ze sob?, interpreto

wa?y ulubione fragmenty, mówi?y o tradycjach czytania w ich domach i rodzi

nach, i o ogromnym ich pragnieniu powrotu mody na czytanie.
Aneta Todorczuk-Perchu? swoje zwierzenia "z zakochania w ksi??kach"

rozpocz??a od interpretacji wierszy z antologii angielskiej i ameryka?skiej poe

zji niepowa?nej Fioletowa krowa w przek?adzie Stanis?awa Bara?czaka. Uwiel

biane przez ni? utwory, m.in. Historia Henia ?urka s? równie? ulubionymi
i dobrze znanymi wierszami jej dzieci, bowiem jak sama wyzna?a, czyta je im,
a przez to i one same tak?e du?o czytaj?. Równie? jej kochan?, do?? odwa?n?

obyczajowo jest powie?? Andrzeja Saramonowicza Ch?opcy. Przez wielu uzna

wana za kontrowersyjn?, pe?na ci?tego humoru, potrafi jednak dostarczy? czy-
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telnikowi naprawd? szczerych wzrusze?. W rozmowie o ulubionych lekturach

wspomnia?a tak?e o sze?ciotomowym cyklu ksi??ek wspó?czesnego skandynaw

skiego pisarza Karla Ove Knausgarda Moja walka, a na d?u?ej zatrzyma?a si?

przy prozie Ignacego Karpowicza. Wzruszaj?c? interpretacj?, najpi?kniejszego

bodaj fragmentu So?ki, z ca?? pewno?ci? poruszy?a wszystkich uczestników

spotkania, a doceniaj?c w?asny j?zyk powie?ci, który sprawia, ?e czytelnik ?yje

emocjami jej bohaterów za ka?dym razem kiedy po ni? si?ga, udzieli?a tej

ksi??ce najwi?kszej rekomendacji.
W?ród lektur polecanych przez Paulin? Ho?tz znalaz?a si? ksi??ka Piotra

Cieplaka O niewiedzy w praktyce. Dlaczego warto j? przeczyta?? Bo, jak sama

powiedzia?a "ta, zrodzona w czasie 3 l-dniowej, rowerowej podró?y autora do

Lizbony opowie??, napisana jest z ogromnym poczuciem humoru i najcudow

niej bawi czytelnika". Podczas rozmowy zarekomendowa?a tak?e Pasj? wed?ug
?w. Hanki Anny Janko oraz Nasz ma?y PRL Witolda Szab?owskiego i Izabeli

Meyzy. Do przeczytania tej ostatniej, ze wzgl?du na jej socjologiczny wy

d?wi?k zach?ca?a przede wszystkim ludzi m?odych, którzy z autopsji nie pami?

taj? "tytu?owych" czasów.

Bezdyskusyjnej rekomendacji udzieli?a tak?e ponad 600-stronicowej, jak
sama uj??a, fenomenalnej ksi??ce Gregory'ego Davida Robertsa Shantaram. Ta

przygodowo-podró?nicza powie??, z akcj? osadzon? w Indiach, opowiada

prawdziw? histori? samego autora, wci?? szukaj?cego najmocniejszych ?ycio

wych wra?e?, ??cznie z pobytem w australijskim wi?zieniu. Ksi??ka oceniona

przez aktork? jako "powie?ciowy majstersztyk" jest pochwa?? m?dro?ci cywili

zacji Wschodu, która potrafi przynie?? ukojenie i spokój, jakich pró?no szuka?

w zachodnich cywilizacjach.
Równie? Dorota Koman, prowadz?ca rozmow?, do?o?y?a do listy ksi??ek

koniecznie wartych przeczytania swoj? propozycj?. ?ycie na drzwiach lodówki

Alice Kuipers zadedykowa?a tym szczególnie zabieganym. Rozmowa matki

z córk?, w formie notatek zapisanych pomi?dzy codzienn? gonitw? za zwyczaj

nymi sprawami sk?ania do refleksji nad tym, co jest w ?yciu najwa?niejsze i na

co warto znajdowa? czas. Przyk?ad ksi??ki, w której czytelnik odnajduje sam

siebie, opowie?ci, które przep?ywaj? przez nas, bo przecie? mimo tak wielu

ró?nic wci?? jeste?my do siebie bardzo podobni.
Na zako?czenie spotkania, w?ród publiczno?ci, rozlosowane zosta?y upo

minki ksi??kowe z dedykacjami.

Ide? akcji CzytaMY! organizowanej w czterech miastach w Polsce, w tym

równie? w Zamo?ciu by?o pokazanie roli ksi??ek jak? pe?ni? lub mog?/spe?ni?
w ?yciu ka?dego z nas je?li tylko zechcemy je czyta?. Organizatorami kampanii

by?y Fundacja Teraz Ksi??ka oraz ksi?garnie Matras. Akcji patronowa? Instytut

Ksi??ki oraz serwis Lubimy Czyta?.
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Partnerem zamojskiej edycja CzytaMy! by?a Ksi??nica Zamojska, wsparcia

medialnego dodatkowo udzieli?o Radio Lublin i "Tygodnik Zamojski", a hono

rowo akcji patronowali Marsza?ek Województwa Lubelskiego i Prezydent Mia

sta Zamo??.

Halina Zieli?ska, Ksi??nica Zamojska

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

Dysleksja, ?ysgrafia, dysortografia

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

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

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

Budowanie przyjaznego ?wiata dla osób niepe?nosprawnych i ka?dego roku

dotycz? ró?nych niepe?nosprawno?ci, m.in. niewidzenia, g?uchoty, problemów
staro?ci i innych. 30 pa?dziernika 2015 r. odby?o si? pi?te z tego cyklu semina

rium, tym razem po?wi?cone Dysleksji, dysgrafii i dysortografii.
Pierwsza prelegentka Agnieszka Ba?ka (surdologopeda), pracuj?ca w Spe

cjalnym O?rodku Szkolno-Wychowawczym w Zamo?ciu, przedstawi?a temat:

Dysleksja jako zaburzenie neurorozwojowe. Prelekcj? wzbogaci? pokaz multime

dialny. Dysleksja to jedno z kilku zaburze? uczenia si?. Charakteryzuje si? nie

prawid?owym przebiegiem procesów przetwarzania fonologicznego, czyli nie

prawid?owym rozpoznawaniem s?ów i sylab. Nie jest to jednak efekt ogólnego

opó?nienia w rozwoju ani zaburze? w postrzeganiu i rozumieniu otoczenia.

Wyst?puje cz?sto z dysgrafi? (niewyra?ne pisanie, nieprawid?owe ??czenie liter)
i dysortografi? (pope?nianie b??dów ortograficznych pomimo znajomo?ci zasad

pisowni). Przyczyna wyst?powania dysleksji nie jest dok?adnie zbadana i upa

truje si? jej w czynnikach biologicznych, poznawczych i ?rodowiskowych.
U podstaw zaburze? mog? by? genetycznie uwarunkowane nieprawid?owo?ci
w budowie mózgu, a tak?e zaburzenia w przetwarzaniu informacji wzrokowych
i s?uchowych. Dysleksja jest zaburzeniem wyst?puj?cym od urodzenia i ujaw

niaj?cym si? w ci?gu ?ycia osoby ni? dotkni?tej w ró?norodny sposób. Mog? to

by? trudno?ci w zapami?tywaniu nazwisk, przekr?canie ich, przej?zyczenia,
trudno?ci w rysowaniu i odczytywaniu wykresów, w orientacji przestrzennej,
w czytaniu i zapisywaniu nut.

Ewa Borkowska-Sowa (neurologopeda) zaprezentowa?a temat Od diagnozy
do interwencji. Rola rodziców dziecka dyslektycznego. Wyst?pienie wzbogaca?a
swoim do?wiadczeniem z pracy z dzie?mi dyslektycznymi. Dysleksji nie da si?
ca?kowicie zapobiec, ale mo?na z?agodzi? jej konsekwencje. Powinna temu

s?u?y? wczesna diagnoza i program wczesnej interwencji. Pierwsze objawy
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dysleksji powinien rozpozna? lekarz pediatra. Nie do przecenienia jest tu rola

rodziców dziecka. System pomocy terapeutycznej w Polsce jest pi?ciopozio

mowy, odpowiad?j?cy potrzebom dzieci o ró?nym stopniu nasilenia trudno?ci

w czytaniu i pisaniu. Pierwszy poziom to pomoc udzielana dziecku przez jego
rodziców pod kierunkiem nauczyciela. Drugi to zespó? korekcyjno

kompensacyjny. Zaj?cia w zespole powinny by? prowadzone przez nauczyciela

terapeut? o specjalistycznym przygotowaniu (kurs terapii pedagogicznej). Trze

ci poziom to terapia indywidualna. Czwarty to klasy terapeutyczne, w których,

oprócz obowi?zkowego programu nauczania, realizowane s? autorskie progra

my dydaktyczne. Pi?ty i ostatni poziom to oddzia?y terapeutyczne sta?ego poby
tu. Dzieci potrzebuj?ce intensywnej i d?ugotrwa?ej kuracji przebywaj? w nich od

kilku miesi?cy do roku.

Seminarium zako?czy?o wyst?pienie Ewy Misiuty (terapeuta-pedagog) pra

cuj?cej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zamo?ciu. Prelegentka

rozwin??a temat Dysleksja rozwojowa u doros?ych, wzbogacaj?c go ?wiczenia

mi praktycznymi. Rozda?a zebranym kwestionariusze objawów dysleksji u

uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz testy wiedzy o dysleksji,
które wype?niali wszyscy obecni. Odpowiada?a równie? na zadawane pytania w

czasie dyskusji. Przygotowane materia?y mo?na by?o zabra? ze sob?. Urozmai

ceniem i wzbogaceniem spotkania by? wyst?p wokalno-muzyczny dru?yny ZHP

Nieprzetarty Szlak, prowadzonej przez harcmistrz Helen? Kami?sk? ze Specjal

nego O?rodka Szkolno-Wychowawczego w Zamo?ciu. By? on przyk?adem na

to, jakie efekty d?je praca z dzie?mi z wadami wymowy w praktyce. Podczas

wyst?pu tych dysfunkcji nie by?o s?ycha?.
W seminarium uczestniczy?o 75 osób: m?odzie?, rodzice i nauczyciele pra

cuj?cy w szko?ach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Danuta Wójcik, Ksi??nica Zamojska

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

Demografia a czytelnictwo

19 listopada 2015 r. w Ksi??nicy Zamojskiej odby?o si? seminarium Demo

grafia a czytelnictwo zorganizowane wspólnie z Urz?dem Statystycznym w Lu

blinie. Seminarium by?o jednym z kilku efektów podpisanego na pocz?tku 2015 r.

porozumienia o wspó?pracy obu instytucji. Patronat honorowy nad inicjatyw?

obj?li: S?awomir Sosnowski - Marsza?ek Województwa Lubelskiego oraz An

drzej Wnuk - Prezydent Miasta Zamo?cia. Otwarcia seminarium dokonali

przedstawiciele organizatorów: Halina Zieli?ska z Ksi??nicy Zamojskiej i dr

Krzysztof Markowski, dyrektor Urz?du Statystycznego w Lublinie, który pe?ni?

17



tak?e rol? moderatora. Pierwsze wyst?pienie Marka Tatarskiego, reprezentuj?

cego zamojski Oddzia? Urz?du Statystycznego w Lublinie, po?wi?cone by?o

prezentacji wydawnictwa Przemiany demograficzne w podregionie che?msko

zamojskim w latach 2000-2014. Na pytanie w jakim celu powsta?o to wydaw
nictwo pad?a odpowied?, ?e z zapotrzebowania na dane statystyczne w okresie

du?ych zmian demograficznych, które maj? wp?yw na ró?ne dziedziny ?ycia

spo?ecznego. Publikacja przedstawia w formie tabelarycznej dane statystyczne
na poziomie miasta, gminy, powiatu i podregionu obejmuj?cego powiaty: bi?go

rajski, che?mski, hrubieszowski, krasnostawski, tomaszowski i zamojski. Dane

prezentowane s? w postaci kartogramów i wykresów. W ka?dym powiecie omó

wiono najwa?niejsze wska?niki' demograficzne, w tym m.in.: przyrost naturalny
ludno?ci i migracje. Pokazana zosta?a te? piramida wieku z prognoz? na 2025

rok. Wydawnictwo ukaza?o si? w wersji papierowej i w wersji elektronicznej.
Wyst?pienie dr. Marcina Marczuka, przedstawiciela Urz?du Statystycznego

w Lublinie, zatytu?owane Biblioteki w Polsce na poczqtku XXI wieku w ?wietle

danych GUS, ilustrowane prezentacj? multimedialn? by?o niezwykle interesuj?
ce, wydawa?oby si?, szczególnie dla bibliotekarzy. Okaza?o si? jednak podczas

o?ywionej dyskusji wywo?anej przedstawionym tematem, ?e tak?e publiczno??

"niebibliotekarska" mia?a wiele spostrze?e? i refleksji dotycz?cych wp?ywu zmian

demograficznych na dzia?alno?? bibliotek. Dr Marcin Marczuk przeanalizowa?

wyniki dzia?alno?ci bibliotek publicznych w skali kraju i na tym tle, bibliotek

województwa lubelskiego. Porównywa? dynamik? zjawisk w latach 1995-2014

oraz rok 2014 do roku poprzedniego. I tak liczba bibliotek, zarówno w kraju, jak
i w województwie lubelskim spad?a w omawianym okresie o 14,8%, ale w sa

mym 2014 r. GUS zmian nie odnotowa?. Ciekawe zjawisko prelegent zauwa?y?

analizuj?c zbiory bibliotek. W ostatnim 20-leciu zmniejszy?y si? ksi?gozbiory
w kraju o 4,4%, w woj. lubelskim o 21,8 (w 2014 r. odnotowano ju? tendencj?

wzrostow?). Znacznie ro?nie natomiast liczba wp?ywów do zbiorów bibliotecz

nych: o 19% w kraju i 55,4% na Lubelszczy?nie. W omawianym okresie spad?a
te? liczba czytelników bibliotek w kraju o 10,3% (pomimo wzrostu liczby lud

no?ci o 0,7%) i o 13,8% w Lubelskiem, gdzie liczba ludno?ci zmniejszy?a si? o

2,2%. Analizuj?c struktur? wiekow? czytelników daje si? zauwa?y? najwi?kszy

spadek czytelnictwa w grupie wiekowej 16-24 lata oraz wzrost w grupie po 45

roku ?ycia. Te dane mog? by? jednym z dowodów na potwierdzenie tezy, ?e

wspó?czesna m?odzie? coraz rzadziej korzysta z ksi?gozbiorów bibliotecznych

przenosz?c swoje zainteresowanie na inne no?niki informacji i kultury. Warto

te? przypomnie? niektóre wska?niki biblioteczne, które zestawi? dr M. Marczuk.

Dotycz? one okresu 2002-2014. Odnotowano wzrost liczby ludno?ci przypada

j?cej na l placówk? biblioteczn?, w kraju o 15,4 % w woj. lubelskim o 4,8%,

spad?y natomiast ksi?gozbiory bibliotek w przeliczeniu na 1000 mieszka?ców,

odpowiednio o 3,5% i 12,1%. Liczba czytelników na 1000 mieszka?ców spad?a
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w kraju o 16,3%, w Lubelskiem o 15,4%, za? liczba wypo?ycze? na l czytelni
ka w skali kraju spad?a o 7,6% a na Lubelszczy?nie wzros?a o 0,5%. Z danych
GUS-owskich wynika, ?e poprawia si? baza lokalowa placówek bibliotecznych
i wyposa?enie w nowoczesny sprz?t komputerowy. Biblioteki znacznie zwi?k

szy?y swoj? ofert? kulturalno-o?wiatow? dla swoich u?ytkowników.

Dalsz? cz??? seminarium stanowi?y wyst?pienia bibliotekarzy Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej im. H. ?opaci?skiego w Lublinie i Ksi??nicy Zamojskiej.

W swoim referacie Wp?yw demografii na kszta?towanie modelu wspó?czesnej
biblioteki publicznej - bibliotekarstwo województwa lubelskiego w latach 2009-

2015 Ma?gorzata Pieczykolan, kierownik Dzia?u Instrukcyjno-Metodycznego
WBP w Lublinie, pokaza?a wyniki czytelnicze i inne osi?gni?cia bibliotek na tle

ró?nych uwarunkowa? wp?ywaj?cych na kszta?towanie czytelnictwa. W skali

województwa liczba czytelników spada. Wp?yw na tak? sytuacj? maj? ró?ne

czynniki, a szczególnie demograficzne: systematyczne zmniejszanie si? liczby

mieszka?ców, ni? demograficzny, starzej?ce si? spo?ecze?stwo, migracja ludno

?ci (do miast i za granic?); spo?eczne: tj. konsumpcyjny model ?ycia, rozwój

nowych mediów, nawyki czytelnicze, zmiana sposobu obcowania z tekstem

(Internet), zbyt wysokie ceny ksi??ek, likwidacja ma?ych szkó? wiejskich; ogra

niczenia bibliotek: g?ównie finansowe i kadrowe, ale te? post?puj?cy proces

reorganizacji placówek bibliotecznych, ograniczanie wydatków na zakup nowo

?ci ksi??kowych i czasopism do bibliotek.

Biblioteki XX1 wieku zmieniaj? kierunek rozwoju. W odpowiedzi na po

trzeby u?ytkowników coraz cz??ciej staj? si? miejscem zdobywania informacji,

wiedzy, edukacji, kultury i ró?nego rodzaju spotka? lokalnej spo?eczno?ci. Pla

cówki biblioteczne przez ostatnich kilka lat, dzi?ki ró?norodnym programom

wspomagaj?cym zmieni?y swoje oblicze. Pozyska?y sprz?t komputerowy i bez

p?atny dost?p do Internetu, poprawia si? infrastruktura biblioteczna, wi?kszo??

bibliotekarzy uczestniczy?a w szkoleniach specjalistycznych w ramach Progra
mu Rozwoju Bibliotek, w??czaj? si? w ogólnopolskie, wojewódzkie i lokalne

akcje i wydarzenia czytelnicze, promocyjne i spo?eczne. Jako przyk?ad modelo

wej biblioteki, która przesz?a proces przekszta?cania przestarza?ej placówki

bibliotecznej w instytucj? nowoczesn?, przyjazn? i atrakcyjn? dla wszystkich
mieszka?ców pokazano Miejsk? bibliotek? Publiczn? we W?odawie. Placówka

ta dobrze wspó?pracuje z samorz?dem lokalnym, wielokrotnie nagradzana, jest

wizytówk? miasta.

Demografia a czytelnictwo w XXI wieku w ?wietle rozwoju elektronicznych
no?ników informacji to temat rozwa?a? Ewy Hadrian, kierownika Dzia?J Infor

macji i Promocji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. ?opaci?skiego
w Lublinie. Obecna sytuacja w bibliotekach bardzo szybko ulega zmianom.

Zmieniaj? si? potrzeby u?ytkowników, którzy do nich przychodz?. Coraz cz?

?ciej bibliotekarze musz? s?u?y? szybk? i aktualn? informacj?. Zmieniaj? si?
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no?niki wiedzy i kultury. Powszechnym ?ród?em informacji staje si? ogólnodo

st?pny Internet, ale wielu u?ytkowników potrzebuje przewodników we w?a?ci

wym poszukiwaniu informacji. Podkre?lono rol? Internetu dla wspó?czesnego
cz?owieka, ale zwrócono tez uwag? na zagro?enia, jakie ze sob? niesie. Ponadto

biblioteki, maj?c na uwadze potrzeby czytelników, coraz cz??ciej gromadz?

zbiory na ró?nych no?nikach, w tym elektronicznych. Coraz wi?cej placówek

digitalizuje swoje najcenniejsze zbiory, udost?pniaj?c informacje o nich w sieci.

Przyk?adem s? lubelskie biblioteki i Ksi??nica Zamojska, realizuj?ce wspólny

projekt Lubelska Biblioteka Wirtualna. Referentka pokaza?a jak przebiega pro

ces cyfryzacji w ramach projektu. Zdigitalizowane zbiory, dost?pne w formie

elektronicznej przechowywane na serwerach b?d? s?u?y?y czytelnikom i bada

czom. Przyczyni si? to do ochrony szczególnie cennych zbiorów bibliotecznych
(starodruków, starych czasopism regionalnych itp.). Nale?y mie? nadziej?, ?e

nawyk korzystania z elektronicznych wersji ksi??ek, szczególnie w?ród m?odych

czytelników, nie zast?pi przyjemno?ci kupowania i czytania ksi??ek tradycyjnych.
Jak zmiany demograficzne wp?ywajq na wyniki czytelnicze w bibliotekach

powiatu zamojskiego przeanalizowa?a Danuta Zwoli?ska - instruktor Ksi??nicy

Zamojskiej. Tendencja spadkowa widoczna w wi?kszo?ci bibliotek publicznych
ma swoje przyczyny w spadaj?cej liczbie ludno?ci w poszczególnych gminach,

znacznym spadku liczby dzieci i m?odzie?y w wieku szkolnym, lawinowym

migracjom zarobkowym mieszka?ców poszczególnych gmin, zarówno za grani

c?, jak te? do wi?kszych o?rodków miejskich w kraju. Niektórym placówkom

bibliotecznym uda?o si? odnotowa? tendencj? wzrostow? dzi?ki intensywnym
dzia?aniom animacyjnym, promocyjnym i kreatywno?ci bibliotekarzy, jednak?e
i te nie gwarantuj? sta?ego wzrostu czytelnictwa. Analizuj?c wyniki czytelnicze
bibliotek daje si? zauwa?y? przekierowanie oferty bibliotecznej na inne funkcje,
które wynikaj? z zapotrzebowania u?ytkowników. Biblioteki coraz cz??ciej staj?

si? miejscem zdobywania informacji, edukacji, spotka? i dzia?ania ró?nych grup

spo?eczno?ci lokalnych.
Ostatni podczas tego seminarium referat Czy demografia jest odpowiedzial

na za nieczytanie? Fakty i mity przedstawi?a Halina Zieli?ska, kierownik Dzia?u

Promocji i Upowszechniania Czytelnictwa Ksi??nicy Zamojskiej. Odpowiedzi
na to pytanie szuka?a zestawiaj?c wyniki czytelnicze Ksi??nicy Zamojskiej

osi?gane w latach 20 10-2015 oraz analizuj?c zmiany demograficzne w tym
okresie. Od 2010 r. zauwa?alny jest stopniowy, ale niestety systematyczny spa

dek wyników czytelniczych. W?ród istotnych przyczy?, które mog? mie?

wp?yw na poziom aktywno?ci czytelniczej ?rodowiska nale?y wymieni? stan

sieci bibliotecznej i dost?pno?? do bibliotek, dop?yw nowo?ci do zbiorów, upo

wszechnianie czytelnictwa oraz uwarunkowania demograficzne. Omawiaj?c
stan sieci bibliotek na terenie Zamo?cia stwierdzono, i? mieszka?cy po?udnio

wej cz??ci miasta maj? zbyt du?? odleg?o?? do biblioteki. Ponadto utrudnieniem
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dla osób z problemami w poruszaniem si? jest lokalizacja pi?ciu bibliotek filial

nych na I pi?trze w budynkach bez wind. Na pewno podniesieniu czytelnictwa

przyczyni?oby si? zwi?kszenie dop?ywu nowych ksi??ek do bibliotek. Obecna

sytuacja w tym zakresie jest do?? stabilna, cho? daleka od zak?adanych standar

dów. Stale wzrasta natomiast oferta dzia?a? kulturalno-o?wiatowych nakierowa

nych na rozbudzanie potrzeb czytelniczych spo?ecze?stwa. Oferta Ksi??nicy jest
bardzo bogata i kierowana do ró?nych grup wiekowych i spo?ecznych. Omawia

j?c zmiany demograficzne w Zamo?ciu za oczywisty uznano wp?yw spadku

liczby ludno?ci na spadek liczby czytelników, ale niepokoi spadek liczby czy

telników wyra?ony w % (tzw. wska?nik rozczytania). Wska?nik ten by?by na

pewno wy?szy, gdyby mo?liwe by?o ustalenie faktycznej liczby mieszka?ców

miasta. Z obserwacji wynika, ?e znaczna cz??? zameldowanych w Zamo?ciu

mieszka?ców przebywa za granic? lub w wi?kszych o?rodkach miejskich. Wy

suni?to hipotez?, ?e by? mo?e najbardziej prawdopodobn? liczb? mieszka?ców

uda?oby si? ustali? na podstawie deklaracji ?mieciowych? Wydaje si?, ?e spadek
wska?nika rozczytania by?by znacznie mniejszy.

Badania Instytutu Ksi??ki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej wykazuj?, ?e

po ksi??ki najcz??ciej si?gaj? ludzie m?odzi, najrzadziej grupa po 60. roku ?y
cia. Analizuj?c zmiany demograficzne nale?y spodziewa? si? dalszego spadku

czytelnictwa, gdy? coraz szybciej spada liczba ludzi m?odych, a przybywa se

niorów. Planuj?c dzia?ania bibliotek na najbli?szy okres nale?y wzi?? to zjawi
sko pod uwag? i przeciwdzia?a? dalszemu spadkowi czytelnictwa. Wskazane

by?oby te? przeanalizowanie wszystkich powodów, dla których ludzie w ró?

nym wieku si?gaj? po ksi??ki (albo te? ich unikaj?) i wykorzysta? je przy opty
malizowaniu dzia?alno?ci bibliotecznej.

"Nie ka?dy potrafi tak ciekawie mówi? o demografii", "bardzo ciekawy
temat seminarium, i taki na czasie" - mówili na zako?czenie uczestnicy

przedsi?wzi?cia. W seminarium uczestniczy?o 66 osób przedstawicieli biblio

tek miasta i powiatu zamojskiego, szkó? i innych instytucji zainteresowanych

rozwojem czytelnictwa i. wreszcie przedstawiciele Urz?du Statystycznego z

terenu województwa lubelskiego. Seminarium towarzyszy?y wystawy przygo

towane przez organizatorów: Przemiany demograficzne w podregionie che?m

sko-zamojskim, prezentuj?ca publikacje Urz?du Statystycznego w Lublinie

oraz Poznajemy prac? statystyka
-

zaj?cia edukacyjne dla najmlodszych b?d?
ca efektem przeprowadzonych zaj?? bibliotecznych dla naj m?odszych w za

kresie wiedzy statystycznej.
I

Danuta Zwoli?ska, Ksi??nica Zamojska

---------+<>+---------
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Jasne, pogodne dni Z Grechutq
spotkanie biblioteczne z cyklu Rozmowy o ksi??ce

17 grudnia 2015 roku odby?o si? w Filii nr 6 Ksi??nicy Zamojskiej im.

Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu spotkanie po?wi?cone twórczo

?ci Marka Grechuty. Jest to ju? kolejne spotkanie, które odby?o si? w tej Filii,

znajduj?cej si? na terenie osiedla Karolówka. Odbywaj? si? one raz w miesi?

cu, w czwartki. Pierwsze mia?o miejsce 5 marca 2015 roku. A zatem to ju?

prawie rok, gdy mieszka?cy Karolówki (i nie tylko) spotkali si?, aby poroz

mawia? o ksi??kach. Wydaje si?, ?e to dobry moment na refleksj? na temat

tych spotka?.
'

Ka?de z nich to okazja, by bli?ej pozna? ksi??ki, ale by tak?e, tak po prostu,

spotka? si? z drugim cz?owiekiem i wymieni? si? pogl?dami, opiniami. Jakkol

wiek spotkania po?wi?cone s? literaturze, to jednak zawsze mi?dzy uczestnika

mi wywi?zuje si? rozmowa na tematy niezwi?zane z twórczo?ci? literack?.

Wydaje si?, ?e to bardzo dobrze, gdy? pozwala na zacie?nianie wi?zi mi?dzy
ludzkich. A przecie? we wspó?czesnym ?wiecie mamy tak ma?o okazji, by

usi??? i cho? przez chwil?, na spokojnie porozmawia? z innymi osobami. Ka?dy

dok?d? goni, gdzie? si? ?pieszy, a te spotkania daj? mo?liwo?? cho? na chwil?

si? zatrzyma? i porozmawia? mi?dzy sob?, tak zwyczajnie: o ?yciu, pracy, rado

?ciach i smutkach.

Mo?na wr?cz powiedzie?, ?,e spotkaniom tym przy?wieca cel nie tylko po

szerzania horyzontów intelektualnych, wiedzy o literaturze, ale tak?e budowania

relacji mi?dzyludzkich. Warto w tym miejscu zacytowa? wiersz ks. Twardow

skiego, który zwraca? uwag? na to, ?e zawsze powinni?my znale?? czas dla

drugiego cz?owieka. Nie wiemy ile jeszcze dni przed nami i przed innymi lud?

mi. Wydaje nam si?, ?e mamy jeszcze czas, ale przecie? to mo?e by? myl?ce:

?pieszmy si? kocha? ludzi, tak szybko odchodz?

zostanq po nich buty i telefon g?uchy
tylko to, co niewa?ne jak krowa si? wlecze

najwa?niejsze tak pr?dkie, ?e nagle si? staje (. . .)
Nie bqd? pewny, ?e czas masz, bo pewno?? niepewna

Ksi?dz Twardowski potrafi? ubra? w pi?kne s?owa my?li, które przychodz?
ka?demu z nas do g?owy. Cykl Rozmów o ksi??ce pozwala na poznanie i otwar

cie si? na osoby z naszego otoczenia. Jest okazj? do tego, by nie tylko poroz

mawia? o literaturze, ale by tak?e bli?ej pozna? ludzi z naszego ?rodowiska.

Ka?de spotkanie rozpoczyna si? od swobodnej rozmowy mi?dzy uczestni

kami. Ka?dy opowiada o sobie, o swoich przemy?leniach. Przebiega ono w nie

mal?e rodzinnej atmosferze, gdy? na stole pojawia si? kawa, herbata, ciastka.
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Jak dot?d podczas tych spotka? by?y poruszane takie kwestie jak: literatura

popularna, literatura faktu, poezja, adaptacje filmowe i inne. W zasadzie ka?dy
mo?e znale?? co? dla siebie: s? mi?o?nicy literatury popularnej (romansów,

krymina?ów), inni wol? poezj?, a jeszcze inni interesuj? si? literatur? faktu.

Tematy spotka? s? wybierane przez uczestników. Po wst?pnej dyskusji na tema

ty dowolne, nast?puje przej?cie do zasadniczego celu spotkania, czyli na roz

mow? o wybranym wcze?niej zagadnieniu. Nast?puje krótkie wprowadzenie

jednego z uczestników w dany temat. W dalszej cz??ci ka?da z osób (je?li

oczywi?cie wyra?a tak? wol?), przedstawia w?asny punkt widzenia na dan?

kwesti?.
Tak oto wygl?da ka?de ze spotka?. Nie inaczej by?o 17 grudnia zesz?ego ro

ku. Jak zwykle przebiega?o ono w mi?ej, przyjaznej atmosferze. Jako motto

spotkania pos?u?y? fragment wiersza Marka Grechuty ?wiecie nasz:

?Wiecie nasz
-

Daj nam wiele jasnych dni

( .. .)
?Wiecie nasz -

Daj nam rado??, której tak szukamy

Wydaje si?, ?e mo?na sparafrazowa? ten fragment i powiedzie?, ?e Marek

Grechuta to poeta, który da? nam zarówno wiele jasnych dni jak i rado??, której

ka?dy z nas szuka.

Podczas tych cyklicznych spotka? nie sposób by?o pomin?? postaci Grechu

ty, który przecie? dorasta? w Zamo?ciu. By? zwi?zany z naszym miastem. Temat

spotkania zosta? wybrany przy aprobacie wszystkich uczestników. I trudno si?

dziwi?, w ko?cu któ? z nas nie zna postaci tego barda. Wydaje si?, ?e to jeden
z najbardziej znanych dwudziestowiecznych polskich poetów.

T?em dla rozmowy o twórczo?ci Grechuty by?y utwory liryczne w jego wy

konaniu. Ka?dy z uczestników, jakkolwiek by?ju? wcze?niej zaznajomiony zjego

twórczo?ci?, zas?ucha? si? cho? na moment. Wobec jego utworów trudno przej??

oboj?tnie. Poruszaj? one strun? w duszy ka?dego cz?owieka. S?uchaj?c piosenek

?piewanych przez Grechut? zapomina si? o troskach dnia codziennego. Jego

teksty maj? specjaln? moc, dzi?ki którym mo?na z wi?kszym optymizmem

patrze? w przysz?o??.
Jako wst?p spotkania pos?u?y?o przytoczenie biografii Grechuty przez jed

nego z uczestników. Okaza?o si?, ?e ka?dy w jakim? zakresie zna jego.biogra

fi?, st?d te? nast?pi?a wymiana my?li w?ród dyskutantów. Ka?dy doda? jakie?
znane przez siebie fakty z ?ycia barda. Wywi?za?a si? dyskusja mi?dzy roz

mówcami. Temat rozmów zdominowa? szczególnie zamojski etap z ?yciorysu

poety. I trudno si? dziwi?. W ko?cu nie ka?de miasto mo?e pochwali? si? tak

wybitn? postaci?.
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W dalszej cz??ci spotkania czytano na g?os ulubione wiersze Grechuty.
Z bogactwa tekstów ka?dy wybra? co? dla siebie. Trudno znale?? drugiego poe

t?, który wypowiada?by si? na tak wiele ró?nych tematów. Szczególnie jednak

zaprz?ta?y go zagadnienia egzystencjalne: mi?o??, przyja??, dobro itd.

Grechuta to jednak nie tylko tek?ciarz, ale tak?e wykonawca utworów napi

sanych przez innych poetów, takich jak: Ewa Lipska, Stanis?aw Bara?czak,

Jonasz Kofta i inni. Utwory tych twórców w wykonaniu Grechuty nabieraj?

jednak g??bszego wymiaru. Bard potrafi? wydoby? z nich to, co najcenniejsze.

Poprzez swój ?piew przydawa? im dodatkowego sensu.

Jego twórczo?? jest niejako drogowskazem dla ka?dego z nas. Pod??aj?c to

kiem my?li barda, mo?na stwierdzi?, i? ka?dy dzie?, który jest przed nami to

warto?? sama w sobie. Grechuta uczy nas, aby?my potrafili zapomnie? o tym, co

by?o, i ?e nale?y z odwag? patrze? w przysz?o??, gdy?:

Wa?ne sq tylko te dni, których jeszcze nie znamy,

Wa?nych jest kilka tych chwil, tych na które czekamy,

Jego utwory s? pe?ne tego typu bon motów, st?d te? nie dziwi, ?e jego twór

czo?? cieszy si? nies?abn?c? popularno?ci?.
Podczas czwartkowego spotkania uczestnicy przytaczali cytaty z jego tek

stów (zarówno tych napisanych przez niego, jak i tych które on tylko wykony
wa? jako pie?niarz). Jakkolwiek ka?dy lepiej lub gorzej zna? jego twórczo??, to

jednak bogactwo tre?ci zawarte w tych tekstach, uzmys?owi?o ka?demu, jak
wiele stracili?my, gdy Grechuty zabrak?o po?ród nas. A przecie? tyle jeszcze

mogliby?my si? od niego nauczy?. Jego zabrak?o, jednak zosta?y po nim teksty,
które ucz? nas, i?:

Rozstanie to nadzieja, ?e

spotkamy si? za chwil?, a mo?e dwie

Jakkolwiek spotkanie z 17 grudnia 2015 r. jest ju? za nami, to jednak kolejne

przed nami. I niech ten cytat pos?u?y jako zapowied? kolejnych owocnych debat

o literaturze w ramach cyklicznych Rozmów o ksi??ce.

Agnieszka Matwiejczuk

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

Uzale?nieni od czytania

Taki tytu? nosi? projekt realizowany w bibliotekach Ksi??nicy Zamojskiej od

maja do grudnia 2015 r. Projekt skierowali?my do dzieci i m?odzie?y w wieku

szkolnym, od podstawówki po gimnazja, a g?ównym jego celem by?a promocja

zdrowego stylu ?ycia poprzez zaproponowanie alternatywnych form sp?dzania

24



czasu wolnego, przy jednoczesnym u?wiadamianiu skali zagro?e?, jakie nios?
za sob? alkohol i inne ?rodki psychoaktywne.

Oddzia?ywanie profilaktyczne ksi??ki i biblioteki oraz zada? w niej realizo

wanych ma niebagatelne znaczenie w odniesieniu do dzieci i m?odzie?y w trud

nym okresie dorastania. Projekt by? wi?c zorientowany na takie zaj?cia, które

pokazuj?, ?e mo?na ?y? lepiej, inaczej, bez papierosów, narkotyków, alkoholu,

agresji i przemocy. Dzia?ania nasze mia?y na celu ukazanie nie tylko zagro?e?

wynikaj?cych z wszelkich uzale?nie?, ale przede wszystkim mia?y podnie?? i

pog??bi? ?wiadomo?? przyczyn si?gania po narkotyki, alkohol czy nikotyn?,

pomóc podejmowa? trafne decyzje, uczy? postaw asertywnych, radzenia sobie

w trudnych momentach ?yciowych wyborów, rozbudza? ciekawo?? ?wiata.

Ponadto mia?y zmotywowa? dzieci i m?odzie? do osobistego rozwoju i kreowa?

pozytywne wzory sp?dzania czasu wolnego. Idea wykorzystania ksi??ki jako

jednoznacznie dobrego wzorca do kszta?towania w?a?ciwych postaw ?yciowych
i budowania ca?ego systemu warto?ci oraz ukazanie biblioteki jako miejsca,

sprzyjaj?cego rozwojowi w?asnej osobowo?ci, zdobywania wiedzy i przyjació?
to równie? bardzo wa?ny cel zadania. Wyst?puj?c z t? inicjatyw? starali?my si?
umocni? swój wizerunek jako instytucji kszta?tuj?cej i stymuluj?cej asertywne

postawy dzieci i m?odzie?y wobec zagro?e? ?wiata wspó?czesnego, a jednocze
?nie wyj?? naprzeciw oczekiwaniom ?rodowisk lokalnych na programy profilak

tyczne z poziomu profilaktyki uniwersalnej. Zapotrzebowanie na takie dzia?ania

wyst?powa?o i wyst?puje ci?gle, zarówno ze strony placówek o?wiatowo

wychowawczych, jak i rodziców i opiekunów dzieci, zg?aszaj?cych trudno?ci

w radzeniu sobie z zagro?eniem wszelkimi uzale?nieniami.

Projekt Uzale?nieni od czytania realizowali?my w Oddziale dla Dzieci i M?o

dzie?y Ksi??nicy Zamojskiej oraz w Filiach nr I, nr 2, nr 3, nr 4 i nr 6. Realiza

torami zada? w projekcie by?y zarówno pracownice poszczególnych placówek

bibliotecznych (Joanna Ko?tun, Renata Michalik, Anna Blonka, El?bieta Szczu

rek, Jadwiga Kucharska, El?bieta Szyku?a, Anna Wróbel, El?bieta Rdziejewska,

Alicja Nizio? i Barbara Tracz), jak i zaproszeni przez nas do wspó?pracy liczni

wykonawcy. Wspó?realizatorami byli wi?c pisarze
- regionali?ci: Jaros?aw Siek

i Zbigniew Dmitroca; pisarki Ewa Nowak i Renata Pi?tkowska; Jadwiga Po

?wiatówska - realizator prelekcji prozdrowotnych, pracownik Stacji Sanitarno

Epidemiologicznej w Zamo?ciu; Anna Górska i Izabella Kwiatkowska -

certy

fikowane psychoterapeutki Zamojskiego Stowarzyszenia Zdrowia Psychiczne

go, realizatorki warsztatów profilaktycznych; krakowski Teatr KURTYNA;

Zofia Pi?tkowska-Wolska - za?o?ycielka Wydawnictwa TlBUM, certyfikowa
nego wydawcy teatrzyków kamishibai. Warsztaty biblioterapeutyczne przepro

wadzi?y nasze kole?anki: Dorota Usidus i Joanna Grabczak, posiadaj?ce certyfi

katy uko?czenia kursu biblioterapii Ill stopnia, na co dzie? pracuj?ce z dzie?mi

i m?odzie??. Koordynatorem projektu by?a Beata W?c?awik.
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Otwarcie projektu poprzedzi? etap przygotowawczy, obejmuj?cy m.in. pro

mocj? przedsi?wzi?cia, zakup materia?ów plastycznych i biurowych niezb?d

nych do realizacji zadania, upominków dla uczestników zaj??. Wszystkie jed
nostki realizuj?ce program otrzyma?y upominki dla uczestników zaj?? wakacyj

nych. Zamówiono artyku?y spo?ywcze na realizowane w okresie lipca i sierpnia

zaj?cia biblioteczne. Po wakacjach sukcesywnie realizowano kolejne zadania.

Ustalono wszystkie terminy spotka?, warsztatów, spektakli teatralnych i prelek

cji prozdrowotnych. Zakupiono ksi??ki na spotkania z pisarkami oraz przeno?ne

ekrany do realizacji prelekcji. Opracowano i rozpropagowano w ?rodowisku

regulamin konkursu plastycznego. Z nagrodzonych prac plastycznych powsta?
kalendarz na rok 2016. Wszystkie prace nagrodzone i wyró?nione zosta?y rów

nie? zaprezentowane na wystawie, przygotowanej w siedzibie Ksi??nicy Zamoj

skiej, któr? mo?na bylo ogl?da? w dniach 23 listopada
- 17 grudnia 2015 r.

W ramach projektu zrealizowano nast?puj?ce formy i dzia?ania:

-

warsztaty kamishibai - "kamishibai" to japo?ski teatr ilustracji, teatr ob

razkowy, który wykorzystuje kartonowe plansze z obrazkami i tekstem oraz

drewnian? skrzynk? na wzór parawanu z teatrzyków marionetkowych. Wywo
dzi si? z XII-wiecznych japo?skich teatrów dla ludzi niepi?miennych, w któ

rych przedstawiano moralizatorskie opowie?ci, dzi?ki którym mogli oni w?a

?ciwie post?powa?. Szukaj?c nowych, niekonwencjonalnych form zach?cenia
dzieci i m?odzie? do czytania warto?ciowych ksi??ek, zaproponowali?my t?

now? form? pracy edukacyjnej dzieciom z klas II-III szko?y podstawowej.
Teatr kamishibai jest bardzo skuteczn? metod? nauki czytania, opowiadania,

rysowania i pisania dla dzieci. Warsztaty przeprowadzone przez Zofi? Pi?tkow

sk?-Wolsk? z Wydawnictwa TlBUM, zapozna?y dzieci z interaktywn? form?

pracy z tekstem. Dzieci bra?y bardzo aktywny udzia? w opowiadaniu, czytaniu

czy rysowaniu. Odpowiada?y na pytania prowadz?cej, ?ledz?c rozwój wypad
ków zarówno w warstwie tekstowej, jak i ilustracyjnej. Wykorzystane teksty

(np. Kotka Milusia, Rower Walentynki czy Mój przyjaciel Kemushiy opowiada?y
o empatii, altruizmie, przyja?ni, podejmuj?c równie? tematy samotno?ci czy

granic naszej wolno?ci, robi?c to w bardzo prosty sposób, dostosowany do mo?

liwo?ci percepcyjnych m?odszych dzieci. Cz??ci? sk?adow? przeprowadzanych
warsztatów by?o tak?e tworzenie przez dzieci w?asnych opowie?ci i ich prezen

tacja w teatrzyku. Zaproponowane przez nas warsztaty spotka?y si? z bardzo

dobrym odbiorem, zarówno w?ród uczestnicz?cych w nich dzieci, jak i nau

czycieli. Kamishibai to forma pracy z tekstem literackim bardzo aktywizuj?ca

odbiorc?.
Zofia Pi?tkowska-Wolska przeprowadzi?a tak?e warsztaty z wykorzystania

teatrzyków kamishibai w pracy z czytelnikiem dla pracowników bibliotek pu

blicznych, szkolnych, dla nauczycieli i pracowników przedszkoli oraz plastyków.
Warsztat ten spotka? si? z bardzo du?ym zainteresowaniem bibliotekarzy i nau-

26



czycieli, wszyscy jego uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w szkole

niu. Jednocze?nie by?a to te? ?wietna mo?liwo?? propagowania w naszym mie

?cie tej nowej formy pracy z czytelnikiem.
-

warsztaty biblioterapeutyczne, skierowane by?y do dzieci w wieku szkol

nym. W oparciu o wybrane teksty literackie, których tematami przewodnimi by?y
uczucia -

przyja??, nie?mia?o??, radzenie sobie ze z?o?ci? i agresj?, zrealizowa

no cztery warsztaty.
- Z ksi??k? zwiedzamy ?wiat - cykl zaj?? dla dzieci i m?odzie?y, które zo

sta?y przygotowane z my?l? o uczniach szkó? podstawowych i ponadpodstawo

wych, sp?dzaj?cych wakacje w mie?cie. Zaj?cia wakacyjne odbywa?y si? we

wszystkich placówkach realizuj?cych projekt, w ka?dy wtorek i czwartek lipca
i sierpnia. Uczestnikom zaj?? zaproponowali?my g?o?ne czytanie ksi??ek, za

bawy integracyjne i ruchowe, zaj?cia plastyczne, inscenizacje, konkursy. Czyta
na literatura, zarówno polska, jak i obca, by?a dobrana tak, aby rozbudza? w

dzieciach ciekawo?? ?wiata, ch?? poznawania innych krajów, ich mieszka?ców,

kultury, historii i zabytków. Jednocze?nie promowa?y?my ksi??ki dotycz?ce
Polski, pi?knych polskich legend i ba?ni, ciekawych miejsc wartych odwiedze

nia. Naszym celem by?o te? pokazanie jednoznacznie pozytywnego bohatera.,

promowanie pozytywnych wzorców zachowa? oraz ukazanie biblioteki jako

miejsca, w którym dzieci i m?odzie? mog? rozwija? swoje zainteresowania,

zdobywa? przyjació?, a przede wszystkim mi?o i bezpiecznie sp?dzi? czas wolny.
Uczestnikom zaj?? wakacyjnych zaproponowali?my szeroki wachlarz zaj??

plastycznych z wykorzystaniem najró?niejszych technik. By?y wi?c zaj?cia

polegaj?ce na malowaniu kredkami, pastelami i farbami (tak?e z wykorzystanie
bardzo ciekawej techniki malarstwa kropkowego Aborygenów - dot painting),

lepienie z gliny, plasteliny, modeliny, techniki sk?adania papieru origami, tech

niki kola?u i wszelkiego rodzaju wycinanek i wyklejanek. Nie zabrak?o tak?e

konkursów literackich czy ma?ych form teatralnych - dzieci przygotowywa?y

przedstawienia, pisz?c w?asny tekst, wykonuj?c samodzielnie maski i kostiumy.

Zaj?cia odbywa?y si? z wykorzystaniem wielu ksi??ek podró?niczych, map,

globusów czy ciekawostek zwi?zanych z omawianym pa?stwem (np. na zaj?
ciach o Rosji dzieci mia?y okazj? zobaczy? matrioszki, rosyjski samowar, a na

spotkaniu po?wi?conym Maroko - skosztowa? maroka?skich ciasteczek z se

zamem). Wykorzystane by?y równie? teatrzyki kamishibai. Ta forma prezentacji

opowiada? cieszy?a si? bardzo du?ym zainteresowaniem dzieci, bardzo ch?tnie

tworzy?y tak?e w?asne opowie?ci.

Niew?tpliwie du?ym uatrakcyjnieniem naszych zaj?? wakacyjnych by?y
równie? spotkania z pisarzami regionalnymi. Go??mi w naszych bibliotekach

byli Jaros?aw Siek i Zbigniew Dmitroca. Obaj twórcy opowiadali o swojej pra

cy, inspiracjach, prezentowali swoje ksi??ki. Ka?dy z nich zrobi? to inaczej.
Jaros?aw Siek swoje opowie?ci prezentowa? wykorzystuj?c najnowsze techniki
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medialne. Natomiast Zbigniew Dmitroca zaskoczy? dzieci swoj? walizk?, w której
mia? Teatrzyk jak si? patrzy. Spotkania by?y bardzo ?ywio?owe, autorzy "wci?

gali" do swoich prezentacji dzieci, tworz?c wspólnie krótkie opowie?ci czy

zach?caj?c do samodzielnego wymy?lenia wierszyka lub fraszki.

Wszyscy uczestnicy zaj?? wakacyjnych otrzymywali soki i dro?d?ówki oraz

drobne upominki - nagrody. Wi?kszo?? powsta?ych na spotkaniach prac pla

stycznych by?a prezentowana na wystawach w naszych placówkach oraz na

naszych stronach internetowych.
-

warsztaty profilaktyczne Fakty i mity o dopalaczach i marihuanie, prze

prowadzone lzabell? Kwiatkowsk? i Ann? Górsk?, a skierowane do klas II i III

gimnazjum. Ich celem by?o -uzmys?owienie m?odzie?y ogromnych zagro?e?

p?yn?cych z "brania" ró?nego rodz?ju u?ywek, ale równie? i wskazanie mo?li

wo?ci wyj?cia z na?ogów
-

pomoc pedagoga i terapeuty, telefony zaufania,
leczenie na oddzia?ach zamkni?tych. Terapeutki jako punkt wyj?cia do rozmo

wy z m?odzie?? wykorzysta?y film Decyzja nale?y do ciebie, ukazuj?cy losy

m?odego ch?opaka, uzale?nionego od marihuany i postawy jego przyjació? oraz

rodziny wobec tego problemu. Przeprowadzone warsztaty jednoznacznie poka

za?y, ?e spotkania takie s? ogromnie potrzebne, bo mimo tak du?ych mo?liwo?ci

zapoznania si? z problemem dopalaczy (media spo?eczno?ci owe, Internet, radio,

TV, prasa, ksi??ki) m?odzie? ma bardzo "zaciemniony" obraz uzale?nie?, nie

jednokrotnie zupe?nie nie zdaj?c sobie sprawy z gro??cego niebezpiecze?stwa.
-

spotkania autorskie z Renat? Pi?tkowsk? i Ew? Nowak

M?odszym dzieciom zaproponowali?my spotkanie z Renat? Pi?tkowsk?. Pi

sarka wyj?tkowo szybko nawi?zywa?a ?wietny kontakt z dzie?mi, bez wzgl?du
na to, czy byli to uczniowie klas pierwszych czy czwartych. Tematy jej ksi?
?ek - opowie?ci o zwierz?tach (o prawdziwych zwierz?tach i ich przygodach),
o polskich przys?owiach i powiedzeniach, niezwykle humorystyczne opowia
dania dla przedszkolaków - zaciekawi?y wszystkich uczestników, tak?e towa

rzysz?cych dzieciom nauczycieli. Zdecydowanie równie? walor tych spotka?
zosta? podniesiony przez towarzysz?c? pisarce Malwin? Ko?urno - zawodo

wego lektora, która w niewiarygodny wprost sposób interpretowa?a teksty Rena

ty Pi?tkowskiej, wywo?uj?c co chwila salwy ?miechu, zarówno w?ród dzieci,

jak i doros?ych.
Tak?e spotkania z Ew? Nowak by?y wspania?? okazj? do poznania niezwy

kle ciekawej i empatycznej osoby, pisarki bardzo zaanga?owanej w sprawy

dzieci i m?odzie?y, ?atwo nawi?zuj?cej kontakt z publiczno?ci?.
W trakcie spotka? dzieci mia?y mo?liwo?? zadawania pyta? pisarkom, mo

g?y równie? zdoby? autograf - wpis do ksi??ek autorek. Na spotkania autorskie

zosta?y zakupione do ka?dej biblioteki ksi??ki pisarek.
-

spektakle terapeutyczne teatru KURTYNA, goszcz?cego w naszych pla
cówkach w pa?dziemiku, który zaprezentowa? m?odzie?y trzy spektakle (Nie
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jeste? sam i Bilet do raju). Ich g?ówne warto?ci dydaktyczne i profilaktyczne

koncentrowa?y si? wokó? przyczyn i skutków braku dobrych relacji m?odzie?y
i rodziców, problemów z agresj? i przemoc? rówie?nicz?, braku autorytetów
oraz zagro?e? wynikaj?cych z uzale?nie? od narkotyków, zw?aszcza tzw. "no

wych narkotyków", czyli dopalaczy. Ogl?daj?c spektakle m?ody widz mia?

szans? utwierdzi? si? w przekonaniu, ?e tylko mocne autorytety moralne, zdro

wa rodzina, rozwaga i m?dro?? oraz przekonanie o w?asnej sile pozwoli unikn??

pu?apek w prze?yciu ?ycia "na skróty". Po ka?dym spektaklu mia? miejsce krót

ki wyk?ad skierowany do m?odzie?y, a uzmys?awiaj?cy jej, ?e tylko mocny

system warto?ci i umiej?tno?? powiedzenia "nie", bez wzgl?du na konsekwen

cje w grupie rówie?niczej, mo?e niejednokrotnie uratowa? zdrowie, a coraz

cz??ciej i ?ycie m?odego cz?owieka.

-

prelekcje prozdrowotne Zdrowy styl ?ycia - bez tytoniu, alkoholu i do

palaczy, realizowane w pa?dzierniku i listopadzie przez Jadwig? Po?wiatowsk?,

promuj?ce zdrowy styl ?ycia w?ród dzieci i m?odzie?y oraz pokazuj?ce zagro

?enia, które nios? za sob? u?ywki i dopalacze. Jadwiga Po?wiatowska przedsta
wi?a uczniom czynniki, które wp?ywaj? na ich zdrowie, jak maj? o nie dba?, jak

si? od?ywia?, jak regenerowa? organizm poddany stresowi (sport, spotkania
z kolegami, polubienie siebie). Nast?pnie w bardzo zwi?z?y i zrozumia?y spo

sób przedstawione zosta?y zagro?enia wynikaj?ce z palenia tytoniu i picia
alkoholu. Najwi?cej uwagi po?wi?cono tzw. "nowym narkotykom", czyli dopa
laczom i niezwykle gro?nym skutkom (niestety, bardzo cz?sto ?miertelnym) ich

za?ywania. Wszystko to w bardzo nowoczesnym pokazie slajdów.
- konkurs plastyczny Stawiam 110 ••• Mój bohater literacki, którego regu

lamin zosta? opracowany i og?oszony we wrze?niu 2015 r. Skierowany by? do

uczniów zamojskich szkó? podstawowych i gimnazjów. Jego cele okre?lono

nast?puj?co: wskazanie i przybli?enie dzieciom i m?odzie?y pozytywnych wzor

ców bohaterów literackich, promowanie w?a?ciwych postaw
- przyja?ni, uczci

wo?ci, pracowito?ci, empatii i szacunku do innych oraz aktywizacja czytelnicza
dzieci i m?odzie?y. Wa?nym celem konkursu by?o równie? rozwijanie i dosko

nalenie talentów i umiej?tno?ci plastycznych dzieci i m?odzie?y. Przewidziano

udzia? 120 uczestników w trzech kategoriach wiekowych: klasy l-JJl, klasy IV

VI szko?y podstawowej oraz kategoria TlI - uczniowie gimnazjum. Zaintereso

wanie dzieci i m?odzie?y by?o olbrzymie. W konkursie wzi??o udzia? 528

uczestników, wp?yn??y 543 prace plastyczne. Ocena prac odby?a si? 18 listopa
da 2015 w siedzibie Filii nr 3, a w sk?ad Komisji Konkursowej weszli:,Marek
Rze?niak oraz Katarzyna Bednarczuk i El?bieta Szczurek. Ze wzgl?dów for

malnych ocenie nie podlega?o 26 prac. Komisja przyzna?a 13 nagród g?ównych i

20 wyró?nie?. Nagrodzone prace zosta?y wykorzystane do zilustrowania Kalen

darza na 2016 rok, b?d?cego wydawnictwem podsumowuj?cym konkurs.
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-

wystawa pokonkursowa Stawiam na ... Mój bohater literacki, prezen

tuj?ca nagrodzone i wyró?nione prace plastyczne, zosta?a zorganizowana
w Ksi??nicy Zamojskiej i by?a dost?pna dla wszystkich odwiedzaj?cych biblio

tek? w dniach 23 listopada
- 18 grudnia 2015 r.

- Ilustrowany kalendarz na rok 2016 - wydawnictwo pokonkursowe, pre

zentuj?ce prace nagrodzone w konkursie plastycznym Stawiam na ... Mój boha

ter literacki. G?ównym zadaniem publikacji by?a zarówno prezentacja prac

plastycznych dzieci i m?odzie?y, jak i szeroko rozumiana promocja biblioteki

i dzia?a? w niej realizowanych. Prezentowane w Kalendarzu prace wpisa?y si?
doskonale w promocj? w?a?ciwych postaw bohaterów literackich oraz ksi??ek,
z których zostali oni zaczerpni?ci. Oprócz niew?tpliwych warto?ci artystycz

nych, Kalendarz ukaza? ca?e spektrum pi?knych, dobrych i m?drych bohaterów

literackich -

Ani? z Zielonego Wzgórza, hobbita, Króla Maciusia Pierwszego,

Ma?ego Ksi?cia, Czerwonego Kapturka, Plastusia czy Pippi (oraz wielu innych).

Wydrukowano 230 egzemplarzy Kalendarza, otrzymali go laureaci konkursu

oraz osoby zaanga?owane w realizacj? zadania. Cz??? egzemplarzy zosta?a

równie? przekazana instytucjom kultury.
-

impreza podsumowuj?ca projekt Uzale?nieni od czytania, zorganizo
wana w Ksi??nicy Zamojskiej 11 grudnia 2015 roku. Zostali na ni? zaproszeni

wszyscy laureaci konkursu plastycznego Stawiam na ... Mój bohater literacki,

bibliotekarze, nauczyciele, pedagodzy, realizatorzy zada? oraz osoby zaanga

?owane w realizacj? projektu, przedstawiciele w?adz i lokalnych mediów. W jej
trakcie przedstawiono informacj? o zrealizowanych zadaniach oraz ich efektach.

Odby?o si? równie? wr?czenie nagród i wyró?nie? laureatom konkursu oraz

podzi?kowa? wszystkim zaanga?owanym w projekt.. Impreza zako?czy?a si?
s?odkim pocz?stunkiem dla wszystkich zaproszonych go?ci.

??cznie w ramach projektu zorganizowano 129 imprez, które zgromadzi?y
3 254 uczestników

Analiza przebiegu zada? zaplanowanych w projekcie pozwala stwierdzi?, ?e

jego cz??ci sk?adowe optymalnie wpisa?y si? w potrzeby ?rodowiska, do którego

by?y adresowany. Zrealizowane zadania cieszy?y si? bardzo du?ym zaintereso

waniem i bardzo dobrym odbiorem spo?ecznym. Cykliczne spotkania zrealizo

wane podczas wakacji stanowi?y doskona?? alternatyw? sp?dzenia czasu wolne

go dla uczniów przebywaj?cych w domu. Bezpo?redni kontakt z ciekaw? ksi??

k? i bibliotek?, tak?e mo?liwo?? poznania i spotkania pisarza -

okaza?y si?
"strza?em w dziesi?tk?". W ka?dy wtorek i czwartek wakacji biblioteki pe?ne

by?y dzieci i m?odzie?y, a ciekawe zaj?cia realizowane przez naszych pracowni
ków, z wykorzystaniem najró?niejszych kreatywnych form plastycznych i lite

rackich, spotyka?y si? z bardzo dobrym odbiorem. Równie? zrealizowane wcze

?niej, w czerwcu, warsztaty biblioterapeutyczne i warsztaty z kamishibai (dla

zorganizowanych grup dzieci), zosta?y ciep?o przyj?te zarówno przez dzieci, jak
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i ich opiekunów. Nie mniejszym powodzeniem cieszy?y si? równie? wszystkie

formy zaproponowane dzieciom i m?odzie?y po wakacjach. Realizowane zaj?
cia, zarówno te "l?ejszego" kalibru - niezwykle radosne i pe?ne humoru spotka
nia z pisarkami Renat? Pi?tkowsk? i Ew? Nowak, jak i edukacyjno-profilaktyczne

warsztaty, prelekcje prozdrowotne oraz spektakle teatralne, spotka?y si? tylko
z pozytywnymi komentarzami. Potwierdzaj? to wszystko bardzo satysfakcjonu

j?ce dane liczbowe. Zw?aszcza liczba uczestników konkursu plastycznego prze

ros?a nasze naj?mielsze oczekiwania (planowano 120 uczestników, a udzia?

wzi??o 528 osób, wp?yn??y 543 prace plastyczne). Wydaje si? wi?c, ?e realizo

wany projekt spe?ni? pok?adane w nim nadzieje. Nasz? szerok? ofert? obj?li?my

praktycznie wszystkie placówki o?wiatowe na terenie miasta (szko?y podsta
wowe i gimnazja), co powodowa?o, ?e bardzo du?a grupa dzieci i m?odzie?y

mogla pozna? biblioteki i mia?a szans? zapoznania si? z szeroko rozumian?

profilaktyk? uzale?nie?.

Beata W?clawik, Ksi??nica Zamojska

---------+<>+---------
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I [iJ RELACJE

Nowatorskie formy edukacyjne w bibliotekarstwie

W dniach 23-26 wrze?nia 2015 r. odby?a si? w Toruniu mi?dzynarodowa

konferencja Nowatorskie formy edukacyjne w bibliotekarstwie. Jej organizato
rem by? Polski Zwi?zek Bibliotek, ?wi?tuj?cy w 2015 roku jubileusz.

Polski Zwi?zek Bibliotek powsta? jako stowarzyszenie, w 1999 roku, z ini

cjatywy Jana Krajewskiego - ówczesnego dyrektora Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Che?m?y oraz grupy dyrektorów polskich bibliotek

publicznych, w nast?pstwie reform administracyjnych w Polsce. Celem stowa

rzyszenia jest konsolidacja polskich bibliotek i reprezentowanie ich wobec

w?adz parlamentarnych, rz?dowych i samorz?dowych, zmierzanie do poprawy

funkcjonowania polskich bibliotek. M.in. PZB organizuje konferencje, warszta

ty, szkolenia i konkursy na tematy zwi?zane z dzia?alno?ci? bibliotek oraz re

prezentuje ?rodowisko bibliotek w pracach nad inicjatywami legislacyjnymi,

sk?adaj?c wnioski prawne, organizacyjne i finansowe do organów stanowi?cych

prawo biblioteczne oraz organizatorów instytucji kultury. Obecnie PZB zrzesza

137 cz?onków.

Podczas konferencji omawiano istotne dla polskich bibliotek tematy.

Wspó?czesne biblioteki publiczne to instytucje kultury, które oprócz gromadze
nia i udost?pniania zbiorów prowadz? dzia?alno?? edukacyjno-kulturaln? pro

muj?c? czytelnictwo. W dobie spadku zainteresowania czytaniem w ogóle, biblio

tekarze podejmuj? ró?norodne inicjatywy aby przywróci? czytaniu w?a?ciwe

miejsce w ?yciu spo?ecznym. St?d temat toru?skiej konferencji.
Podczas dwudniowych obrad mia?o miejsce 14 wyst?pie?.

Wyst?pienia przedstawicieli polskich bibliotek: Bo?ena Trocka-D?browa

(BP w Lasku) Kreatywnie z ?askq Ksi??nicq, Adam Borowiak (MBP w Kali

szu) Nowoczesne formy edukacji na przyk?adzie Miejskiej Biblioteki Publicznej,
Marek Taczy?ski (MPBP w Rypinie) Wykorzystanie animacji filmowej oraz

komiksów w pracy edukacyjnej Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Rypinie, Aleksandra Sierka Edukacja pozaforma/na w bibliotece na przyk?a
dzie multicentrum MBP w Skawinie, Miros?awa Majewska (BP im. Zygmunta
Rumla w Pradze Po?udnie m. st. Warszawy) Biblioteka w trzech ods?onach:

integracja, edukacja, tradycja. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Rumla

w Dzielnicy Praga Po?udnie m.st. Warszawy, Danuta R. Kawa?ko (Ksi??nica

Zamojska) Zaj?cia edukacyjno-kulturalne w Ksi??nicy Zamojskiej, prof. Jan

Malicki (Biblioteka ?l?ska) Przestrze? niezagospodarowana. Edukacja dope?

niaj?ca w bibliotece, Pawe? Duraj (MBP w D?browie Górniczej) Miejska kam

pania promocyjna narz?dziem systemowej edukacji bibliotecznej, Kinga Zy-
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skowska (Fundacja Legalna Kultura) Walory edukacyjne promowania legalno
?ci ?róde? kultury w bibliotekach, Jerzy Kondras (BPMiG ?rern) Interaktywna
biblioteka -

nowoczesne sposoby komunikowania si? bibliotekarzy z u?ytkowni
kami bibliotek.

Wyst?pienia go?ci z zagranicy: Jaroslava Soshynska (Kijów -

Ukraina) No

woczesna biblioteka -

przestrzeli wiedzy i kreatywno?ci, Dolgopolova Elena

(Mi?sk - Bia?oru?) Znaczenie konsolidacji ?rodowiska zawodowego, Larysa
Luhova (Lwów

- Ukraina) Czego mo?na nauczy? si? w bibliotece dla dzieci?

Dzia?ania edukacyjne dzieci?cej biblioteki, Dmitrij Uskanov (Moskwa -

Rosja)

Ep East View -

Dost?p do periodyków z krajów by?ego Zwi?zku Radzieckiego.

T? do?? d?ug? list? warto przedstawi?, aby pokaza? czym obecne biblioteki

?yj?. Wszystkie prezentacje mo?na przegl?da? na stronie PZB, dost?p online

z dnia 4 marca 2016: http://www.biblioteka.koszalin.pl/pzb/pl/dzialalnosc/kon

ferencje/334-1 024-konferencja-24-26-wrzesin-20 15-torun.

W podsumowaniu zaprezentowanych tematów rodzi si? pytanie -

czy biblio

teki nie powinny w swej rozleg?ej dzia?alno?ci edukacyjno-kulturalnej skupi? si?

przede wszystkim na tek?cie literackim i upowszechnia? go w ró?norodnych

formach, zarówno tradycyjnych, jak i z wykorzystaniem nowych technologii.

Czy ta ró?norodno?? inicjatyw podejmowanych przez biblioteki nie powoduje,
?e ksi??ka zaczyna znikn?? z pola widzenia w dzia?alno?ci bibliotecznej.

Podczas konferencji odby?o si? Walne Zgromadzenie Cz?onków PZB, spo

tkanie Krajowej Rady Bibliotecznej. Polski Zwi?zek Bibliotek podpisa? poro

zumienie o wspó?pracy ze stowarzyszeniem z Bia?orusi. Organizatorzy zapewni
li tak?e zwiedzanie toru?skiej starówki oraz wycieczki do Che?mna i Bydgosz

czy.

W konferencji uczestniczy?o 79 osób, bibliotekarzy z ca?ej Polski oraz z Ro

sji, Ukrainy, Litwy i Bia?orusi. Województwo lubelskie reprezentowa?a Ksi??
nica Zamojska.

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

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

II Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy

Nowoczesne formy pracy w bibliotece - mo?liwo?ci placówek a potrzeby
I

i oczekiwania u?ytkowników - pod tym has?em 8 pa?dziernika 2015 roku w Sali

Obrad Wydzia?u Humanistycznego UMCS w Lublinie odby?o si? II Lubelskie

Forum Bibliologów, Infonnatologów i Bibliotekarzy.

Pomys?odawc? i organizatorem by? Instytut Informacji Naukowej i Bibliote

koznawstwa w partnerstwie z Wojewódzk? Bibliotek? Publiczn? im. H. ?opaci?-
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skiego w Lublinie, Miejsk? Bibliotek? Publiczn? im. H. ?opaci?skiego w Lubli

nie i Pedagogiczn? Bibliotek? Wojewódzk? im. Komisji Edukacji Narodowej
w Lublinie. W spotkaniu uczestniczy?o ponad 120 osób reprezentuj?cych biblio

tekipubliczne, akademickie, szkolne, pedagogiczne, o?rodki informacji i kultu

ry oraz ?rodowisko badaczy ksi??ki i informacji naukowej z regionu lubelskie

go. Ksi??nic? Zamojsk? reprezentowa?a dyrektor biblioteki Danuta R. Kawa?ko

wraz z siedmioma pracownikami ró?nych dzia?ów.

Program konferencji zosta? podzielony na dwie cz??ci. W cz??ci pierwszej

zaprezentowano kilka referatów i prezentacji, które odnosi?y si? do dobrych
i ciekawych praktyk w pracy z u?ytkownikiem ró?nego typu oraz nowocze

snych i alternatywnych form aktywizacji czytelnictwa.
Jako pierwsza z referatem Aktywna obecno?? -

nowe formy wspomagania

placówek edukacyjnych przez PBW im. KEN w Lublinie wyst?pi?a Joanna Tara

siewicz z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie.

Zdiagnozowanie -

zaanga?owanie
- zmiana. Oczekiwania u?ytkowników

a mo?liwo?ci nowoczesnej biblioteki to referat wyg?oszony przez Pau lin? Stu

dzi?sk?-Jaksim, Monk? Szaram? i Mari? Bo?kowsk?, pracowników Biblioteki

G?ównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Zaprezentowany materia?

zosta? oparty o wyniki ankiety, która zobrazowa?a oczekiwania u?ytkowników
wobec pracowników bibliotek. Ku zaskoczeniu obecnych najistotniejsz? cech?
bibliotekarza nie jest fachowo?? i wykszta?cenie lecz ?yczliwo??, uprzejmo??
i u?miech.

Bibliotek? G?ówn? UMCS reprezentowa?a Urszula Po?lada, która w swoim

wyst?pieniu Z Bibliotek? dooko?a ?wiata omówi?a nowe narz?dzie wyszukiwa
nia jakim jest multiwyszukiwarka PRl MO.

Renata Filipiak z MBP im. H .?opaci?skiego przedstawi?a prezentacj? pt.
Twórczo i niebanalnie, czyli O metodach pracy z czytelnikiem w MBP w Lublinie.

Nas, bibliotekarzy bibliotek publicznych, najbardziej zainteresowa?a prezen

tacja Biblioteczny Przystanek na Szlaku 7 cudów Funduszy Europejskich - bi

blioteka przyjazna nie tylko dzieciom Ma?gorzaty Zi?czuk z Miejskiej Biblioteki

Publicznej we W?odawie, która miedzy innymi pokaza?a jak ogromne korzy?ci
mo?e mie? dobry pomys? i w?a?ciwe zagospodarowanie pozyskanych funduszy

unijnych. W?odawska prezentacja zosta?a zako?czona nagraniem Biblioteczny

song, które pokaza?o bibliotek? "na weso?o", co urzek?o i rozweseli?o uczestni

ków konferencji.

Druga cz??? forum przebiega?a pod has?em Nowe (?) oczekiwania i potrzeby

u?ytkowników wspó?czesnych bibliotek - czy? i jak? placówki mog? im sprosta?
mia?a form? panelu dyskusyjnego, którego moderatorem by?a Renata Malesa.

Tematyka zaprezentowanych referatów wywo?a?a o?ywion? dyskusj?. Jedn?
z naj istotniejszych kwestii poruszanych przez uczestników konferencji jest

kondycja finansowa i problemy zwi?zane z brakiem funduszy na finansowanie

34



ró?norodnych form pracy z czytelnikiem. Zastanawiano si? równie? nad strate

gi? wspó?pracy z instytucjami decyduj?cymi o funkcjonowaniu placówek bi

bliotecznych. Podczas dyskusji pojawi?y si? kolejne istotne tematy do omówie

nia w podobnym gronie. Organizatorzy zadeklarowali gotowo?? kontynuacji

spotka? w dwóch cyklach - wiosennym i jesiennym.
Na zako?czenie organizatorzy podzi?kowali za obecno?? i aktywno?? pod

czas spotkania. Utwierdzili nas w przekonaniu, ?e biblioteki s? potrzebne, pi?k
ne i nowoczesne, a praca bibliotekarza cz?sto jest nie tylko zawodem ale tak?e

pasj?,

Alicja Nizio?, Anna Wróbel, Ksi??nica Zamojska

---------+<>+---------
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I ciJ POMOCE METODYCZNE

"u Stasia i NeI"

Jednoaktówka oparta na motywach powie?ci
H. Sienkiewicza W pustyni i w puszczy

Baobab, wn?trze jest zaniedbane, panuje ba?agan. We wn?trzu siedz? Sta? i Nel

oraz Mea i Kali. Wszyscy maj? smutne miny. Kali i Mea szukaj? po?ywienia.

SCENA J

Mea: Ten ba?agan mnie wyka?cza. Wsz?dzie kurz, piasek i robactwo.

Kali: (zagl?daj?c do pustego garnka) Stasiu, Ty i?? na polowanie! Kali chcie?

je??. Kali zjad?by bawo?u z kopytami albo s?onia.

Nel: Och nie, tylko nie s?onia. King jest mój i nie pozwol? go zje??.
Sta?: Masz racj? Kali. Chod? Nel, poszukamy czego? do jedzenia.

(Sta? i Nel wychodz?)

SCENA 2

Mea: Co mo?emy zrobi?, aby tu zapanowa? porz?dek i dostatek? Czekaj, czekaj
mam pomys?. (szepcze Ka/emu do ucha)
Kali: Kali b?dzie dzia?a?! (wyjmuje telefon, wystukuje numer). Nie ma zasi?gu.
Mea szuka? zasi?g.

(Mea wyci?ga w gór? palec, biega po scenie. Raptem zamiera, 'wytrzeszcza

oczy)

Kali: Alo, alo. Telewizja Polska?

G?os: Tak, s?ucham

Kali: S?yszy mnie? Tu musi przyjecha?.
G?os: Tu, to znaczy gdzie?
Kali: No jak to gdzie, do Afryka.
G?os: Zapisa?am. Ale kto ma przyjecha??
Kali: Tu by? straszny ba?agan. Tu by? potrzebna atrakcyjna pani domu.

G?os: Atrakcyjna? Pa?stwu jest potrzebna perfekcyjna pani domu.

Kali: Mo?e by? i perfekcyjna. Ale Kali by? strasznie g?odny. Naszej kuchni jest

potrzebna jaka? rewolucja. Wy mie? na sk?adzie kogo? od kuchennych

rewolucji?
G?os: Przyj??am zg?oszenie, wysy?am ekip?. Oddzwoni?, ustalimy szczegó?y.

(Mea odetchn??a, rozlu?nia si?. Siada przy palenisku, do??cza do niej Kali.

Wchodz? Sta? i Nel. Sta? trzyma w r?ku w??a. Nel niesie banany w koszu.

Wchodzi Perfekcyjna Pani Domu)
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SCENA 3

Ma?gorzata Rozenek: Dzie? dobry! Jestem Perfekcyjna Pani Domu, s?ysza?am,
?e macie problemy. Przylecia?am aby wam pomóc. Tu panuje wszechobecny

ba?agan. Zabieramy si? za porz?dki.

(Wydaje dyspozycje) Nel powie? swoje sukienki, Mea zamiataj, Kali uporz?dkuj

palenisko, a Ty Stasiu pozb?d? si? wszystkich robaków. Róbcie wszystko

dok?adnie, bo przed wami test bia?ej r?kawic?ki.

(Przeprowadza test, jest zadowolona. Kali rozk?ada le?ak, Mea podaje MR na

tacy butelk? ze s?omk? i s?oneczne okulary)

SCENA 4

(wchodzi Magda Gessler)

MG: Zwiedza?am okolic?, pi?kna. W w?wozie widzia?am nie?le od?ywionego
s?onia, uwolnicie go kiedy?? S?ysza?am, ?e wasza kuchnia nie jest najlepsza.

(zagl?da do garnka, wyjmuje w??a). Widz?, ?e ?wie?y, ach jakie pi?kne banany
(obiera banana ije). Czuj?, ?e banany nie s? z importu.
Sta?: Ale? sk?d, z w?asnego ogródka. Ekologiczne.
MG: Gdzie personel? (wskazuje na l rz?d) To wasz personel?
Nel: To nasi go?cie.
MG: Wo?a? szefa kuchni. (siadajak dama). Proponuj? zmiany w menu. Hot dog
z w??a, zupa krem z bananów z chrupi?c? posypk? z pra?onych na kamieniu

mrówek. Do picia woda ze strumienia. Miejscowa, ekologiczna. Zmieniam te?

nazw? tego baobabu na: "U Stasia i Nel",

Nel: A teraz w ramach relaksu zapraszamy na wyst?p zespo?u tanecznego dzieci

z misyjnej szkó?ki podstawowej)

(dzieci ta?cz?, po ta?cu rozlega si? g?os z megafonu)
G?os: Uwaga, uwaga! Pasa?erki lotu J23. Panie Ma?gorzata Rozenek i Magda
Gessler proszone s? do odprawy. Gate number six! Powtarzam Gate number six!

Joanna Kaczebura, Lucyna Dani?ow, Szko?a Podstawowa nr 2

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

S?ów kilka o tym, co znaczy by? szcz??liwym
Scenariusz zaj?? biblioterapeutycznych

Cele:

- kszta?towanie umiej?tno?ci rozpoznawania i nazywania szcz??cia;
- kszta?towanie umiej?tno?ci dostrzegania szcz??cia w drobnych rzeczach;
- rozpoznanie w?asnej drogi ku szcz??ciu;
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- umiej?tno?? wskazania dlaczego ludzie chc? by? szcz??liwi i czy musz? by?

spe?nione ku temu jakie? warunki;
- umiej?tno?? wskazania jacy ludzie s? szcz??liwi;
- iritegrowanie grupy.

Uczestnicy: grupa dzieci w wieku 10-12 lat

Czas trwania: 90 min.

Metody i techniki: g?o?ne czytanie, arteterapia, tech. plastyczne, burza mózgów,
rozmowa kierowana, pedagogika zabawy

Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa

?rodki i materia?y: arkusz szarego papieru, plastelina, kartki papieru z naryso

wanym kwiatkiem, cukierki, kamyczki, "bu?ki"

Literatura: A. Janczyk, B. Kochaniak: Czarodziejski py?ek, czyli metafora i bajka
we wspomaganiu rozwoju ma?ego dziecka. Kraków: Jmpuls, 2006 (bajka Czaro

dziejski py?ek)

Cz??? wst?pna
- integracja grupy

• Tabliczki z imieniem

Ka?dy z uczestników otrzymuje kolorowe kartki i kredki w celu wykonania ma?ej
tabliczki ze swoim imieniem. Dodatkowo, oprócz imienia, uczestnicy rysuj? do

wolny symbol lub przedmiot, który w jaki? sposób jest z nim zwi?zany, np. kto?

kto interesuje si? sportem mo?e narysowa? pi?k? no?n? itp. Nast?pnie przykleja

my te tabliczki na tu?owiu i siadamy w kr?gu. Teraz ka?dy z uczestników kolejno

wyja?nia dlaczego taki a nie inny symbol umie?ci? na swojej tabliczce.

• Wywiad

Uczestnicy dobieraj? si? parami. Ka?dy z nich opowiada partnerowi o sobie:

o szkole, zainteresowaniach, ulubionej ksi??ce, zabawach itp. Nast?pnie wszy

scy siadaj? w kr?gu, a w ?rodku ko?a ustawiaj? dwa krzes?a. Siadaj? na nich

kolejno pary i przedstawiaj? si? wzajemnie.

• Zapoznanie uczestników z Naszym Kodeksem, którego zasady s? spisane na

du?ym arkuszu szarego papieru. Arkusz rozk?adamy na pod?odze. Uczestnicy

wspólnie czytaj? zasady, mog? równie? dopisa? w?asne propozycje. Nast?pnie

wszyscy na znak akceptacji powy?szego Kodeksu odrysowuj? poni?ej swoje
d?onie oraz wpisuj? w nie swoje imi?.

Nasz Kodeks

Pomagamy sobie wzajemnie.

Obowi?zkiem naszym jest dyskrecja.

Ka?dy ma prawo prosi? innych o pomoc.

Dbamy o mi?? atmosfer?.
Nie u?ywamy brzydkich s?ów.
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Nie oceniamy, nie wy?miewamy, nie krytykujemy innych.

Aktywnie uczestniczymy w zaj?ciach.

Sprz?tamy po zaj?ciach.

• Prowadz?cy okre?la cel i tematyk? zaj??

Cz??? w?a?ciwa - Wprowadzenie do tematu\

• Prowadz?cy czyta bajk? Czarodziejski py?ek z ksi??ki A. Janczyk, B. Ko

chaniak: Czarodziejski py?ek, czyli metafora i bajka we wspomaganiu rozwo

ju ma?ego dziecka.

• Rozmowa kierowana na temat czytanego tekstu. Udzielanie odpowiedzi na

pytania:

Czy mieszka?cy Z?otego Miasta byli szcz??liwi?
Kto pewnego dnia przyby? do miasta i zjakim spotka? si? przyj?ciem?
Co uczyni? w?drowny ogrodnik?
Co zmieni?o ?ycie mieszka?ców Z?otego Miasta?

Czym w rzeczywisto?ci by? czarodziejski py?ek?

Czy chcieliby?cie mie?, a mo?e macie taki czarodziejski py?ek?

Realizacja
• Burza mózgów - co to jest szcz??cie

Prowadz?cy na du?ym arkuszu szarego papieru pisze wyraz "szcz??cie". Uczest

nicy podaj? i zapisuj? na arkuszu wszystkie skojarzenia z tym wyrazem. W ten

sposób powstaje definicja szcz??cia. Prowadz?cy ukierunkowuje uczestników,

aby w?ród odpowiedzi znalaz?y si? równie? stwierdzenia, ?e szcz??cie to: poczu

cie bycia sob?, wiara w siebie, bycie odwa?nym, posiadanie marze? i grono odda

nych przyjació? (s? to problemy, które b?d? poruszane na kolejnych zaj?ciach).

• Opowiadamy histori? szcz??liwych ludzi

Prowadz?cy dzieli uczestników na kilka grup po 3 osoby ka?da. Grupy losuj? po

jednym przedmiocie nale??cym do szcz??liwych ludzi np. zegarek, pier?cionek,

ksi??k? itp. Zadaniem jest wymy?lenie historii szcz??liwego cz?owieka, zwi?za

nej bezpo?rednio z wylosowanym przedmiotem. Nast?pnie poszczególne grupy

prezentuj? efekty swojej pracy.

• Klucie w bucie

Rozdajemy uczestnikom po jednym cukierku do ssania. Nast?pnie do buta ka?

dego z nich wk?adamy po ma?ym kamyczku i prosimy, by chodzili przez kilka

minut po sali z kamykiem w bucie i z cukierkiem w ustach. Nast?pnie uczestni

cy siadaj? w kr?gu i kolejno wypowiadaj? si? co czuli podczas spaceru i o czym

my?leli (zwykle uczestnicy b?d? narzeka? na niewygod? przy chodzeniu,
a nawet nie wspomn? o smaku cukierka).
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Prowadz?cy pyta uczestników, w jaki sposób mo?emy odnie?? to ?wiczenie do

naszego ?ycia codziennego. Czy nie mamy sk?onno?ci do koncentrowania si? na

trudno?ciach i problemach (kamyk), a zapominania o tym co dobre (cukierek)?

Uc?estnicy wspólnie z prowadz?cym dochodz? do wniosku, ?e: "poddaj?c si?

negatywnemu sposobowi my?lenia, bojkotujemy w?asne szcz??cie". Has?o to

zostaje napisane du?ymi literami na szarym papierze i wywieszone w widocznym

miejscu.

• Zaczarowany kwiatek

Prowadz?cy opowiada, i? odwiedzi? nas dzi?, przed zaj?ciami w?drowny ogrod
nik z czytanej bajki i zostawi? dla ka?dego z uczestników po jednym zaczaro

wanym kwiatku. Prowadz?cy rozdaje uczestnikom kontury kwiatka narysowane

na papierze. Zadaniem uczestników jest wpisanie w ?rodek kwiatka swojego
imienia, natomiast w p?atki i listki i ?odyg? tego, co sprawia, ?e jeste?my lub

mo?emy by? szcz??liwi. Na koniec wszyscy siadaj? w kr?gu prezentuj?c i oma

wiaj?c swoje kwiatki.

• Arteterapia -

moje plastelinowe szcz??cie

Uczestnicy otrzymuj? plastelin? i ka?dy z nich lepi wizerunek swojego szcz?

?cia. Pracy towarzyszy muzyka relaksacyjna. Na koniec prezentuj? swoje prace.

Zako?czenie

• Pomnik szcz??cia.

Uczestnicy stoj? w kr?gu. Osoba wyznaczona przez prowadz?cego rozpoczyna

zabaw? wchodz?c do ?rodka i ustawiaj?c si? w wybranej przez siebie pozycji.

Wyznacza ona kolejn? osob?, która post?puje analogicznie (ka?da kolejna osoba

mo?e, cho? nie musi, zmienia? pozycj? poprzedników). W ten sposób powstaje

pomnik szcz??cia.

Informacja zwrotna

• Uczestnicy oceniaj? swój nastrój na zaj?ciach za pomoc? trzech "buziek":

zadowolona, niezadowolona, oboj?tna
- rysuj? je na karteczkach i wrzucaj? do

pude?eczka.

Joanna Grabczak, Ksi??nica Zamojska

--------? + <>+ :..---------

Ze z?o?ci? na pewno sobie poradz?
Scenariusz zaj?? biblioterapeutycznych

Cele:

- rozwijanie umiej?tno?ci przezwyci??ania z?o?ci;
- budowanie pozytywnych relacji w grupie rówie?niczej;
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-

poznanie sposobów na roz?adowanie z?o?ci i z?ych emocji;
- zrozumienie uczucia z?o?ci.

Uczestnicy: grupa dzieci w wieku 8-9 lat

Czas trwania: 80 min.

Metody i techniki: formy ?ywego s?owa (g?o?ne czytanie, pogadanka, rozmowa

kierowana, dyskusja), zabawy ruchowe, zabawa przy muzyce, praca plastyczna

Materia?y i ?rodki: "bu?ki", ta?ma dwustronna, kartki z bloku gazeta, klej,

kartony, no?yczki, sznurek, muzyka, kredki, o?ówki, karteczki

Literatura:. Gruba Zuza, czyli jak radzi? sobie ze z?o?ci? l/W: Zóller E. Teraz

twoja kolej! Opowiadania na temat przemocy w szkole. - Kielce, Jedno??, 2007.

S.20-29.

Przebieg zaj??:

Cz??? wst?pna
-

Integracja grupy

• Powitanie

Prowadz?cy rozdaje uczestnikom "bu?ki", które dzieci podpisuj? swoim

imieniem pod weso?? lub smutn? min?, w zale?no?ci od nastroju. Nast?pnie

przyklejaj? sobie bu?ki w widocznym miejscu ta?m? dwustronn? i staj? w

kr?gu.

• Zabawa Runda powitania

Wszystkie dzieci stoj? w kr?gu, prowadz?cy wymienia poszczególne elementy

cia?a, a dzieci dotykaj? si? nimi z osob?, która stoi po prawej stronie, np.:

"witaj? si? nasze stopy", "witaj? si? nasze d?onie", "witaj? si? nasze czo?a",

"witaj? si? nasze brzuchy" itd. "Teraz uk?on pi?kny sk?adamy i na krzese?kach

grzecznie siadamy".

• Zabawa grupowa Komórki do wynaj?cia

Ka?dy uczestnik otrzymuje kartk? papieru, na której staje. Jedna osoba nie ma

takiej kartki, podchodzi wtedy do wybranej osoby i pyta: "Czy masz komórk?
do wynaj?cia?" Pytana osoba odpowiada: "Ja nie, ale oni maj?" - pokazuj?c na

reszt? uczestników. W tym czasie pozostali zamieniaj? si? miejscami, a osoba

bez komórki próbuje zaj?? czyje? miejsce.
• Zawarcie kontraktu: Prowadz?cy i uczestnicy wspólnie ustalaj? normy

zachowania na zaj?ciach i zapisuj? je na du?ym arkuszu papieru, np.:
- nie przeszkadzamy;
- nie krzyczymy;
- nie k?amiemy;
- nie dokuczamy;
- s?uchamy osoby prowadz?cej warsztaty;
- wzajemnie sobie pomagamy;
- dbamy o dobr? atmosfer?.
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Cz??? w?a?ciwa - wprowadzenie do tematu

• Prowadz?cy okre?la cel i zapoznaje z tematem warsztatów

• Prowadz?cy czyta g?o?no fragment tekstu Gruba Zuza, czyli jak radzi? sobie

ze z?osciq.

• Rozmowa kierowana oraz udzielanie odpowiedzi na pytania zwi?zane

z tekstem:

Jakie emocje towarzyszy?y bohaterom tego opowiadania?

Jak Wojtek, Pawe? i lzka zac}1owywali si? wobec Zuzy?

Co czu?a Zuza?

Co mog?oby si? sta?, gdyby nauczyciel nie zareagowa??

Czy dzieci zdawa?y sobie spraw? ze swojego zachowania?

Czy dzieciom uda?o si? opanowa? z?o???

• Dyskusja na temat z?o?ci:

Prowadz?cy mówi kilka s?ów o z?o?ci, o tym, ?e z?o?? prze?ywa ka?dy z nas, ?e

z?o?? jest naturalnym uczuciem, tak jak smutek czy rado??. Ka?dy powinien

znale?? sposób na roz?adowanie z?ych emocji. S? ró?ne sposoby na pokonanie

z?o?ci, ale wa?ne jest, aby przy tym nikogo nie skrzywdzi?. Z?o?? to z?e,

negatywne emocje i agresywne zachowanie, ale zdarza si?, ?e z?o?? mo?e mie?

skutki pozytywne, mo?e np. doda? odwagi i pobudzi? do dzia?ania osoby

nie?mia?e).

Prowadz?cy zadaje uczestnikom'pytania: np.:

co wywo?uje w nas z?o???

- jak rozpozna? z?o???

_ jakie sygna?y cia?a, gesty, zachowania ?wiadcz? o tym, co dana osoba

prze?ywa i czy mo?e wybuchn?? z?o?ci?,

_ jak si? zachowujemy gdy dopadn? nas z?e emocje

- jak mo?na roz?adowa? z?o???

Realizacja

• Burza mózgów

Uczestnicy siedz? w kr?gu, prowadz?cy rozdaje karteczki i d?ugopisy, a na

?rodku k?adzie Z?o?? - rysunek przedstawiaj?cy twarz wykrzywion? grymasem

z?o?ci z napisem Jak pokona? z?o??? Prowadz?cy prosi, aby dzieci znalaz?y

swój sposób na pozbycie si? z?ych emocji i na karteczkach napisa?y co mo?na

zrobi?, aby pozby? si? z?o?ci. Karteczki z pomys?ami uk?adamy wokó? Z?o?ci.

Prowadz?cy odczytuje na g?os pomys?y uczestników.

• Oswajamy z?o?? -

praca plastyczna

Uczestnicy otrzymuj? gazety, targaj? je, dr? na kawa?ki, nast?pnie wyklejaj? na

kartonie portret z?o?ci, pokazuj? jak wygl?da ich z?o??, potem, aby zapanowa?
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nad z?o?ci? bior? j? na smycz
- dzieci robi? dziurkaczem dziurk? w swojej

pracy i przewlekaj? przez ni? smycz.)

Zako?czenie

• Zabawa Lina - uczestnicy stoj? w kr?gu. Prowadz?cy prosi, aby wyobrazili

sobie, ?e u ich stóp le?y gruba, okr?towa lina, która symbolizuje wszystkie na

sze z?o?ci i przykre emocje. Prowadz?cy ?apie lin? i podaje najbli?szej osobie, ta

podaje kolejnej itd. Wreszcie gdy wszyscy trzymaj? lin?, podnosz? j? do góry

i wyrzucaj? daleko, daleko za siebie.

• Iskierka przyja?ni
- prowadz?cy zaprasza uczestników do kr?gu, aby

po?egna? si? iskierk? przyja?ni. Dzieci trzymaj? si? za r?ce, a prowadz?cy

mówi: "Iskiereczk? puszczam w kr?g, niech powróci do mych r?k". Uczestnicy

przekazuj? sobie u?cisk d?oni, a? iskierka wróci do prowadz?cego, który wtedy

mówi: "Iskiereczka powróci?a i zaj?cia zako?czy?a".

Informacja zwrotna

• Prowadz?cy prosi uczestników o wyra?enie swojej opinii na temat zaj?? za

pomoc? papierowych kulek, które dzieci wrzucaj? do odpowiednio oznaczonego

pudelka:
_ pude?ko czerwone zaj?cia podoba?y mi si?;

_ pude?ko ?ó?te nie wiem, trudno powiedzie?;
_ pudelko czarne nie podoba?o mi si?.

Dorota Usidus, Ksi??nica Zamojska

----------.<>+----------
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I i51 ZESTAWIENIA BIBLIOGRAFICZNE

Stanis?awa Burda - bibliografia

Stanis?awa Burda z d. Micha?ek urodzi?a si? 3 pa?dziernika 1930 r. w Za

krzowie (woj. ma?opolskie). Uko?czy?a szko?? ?redni? w Tarnowie. W latach

1951-53 studiowa?a filologi? polsk? na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Magisterium uzyska?a w 1966 r. w Wy?szej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.

Od 1954 r. zwi?zana z Ziemi? Hrubieszowsk?. Przez 48 lat pracowa?a jako

polonistka w szko?ach ?rednich w Hrubieszowie. Decyzj? Kuratora Okr?gu

Szkolnego w Lublinie, z dniem 14.1 0.1973 r. powo?ana zosta?a na stanowisko

profesora szko?y ?redniej. Jednocze?nie by?a animatorem ruchu recytatorskiego i

teatralnego. By?a równie? ?awnikiem i spo?ecznym kuratorem s?dowym.
Debiutowa?a w 1949 r. wierszem W górach na ?amach Gazety Tarnowskiej.
Za prac? dydaktyczn?, dzia?alno?? kulturalno-o?wiatow? i publicystyczn?

otrzyma?a wiele nagród, m.in. Nagrody Ministerstwa Kultury i Sztuki (1970,

1972, 1973), Ministerstwa O?wiaty (1972, 1976), nagrod? im. T. Nocznickiego

(1976). Odznaczona m.in. Krzy?em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Z?ot? Odznak? Recytatora i in. Jest

cz?onkiem Zwi?zku Literatów Polskich oraz Polish American Poets Academy.

?ród?o:

Stanis?awa Burda http://sburda.ovh.org

Twórczo??

l. Bezimienne ptaki I Stanis?awa Burda. - Lublin: Norbertinum, 1998

2. Cisz? i s?owem I Stanis?awa Burda; linoryty Zbigniew Jó?wik. - Lublin:

Wydawnictwo Werset, 2010

3. Krzy? i talizman I Stanis?awa Burda. - Lublin: Norbertinum, 1993

Rec.: Mikulski Zygmunt. S?owa niedomówie? II Akcent. - ) 994, nr 2, s. 107-108 ;

Myk S?awomir. Poetyckie miniatury Stanis?awy Burdy II Zamojski Kwartalnik

Kulturalny. - 1994, nr 3, s. 18-19; Sikora Jerzy. Poeci spod znaku "Norbertinum"ll

S?owo. Dziennik katolicki [Warszawa).
- 1994, nr 86, s. 10

4. Moje Emaus I Stanis?awa Burda. - Lublin: Norbertinum, 2004

5. Nad brzegiem milczenia I Stanis?awa Burda; [oprac. red. i pos?. Ryszard
Montusiewicz ; rys. Alfred Przybysz]. - Lublin: Norbertinum, 1995

6. Nadhuczwia?ski koncert I Stanis?awa Burda. - Lublin: Norbertinum, 2000

7. Obudzi? cisz? ... I Stanis?awa Burda; i?. Alfred Przybysz. - Lublin: Norber

tinum, 2005

8. Obudzi? cisz? ... I Stanis?awa Burda; i?. Alfred Przybysz. - Lublin: Norber

tinum Wydawnictwo - Drukarnia - Ksi?garnia, 2006
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9. Ogrody milczenia: wybór poezji I Stanis?awa Burda; wybór i oprac. An

drzej Burda, Waldemar Michalski, Piotr Sanetra ; il. Alfred Przybysz. - Lu

blin: Norbertinum Wydawnictwo - Drukarnia - Ksi?garnia, 2012

10.10. Pielgrzym Bia?y I Stanis?awa Burda. - Lublin: Norbertinum Wydawnic
two - Drukarnia - Ksi?garnia, 2011

11. Plaster miodu I Stanis?awa Burda; wybór, wst?p, oprac. Waldemar Michal

ski; pos?. Grzegorz Romanowski ; [iI. El?bieta Gnyp]. - Lublin: Norberti

num, 1997

12. Przysta? nad Huczw? I Stanis?awa Burda; rys. i s?owo wst?pne Wiktor Zin.

- Hrubieszów: Fundacja Kultury i Przyja?ni Polsko-Francuskiej ; Warsza

wa : Pax, 1996

13. Psalmodia sokal's'ka I Stanislava Burda; per. Ulia Pivtorak, Maria Pokal'?uk

; ris. Al'fred Psibis. - Lublin : Norbertinum Wydawnictwo - Drukarnia -

Ksi?garnia, 2009

14. Psalmy pojednania I Stanis?awa Burda. - Warszawa: Pax, 1998

15. Psalmy pojednania I Stanis?awa Burda; pastele El?bieta Gnyp ; [po s?. Piotr

Sanetra]. - Wyd. 2. - Lublin : Norbertinum Wydawnictwo - Drukarnia -

Ksi?garnia, 2006

Rec.: Sanetra Piotr. Psalrny pojednania II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2006,

nr 3-4. s. 167-170

16. S?owo O nadziei I Stanis?awa Burda; rys. Alfred Przybysz. - Lublin: Nor

bertinum Wydawnictwo - Drukarnia - Ksi?garnia, 2007

17. Spotkania w czasie I Stanis?awa Burda. - Hrubieszów: Hrubieszowski Dom

Kultury, 1993

18. ?lad istnienia I Stanis?awa Burda ; [wybór wierszy Stefan Aleksandrowicz;

grafiki Alfred Przybysz]. - Lublin: Polihymnia, 1993

19. ?wi?ci odchodz? I Stanis?awa Burda; pos?. Józef Fert. - Lublin: Norberti

num, ]994

20. Zamy?lenia I Stanis?awa Burda. - Lublin : Norbertinum Wydawnictwo -

Drukarnia - Ksi?garnia, 2009

Utwory w czasopismach i antologiach
21. A duch wieje, k?dy chce ... : almanach poezji religijnej I oprac. Marian Sta

nis?aw Hermaszewski. - Lublin, 1993. - S. 33-38

22. Gród z kozio?kiem w herbie; List; Wiosna nad Bugiem; [W sadzie dziadka

Jana] [w.] I Stanis?awa Burda II Poezja Dzisiaj. -2001, nr 15/16, s. 124-126

23. Hrubieszów [w.] I Stanis?awa Burda II Biuletyn Towarzystwa Regionalnego

Hrubieszowskiego. - 2000, nr 1-2, s. 35 I

24. Napisa? swój ?wiat: Zamojski Almanach Literacki 1993 I red. Bo?ena 110r

nek. - Warszawa: Kr?g, 1993. - S. 17-2]

25. Op?atek I Stanis?awa Burda II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1992, nr 4,
s.25
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26. Pami?ci Wincentego Pi?taka [w.J I Stanis?awa Burda II Biuletyn Towarzy
stwa Regionalnego Hrubieszowskiego.

- 1992, nr 1-2, s. 35

27. Pi?kno nieposkromione I wybór Marian J. Kawa?ko, Longin 1. Oko?, Stani

s?aw Popek. - Lublin: Zwi?zek Literatów Polskich, 2000. - S. 14-16

28. Przymierze s?owa: antologia wspó?czesnej poezji poetów Nauczycielskiego
Klubu Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie. - Zamo??: Nau

czycielski Klub Literacki, 1998. - S. 15-18

29. W górach [w.J I Stanis?awa Burda II Gazeta Tarnowska. - 1949 [debiut lite

racki]
30. Wi?zanie ?wiat?em s?owa :, antologia wspó?czesnej poezji I wybór, wst?p,

biogramy Longin Jan Oko?. - Lublin: Zwi?zek Literatów Polskich. Oddzia?

w Lublinie, 1997. - S. 15-22

31. Wigilijne refleksje ... I Stanis?awa Burda II Zamojski Kwartalnik Kulturalny.
- 1992, nr 4, s. 25

32. Z tomiku "Moje Emaus" wydanego w Lublinie przez Wydawnictwo Norber

tinum I Stanis?awa Burda II Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubie

szowskiego. - 2004, nr 3-4, s. 26-27

33. Zamojszczyzna w poezji i obrazie : antologia I wybór i oprac. El?bieta

Gnyp, Maria Du?awska, Zofia Pi?at. - Zamo??; Lublin: Norbertinum ; Za

mojskie Towarzystwo "Renesans", 2004. - S. 96-100, 102-103, 111,123

Prace redakcyjne i edytorskie
34. Klub Literacki Ziemi Hrubieszowskiej : tomik poetycki nr 2 I wybór wierszy

S. Burda, B. Miazga. - Hrubieszów, 1992

35. Klub Literacki Ziemi Hrubieszowskiej : tomik poetycki nr 3 I wybór wierszy
S. Burda. - Hrubieszów, 1992

36. Uko?ysz prze?nieniem I Piotr Kupczak ; red. Stanis?awa Burda. -

Tamogród
: Tarnogrodzkie Towarzystwo Regionalne: nak?. autora, 2005

37. Nieba otwarte I Piotr Kupczak ; wybór, wst?p i oprac. Stanis?awa Burda. -

Lublin: Piotr Kupczak : z udzia?em Wojewódzkiego Domu Kultury, 2003

38. Zapach wiosennych my?li: wiersze uczniów Gimnazjum i Liceum w Gra

bowcu I wst?p i oprac. red. Stanis?awa Burda; pastele El?bieta Gnyp. - Lu

blin; Grabowiec : Wojewódzki Dom Kultury [etc.], 2003

39. Sanktuarium Matki Bo?ej Sokalskiej w Hrubieszowie: informator I red.:

Sylwester Skirli?ski, Wenancjusz Stasiuk ; tekst: Sylwester Skirli?ski, Cy

prian Moryc, Stanis?awa Burda. - Hrubieszów: Wydawnictwo Calvarianum

: Klasztor 00. Bernardynów, 2003

O Autorce

40. AF. Poetyckie wyró?nienia II Kronika Tygodnia.
- 1996, nr 49, S. 7
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41. DRAGAN-SZKODZI?SKA Bogumi?a. Stanis?awa Antonina Burda - poetka

"ziemi nadhuczwia?skiej" II Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubie

szowskiego. - 2004, nr 3-4, s. 26

42. DU?A WSKA Maria. Pasowanie na poetk? II Kronika Zamojska. - 1994, nr

9,s.2
43. DU?A WSKA Maria. Szuflada II Kronika Zamojska. - 1993, nr 48, s. 10

44. GRU. Nagroda dla Stanis?awy Burdy II Gazeta Wyborcza. - 2006, nr 282,
dod. "Lublin", s. 5

45. KA W. S?owo o nadziei Stanis?awy Burdy II Kurier Lubelski. - 2007, nr 240,
s.8

46. KA W. Sylwetki II Kurier Lubelski (Zamojski). - 2007, nr 233, s. 4

47. [KRONIKA] II Zamojski Kwartalnik Kulturalny.
- 1994, nr 1-2, s. 86

48. KTO jest kim na Zamojszczy?nie I pod red. Zdzis?awa Kazimierczuka. -

Zamo??: Oficyna wydawnicza Kresy, 1998. - S. 34-35

49. (LEW). Jubileusz poetki II Dziennik Wschodni (Zamojski). - 2006, nr 281,
s.6

50. MP. Stanis?awa Burda II Tygodnik Zamojski. - 2005, nr 26, s. 12

51. MICHALSKI Waldemar. O poezji Stanis?awy Burdy II Przegl?d Powszech

ny.
- 2010, nr 2, s. 114-122

52. MICHALSKI Waldemar. O poezji Stanis?awy Burdy w czterech ods?onach

II W: Cisz? i s?owem I Stanis?awa Burda. - Lublin, 20 l O. - S. 101-115

53. SMOLARZ Jan. Pisarze wspó?cze?ni regionu lubelskiego. - Lublin: Zwi?
zek Literatów Polskich. Oddzia? w Lublinie, 1999. - S. 38-40

Renata O?go, Ksi??nica Zamojska

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

Czes?aw Ga?ek (1950- )
- ksi?dz, kanonik, dr nauk humanistycznych, pisarz, publicysta

Ur. w 1950 r. w Polichnie. Uko?czy? liceum w Zaklikowie, w latach 1968-

1974 realizowa? studia filozoficzno-teologiczne na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim w Lublinie, gdzie uzyska? magisterium z teologii moralnej na pod
stawie dysertacji .Pogl?dy moralne w listach Zygmunta Krasi?skiego". ?wi?ce
nia kap?a?skie otrzyma? w 1974 r. W latach 1974-1998 pracowa? w duszpaster
stwie na ró?nych stanowiskach w Zwierzy?cu i Zamo?ciu; by? wspó?organizato
rem zamojskich pielgrzymek na Jasn? Gór?, a tak?e pomys?odawc? o?miu fe

stiwali piosenki religijnej. Od 1993 r. kierowa? zamojsk? stacj? Radia Maryja,
w roku 1998 zosta? redaktorem zamojsko-1ubaczowskiej edycji tygodnika kato

lickiego "Niedziela". Pe?ni? tak?e funkcj? duszpasterza ?rodowisk twórczych
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i nauczycieli, by? przewodnicz?cym Wydzia?u Kultury i ?rodków Komunikacji

Spo?ecznej przy Kurii Zamojskiej.

.
Rozprawa doktorska ks. Czes?awa Galka My?l pedagogiczna Boles?awa

Prusa na tle pozytywizmu polskiego (2004) zosta?a napisana w Katedrze Peda

gogiki Porównawczej Wydzia?u Nauk Spo?ecznych KUL pod kierownictwem

ks. prof. dr. hab. Edwarda Walewandra.

Od 2005 r. Czes?aw Galek pracowa? na stanowisku adiunkta w Katedrze Pe

dagogiki Wy?szej Szko?y Zarz?dzania i Administracji w Zamo?ciu. Prowadzi?

zaj?cia m.in. z takich przedmiotów jak: etyka zawodowa, terapia ?rodowiska

rodzinnego, spo?eczne uwarunkowania procesów edukacyjnych, patologie spo

?eczne czy media w edukacji. Zainteresowania naukowe ks. Czes?awa Galka

oscyluj? wokó? polskiej my?li pedagogicznej oraz szkolnictwa prze?omu XIX

i XX wieku.

W 20 I 2 roku ks. Czes?aw Galek otrzyma? stopie? naukowy doktora habili

towanego. Obrona pracy habilitacyjnej odby?a si? 27 czerwca 2012 r. na Uni

wersytecie Katolickim w Ru?omberku (S?owacja). Praca habilitacyjna profesora
Galka nosi tytu? Szko?a i nauczyciel w drugiej po?owie XIX wieku na pó?nocno
wschodnich terenach monarchii austrow?gierskiej w polskiej literaturze pa

mi?tnikarskiej i beletrystycznej.
Ksi?dz Czes?aw Galek jest autorem kilkudziesi?ciu prac i rozpraw nauko

wych oraz kilkuset artyku?ów popularnonaukowych. Szczególnie bliskie s? mu

wspó?czesne problemy wychowawcze i etyczne oraz tematy dotycz?ce Zamoj

szczyzny, co znalaz?o wyraz 'w publikacjach: Roztocza?skie zamy?lenia (2000),

czy Pami?? i krzy?e. Szkice pedagogiczno-historyczne (2007).

Kolejna praca
- Na drogach czasu. Refleksje pedagogiczno-pastoralne (2013),

jest potwierdzeniem fascynacji autora Roztoczem oraz wnikliwych obserwacji
i refleksji natury filozoficznej. Rozwa?ania autora dotycz? problemów ?ycia
i przemijania, sprawy religijne krzy?uj? si? tu ze ?wieckimi.

Obok dzia?alno?ci duszpasterskiej i naukowej ksi?dz Czes?aw Galek aktyw
nie uczestniczy w ?yciu kulturalnym i spo?ecznym Zamojszczyzny. Obecnie

pe?ni funkcj? kapelana Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Franciszkanek Misjona
rek Maryi w ?abuniach.

Bibliografia podmiotowa

Ksi??ki:
1. My?l pedagogiczna Boles?awa Prusa na tle pozytywizmu polskiego: Kato

licki Uniwersytet Lubelski. - Zamo??: Wy?sza Szko?a Zarz?dzania i Admi

nistracji. Centrum Badawczo-Szkoleniowe, 2005. - 378 s. ; 24 cm.

Rec.: Szyszka, Bogdan 1/ Nasze Forum. - 2005, nr 29, s. 21 ; Mazur, Piotr II Za

mojski Informator Diecezjalny.
- 2006, nr 3, s. 363-366
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2. Na drogach czasu: refleksje pedagogiczno-pastoralne. - Zamo??: GreenArt

Jacek Kardasz, 2013. - 279 s. : fot. ; 25 cm.

Rec: Bomba, Tomasz II Niedziela Zamojsko-Lubaczowska. - 2013, nr 13, s. III ;

Szyszka, Bogdan: II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 2013, nr 2, s. 110

3. Obraz szko?y w II po?owie XIX wieku w zaborze rosyjskim w ?wietle pa

mi?tników i literatury pi?knej. - Zamo??: Wy?sza Szko?a Zarz?dzania i

Administracji w Zamo?ciu, 2015. - 298 s. ; 24 cm.

4. Pami?? i krzy?e: szkice pedagogiczno-historyczne. - ?abunie : Biblioteka

Publiczna Gminy ?abunie, 2007. - 349 s. : i?. ; 24 cm.

5. Roztocza?skie zamy?lenia I [ red. Jerzy Zar?bski]. - Zamo??: Regionalne
Biuro Inicjatyw Gospodarczych, 2000. - 221, [1] s. ; 21 cm.

6. Szko?a i nauczyciel w II po?owie XIX wieku na pó?nocno-wschodnich tere

nach Monarchii Austro-W?gier w polskiej literaturze pami?tnikarskiej i be

letrystycznej. - Zamo?? : Wy?sza Szko?a Zarz?dzania i Administracji w

Zamo?ciu, 2012. - 295 s. ; 24 cm.

Artyku?y:
1. Autorytet wychowawczy ojca w rodzinie II Pedagogia Ojcostwa. -

2011, nr

1, s. 122-131

2. Boles?awa Prusa ziemia ojczysta "ostoj? narodu" II Nasze Forum. - 2005, nr

26, s. 21-22

3. Cie? przechodz?cego Piotra II Niedziela. - 1999, dod. Niedziela Zamojsko

Lubaczowska, nr 24, s. II

4. Dusza nauczyciela II Niedziela. - 200 l, dod. Niedziela Zamojsko

Lubaczowska, nr 43, s. II

5. Dwa wzgórza II Niedziela. - 1999, dod. Niedziela Zamojsko-Lubaczowska,
nr 7, s. l, lI!

6. Edukacja ekologiczna m?odzie?y II Zamojskie Studia i Materia?y. - R. l O, z.

1 (2008), s. 81-88

7. Ewangelia cierpienia: wspomnienie o ks[si?dzu] Jacku ?órawskim II Za

mojski Kwartalnik Kulturalny.
- 2007, nr 2, s. 85-90

8. Grudzie? II Niedziela. - 1999, dod. Niedziela Zamojsko-Lubaczowska, nr

48, s. II

9. Inspekcja Hetmanki II Niedziela. - 1998, dod. Niedziela Zamojsko
Lubaczowska, nr 49, s. I, II

10. Kary w szko?ach galicyjskich prze?omu XIX i XX wieku II Studia i Prace

Pedagogiczne. - R. I (2014), s. 303-312

11. Kocha? dziecko II Nasze Forum. - 2012, nr 53, s. 33-33

12. Kulturowe uwarunkowania wychowania : geneza wspó?czesnych uwarun

kowa? cywilizacyjnych II Zamojskie Studia i Materia?y. Seria Pedagogika.>
T. 16, z. 1 (2014), s. 7-16
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13. Lampka przed o?tarzem II Zamojski Kwartalnik Kulturalny. -

nr I (2009), s.

70-72

14. Luty II Niedziela. -1999, dod. Niedziela Zamojsko-Lubaczowska, nr 5, s. I, HI

15. Majowe inspiracje II Niedziela. - 1999, dod. Niedziela Zamojsko
Lubaczowska, nr 2 l, s. III

16. Maryjny Festiwal w ?aszczówce II Niedziela. - 1998, dod. Niedziela Za

mojsko-Lubaczowska, nr 43, s. II

17. Metody nauczania w gimnazjach I? po?owy XIX w. w ?wietle polskiej litera

tury beletrystycznej i pami?tnikarskiej II Przegl?d Historyczno-O?wiatowy.
- R. 52, nr 3/4 (2009), s. 12-34

18. Metody wychowawcze stosowane w szko?ach na ziemiach polskich w 2.

po?owie XIX wieku w ?wietle literatury pi?knej i pami?tnikarskiej II Rocz

niki Pedagogiczne. - T. l (2009), s. 113-131

19. Miejsce spotkania II Niedziela. - 1999, dod. Niedziela Zamojsko
Lubaczowska, nr 23, s. III

20. Mi?dzynarodowe sympozjum: "Biskup Lubelski Marian Leon Fulman -

pedagog trudnych lat" : Lublin, 13 stycznia 2009 roku II Przegl?d Historycz

no-O?wiatowy. - R. 52, nr 3/4 (2009), s. 209-212

21. My?l pedagogiczna Boles?awa Prusa na tle pozytywizmu polskiego II Rocz

niki Teologiczne. - T. 53, z. 4 (2006), s. 185- 192

22. Na obczy?nie II Niedziela. - 1999, dod. Niedziela Zamojsko-Lubaczowska,
nr 6, s. I, II

23. Nad partyzanckimi mogi?ami II Niedziela. - 2000, dod. Niedziela Zamojsko

Lubaczowska, nr 29, s. Il

24. Nad wieprzem II Niedziela. - 1998, dod. Niedziela Zamojsko-Lubaczowska,
nr 50, s. I,HI

25. Niew?a?ciwe traktowanie nauczycieli przez uczniów w II po?owie XIX wie

ku w ?wietle polskiej memuarystyki i beletrystyki II Przegl?d Historyczno

O?wiatowy. - R. 56, nr 3/4 (2013), s. 125-139

26. Obraz nauczyciela prze?omu XIX i XX wieku w literaturze pi?knej i pami?t

nikarskiej II Przegl?d Historyczno-O?wiatowy.
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I [iJ NASZE RECENZJE

Wioletta Grzegorzewska Guguly

Wioletta Grzegorzewska (ur. 1974 r.) uko?czy?a studia polonistyczne na

WSP w Cz?stochowie. Po kilku latach pracy kulturalno-o?wiatowej w Cz?sto
chowie i prowadzeniu wraz z m??em wydawnictwa "Bulion", w 2006 r. wyemi

growa?a do Wielkiej Brytanii, gdzie nadal mieszka. Pocz?tki jej pracy twórczej
to przede wszystkim poezja, 'Iv j?zyku polskim i angielskim. Dopiero w 2012 r.

wyda?a proz? Notatnik z J.1YspY, a w 2014 r. Guguly, za które zosta?a nominowa

na w 2015 r. do fina?u Nagrody Literackiej Nike. Prócz tego jest laureatk? wielu

innych nagród polskich i brytyjskich.

Tytu?owe "gugu?y" to niedojrza?e owoce, które symbolizuj? niedojrza?o??
bohaterki. Obserwujemy jej losy od wczesnego dzieci?stwa po próg doros?o?ci,

naznaczony przedwczesn? ?mierci? ojca. Jest to zbiór krótkich opowiada? o prze

?yciach m?odej dziewczyny, Wioletty, w której rozpoznajemy sam? autork?,

wychowan? w ma?ej wiosce na Jurze Krakowsko-Cz?stochowskiej. Ka?dy
z rozdzia?ów ksi??ki jest niczym kartka z zapisanym wspomnieniem. Codzien

no?? w pó?nych latach 70. i 80., jakby na przekór ustrojowi politycznemu PRL-u,

wyznacza? rytm ?wi?t i obrz?dów ko?cielnych, w których bohaterka czynnie

uczestniczy?a: odpusty, jarmarki, "chodzenie obrazu". Przy tym okazuje si?, ?e

na polskiej wsi pokutowa?y wci?? gus?a i zabobony. Matka Wioletty po Jej uro

dzeniu, zawi?zuje dziecku na palcu czerwon? nitk? od z?ych uroków. Akceptuje
si? mieszkaj?c? we wsi m?od? prostytutk?, a nawet przyjmuje w domu i odwie

dza. By?y kieszonkowiec, pan Tadek, grywa z ojcem w pokera, kiedy matki nie

ma w domu. Dla m?odej dziewczyny szokuj?ce jest odkrycie erotycznej t?jem

nicy krawcowej i próby molestowania jej samej przez doktora i inne osoby. Tak

wiec moralno?? mieszka?ców te? pozostawia wiele do ?yczenia. Jednak w opi
sanym tu ?wiecie, gdy spotyka ci? co? z?ego, nie opowiadasz o tym, nie prote

stujesz, ani nie p?aczesz, tylko chowasz si? gdzie? i wymiotujesz z bezsilno?ci.

Okazuje si? równie?, ?e w Polsce socjalistycznej istnia?o rozwarstwienie spo

?eczne, ?wiadczy o tym scena, kiedy Wiola pomaga babci sprzedawa? wi?nie.

Dziewczyna prze?ywa wstyd i upokorzenie, kiedy na targu próbuje si? schowa?

przed swoj? pierwsz? mi?o?ci? -

synem lekarki. Czuje si? gorsza i stwierdza, ?e

nie pasuje do tego ch?opaka, który patrzy na ni? z pogard?. Autorka ?wiadomie

stosuje niedopowiedzenia oraz, chc?c podkre?li? wielk? wra?liwo?? bohaterki,

u?ywa j?zyka i stylu z pogranicza prozy i poezji. Grzegorzewska w swych mi

niaturach literackich pokazuje ?wiat dzieci?stwa, jakby prezentowa?a stare foto

grafie, w których utrwalono czamobia?e obrazy. Dlatego mo?e tak du?o tu nie

dopowiedze? i miejsca na przemy?lenia dla odbiorców. S? to obrazki równie
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pi?kne jak straszne, podobnie jak zdj?cia z odleg?ej "epoki" budz?ce skrajne
uczucia. W ka?dej historii tkwi jednak t?sknota, by ocali? w sobie co? z dziecka,
które jednocze?nie instynktownie odczuwa z?o i brzydot? otaczaj?cej rzeczywi
sto?ci. Tytu?owe gugu?y to porównanie, zarówno do niedojrza?o?ci dziecka,

jak i doros?ych, którzy tkwi? w zastanym ?wiecie i nie dorastaj? do zmian. Je

dyn? wyrazist? postaci? jest ojciec, który mimo wszystko, jak sam przyznaje tu?

przed ?mierci?, jako pi??dziesi?cioletni cz?owiek, jeszcze nie czuje si? dojrza?y.
Pokolenie powojenne, czyli rodzice ma praktycznie szans? na lepsze ?ycie, czyli

prac? w mie?cie i mo?liwo?? zamieszkania, ale nic z tym nie robi. Przewrotnie

to w?a?nie Wiola emocjonalnie dorasta najszybciej, wie ?e jedynym sposobem
na zmiany jest ucieczka. Jednak nie mo?na uciec od razu, a dopiero po sko?cze

niu szko?y, bo to wykszta?cenie pozwala odej?? o w?asnych si?ach i na w?asnych
warunkach. A wszystko to u?wiadamia sobie na blaszanym przystanku pekaesu,

gdzie znalaz?a si? wraz ze swoim odurzonym klejem ch?opakiem, który namó

wi?j? do nieprzemy?lanej ucieczki.

Gugu?y to wa?na opowie?? z klimatem ostatnich lat PRL-u, o nienazwanych

emocjach i dzieci?cych traumach, wywo?anych zetkni?ciem ze ?wiatem doro

s?ych. To mimo wszystko pi?kna historia o pokoleniu, które wchodzi?o w doro

s?o?? wraz z dokonuj?c? si? transformacj? ustroju politycznego. Autorka snuje

opowie?? o czasach swojego dzieci?stwa, przypominaj?c zapachy, smaki oraz

obrazy z minionej epoki. Z jej wspomnie? wy?ania si? to co by?o tak?e udzia?em

i codzienno?ci? wi?kszo?ci ówczesnej m?odzie?y.

Agnieszka Szewczuk

Grzegorzewska, Wioletta: Guguly. - Wo?owiec: Wydaw. Czarne, 2014

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

Davide Cali Spó?ni?em si? do szko?y, bo ...

Czy wolno spó?nia? si? do szko?y? Oczywi?cie, ?e nie - odpowie ka?dy

przeci?tny ucze?, ale có? zrobi? w sytuacji gdy wszystkie przeciwno?ci losu

pojawiaj? si? w?a?nie w momencie wyj?cia do szko?y, gdy trzeba wsta? z same

go rana, umy? si?, ubra?, zje?? ?niadanie, spakowa? plecak i w najgorszym

wypadku przypomnie? sobie jeszcze o zadaniu domowym, które by?o do odro

bienia na wczoraj -

czy to nie nazbyt du?o obowi?zków? Jak w takiej sytuacji

zd??y? na czas? A mo?e ka?dy powód jest dobry, by si? spó?ni? na tak nielu

bian? lekcj?, sprawdzian czy spotkanie ze zbyt wymagaj?ca nauczycielk? przy

rody?
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Aby nie by? zbyt banalnym w swoich wyt?umaczeniach, bezimienny bohater

ksi??ki puszcza wodze swojej fantazji usprawiedliwiaj?c spó?nienie, nie rze

czywistymi wymówkami typu "zaspa?em", a do?? niecodzienn?, pe?n? humoru

opowie?ci?. Jak si? okazuje droga do szko?y wcale nie jest taka ?atwa, kiedy
staj? na niej wojownicy ninja, ogromna ma?pa myli szkolny autobus z bananem,
a tajemniczy keto ludzie wyci?gaj? w nasz? stron? swoje ?apska. A temu wszyst
kiemu towarzyszy parada s?oni, Czerwony Kapturek, Zaczarowany Flet, wska

zuj?cy "w?a?ciw?" drog?, Wielka Stopa, Yeti, a nawet obcy z innej planety. To

tylko garstka przygód, które czekaj? na czytelnika na kartach ksi??ki.
Lektura bardzo ciekawa, poruszaj?ca w zabawny, dzieci?cy, a zarazem bar

dzo interesuj?cy sposób problem punktualno?ci. Sceny na kartach ksi??ki zmie

niaj? si? w jak w kalejdoskopie, akcja jest dynamiczna, a tempo prze?ywanych

przez bohatera przygód niemal zatrwa?aj?ce. Wszystko to, okraszone ciekawy
mi i zarazem oryginalnymi ilustracjami Benjamina Chlaude, buduje niesamowi

ty klimat przedstawionej historii i sprawia, ?e czytelnik nie ma czasu na nud?.

Joanna Grabczak, Ksi??nica Zamojska

Cali, Davide: Spó?ni?em si? do szko?y, bo ...

- Warszawa: Dwie Siostry, 20 I 5

---------.0 .... --------
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I iiI KRONIKA

Kronika bibliotek publicznych powiatu zamojskiego
I pó?rocze 2015 roku (wybór)

ZAMO??

stycze?
• Dyskusyjny Klub Ksi??ki po?wi?cony twórczo?ci K. L Ga?czy?skiego -

Ksi??nica Zamojska
• Góry Sto?owe w fotografii Ryszarda ?y?y -

wystawa
- Ksi??nica Zamojska

• Kazimierz ?o?ski (1940-2011) - nauczyciel, twórca ekslibrisów -

wystawa
- Ksi??nica Zamojska

• B?ogos?aw Ojczyzn? mil? - koncert kol?d w wykonaniu Miros?awa Berbec

kiego - OCN Ksi??nicy Zamojskiej
• Pokój ludziom dobrej woli -

wystawa szopek bo?onarodzeniowych, prezen

tuj?ca twórczo?? osób z niepe?nosprawno?ci? i spo?ecznie wykluczonych
-

OCN Ksi??nicy Zamojskiej
• Lulaj?e Jezuniu - koncert kol?d w wykonaniu zespo?u Meteor, dzia?aj?cego

przy Polskim Stowarzyszeniu Osób z Upo?ledzeniem Umys?owym - OCN

Ksi??nicy Zamojskiej
•

Bóg stal si? Dzieckiem - konkurs kol?d i pastora?ek - OCN Ksi??nicy Za

mojskiej, PZN Oddzia? Zamo??

• Okruchy naszej historii -

wystawa z okazji 50-lecia dzia?alno?ci Oddzia?u

dla Dzieci i M?odzie?y - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Sobotnie spotkania z ksi??k? - cotygodniowe zaj?cia dla dzieci w wieku

szkolnym; w programie m.in. g?o?ne czytanie ksi??ek i zaj?cia plastyczne
realizowane w oparciu o czytane teksty literackie - ODM Ksi??nicy Zamoj

skiej
• Puchatkowe spotkania

- zaj?cia dla dzieci w wieku przedszkolnym z udzia

?em ich opiekunów; w programie m.in. g?o?ne czytanie, zabawy ruchowe,

edukacyjne, zaj?cia plastyczne
- ODM Ksi??nicy Zamojskiej

• Wycieczki przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola "S?oneczko" do

biblioteki, po??czone z g?o?nym czytaniem - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Z bajk? do przedszkola - g?o?ne czytanie w Miejskim Przedszkolu nr 8 -

ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• ?ycie w wodzie; Zima -

tropy zwierz?t
- zaj?cia z edukacji ekologicznej dla

ucz. SP nr 3 we wspó?pracy z Zespo?em Parków Krajobrazowych w Lubli

nie, Zespó? Terenowy w Zamo?ciu - CIE Ksi??nicy Zamojskiej
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• R?kodzie?o - skarb regionu
-

wystawa
- ClE Ksi??nicy Zamojskiej

• Zima - mro?na pani
- realizowane pod wspólnym has?em cotygodniowe

zaj?cia biblioteczne dla dzieci i m?odzie?y, ??cz?ce ró?ne formy: g?o?ne

czytanie, zaj?cia plastyczne, gry i zabawy, konkursy - FB nr 1,2,3,4,6
• Zapraszamy. Tu czytamy

- cykl g?o?nego czytania w Przedszkolach nr l,

15, Przedszkolu J?zykowym "For Kids" i filii Niepublicznego Przedszkola

"S?oneczko" - FB nr l

• Mróz -

zimowy malarz - konkurs plastyczny realizowany w Przedszkolu

nr 15 i "S?oneczko" - FB nr l

• Z bajkownika czytelnika
-

g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 13 - FB nr 2

• Biblia -

najs?ynniejsza ksi??ka ?wiata -

wystawa
- FB nr 3

• Bajeczka dla przedszkolaka - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 7, 14 i SP

nr 9, w grupie przedszkolnej Dwuj?zycznej Szko?y Smart School oraz

w Punkcie Przedszkolnym .Zuza"- FB nr 3

• Godzina na historyjk? - g?o?ne czytanie w Przedszkolach nr 5 i 12 - FB

nr4

• Katalog rzeczowy
- lekcja biblioteczna dla ucz. kl. 5 SP - FB nr 4

• Mi?dzynarodowy Dzie? Pami?ci o Ofiarach Holokaustu -

wystawa
- FB nr 5

• Spotkanie z bajkq - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 6 - FB nr 6

luty
• Zamojska Biesiada Literacka z udzia?em Gra?yny Jeromin-Ga?uszki -

Ksi??nica Zamojska
• Dyskusyjny Klub Ksi??ki po?wi?cony prozie Johna Maxwella Coetzee -

Ksi??nica Zamojska
• Kazimierz ?o?ski (1940-2011) - nauczyciel, twórca ekslibrisów -

wystawa
- Ksi??nica Zamojska

• Roztocza?skie kamienie pami?ci
- ludowe kamieniarstwo józefowskie -

otwarcie wystawy; w programie prelekcje J?zefowski o?rodek kamieniarki

D. R. Kawa?ko oraz Zasi?g i ewolucja form kamieniarstwa józefowskiego
A. Szokaluk-Gorczycy i K. Gorczycy - Ksi??nica Zamojska

• Wypisy z ?eromskiego -

wystawa
- Ksi??nica Zamojska

• Pielgrzymki Jana Paw?a II do Polski -

wystawa
- OeN Ksi??nicy Zamoj

skiej
• Mi?o?? mi wszystko wyja?ni?a

- spotkania poetycko-muzyczne dla m?odzie

?y z Warsztatu Terapii Zaj?ciowej - OCN Ksi??nicy Zamojskiej
• Podró? dooko?a ?wiata, czyli edukacja globalna dla najm?odszych -

zaj?cia
dla dzieci w okresie ferii. W programie m.in. g?o?ne czytanie, konkursy, gry

i zabawy - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Koty, koteczki -

wystawa z okazji ?wiatowego Dnia Kota - ODM Ksi??ni

cy Zamojskiej
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• Temperówka - ma?a wa?na rzecz -

wystawa
- ODM Ksi??nicy Zamojskiej

• Sobotnie spotkania z ksiq?kq -

cotygodniowe zaj?cia dla dzieci w wieku

szkolnym - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Puchatkowe spotkania - cykliczne zaj?cia dla dzieci przedszkolaków -

ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Cztery pory roku. Wiosna - zaj?cia edukacyjno-ekologiczne dla dzieci -

ClE Ksi??nicy Zamojskiej
• R?kodzie?o - skarb regionu

-

wystawa
- ClE Ksi??nicy Zamojskiej

• Zapraszamy. Tu czytamy; Z bajkownika czytelnika; Bajeczka dla przedszko

laka; Godzina na historyjk?; Spotkanie z bajk? -

g?o?ne czytanie dzieciom

w zamojskich przedszkolach
- FB nr 1,2,3,4,6

• Ksi??ka - sposób na nud? - zaj?cia biblioteczne dla dzieci i m?odzie?y
w wieku szkolnym w czasie ferii; w programie: konkursy literackie, pla

styczne, ?amig?ówki, zagadki i gry edukacyjne, zabawy z ksi??k?, g?o?ne

czytanie bajek, ba?ni i legend, zabawy ruchowe, prezentacje multimedialne,

inscenizacje - FB nr 1,2,3,4,6
• Karnawa?owe zabawy; Ostatkowe zwyczaje; Bajki przy kominku - wyciecz

ki przedszkolaków do biblioteki - FB nr 2

• Przedszkolak w bibliotece - wycieczka z Przedszkola nr 14 - FB nr 3

• Biblioteka, ksiq?ka, czytelnik - lekcja biblioteczna dla przedszkolaków - FB

nr4

• Mi?dzynarodowy Dzie? Walki z Depresjq -

wystawa
- FB nr 5

marzec

•

Zamojska Biesiada Literacka z udzia?em Aldony Dragan-Gaweckiej, autor

ki ksi??ki Mój Zamo??. Migawki wspomnie?
- Ksi??nica Zamojska

•

Dyskusyjny Klub Ksi??ki z udzia?em Anny Janko, autorki m.in. ksi??ki
Ma?a zag?ada - Ksi??nica Zamojska

• Literatura i film - "Carte blanche" Jacka Lusi?skiego w ramach Dyskusyj

nego Klubu Ksi??ki - Ksi??nica Zamojska
•

Wprowadzenie bezp?atnych porad dla osób 50+, maj?cych problem z obs?u

g? komputera, korzystaniem z Internetu - Ksi??nica Zamojska
• Czytam w podró?y ... Herberta - udzia? w ogólnopolskiej kampanii Fundacji

im. Zbigniewa Herberta - Ksi??nica Zamojska
•

Wypisy z ?eromskiego -

wystawa
- Ksi??nica Zamojska

• Roztocza?skie kamienie pami?ci
- ludowe kamieniarstwo j?zefowskie

wystawa
- Ksi??nica Zamojska

• Wiktor Zin (1925-2007), architekt, historyk sztuki, rysownik -

wystawa
rocznicowa - Ksi??nica Zamojska

•

Zaprojektuj logo Zamojskiego Festiwalu Ksi??ki - og?oszenie II edycji
konkursu - Ksi??nica Zamojska
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• Spotkanie informacyjne dotycz?ce Funduszy Europejskich w latach 2014-

2020 dla samorz?dowych instytucji kultury i stowarzysze? dzia?aj?cych
w obszarze kultury - Ksi??nica Zamojska, Lokalny Punkt Informacyjny

Funduszy Europejskich w Zamo?ciu

• Spotkanie literackie niepe?nosprawnych twórców - OCN Ksi??nicy Za

mojskiej
• Pielgrzymki Jana Paw?a II do Polski -

wystawa
- OCN Ksi??nicy Zamojskiej

• Mi?o?? mi wszystko wyja?ni?a - spotkania poetycko-muzyczne dla m?odzie

?y
- OCN Ksi??nicy Zamojskiej

• G?o?ne czytanie w przedszkolach: Rozczytane "S?oneczko" w Przedszkolu

"S?oneczko", Podr?? do Krainy Bajek w Przedszkolu nr 8 i Spotkanie z baj

k? w Przedszkolu nr 9 - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Sobotnie spotkania z ksi??k? - cotygodniowe zaj?cia dla dzieci w wieku

szkolnym - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Puchatkowe spotkania - cykliczne zaj?cia dla dzieci przedszkolaków -

ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Cztery pory roku. Wiosna - zaj?cia edukacyjno-ekologiczne dla dzieci -

CIE Ksi??nicy Zamojskiej
• ?Wiatowy Dzie? Wody -

wystawa
- ClE Ksi??nicy Zamojskiej

• Mój Zamo??. Migawki wspomnie?
- spotkanie autorskie z Aldon? Dragan

Gaweck? - FB nr l

• Wiosno, czy to ty
- cykl zaj?? bibliotecznych dla dzieci i m?odzie?y - FB nr

1,2,3,4,6
• Zapraszamy. Tu czytamy; Z bajkownika czytelnika; Bajeczka dla przedszko

laka; Godzina na historyjk?; Spotkanie z bajk?
-

g?o?ne czytanie w przed
szkolach - FB nr l, 2, 3, 4, 6

• Wycieczka dzieci z przedszkola nr 15 do biblioteki - FB nr l

• W ?wiecie ?ywio?ów; Powitanie wiosny; Zapoznanie z bibliotek? -

wyciecz-
ki przedszkolaków do biblioteki - FB nr 2

• Smoki ukryte w legendach - konkurs plastyczny
- FB nr 2, Przedszkole nr 13

• Przedszkolak w bibliotece - wycieczka - FB nr 3

• Dlaczego warto czyta? - spotkanie z cyklu "Rozmowy o ksi??ce" (w Klubie

Seniora) - FB nr 4

• Jaros?aw Iwaszkiewicz - 35 rocznica ?mierci -

wystawa
- FB nr 5

• Czytam, bo -

spotkanie z cyklu "Rozmowy o ksi??ce"
- FB nr 6

kwiecie?

• Obchody ?Wiatowego Dnia Ksi??ki i Praw Autorskich; w programie m.in.:

Zamojska Biesiada Literacka z udzia?em pisarza Filipa Springera, wernisa?

wystawy Le?mianowa Kolekcja Sztuki; spotkanie Dyskusyjnego Klubu

Ksi??ki nt. ksi??ki W. Grzegorzewskiej Gugu?y (Ksi??nica Zamojska); Bli-
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?ej ksi??ki - zaj?cia biblioteczne dla dzieci (ODM); Historia ksi??ki i jej
ró?ne formy - zaj?cia z osadzonymi w Zak?adzie Karnym (OCN); Warto

czyta? - happeningi m?odzie?y licealnej (FB nr 1 i 4); akcja Wymie? si?

ksi??k?); Zapraszamy tu czytamy
- zaj?cia dla przedszkolaków; Jarmark le

gend - zaj?cia biblioteczne dla dzieci (FB nr 1); Ksi??ki naszych marze? -

lekcja biblioteczna dla przedszkolaków (FB nr 2); Czy znasz t? ksi??k? -

zabawa dla dzieci przedszkolnych (FB nr 4); Biblioteka bez tajemnic
-

wy

cieczka przedszkolaków do biblioteki (FB nr 6)
Le?mianowa Kolekcja Sztuki -

wystawa ze zbiorów Zamojskiego Towarzy
stwa RENESANS - Ksi??nica Zamojska

•

Dzia?alno?? Urz?du Statystycznego w Lublinie -

wystawa z okazji Dnia

Statystyki Polskiej - Ksi??nica Zamojska, Lubelski O?rodek Bada? Regio

nalnych Urz?du Statystycznego w Lublinie

•

Pielgrzymki Jana Paw?a II do Polski -

wystawa
- OCN Ksi??nicy Za

mojskiej

•

Bli?ej ksi??ki -

lekcja biblioteczna dla kI. I - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
Sobotnie spotkania z ksi??k? - cotygodniowe zaj?cia dla dzieci w wieku

szkolnym - ODM Ksi??nicy Zamojskiej

•

•

Puchatkowe spotkania - cykliczne zaj?cia dla dzieci przedszkolaków -

ODM Ksi??nicy Zamojskiej

•

O czym szumi Tanew - zaj?cia edukacyjne o tematyce ekologicznej dla

dzieci - ClE Ksi??nicy Zamojskiej

•

W?druj?c z bocianami i jaskó?kami - zaj?cia edukacyjno-ekologiczne dla

dzieci - ClE Ksi??nicy Zamojskiej

•

?Wiatowy Dzie? Wody- wystawa
- ClE Ksi??nicy Zamojskiej

•

Zapraszamy. Tu czytamy; Z bajkownika czytelnika; Bajeczka dla przedszko
laka; Godzina na historyjk?; Spotkanie z bajk? - g?o?ne czytanie przedszko
lakom - FB nr 1,2,3,4,6

•

Kwiecie? - plecie? - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne - FB nr 1,2, 3,4, 6

Razem dla Ziemi - lekcja biblioteczna - FB nr 2

•

•

Smoki ukryte w legendach -

wystawa pokonkursowa
- FB nr 2

Moje spotkanie z bibliotek? -lekcje biblioteczne - FB nr 3

Rok 2015 - Rokiem Jana Paw?a ll- wystawa
- FB nr 5

•

•

•

Ksi??ka czy film? -

spotkanie z cyklu "Rozmowy o ksi??ce" - FB nr 6•

maj
• V Zamojski Festiwal Ksi??ki; w programie m.in.: spotkanie inauguracyjne

(wr?czenie nagród i podzi?kowa? za 2015 r.; podsumowanie konkursu Za

projektuj logo Zamojskiego Festiwalu Ksi??ki; otwarcie wystawy Ks. Jan

Twardowski - cz?owiek pisz?cy wiersze; Z poezj? ks. Jana Twardowskiego
-

interpretacje Marka ?era?skiego); Ks. Jan Twardowski. Zycie i twórczo??-
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wyk?ad; W ogrodzie ?ycia
- spotkanie autorskie z poetk? Stanis?aw? ?ogo

nowicz; Stqd - poetyckie popo?udnie z Danut? Kurczewicz i Robertem Ga

?anem z Che?mskiej Grupy Literackiej Lubelska 36; Poezja i r?kodzie?o -

'zaj?cia biblioterapeutyczne (OCN); spotkanie Zbigniewa Dmitrocy z

dzie?mi; wystawa Okruchy naszej historii; Wiosna w poezji
-

zaj?cia biblio

terapeutyczne dla uczestników Warsztatu Terapii Zaj?ciowej (OCN); kon

kursy dla odwiedzaj?cych bibliotek?; kiermasz ksi??ki u?ywanej - Ksi??ni
ca Zamojska

• Le?mianowa Kolekcja Sztuki -

wystawa ze zbiorów Zamojskiego Towarzy
stwa RENESANS - Ksi??nica Zamojska

• Ksi??ka i jej ró?ne formy":' zaj?cia biblioteczne dla m?odzie?y ze Specjalne

go O?rodka Szkolno-Wychowawczego w Zamo?ciu - OCN Ksi??nicy Za

mojskiej
• Mój przyjaciel. Mój autorytet

- podsumowanie konkursu literacko

plastycznego; w programie m.in. koncert chóru Sitanianie - OCN Ksi??nicy

Zamojskiej
• Mój przyjaciel. Mój autorytet

-

wystawa pokonkursowa prezentuj?ca twór

czo?? osób z niepe?nosprawno?ci?
- OCN Ksi??nicy Zamojskiej

• Sobotnie spotkania z ksi??k? - cotygodniowe zaj?cia dla dzieci w wieku

szkolnym - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Puchatkowe spotkania - cykliczne zaj?cia dla dzieci przedszkolaków -

ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Dzie? Ziemi; ?Wi?to niezapominajki

-

wystawy
- CfE Ksi??nicy Zamojskiej

• Zapraszamy. Tu czytamy; Z bajkownika czytelnika; Bajeczka dla przedszko

laka; Godzina na historyjk?; Spotkanie z bajk? - g?o?ne czytanie w przed
szkolach - FB nr 1,2, 3, 4, 6

• CzytaMy -

cotygodniowe zaj?cia biblioteczne - FB nr 1,2,3, 4, 6

• S?siedzi z Zamoyskiego
- udzia? w imprezie plenerowej organizowanej

w ramach Europejskich Dni Dobros?siedztwa przez Spó?dzielni? Mieszka

niow? im. 1. Zamoyskiego - FB nr 1

• Polskie symbole narodowe; Jak powstaje ksi??ka; ?Wiat w ksiq?kach zapi

sany
- lekcje biblioteczne - FB nr 2

• Tabliczka, zwój czy kodeks? - pogadanka- FB nr 2

• Ksi??ki jak drogowskaz - g?o?ne czytanie w Warsztatach Terapii Zaj?cio

wej -FB nr2

• Biblioteka na dzieci czeka - lekcje biblioteczne - FB nr 3

• Spotkanie z Anit? Wierzbieniec, autork? bloga W n0"'Y dzie?, o nowej go

dzinie, z cyklu "Rozmowy o ksi??ce" - FB nr 4

• Mi?dzynarodowy Dzie? Piel?gniarek i Po?o?nych -

wystawa
- FB nr 5
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• Ksi??ki popularne. Tak czy nie? - spotkanie z cyklu "Rozmowy o ksi??ce"
- FB nr 6

• Wycieczka przedszkolaków do biblioteki - FB nr 6

czerwiec

• Po w?osku - Zamojska Biesiada Literacka, realizowana w ramach 9 Zamoj

skiego Festiwalu Kultury "arte, cultura, musica e ... ", z udzia?em italianist

ki Dagmary Kozik i krótk? prezentacj? multimedialn? Julii WoJlner, red.

nacz. dwumiesi?cznika o W?oszech La Rivista - Ksi??nica Zamojska
• Literacki spacer zamojsk? starówk? -

plenerowe spotkanie DKK nt. twór

czo?ci poetów zwi?zanych z Zamo?ciem, m.in.: J. A. Morsztyna, B. Le

?miana, K. Wierzy?skiego, Z. Stroi?skiego, A. J. Misiury, P. Linka - Ksi??
nica Zamojska

• Ks. Jan Twardowski - cz?owiek pisz?cy wiersze -

wystawa rocznicowa -

Ksi??nica Zamojska
• Og?oszenie konkursu czytelniczego ?ycie i twórczo?? Jana Paw?a Jf -

Ksi??nica Zamojska
• Mój przyjaciel. Mój autorytet

-

wystawa pokonkursowa - OCN Ksi??nicy

Zamojskiej
• Abba Ojcze - konkurs wokalno-literacki o tematyce religijnej, adresowany

do osób z dysfunkcj? wzroku - OCN Ksi??nicy Zamojskiej
• Sobotnie spotkania z ksiq?kq - cotygodniowe zaj?cia dla dzieci w wieku

szkolnym - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Puchatkowe spotkania - cykliczne zaj?cia dla dzieci przedszkolaków -

ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Ze z?o?ci? na pewno sobie poradz? -

warsztaty biblioterapeutyczne dla kI. I

- ODM Ksi??nicy Zamojskiej
•

Statystyka dla smyka - zaj?cia edukacyjne dla dzieci - ODM Ksi??nicy

Zamojskiej, Urz?d Statystyczny w Zamo?ciu

• 70 urodziny "?wierszczyka" -

wystawa
- ODM Ksi??nicy Zamojskiej

• Kolory Roztocza - podsumowanie XV edycji regionalnego konkursu eko

logicznego oraz otwarcie wystawy pokonkursowej - ClE Ksi??nicy Za

mojskiej
• ?wi?to ?ó?wia -

warsztaty plastyczne - ClE Ksi??nicy Zamojskiej
•

Przeprowadzono remont pomieszcze? bibliotecznych i zmieniono wyposa

?enie w FB nr l

• Lato czeka -

cykliczne zaj?cia dla dzieci i m?odzie?y - FB nr l, 2, 3,1:1-,6
•

Zapraszamy. Tu czytamy; Z bajkownika czytelnika; Bajeczka dla przedszko

laka; Godzina na historyjk?; Spotkanie z bajk? - g?o?ne czytanie w przed
szkolach - FB nr 1,2,3,4,6
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• Udzia? w Bajkowej paradzie organizowanej przez Przedszkole nr 13 - FB

nr2

• Teatrzyk kamishibai - zaj?cia dla dzieci prowadzone przez Z. Pi?tkowsk?

Wolsk? w ramach projektu Uzale?nieni od czytania, dofinansowanego przez

Miasto Zamo?? - FB nr 2, 3

• Ze z?osciq na pewno sobie poradz?; Strach boi si? odwa?nych -

warsztaty

biblioterapeutyczne w ramach projektu Uzale?nieni od czytania
- ODM

Ksi??nicy Zamojskiej, FB nr 1,4, 6

• Poznajemy prac? statystyka - zaj?cia dla przedszkolaków - ODM Ksi??ni-

cy Zamojskiej, FB nr 2, Urz?d Statystyczny w Lublinie - Oddzia? Zamo??

• Wystawa obrazów Piotra Rudnika - FB nr 3

• Spotkanie z malarzem Piotrem Rudnikiem - FB nr 3

• Nowo?ci i ciekawo?ci wydawnicze -

wystawa
- FB nr 5

• Literaturafaktu - spotkanie z cyklu "Rozmowy o ksi??ce" - FB nr 6

ADAMÓW z s. w Potoczku

stycze?
• Czytelnik roku 2014 - podsumowanie gminnego konkursu czytelniczego

oraz og?oszenie nowej edycji
• Spotkanie autorskie z Sebastianem Sobowcem - pisarzem i ornitologiem

luty
• Ferie w bibliotece - zaj?cia edukacyjno-integracyjne, zaj?cia twórczego

my?lenia oraz "Jestem bezpieczny w sieci"

• Spektakl edukacyjny teatru Moralitet z Krakowa na temat przeciwdzia?ania

przemocy i agresji dla m?odzie?y z ca?ej gminy
• Og?oszenie konkursu na logo dla Biblioteki Publicznej Gminy Adamów

z siedzib? w Potoczku

marzec

• Spotkanie ze Zbigniewem Dmitroc?
- autorem bajek i ksi??ek dla dzieci

czerwiec

• Spotkanie autorskie z Edyt? Zar?bsk? - ilustratork? i bajkopisark?

GRABOWIEC

stycze?! luty
• Ferie w bibliotece - zaj?cia biblioteczne (gry, zabawy, konkursy, czytanie

i ilustrowanie tekstów literackich, warsztaty plastyczne, kulinarne, wyjazd
na lodowisko i do kina w Zamo?ciu, na zako?czenie bal z Miko?ajem)

• Zimowo w naszej bibliotece -

wystawa
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marzec

• Tydzie? z Internetem - dla uczestników zaj?? Zawodowe seljie oraz cykl

spotka? dla m?odzie?y licealnej po?wi?conych ró?nym zawodom i kompe

tencjom cyfrowym niezb?dnym w pracy

kwiecie?

• Obchody ?wiatowego Dnia Ksi??ki i Praw Autorskich

• Konkurs wiedzy o papie?u Janie Pawle II w ramach ogólnopolskich obcho-

dów Roku Jana Paw?a II

• Spotkanie z Sebastianem Sobowcem - pisarzem i ornitologiem

maj/czerwiec
• Obchody Tygodnia Bibliotek - przedszkolaki w Bibliotece, rozstrzygni?cie

konkursów: Czytelnik Roku 2014 i Konkursu wiedzy o Janie Pawle II

• Cykl spotka? bibliotecznych po?wi?conych twórczo?ci Juliana Tuwima

KOMARÓW-OSADA

stycze?.
• IV Gminny Przegl?d Kol?d i Pastoralek - SOK i Biblioteka

• XXlJl Fina? Wielkiej Orkiestry ?Wi?tecznej Pomocy. ?Wiate?ko do nieba -

SOK i Biblioteka oraz FB Zubowice

• XVII Gminny Przegl?d Zespo?ów Kol?dniczych - SOK i Biblioteka

marzec

• Gminny Dzie? Kobiet - SOK i Biblioteka

• Xl przegl?d Teatrów Dzieci?cych i M?odzie?owych -

Zamojskie premiery
Teatralne - SOK i Biblioteka

maj
• ?wi?to 3 Maja - gminne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

- SOK i Biblioteka

•

Ogólnopolska akcja Cala Polska Biega - impreza rekreacyjno-sportowa -

SOK i Biblioteka

• Dzie? Matki -

uroczysto?? gminna - SOK i Biblioteka

KRASNOBRÓD

stycze?/luty
•

Misja Biblioteka -

gra biblioteczna aktywizuj?ca czytelników (listopad -

luty); impreza fina?owa w lutym - MGBP
I

• Ferie w bibliotece - cykl zaj?? dla dzieci; w programie m.in.: Nakr?? si?
w bibliotece - nagranie bibliotecznego wideoklipu - MGBP

• 50-lecie koronacji Obrazu Matki Boskiej Krasnobrodzkiej -

zbierzmy wspo

mnienia -

og?oszenie konkursu plastycznego i fotograficznego - MG BP
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marzec

• Tydzie? z Internetem -

warsztaty dla m?odzie?y Jak zrobi? idealne seLjie -

MGBP

• Zaj?cia latarnicze - kurs obs?ugi komputera i Internetu dla osób doros?ych
MGBP

• Spotkania z przedszkolakami - cykl zaj?? bibliotecznych w przedszkolu lub

w bibliotece - MG BP

• Mistrz Pi?knego Czytania - konkurs z okazji obchodów ?wiatowego Dnia

Poezji ph. Poezjajak wiosna radosna - MGBP

• Siewca s?owa pisanego
- og?oszenie nowej gry bibliotecznej - MGBP

kwiecie?/maj
• Ma?y Mistrz Czytania

- gminny konkurs pi?knego czytania dla dzieci -

MGBP

• Z my?l? o mamie -

warsztaty plastyczne
- MGBP, FB Hutki

• You can sing- gminny konkurs piosenki angielskiej - MGBP

czerwiec

• Cala Polska czyta w bibliotekach - cykl bibliotecznych spotka? przedszko
laków z przedstawicielami ró?nych zawodów - MGBP

• Letni konkurs na najlepszego czytelnika lata (czerwiec - sierpie?) - MGBP,
FB Hutki

• Matka Bo?a w rze?bie i p?askorze?bie na Zamojszczy?nie w obiektywie Aliny

Sloty -

wystawa fotografii w siedzibie Informacji Turystycznej. Podczas

wernisa?u podsumowanie konkursu 50-lecie koronacji Obrazu Matki Bo

skiej Krasnobrodzkiej - zbierzmy wspomnienia
- MGBP

?ABUNIE

stycze?
• ?wi?ta Rodzina - okoliczno?ciowa wystawa figurek gipsowych
• 152 rocznica powstania styczniowego

-

wystawa
• Malowanie kol?d -

wystawa prac plastycznych

luty
• Jan Jakub Zamoyski - sesja z okazji jubileuszu 225-lecia ?mierci fundatora

pa?acu w ?abuniach

• Horror na uboczu Roztocza; 4 kroki do Nobla -

warsztaty literackie dla

m?odzie?y
• Foto ?owca -

polowanie z aparatem
-

warsztaty fotograficzne
• Szukamy gminnego basnicznawcy

- quiz dla dzieci

• Tradycyjnie o ?wi?tach -

wystawa pokonkursowa
• Fotopasja -

wystawa fotografii Bogus?awa Pupca
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marzec

• Pisanki -

wystawa okoliczno?ciowa

• Nie bo rak - konkurs literacki i wystawa pokonkursowa

kwiecie?

• Jan Pawe? 11 - lO rocznica ?mierci oraz Zbrodnia katy?ska -

wystawy
rocznicowe

• ?Wiatowy Dzie? Ksi??ki i Praw Autorskich - obchody gminne

maj
• 224 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

-

wystawa
• Skradzione m?dro?ci - spektakl teatru Maska z Krakowa dla dzieci

• S?odko jest mieszka? w ?abuniach -

wystawa pokonkursowa
• Zg?oszono 9 wydawnictw GBP w ?abuniach do wojewódzkiego konkursu

Ksi??ka Roku 2014. Prezentowane by?y na wystawie podczas Lubelskich

Targów Ksi??ki

czerwiec

• Ods?oni?cie tablicy pami?tkowej po?wi?conej W?adys?awowi S?upskiemu -

nauczycielowi z Majdanu Ruszowskiego, zamordowanemu w 1942 r. w ob

ozie w Dachau

• Biblioteka przygotowa?a i wyda?a w I pó?roczu 5 wydawnictw w ??cznym
nak?adzie 340 egz.

MI?CZYN

stycze?/luty
• Weso?e i ciekawe ferie w bibliotece - zaj?cia biblioteczne dla dzieci

• Cykliczne g?o?ne czytanie bajek w bibliotece

• Wystawki i has?a z okazji rocznic literackich i historycznych

marzec

• ?eby ?mia?y si? pisanki ...

- zdobienie pisanek -

warsztaty dla doros?ych

NIELlSZ

stycze?/luty
• Ma?e wa?ne ksi??eczki - zaj?cia biblioteczne dla przedszkolaków
• Ferie w bibliotece - zaj?cia plastyczne, kalambury, gry planszowe, quiz nt.

uzale?nie?

•

Wypisy z ?eromskiego - lubelska wystawa objazdowa

czerwiec

• Galeria Przesz?o?ci Gminy Nielisz - w bazie opublikowano 332 zdj?cia w

wersji cyfrowej.
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RADECZNICA

luty
• .Spotkanie z poetk? Henrykq Stadnickq - dla seniorów

maj
• Gmina Radecznica w ?wietle materia?ów archiwalnych -

promocja ksi??ki

Reginy Smoter Grzeszkiewicz

• Wypisy z ?eromskiego - okoliczno?ciowa wystawa objazdowa

czerwiec

• Promocja tomików lokalnych poetek Janiny G?sior i Heleny Sobczak

MOKRE (BPG ZAMO??)

stycze?
• spotkanie DKK, dyskusja nad ksi??k? Wolne Remigiusza Grzeli oraz wy

stawa po?wi?cona Henrykowi Sienkiewiczowi - BPG

• Cala Polska czyta dzieciom - ca?oroczny cykl spotka? czytelniczych dla

dzieci - filie gminy Zamo??

• Dzie? Babci i Dziadka - FB Sitaniec we wspó?pracy ze szko?? i KGW

luty
• Ferie w bibliotece - ró?norodne zaj?cia dla dzieci w bibliotece gminnej

oraz, wg odr?bnych harmonogramów, we wszystkich filiach. Uroczyste

podsumowanie ferii 13 lutego w bibliotece gminnej - BPG i filie

• Anio?y, anio?ki, anio?eczki - podsumowanie IX edycji konkursu plastyczne

go i wystawa pokonkursowa
- BPG

• Spotkanie autorskie z Gra?yn? Jeromin-Ga?uszk? - spotkanie DKK - FB

Mokre

marzec

• IV Otwarte Dni Biblioteki - blok zaj?? w BPG Zamo?? dla dzieci i m?odzie

?y z Zespo?u Szkó? w P?oskiem - BPG

• Konkurs kaligraficzny - gminne eliminacje do konkursu organizowanego
przez bibliotek? partnersk? w Zwierzy?cu oraz udzia? zwyci?zców w finale

-BPG

• Tablety w Twojej bibliotece - biblioteka w ramach projektu pozyska?a od

Fundacji Rozwoju Spo?ecze?stwa Informacyjnego 3 tablety i pakiet eduka

cyjny do wykorzystania w dzia?alno?ci bibliotecznej i promocyjnej - BPG

• Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Dmitroc? - FB Wysokie
• Spotkanie autorskie z Gra?yn? Jeromin-Ga?uszk? w ramach DKK - BPG

• Dzie? bezpiecznego internetu w bibliotece - zaj?cia dla dzieci w ramach

ogólnoeuropejskich obchodów Tygodnia z Internetem - FB Wysokie
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kwiecie?

• IX Edycja konkursu recytatorskiego o Laur Najlepszego Recytatora Gminy
Zamo??-BPG

• Spotkanie autorskie z Filipem Springerem i dyskusja nt. ksi??ki Miedzian

ka. Historia znikania oraz ksi??ek po?wi?conych architekturze - BPG

mqj
• Ifl Noc bibliotek - wydarzenie w programie obchodów Tygodnia Bibliotek,

m.in.: spotkanie z podró?nikiem Sewerynem B?asiakiem, wyst?p zespo?u
Echo Lipska oraz gminne obchody Dnia Bibliotekarza - BPG

• Poezjq malowane - rozstrzygni?cie VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu

Plastycznego i wystawa pokonkursowa
- BPG

• Bajka dla najm?odszych - interaktywna lekcja biblioteczna i zaj?cia krea

tywne z wykorzystaniem tabletów bibliotecznych - BPG

•

Poezja i bajka s?owem i p?dzlem malowana - VIII fina? konkursu plastycz

nego realizowanego pod patronatem Wójta Gminy Zamo?? - BPG

• Jan D?ugosz - historyk, kronikarz, dyplomata - konkurs czytelniczy dla

dzieci z klas V i VI Szko?y Podstawowej - FB Kalinowice

• Pasowanie uczniów kI. r Szko?y Podstawowej w Lipsku na czytelników -

FB Lipsko
•

Czego uczy biblioteka, w czym pomaga, o czym informuje - spotkanie
uczniów kI. I w bibliotece i pasowanie na czytelników - FB Zawada

czerwiec

Ogólnopolski Tydzie? Czytania Dzieciom - zaj?cia czytelnicze dla dzieci -

FB Kalinowice, Lipsko, P?oskie, Wysokie, Zawada, ?danów

•

Cala Polska czyta dzieciom, nasza biblioteka te? - parada bajkowa dla

przedszkolaków i spotkanie czytelnicze z przedstawicielami samorz?du Ka

linowic - FB Kalinowice

•

Pasowanie uczniów kl. l na czytelników -

uroczysto?? przyj?cia dzieci ze

Szko?y w Mokrem w poczet czytelników BPG Zamo??

•

Spotkanie autorskie z poetk? Mari? Du?awsk? w Szkole Podstawowej
w Pniówku oraz podsumowanie konkursu czytelniczego Jan D?ugosz - hi

storyk, kronikarz, dyplomata - FB Kalinowice

•

SITNO

stycze?
• JJI Koncert Kol?d i podsumowanie gminnego konkursu dla m?ddzie?y

szkolnej Najladniejsza szopka bo?onarodzeniowa - Centrum Kultury z Bi

bliotek?, Stowarzyszenie Inicjatyw Spo?ecznych
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• Dzie? Babci i Dziadka - wyjazd integracyjny na koncert do Lublina -

CKzB

luty/marzec
• Ferie w bibliotece - zaj?cia integracyjne - CKzB, FB Cze?niki

• Cykl 8 szkole? komputerowych dla seniorów - CKzB

• Dzie? Kobiet -

gminne obchody ?wi?ta - CKzB

kwiecie?/maj
• Gmina Sitno jest pi?kna

- og?oszenie konkursu ekologicznego dla dzieci

i m?odzie?y - CKzB

• Obchody ?wiatowego Dnid Ksi??ki i Praw Autorskich w Bibliotece - CKzB

• Noc w bibliotece - udzia? biblioteki w ogólnopolskiej akcji - CKzB

czerwiec

• Dzie? Dziecka - impreza integracyjna dla dzieci - CKzB

• Piknik rodzinny w Jaros?awcu, fina? konkursów G/nina Sitno jest pi?kna
oraz Najaktywniejszy Czytelnik Roku - CKzB

SKIERBIESZÓW

stycze?
• Dzie? Babci i Dziadka - integracyjna impreza okoliczno?ciowa

• Kot w butach - konkurs plastyczny
• Plastusiowo - zaj?cia czytelniczo-plastyczne dla dzieci

luty
• Ferie 2015 - ró?norodne zaj?cia podczas ferii zimowych
• Ksi??ka uczy, ksi??ka bawi, ksi??ka zaciekawi - zaj?cia czytelnicze dla

najrn?odszych
• Zaj?cia biblioteczne dla dzieci - lekcje, wycieczki do biblioteki, konkursy

dla najm?odszych we wspó?pracy z miejscow? Szko?? w roku szkolnym

marzec

• 18-godzinny cykl szkole? z zakresu obs?ugi komputera j Internetu Warszta-

ty komputerowe dla osób 50+

• Mistrz ortografii 2015 - konkurs ortograficzny dla uczniów klas VI

kwiecie?

• Dzikie zwierz?ta obok cz?owieka - spotkanie autorskie z Sebastianem So

bowcem

maj
• Parnietamy o Dniu Mamy

- turniej dla mam i dzieci

• Mistrz Pi?knego Czytania - V edycja konkursu gminnego
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czerwiec

• Dzie? Dziecka - turniej sportowy
- GBP, Szko?a Podstawowa w Sulmicach

• G?o?ne czytanie pod chmurk? - dla przedszkolaków w D?bowcu
• Dzie? bibliotekarza na weso?o - spotkanie integracyjne i ognisko
• Rozstrzygni?cie konkursu na najbardziej rozczytan? klas?

STARY ZAMO??

stycze?/luty
• Kol?dowanie z zespo?em ?piewaczym Udryczanki z udzia?em dzieci i m?o

dzie?y z Udrycz - GBP

• Dzie? Babci i Dziadka - integracyjna impreza okoliczno?ciowa - FB

Udrycze
• Zimowisko podczas ferii dla dzieci z terenu gminy we wspó?pracy z GOK

-GBP

VII Halowy Turniej Pi?ki No?nej o Puchar Wójta Gminy Stary Zamo?? - GBP•

marzec

Konkurs wiedzy po?arniczej
-

etap gminny
- GBP•

Dzie? Kobiet - gminne ?wi?to dla pa? z zespo?ów ?piewaczych i KGW -

GBP

•

Tworzymy etno-bi?uteri? -

warsztaty plastyczne - GBP•

Dzie? Wiosny - przygotowanie i topienie Marzanny - FB i Szko?a Podsta

wowa w Udryczach

•

Konkurs na najladniejsz? kartk? wielkanocn? - FB Udrycze
•

kwiecie?
• Malowanie ikon -

warsztaty plastyczne dla doros?ych - GBP

•

Czyste powietrze wokó? nas - wspó?udzia? w realizacji programu przed

szkolnej edukacji antynikotynowej - FB Udrycze

maj/czerwiec
• Gminne obchody 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dnia Stra

?aka i 90 rocznicy powstania OSP w Chomeciskacn Du?ych - GBP

•

Spotkanie czytelnicze w Szkole Podstawowej w Krasnem - GBP

•

Edukacja przeciwpo?arowa dla dzieci - spotkanie ze stra?akiem - FB

Udrycze
•

Rajd rowerowy po okolicy - wydarzenie integracyjne - GBP

•

Egipska Noc w Bibliotece - dla dzieci i m?odzie?y - GBP

•

Majówka dla dzieci - FB Udrycze
• Malowanie anio?ów -

warsztaty plastyczne dla doros?ych - GBP

• Dzie? Dziecka - impreza integracyjna o zasi?gu gminnym - GBP
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• Dzie? Rodziny - impreza integracyjna w Udryczach (monta? s?owno

muzyczny w wykonaniu dzieci kI. 0-111)

SULÓW

stycze?/luty
• Dzie? Babci i Dziadka - konkurs plastyczny

- FB S?siadka
• Karnawa?owy zawrót g?o-wy

- zaj?cia biblioteczne dla dzieci - FB S?siadka
• Moja ulubiona posta? bajkowa

- konkurs plastyczny
- FB Michalów

• Ferie 2015 - codzienne zaj?cia biblioteczne dla dzieci - GBP i filie

marzec

• Potrawy wielkanocne innych narodów - FB S?siadka
• Spotkanie autorskie z Sebastianem Sobowcem, ornitologiem, pisarzem -

GBP

kwiecie?

• Obchody ?wiatowego Dnia Ksi??ki i Praw Autorskich -

zalety czytania

ksi??ek - FB S?siadka

maj
• Wiosna w mojej miejscowo?ci

- konkurs plastyczny
- FB Michalów

• Tydzie? Bibliotek - spotkania m?odych czytelników w bibliotece - FB Mi

cha?ów

czerwiec

• Dzie? Dziecka w Bibliotece - GBP

• Wypisy z ?eromskiego - ekspozycja wystawy objazdowej przygotowanej

przez WBP im. H. ?opaci?skiego w Lublinie - GBP

SZCZEBRZESZYN

stycze?
• Cala Polska czyta dzieciom - g?o?ne czytanie ksi??ek przedszkolakom raz

w miesi?cu przez ca?y rok

• Dyskusyjne Kolo Przyjació? Ksiq?ki
- comiesi?czne spotkania dyskusyjne

• Czytaj, Pamietaj, Pisz, Fotografia, Photoshop 123 - kursy e-learningowe

dost?pne dla czytelników biblioteki

• K?cik nowo?ci ksi??kowych - na ?amach Chrz?szcza i na stronie interneto

wej miasta

kwiecie?/maj
• Wypisy z ?eromskiego -

wystawa objazdowa przygotowana przez WBP im.

H. ?opaci?skiego w Lublinie
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Wiosenny Kiermasz Ksi??ki z okazji obchodów ?wiatowego Dnia Ksi??ki
i Praw Autorskich

•

Jan Pawe? Jl -

Papie? bliski dzieciom - konkurs plastyczny w ramach ob

chodów Roku Papie?a Jana Paw?a II

•

czerwiec

•

Wypo?yczalnia odtwarzaczy cyfrowej ksi??ki mówionej dla osób niewido

mych i s?abo widz?cych - przyst?pienie MGBP do programu Stowarzysze
nia Larix

ZWIERZYNIEC

stycze?/luty
•

Cykl szkole? z zakresu obs?ugi komputera i Internetu dla pocz?tkuj?cych
i zaawansowanych Warsztaty komputerowe dla osób 50+-

• Dzie? J?zyka Ojczystego - zaj?cia animacyjne dla dzieci

•

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki

marzec

• No to si? popisz -IV edycja konkursu kaligraficznego
•

Spotkanie autorskie z Ann? Janko, autork? ksi??ki Ma?a zag?ada o pacyfi-

kacji podzwierzynieckiej wsi Sochy
•

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki

kwiecie?
• Parada Postaci Literackich - z okazji obchodów ?Wiatowego Dnia Ksi??ki

i Praw Autorskich.

•

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki

maj / czerwiec

•

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki

Anna Kalniuk, Danuta Zwoli?ska, Ksi??nica Zamojska

---------+<>+---------
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Narodowe Czytanie w Grabowcu

Narodowe Czytanie w ?abuniach
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