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I ci] Z ?YCIA BIBLIOTEK

Dzia?alno?? Ksi??nicy Zamojskiej
im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu w 2016 r.

Sie? biblioteczna

Ksi??nica Zamojska jest instytucj? kultury, pe?ni?c? zadania biblioteki pu

blicznej - miejskiej i powiatowej. Organizatorem biblioteki jest Miasto Zamo??,

funkcje powiatowe wype?nia?a na podstawie Porozumienia nr 3/20/6 z dnia

26 kwietnia 20/6 r., zawartego pomi?dzy Miastem Zamo?? a Powiatem Zamoj
skim oraz Umowy nr 6/4/20/6 zawartej w dniu 5 maja 2016 r., pomi?dzy Mia

stem Zamo?? a Ksi??nic? Zamojsk?.
Podstawowa sie? biblioteczna (Biblioteka G?ówna oraz 6 bibliotek filialnych)

pozosta?a na niezmienionym poziomie w stosunku do roku poprzedniego. Dodat

kowo funkcjonowa?y 4 punkty biblioteczne usytuowane w nast?puj?cych rejo
nach: Nowe Miasto i Karolówka - 2 punkty obs?uguj?ce ?rodowisko osób z nie

pe?nosprawno?ci?, osiedle Zamczysko i osiedle Energetyk - 2 punkty dla ogólu
mieszka?ców.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wprowadzono zmiany w strukturze organizacyjnej
Ksi??nicy Zamojskiej: po??czono Czytelni? G?ówn? i Czytelni? Czasopism w Czy

telni? Ksi??ek i Czasopism, 'a w jej struktur? w??czono wyodr?bniony dotychczas

Zamojski O?rodek Informacji Europejskiej. Dzia? Automatyzacji i Przetwarzania

Danych z podleg?? mu Pracowni? Digitalizacji zosta? przekszta?cony w Samo

dzielne Stanowisko ds. Informatyzacji, Pracownia Digitalizacji sta?a si? samo

dzieln? komórk?. Likwidacji uleg?o Samodzielne Stanowisko ds. Ksi?gozbioru

Klemensowskiego, a jego zadania przekazane zosta?y do Dzia?u Informacji Bi

bliografii i Wiedzy o Regionie.

Baza lokalowa, modernizacje i zmiany infrastrukturalne

Rok 2016 nie przyniós? zmian lokalowych. Ogólna powierzchnia wszystkich
bibliotek wynosi ??cznie 2 511 m2• Biblioteka G?ówna (budynek przy ul. Kamien

nej 20, biblioteka u?ytkuje 2 000 m2) posiada najlepsze warunki lokalowe. Bi

blioteki filialne usytuowane s? w lokalach u?ytkowanych na zasadzie najmu.

??czna powierzchnia biblioteczna placówek filialnych wynosi 511 m2•

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono prace remontowe w trzech fi

liach bibliotecznych. W FB nr I doko?czono roboty remontowe zapocz?tkowane
w 20 I 5 r. i przerwane z powodu braku ?rodków finansowych - remontowano

czytelni? oraz pomieszczenie magazynowe (wymieniono pod?ogi, glazur? oraz

pomalowano ?ciany, sufity i grzejniki). Zakres prac w FB nr 3 obj?l wymian?
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pod?óg, drzwi wej?ciowych, rozbiórk? ?cianki dzia?owej, wymian? osprz?tu elek

trycznego i malowanie pomieszcze?. Modernizacja lokalu bibliotecznego FB nr 6

obj??a natomiast wymian? pod?óg w czytelni i wypo?yczalni, malowanie wszyst
kich pomieszcze?, remont sanitariatu (wymiana glazury i terakoty, armatury ?a

zienkowej), malowanie drzwi, futryn, grzejników i balustrad. ??czny koszt prac

remontowych w bibliotekach filialnych wyniós? 51 689,74 z?.

W Bibliotece G?ównej przeprowadzono prace remontowo-naprawcze w Czy

telni, Pracowni Introligatorskiej, pomieszczeniach magazynowych oraz socjal

nym Wypo?yczalni (osuszenie i malowanie ?cian w Pracowni Introligatorskiej
i pomieszczeniu socjalnym Wypo?yczalni, wymiana grzejników w Czytelni, wy

miana pod?ogi w pomieszczeniu socjalnym Wypo?yczalni). Ponadto pomalo
wano ?ciany w pomieszczeniach Oddzia?u dla Dzieci i M?odzie?y, maszynowni

d?wigu, szatni i klatek schodowych, a tak?e naprawiono drzwi wej?ciowe do

obiektu i wstawiono nowy próg. ??czny koszt prac remontowych przeprowadzo

nych w lokalu BG wyniós? 24597,45 z?.

W zwi?zku ze zmian? lokalizacji Centrum Informacji Ekologicznej zbiory
i sprz?t biblioteczny tego dzia?u zosta?y przeniesione do pomieszcze? Mediateki,
a pomieszczenie dotychczas zajmowane uporz?dkowano i uprz?tni?to. W roku

sprawozdawczym mia?a równie? miejsce kasacja i fizyczna likwidacja zu?ytego

sprz?tu bibliotecznego.

Zbiory biblioteczne i ich uzupe?nianie, tworzenie zasobów cyfrowych

Zbiory bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej liczy?y na koniec 2016 r. ogó?em
264701 jednostek inwentarzowych, tj. 247 463 woJ. ksi??ek i czasopism opraw

nych oraz 17238 jedno zbiorów specjalnych. Z ogólnej liczby wszystkich zaso

bów 85 037 jedno (s? to wy??cznie zbiory ksi??kowe) znajduje si? na inwentarzu

bibliotek filialnych.
W ci?gu roku do zbiorów przyby?o ogólem 6 781 (o I 467 mniej ni? w 2015 r.)

jedno nowych zbiorów, w tym 6 043 (o l 259 mniej ni? w 2015 r.) ksi??ek i cza

sopism oprawnych i 738 jedno zbiorów specjalnych (o 208 mniej ni? w 2015 r.).
Warto?? nabytków wynosi?a ogó?em 147428 z?, w tym ksi??ek i czasopism

oprawnych 142 256 z? oraz 5 172 z? zbiorów specjalnych.
Ze zbiorów bibliotecznych usuni?to ogólem w ca?ej sieci bibliotek Ksi??nicy

Zamojskiej 5 480 jedn., tj. 5315 woJ. ksi??ek oraz 165 jedno zbiorów specjalnych.

Selekcja by?a wi?ksza ni? w roku poprzednim o 1 758 jedno By?y to zarówno

zbiory przestarza?e i nieczytane, wieloegzemplarzowe i zniszczone. Ubytkowa
niem obj?to równie? zbiory zagubione przez czytelników.
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x

wptywy w ci?gu roku ubytki w ci?gu roku stan na koniec 2016 r.

w tym w w tym w

ogó- ksi??ki tym ogó- ksi??ki tym
w tym w tym

ogóle m ksi??ki zb.
I lem i cz. zb. lem i cz. zb.

a opr. specj. opr. specj.
i cz. opr. specj.?

BG 4251 3513 738 3931 3768 163 179664 162426 17238

FB nr 1 362 362 - 116 116 - 14340 14340 -

FB nr 2 295 295 - 70 70 - 15601 15601 -

FB nr 3 558 558 - 732 730 2 16582 16582 -

FB nr4 396 396 - 455 455 - 15059 15059 -

FB nr 5 403 403 - 67 67 - 9830 9830 -

FB nr 6 516 516 - 109 109 - 13 625 13 625 -

Razem 6781 6043 738 5480 5315 165 264701 247463 17238

wtym
2530 2530 1549 1547 2 85037 85037

filie
- -

W drodze zakupu zasoby powi?kszy?y si? o 4470 jedno inwentarzowych no

wych zbiorów, tj. 4 222 wol. druków zwartych oraz 248 jedno zbiorów specjalnych.

•

w tym ksi??ek
Prenumerata

w

ogó?em
w tym

czasopism
i cz. opr. zb. specjalnych

(w egz.)
a?

BG 2786 2538 248 59

FB nr 1 271 271 - 3

FB nr 2 230 230 - 3

FB nr 3 312 312 - 4

FB nr 4 328 328 - 4

FB nr 5 231 231 - 4

FB nr 6 312 312 - 4

Razem 4470 4222 248 81

w tym filie 1684 1684 - 22

w porów. z +647 +514 +133 -17

2015 r. (+16,9%) (+13,9%) (+115,7%) (-17,3%)

W porównaniu z 20 15 rokiem zakup zbiorów zwi?kszy? si? o 647 jedn., w tym

zakup ksi??ek i czasopism oprawnych o 514 wol. (13,9%), a zbiorów specjalnych
o 133jedn. (115,7%).
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Wska?nik zakupu zbiorów wynosi 6,9 (5,9 w 2015 r.) jedno na 100 mieszka?

ców, a dla samych zbiorów ksi??kowych 6,5 wol. (5,7 w 2015 r.).

Wydatki na uzupe?nianie zbiorów wynios?y ogó?em 102859,73 z? (ksi??ki
i czasopisma oprawne

- 98733,70 z?, zbiory specjalne - 4 126,03 z?) i by?y
o 16 506,88 z? wi?ksze ni? w 2015 r. ?rodki finansowe na zakup zbiorów biblio

tecznych pochodzi?y z nast?puj?cych ?róde?:

- ?rodki w?asne biblioteki 22 089,20 z? (6 003,33 z? w 2015 r.),
- dotacja celowa Miasta Zamo?? 20 000 z? (20 024,38 z? w 2015 r.),
- ?rodki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) 56 812 z?

(57059,40 z? w 2015 r.),
- inne ?ród?a (Miejski Program Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholo

wych, Wojewódzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej, PGE) -

3958,53 z? (3 265,74 w2015 r.).
?rednia cena zakupionych zbiorów wynios?a 23,0 I z?, a samych zbiorów ksi??

kowych 23,40 z? (22,60 z? w 2015 r.).
W strukturze zakupionych zbiorów najwi?kszy odsetek zajmuje literatura

pi?kna dla doroslych (64,5%), nast?pnie literatura niebeletrystyczna (23, I %), a

literatura pi?kna dla dzieci to 12,4%. Niskie zakupy literatury dzieci?co-m?odzie

?owej s? wynikiem dobrego stanu tej literatury, sukcesywnie uzupe?nianej w la

tach 2012-2014 jako wymóg konieczny ministerialnej dotacji celowej.
Ponadto do zbiorów bibliotecznych w okresie sprawozdawczym pozyskano,

poza zakupem, 2311 jedno zbiorów, z czego 1 789 stanowi? dary, a 522 jedno

zosta?y pozyskane poprzez wymian? i inny sposób nabycia. Warto?? tych nabyt
ków wynosi 44 568 z?.

Ksi??nica Zamojska posiada w swoich zasobach nast?puj?ce kolekcje:
- Ksi?gozbiór klemensowski rodziny Zamoyskich (12 365 jednostek, tj. 8281 ty

tu?ów w formie depozytu). W 2016 roku na 88 jednostkach (od nr 12287 do

12365) uzupe?niono piecz?cie i numery inwentarzowe, 441 publikacji poddano

dalszej cyfryzacji, a w ksi?gach inwentarzowych zaznaczono wszystkie doku

menty, które posiadaj? swoje kopie cyfrowe,
- kolekcja tzw. "S" - zbiór licz?cy ok. 3 000 ksi??ek XJX i XX-wiecznych wy

danych do 1950 roku,
- Ksi?gozbiór Micha?a Bojarczuka -42 I dzie? tre?ci ogólnej, literatury pi?knej i po

pularnonaukowej oraz o charakterze regionalnym z prze?omu XIX i XX wieku,
- Wiklinowy zakqtek - literatura dzieci?ca wydana w I. 40. i 50. XX wieku zgro

madzona w Oddziale dla Dzieci i M?odzie?y (103 woL),
- Kolekcja Wojciecha Bialasiewicza -

nowy, pozyskany w 2016 r., zbiór licz?cy
2222 jednostki (na koniec 20 J 6 r. wprowadzono do inwentarza biblioteki 197

jedn.). S? to zarówno wydawnictwa zwarte (I 510 wol.) jak te? czasopisma (712

egz.) - publikacje historyczne, dotycz?ce polonii ameryka?skiej oraz literatura
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beletrystyczna opatrzona licznymi, autorskimi dedykacjami. W darowanym ksi?

gozbiorze s? tak?e publikacje, których autorem jest sam darczy?ca, a przedmio
tem ich tre?ci s? m.in. wydarzenia historyczne na Zamojszczy?nie.

Biblioteki gromadz? czasopisma i pras? bie??c?. Pozyskiwane s? one drog?

prenumeraty orazjako dary. Stan prenumeraty wynosi? ogó?em 68 tytu?ów w 81 egz.

(84 ty t. w 98 egz. w 2015 r.). W?ród prenumerowanej prasy 6 tytu?ów (7 egz.)

stanowi? czasopisma dla dzieci i m?odzie?y. Ogó?em na zakup prasy wydatko
wano kwot? 18 070, D. o I 223 z? mniej ni? w roku poprzednim. Poza prenume

rat? biblioteki pozyska?y w darze ogó?em 56 tytu?ów czasopism, z czego 43 to

periodyki o charakterze regionalnym.

Systematycznie rozbudowywane s? zasoby cyfrowe. W okresie sprawozdaw

czym w Bibliotece Cyfrowej Ksi??nicy Zamojskiej (BCKZ) zamieszczono 866 do

kumentów (156691 skanów), w tym 54 publikacje pochodz?ce z Ksi?gozbioru

Podominika?skiego z Krasnobrodu. W ogólnej liczbie zdigitalizowanych doku

mentów znajduje si? 259 publikacji, których skany zosta?y wykonane w latach

2009-2012. S? to dokumenty regionalne, m.in. czasopisma Ziemia Zamojska,
Teka Zamojska, Kronika Powiatu Zamojskiego. Stan wszystkich zasobów biblio

teki cyfrowej wynosi na dzie? 31 grudnia 2016 roku l 934 publikacje, tj. 760 931

skanów.

Ponadto mikrofilmowaniu poddano 901 dokumentów cyfrowych (560929

skanów), które stanowi? 531 jedno mikrofilmów oraz przygotowano rejestr dla

250 mikrofilmów.

Stan czytelnictwa
Biblioteki Ksi??nicy Zamojskiej zarejestrowa?y ??cznie 13007 czytelników,

tj. o 898 (-6,5%) mniej ni? w 2015 r. Najwi?cej czytelników uby?o w Bibliotece

G?ównej, gdzie zanotowano ich o 726 (-8,8%) mniej ni? rok wcze?niej. W filiach

bibliotecznych liczba czytelników równie? spad?a ogó?em o 172, D. -3, l % w po

równaniu z 2015 r. Dodatni wska?nik w liczbie rejestrowanych czytelników za

notowa?a tylko 1 placówka biblioteczna - Filia nr 1.

Czytelnicy stanowi? 20, l % ogó?u mieszka?ców miasta, co wskazuje na spa

dek rozczytania spo?ecze?stwa o 1,3% w porównaniu do 2015 roku.

Pog??bia si? notowany od kilku lat spadek czytelnictwa dzieci?cego. W grupie
dzieci i m?odzie?y do 15 roku ?ycia biblioteki zanotowa?y najwi?kszy spadek
liczby czytelników, których zarejestrowano 1 828, tj. o 106 (- 28,4%) mniej ni?

przed rokiem. Uby?o równie? czytelników w grupie 20-24 lata o 354, co stanowi

22,8% mniej ni? w 2015 roku, w grupie 16-19 lat- o 168 (13,6% mniej), a tak?e

w wieku 25-44 lata (o 307, tj. 6,5%). Niemacznie uby?o równie? czytelników
w grupie 45-60 lat - o 98 (3,4%). Wzros?a natomiast (podobnie jak w ostatnich

latach) liczba czytelników powy?ej 60 roku ?ycia: zarejestrowano ich o 8,3%

(+ 135) wi?cej ni? przed rokiem.
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Ubywanie m?odego czytelnika (w tym m?odzie?y studenckiej) oraz przyby
wanie czytelników - seniorów w?ród czytaj?cej publiczno?ci zamojskich biblio

tekjest zjawiskiem wyra?nie zauwa?alnym od kilku lat. Ma to swoje odzwiercie

dlenie w sytuacji demograficznej ?rodowiska, w którym dzia?a biblioteka. Dodat

kowo, powodem zmniejszaj?cej si? liczby czytelników (zw?aszcza w?ród osób

m?odych) jest widoczny brak nawyku czytania oraz zapotrzebowanie na szybk?

informacj?, zazwyczaj dost?pn? w sieci, któr? mo?na ?atwo edytowa? i przetwo

rzy?, ale niestety - nie zawsze wiarygodn? i rzeteln?.
W roku sprawozdawczym udost?pniono ogó?em 295 353 jednostki wszyst

kich zbiorów, tj. o 16491 (-5,3)% mniej ni? zarejestrowano na dzie? 31 grudnia
2015 roku.

Na zewn?trz biblioteki udost?pni?y 263 413 jednostek zbiorów, tj. o II 828

mniej ni? w 2015 r. Z ogólnej liczby "wypo?ycze? na zewn?trz" 253 025

(o 10 149 mniej) stanowi? wypo?yczenia ksi??ek. Najbardziej spad?y wypo?y
czenia zbiorów audiowizualnych (-4,6 %) w stosunku do roku poprzedniego,
w tym wypo?yczenia audiobooków (-13,1%). Spadek rejestrowanych wypo?y
cze? audiobooków nie ?wiadczy o mniejszym zainteresowaniu czytelników, ale

o zamianie no?ników (pojemno?? jednej p?ytki jako jednostki ewidencyjnej wy

po?yczenia jest wi?ksza od pojemno?ci kasety analogowej).
W 2016 roku spad?a równie? liczba zbiorów wypo?yczanych prezencyjnie, tj.

"na miejscu" w czytelniach i k?cikach czytelniczych. Zarejestrowano ich ogó?em
31 940, tj. 04663 mniej ni?.na koniec 2015 roku.

W ramach 23 wypo?ycze? mi?dzybibliotecznych udost?pniono 13 wol. ksi??ek,
9 artykulów z czasopism i l rozdzia? z wydawnictwa zwartego.

Wyniki czytelrticze w 2016 r. ilustruj? Tabele nr 1-4.

Wska?nik wypo?ycze? ogó?em na 100 mieszka?ców wyniós? 456,2 jedno

(w 2015 r. -479,4; 2014 -497,8; 2013 -498,3; 2012 - 509,5), w tym wska?nik

wypo?ycze? ksi??ek 407,6 wol. (420,2 wol. w 2015). Aktywno?? czytelnicza

(liczba wypo?ycze? ksi??ek "na zewn?trz" przypadaj?ca na 1 czytelnika) wynosi

18,2 woJ. ijest o 0,7 woJ. ni?sza ni? w 2015 roku.

W sieci bibliotek publicznych miasta Zamo?cia zarejestrowano 118357 od

wiedzin, tj. o 8 403 mniej ni? w 2015 r., w tym: odwiedziny wypo?yczaj?cych na

zewn?trz to 104 9 I 3 (o 6 407 mniej), 6 965 odwiedziny osób korzystaj?cych ze

zbiorów na miejscu (o l 042 mniej), 6 479 odwiedziny internautów (o 954 mniej
ni? w 20 15 r.). Odnotowano 10 968 wej?? do zasobów Biblioteki Cyfrowej Ksi??

nicy Zamojskiej, 2 667 wyszukiwa? oraz I 722 wy?wietlenia publikacji dost?p

nych w postaci cyfrowej.

Systematycznie monitowano czytelników zalegaj?cych ze zwrotem wypo?y

czonych zbiorów. Wys?ano 1316 upomnie?, w tym 108 wezwa? do czytelników,

którzy nie zwracaj? ksi??ek w terminie. W 2016 r. uaktualniono równie? elektro

niczne bazy czytelników. Usuni?to 2 406 kont osób niekorzystaj?cych z biblioteki
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od 2010 r. oraz 59 kont czytelników z 2005 r. z nieuregulowanymi i przedawnio

nymi zobowi?zaniami wobec biblioteki.

Obs?uga czytelnicza osób specjalnej troski

W ca?ej grupie czytelników rejestrowanych w bibliotekach 555 (610 w 2015 r.)
osób to czytelnicy specjalnej troski, a l 753 (+292 w stosunku do 2015 r.) to osoby

po sze??dziesi?tym roku ?ycia. Obs?ug? osób z niepe?nosprawno?ci? prowadzi przede

wszystkim O?rodek Czytelnictwa Niepe?nosprawnych (OCN) wraz z 2 punktami bi

bliotecznymi oraz Filia nr 5, zlokalizowana na terenie Samodzielnego Publicznego

Szpitala Wojewódzkiego im. Papie?a Jana Paw?a Il w Zamo?ciu, która w roku spra

wozdawczym zarejestrowa?a 218 (o 35 wi?cej ni? w 2015 r.) czytelników, b?d?

cych pacjentami szpitala. Placówka organizuje obs?ug? na miejscu w bibliotece

oraz poprzez odwiedziny bibliotekarza na oddzia?ach. W roku 2016 propagowano

us?ug? "Ksi??ka na telefon", ale nie znalaz?a ona wi?kszego zainteresowania.

Du?ym utrudnieniem w dost?pie do biblioteki osób starszych i z ograniczon?

sprawno?ci? ruchow? s? bariery architektoniczne lokali bibliotecznych, w któ

rych usytuowane s? placówki filialne (pomieszczenia na pi?trach, bez windy).
Rozszerzono dzia?alno?? edukacyjno-kulturaln? o charakterze biblioterapeu

tycznym prowadzon? przez biblioteki Ksi??nicy Zamojskiej. W 2016 roku zor

ganizowano ??cznie 147 (+49) zaj?? (m.in. spotkania integracyjne, lekcje biblio

teczne i wycieczki, warsztaty biblioterapeutyczne, konkursy), w których uczest

niczy?y 2794 (+890) osoby. W?ród tych przedsi?wzi?? na uwag? zas?uguj? m.in.:

- Pomniki - ?wiadkowie naszej historii - konkurs fotograficzno-plastyczny o za

si?gu regionalnym dla osób niepe?nosprawnych i wystawa pokonkursowa (maj -

lipiec),
- Sylwetka i twórczo?? Alfredy Magdziak, poetki z Kresów i Zamojszczyzny - za

j?cia dla m?odzie?y ZSP z Oddzia?ami Integracyjnymi w ramach VI Zamojskiego
Festiwalu Ksiq?ki (maj),
- Koncert piosenek patriotycznych i religijnych z literackim komentarzem w wy

konaniu chóru Sitanianie ( czerwiec),
- spotkania literackie niepe?nosprawnych twórców, s?u??ce prezentacji twórczo

?ci w dziedzinie literatury,
- seminarium Czym jest ADHD w ramach cyklu Budowanie przyjaznego ?wiata

dla osób niepe/nosprawnych (pa?dziernik),
-

wystawy, prezentuj?ce m.in. twórczo?? osób z niepe?nosprawno?ci?.
OCN aktywnie uczestniczy? w projekcie szkoleniowym Od projektu do efektu

dla bibliotekarzy województwa lubelskiego realizowanym przez WBP im. H. ?o

paci?skiego w Lublinie. W ramach projektu przygotowano temat Praca z oso

bami niepe?nosprawnymi z ró?nych ?rodowisk na przyk?adzie dzia?alno?ci

O?rodka Czytelnictwa Niepe/nosprawnych Ksiq?nicy Zamojskiej.
Od kwietnia 2016 r. OCN prowadzi? dwa raz w miesi?cu Spotkania z literaturq

dla seniorów w Dziennym Domu Senior-Wigor w Zamo?ciu. Nawi?zana zosta?a

9



równie? wspó?praca z Klubem Aktywnego Seniora "Magiczny Ogród" w Zamo

?ciu, którego cz?onkowie korzystaj? ze spotka? aktywizuj?cych czytelniczo i przy

sposabiaj?cych do korzystania z us?ug bibliotecznych.
Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y oraz pozosta?e filie biblioteczne, w miar? swo

ich mo?liwo?ci równie? organizuj? czytelnictwo dla osób specjalnej troski (czy

taj? i rozmawiaj? o ksi??kach, organizuj? wycieczki, lekcje biblioteczne, kon

kursy), wspó?pracuj? z przedszkolami i szko?ami z oddzia?ami integracyjnymi.
FB nr 4 prowadzi Rozmowy o ksi??ce w Klubie Seniora na Osiedlu Planty (3 spo

tkania). W celu zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu osób po 60. roku ?ycia,
biblioteka zgodnie ze zg?aszanymi potrzebami prowadzi?a bezp?atne, indywidu
alne porady w zakresie korzystania z komputera oraz wykorzystania nowocze

snych ?rodków komunikacji i mediów spo?eczno?ciowych. Skorzysta?o z nich

8 osób, a szkolenia trwa?y ??cznie 16 godz.

Zbiory regionalne, dzia?alno?? informacyjno-bibliograficzna

Jednym z kluczowych zada? bibliotecznych jest gromadzenie, opracowanie
i udost?pnianie zbiorów regionalnych, dokumentuj?cych dorobek kulturalny, na

ukowy i gospodarczy regionu, a tak?e prowadzenie dzia?alno?ci informacyjno

bibliograficznej. Zasób regionalny w ca?ej sieci liczy? ogó?em 25 855 jednostek

(II 726 ksi??ek i czasopism oprawnych oraz 14 129 jedno zbiorów specjalnych).
W 2016 roku wp?yn??o ogó?em 886 jedno nowych zbiorów. W wi?kszo?ci s? to

dary czytelników, zakupy stanowi? 189 jedno Uzupe?nieniem zbiorów by?o 58 ty

tu?ów bie??cej prasy i czasopism regionalnych zakupionych drog? prenumeraty

oraz 40 tytu?ów pozyskanych w darze.

Popularyzacji zasobów regionalnych i wiedzy o regionie s?u?y m.in. organi

zacja konkursów (regionalny konkurs ekologiczny Pi?kno przyrody Roztocza),

wystaw (Zamo?? i Zamojszczyzna w literaturze dla dzieci, Literackie rocznice.

Twórczo?? Urszuli Kozio? i Piotra Szewca, Kaplice na ?ród?ach - ?wiadectwa

kultury chrze?cija?skiej w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Turystyka na Roz

toczu -

wystawa literatury krajoznawczej, Pi?kno przyrody Roztocza -

wystawa

pokonkursowa, Gdzie duch spotyka si? z przestrzeni?
- ?wi?tynie, arcydzie?a, po

mniki - ekspozycja w ramach EDD 2016, Piewcy muzyki ludowej - Karol Namy
s?owski i zespo?y folklorystyczne Zamojszczyzny, wystawa jubileuszowa Wydaw
nictwa Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu, Z Zamo?ciem zwi?zani, Roztocza?skim

szlakiem, wystawy regionalnych nowo?ci), a tak?e opracowywanie i publikowa
nie zestawie? bibliograficznych o tematyce regionalnej. By?y to: Alfreda Mag
dziak - poetka ludowa; Stanis?aw Leon Popek

- pedagog, malarz, literat; Stani

s?aw Bojarczuk -

poeta ludowy, autor sonetów. Ponadto, w zwi?zku z przypada

j?cym jubileuszem 95-lecia biblioteki przygotowana zosta?a Bibliografia biblio

teki publicznej w Zamo?ciu do 2015 roku.
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Podstawowym ?ród?em informacji o posiadanych zasobach s? elektroniczne

bazy katalogowe tworzone w systemie bibliotecznym P A TRON (Baza G?ówna,

Bibliografia Zamojszczyzny, Baza Klemensowska). Równoczesne przeszukiwa
nie wszystkich w?asnych baz katalogowych oraz Biblioteki Cyfrowej Ksi??nicy

Zamojskiej mo?liwe jest równie? przez centralny system wyszukiwania i prezen

tacji zasobów bibliotecznych
- multiwyszukiwarka PRIMO. Liczba wej?? do

wszystkich baz elektronicznych (na miejscu w informatorium oraz poprzez sys

tem on/ine) wg licznika, w okresie sprawozdawczym, wynios?a 86067, tj.
012368 wi?cej ni? w 2015 roku. Dodatkowymi ?ród?ami informacji s? równie?

retrospektywne kartoteki kartkowe: regionalna, osobowa, bibliologiczna, lite

racka, których uzupe?nianie zako?czono w 2006 roku. U?ytkownicy biblioteki

maj? równie? mo?liwo?? korzystania z elektronicznych baz informacyjnych ze

wn?trznych, tj. Biblioteki Narodowej oraz katalogu bibliotek akademickich NU

KA T. W roku sprawozdawczym udost?pniono u?ytkownikom Ksi??nicy cyfrow?

wypo?yczalni? ACADEMICA publikacji naukowych Biblioteki Narodowej.
Umo?liwia ona nieograniczony dost?p do publikacji niechronionych prawem au

torskim, a tak?e rezerwacj? i wykorzystanie (poprzez u?ycie bibliotecznego ter

minala) publikacji obj?tych prawami autorskimi. Wszystkie biblioteki Ksi??nicy

Zamojskiej udzielaj? swoim u?ytkownikom nie tylko informacji o posiadanych

zasobach, ale tak?e odpowiadaj? na ich zapotrzebowania informacyjne dotycz?ce

ró?nych dziedzin, w tym informacji u?ytkowej. W 2016 r. udzielono ogó?em
12236 informacji (o 1 295 mniej ni? w 2015 r.), w tym 1005 (-47) to kwerendy,

czyli zapytania wymagaj?ce korzystania z kilku ?róde?. W roku sprawozdawczym

zanotowano, po raz kolejny, spadek zainteresowania biblioteczn? dzia?alno?ci?

informacyjn?. Wynika to, m.in. ze zmniejszaj?cej si? liczby tzw. "ucz?cych si?"

u?ytkowników bibliotek.

Promocja czytelnictwa, dzia?alno?? edukacyjno-kulturalna i wystawiennicza
Biblioteki kontynuowa?y dzia?ania maj?ce na celu aktywizacj? czytelnicz?

?rodowiska, inicjowanie potrzeb korzystania z ksi??ek i biblioteki. W?ród tego

rodzaju dzia?alno?ci w okresie sprawozdawczym prowadzone by?y zaj?cia adre

sowane do ró?nych grup u?ytkowników. By?y to m.in.:

- Obchody ?Wiatowego Dnia Ksi??ki i Praw Autorskich (19-23 kwietnia);
- VI Zamojski Festiwal Ksiq?ki (I 1-13 maja), z udzia?em m.in. satyryka Szcze-

pana Sadurskiego, satyryka i fraszkopisarza Mariana Karczmarczyka, Wies?awy

Papierskiej z Warszawskiego Kola Zamo?cian oraz autorki ksi??ek dla dzieci

Edyty Zar?bskiej. Podobnie jak w latach ubieg?ych, podczas uroczystego spotka
nia "z?ot? obwolut?" zostali wyró?nieni najaktywniejsi czytelnicy oraz osoby i in

stytucje ?ci?le wspó?pracuj?ce z bibliotek? w 20 l 5 roku. Kart? Honorowego Czy
telnika otrzyma?a El?bieta Gnyp;
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- Noc Bibliotek (4 czerwca) - spotkanie pokoleniowe ph. Wieczorne bajanie
z udzia?em dzieci i doros?ych;
- wyk?ad J 050 rocznica Chrztu Polski. Refleksje i uwagi historyka Ko?cio?a

(9 czerwca) w ramach XXII Dni Kultury Chrze?cija?skiej w Diecezji Zamojsko

Lubaczowskiej. Wyk?ad wyg?osi? prof. dr. hab. o. Roland Prejs, wyk?adowca

Wy?szego Seminarium Duchownego Zakonu Kapucynów w Lublinie oraz KUL.

Edukacji czytelniczej w?ród m?odych u?ytkowników bibliotek s?u?y?y przed

si?wzi?cia organizowane przez Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y oraz biblioteki

filialne. By?y to m.in.:

- Bajkowa zima -

cykl zaj?? bibliotecznych realizowanych w okresie ferii przez

Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y (4 razy w tygodniu) oraz filie biblioteczne (2 razy

w tygodniu), których program obejmowa?, m.in. zaj?cia i konkursy plastyczne,

czytelnicze, przyrodnicze, literackie, zabawy ruchowe, warsztaty kamishibai.

- Sobotnie spotkania z ksi??k? - cykliczne zaj?cia dla dzieci i m?odzie?y szkolnej

odbywaj?ce si? w ka?d? sobot? w roku szkolnym w Oddziale dla Dzieci i M?o

dzie?y.
- Puchatkowe spotkania - zaj?cia biblioteczne (czytanie ksi??ek, zabawy ru

chowe, zaj?cia plastyczne) adresowane do dzieci w wieku przedszkolnym i ich

opiekunów, odbywaj?ce si? raz w tygodniu w ka?d? ?rod?.
- Elfy w krainie ksi??ki - cykl spotka? (2 razy w miesi?cu) dla dzieci w wieku

1-2 lata.

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

w tygodniu) przez 5 bibliotek filialnych. W programie zaj?? zrealizowano m.in. na

st?puj?ce konkursy: Gdzie si? skry?y Hefalumpy, Oko w oko z Bazyliszkiem, Ku

bu? i mro?ny las, Zimowe rado?ci, Czysta ziemia -

sprz?tanie ?wiata, Mi? - bo

hater naszych ksi??ek, Zdrowo jem, Kubu? Puchatek - fajny mi?, Czy znasz t?

legend?.
- G?o?ne czytanie prowadzone przez bibliotekarzy w bibliotekach i w przedszko
lach miejskich (w 7 placówkach): Poranki z ksi??k?, Lekturki Przedszkolaka, Po

dró? do Bajkolandii, Rozczytane przedszkolaki, Przerwa z ksi??k?, Bajeczka dla

przedszkolaka, Spotkanie z bajk?.
- Wkr?ceni w czytanie -

projekt edukacyjno-kulturalny kierowany do dzieci i m?o

dzie?y, którego celem by?o zainteresowanie m?odych ludzi ksi??k? i czytaniem. Rea

lizowany by? przez 6 placówek - 5 filii bibliotecznych oraz ODM. W ramach projektu

zorganizowano ogó?em 120 wydarze?, m.in. spotkania autorskie (z udzia?em pisarki
Katarzyny Majgier, pisarza i graf tka Wojciecha Cesarza), warsztaty z memotechnik,

warsztaty literacko-ilustratorskie (z udzia?em Joanny Zagner-Ko?at), warsztaty i spek
takle profilaktyczne tPulapki XXI wieku - dopalacze, Spacer po linie, Twoje nowe

jutro, O jeden krok za daleko), których celem by?o zwrócenie uwagi m?odych ludzi

na niebezpiecze?stwo zwi?zane z przyjmowaniem u?ywek. Ponadto uczestnicy pro-
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jektu zaproszeni zostali do udzia?u w konkursie plastycznym Przeczy talem ja -

prze

czytaj i ty, co zosta?o udokumentowane na wystawie pokonkursowej oraz w wydaw
nictwie pokonkursowym - Kalendarzu na 2017 r.

- Statystyka dla smyka -

warsztaty edukacyjne dla dzieci przedszkolnych, prowa

dzone z udzia?em pracowników Urz?du Statystycznego w Zamo?ciu.
- Czytam i rysuj? z energi?

- VlII edycja akcji czytelniczo-edukacyjnej dla dzieci

przedszkolnych (g?o?ne czytanie ksi??ek, pogadanki nt. bezpiecznego u?ytkowa
nia pr?du, projekcje filmowe, konkurs plastyczny). Edukacji czytelniczej s?u?y?y
tak?e przedsi?wzi?cia o tematyce ekologicznej. By?y to m.in. 4 warsztaty ph. Zie

lone gry, pokazy multimedialne i prelekcje: Wiosna tu? tu?, Wiosna - kolorowe

obrazki, motyle, zwierzaki, Pokaz mody przyrody, Przyrodnicza zgaduj zgadula,
wystawki, m.in.: Dzie? ziemi, Dzie? niezapominajki, Europejski Dzie? Parków

Narodowych, Wakacje z przewodnikiem, Jesiell, Zwierz? nie jest rzecz?.

Rozbudzaniu potrzeb czytelniczych w?ród osób doros?ych s?u?y?y:
- Zamojskie Biesiady Literackie (8) po?wi?cone spotkaniom z autorami ksi??ek
oraz promowaniu ich twórczo?ci w?ród czytelników biblioteki. W 2016 roku

w ZBL uczestniczyli: Ewa Winnicka (28 stycznia), autorka reporta?y oraz ksi?
?ek reporta?owych (m.in. Londy?czycy, Angole), dziennikarka .Poliryki": Marek

Sztochel (25 lutego), autor publikacji Pi/karska Zamojszczyzna; S?awomir Koper

(10 marca) i Barbara Ryba?towska (16 czerwca), autorzy poczytnych ksi??ek bio

graficznych; Grzegorz Filip (21 kwietnia); Tomasz Bia?kowski (15 wrze?nia) -

prozaik, autor powie?ci (m.in. Rausz), opowiada? i sztuk teatralnych; Krzysztof
Czamota (24 listopada); Filip Springer (14 grudnia), autor ksi??ek o architekturze

i przestrzeni, który prezentowa? swoj? najnowsz? ksi??k? Miasto Archipelag.
- Rozmowy o ksiq?kach (8) - spotkania biblioteczne prowadzone przez FB nr 6.

- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki (9), których tematem by?y ksi??ki Ewy

Winnickiej, Ziemowita Szczerka, Geerta Maka, Patti Smith, Karela ?apka oraz

poezje: Wis?awy Szymborskiej, Juliana Tuwima, Konstantego 1. Ga?czy?skiego,
ks. Jana Twardowskiego, Rafa?a Wojaczka. Jedno ze spotka? (31 sierpnia) mia?o

plenerowy charakter i by?o po?wi?cone literaturze dramatycznej, tradycjom teatru

w Zamo?ciu i historii Zamojskiego Lata Teatralnego, a podczas innego klubowicze

wzi?li udzia? w seminarium nt. Zdrowego stylu ?ycia w miejscu pracy. W OKI<, na

spotkaniu autorskim, go?ci? Jerzy Kisielewski (21 listopada), dziennikarz radiowy
i telewizyjny, t?umacz, syn Stefana Kisielewskiego. Rozmowa z autorem dedy
kowana by?a prezentacji ksi??ki Pierwsza woda po Kisielu, a w spotkaniu udzia?

wzi?li nie tylko uczestnicy spotka? klubowych, ale tak?e inni u?ytkownicy bi

blioteki.

- Konkurs literacki ?ycie i twórczo?? Henryka Sienkiewicza oraz konkurs na Logotyp
Biblioteki Cyfrowej Ksiq?nicy Zamojskiej, w którym nagrod? otrzyma?a Aneta Matka

za projekt, który zosta? logotypem BCKZ.
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Popularyzacji czytelniczych zainteresowa? bibliotek? s?u?y?a tak?e dzia?al

no?? wystawiennicza. Poza ekspozycjami o tematyce regionalnej oraz nakiero

wanymi na promocj? czytelnictwa w?ród osób z niepe?nosprawno?ci?, w okresie

sprawozdawczym zorganizowano m.in.:

- Rozb?yski (4 luty - 4 marca), wystawa obrazów Danuty Agnieszki Kurczewicz.

- Cervantes i Szekspir - ikony litera/wy ?wiatowej (21 marca - 24 kwietnia) -

wy-

stawa rocznicowa z okazji 400 rocznicy ?mierci M. de Cervantesa i W. Szekspira.
- My?li nieuczesane s?owem i obrazem (7-31 maja), wystawa prezentuj?ca twór

czo?? wybitnych polskich satyryków: Stanis?awa Jerzego Leca, Stefana Wiechec

kiego (Wiecha), Eryka Lipi?skiego, Szczepana Sadurskiego.
- Projekty logotypów Biblioteki Cyfrowej Ksi??nicy Zamojskiej (9-31 maja), wy

stawa prac uczniów Liceum Plastycznego w Zamo?ciu prezentuj?ca 11 projektów
znaku graficznego dla BCKZ.

- Kaplice na ?ród?ach - ?wiadectwa kultury chrze?cija?skiej w Diecezji Zamoj

sko-Lubaczowskiej (6 czerwca - 6 lipca), ekspozycja przygotowana z okazji ob

chodów 1050 rocznicy Chrztu Polski, prezentuj?ca 20 obiektów (kaplic na ?ró

d?ach) na terenie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.
- Absolwenci .Plastyka" i przyjaciele (21 lipca - 21 sierpnia) wystawa malar

stwa, grafiki, rze?b 12 artystów wywodz?cych si? ze ?rodowiska absolwentów

Liceum Plastycznego w Zamo?ciu. Ogó?em prezentowano 25 obiektów. Komisa

rzem wystawy by? Dariusz Piekut. Wernisa? odby? si? 21 lipca.
- Kolekcje w zbiorach Ksi??nicy Zamojskiej (15 wrze?nia - 31 pa?dziernika) eks

pozycja prezentowa?a 177 obiektów pochodz?cych z kolekcji znajduj?cych si?
w zasobach Ksi??nicy Zamojskiej: Micha?a Bojarczuka, Wojciecha Bia?asiewi

cza, Wiklinowy zakqtek; tzw. "S" oraz Ksi?gozbiór klemensowski rodziny Za

moyskich (depozyt). Wystawa towarzyszy?a g?ównym obchodom jubileuszowym
biblioteki.

- Sienkiewiczowskie historie -

wystawa rysunków Krzysztofa Kiszki oraz dziel li

terackich pisarza (15 grudnia - 31 stycznia 2017 r.) przygotowana w oparciu
o zbiory w?asne biblioteki (ksi??ki H. Sienkiewicza oraz publikacje o nim), a tak?e

rysunki sienkiewiczowskich bohaterów wykonane przez K. Kiszk?. Ekspozycja

prezentowa?a ogó?em 122 obiekty (25 rysunków i 97 publikacji). Wernisa? wy

stawy odby? si? 15 grudnia.
- Wystawki rocznicowe i tematyczne oraz nowo?ci wydawniczych.

Edukacyjno-popularyzatorski charakter mia?o, organizowane po raz kolejny we

wspó?pracy z Urz?dem Statystycznym w Lublinie, seminarium Droga ksi??ki do

biblioteki (9 listopada). Program seminarium obejmowa? nast?puj?ce wyst?pienia:
- Rynek wydawniczy - Dorota Kostrubiec, Urz?d Statystyczny w Lublinie, Od

dzia? w Zamo?ciu,
- Polityka gromadzenia zbiorów w bibliotekach publicznych województwa lubel

skiego
- Pawe? Kordybacha i Ma?gorzata Pieczykolan, WBP w Lublinie,

,
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- Kszta?towanie zasobów w bibliotekach powiatu zamojskiego w ostatnim dziesi?
cioleciu - Danuta Zwoli?ska, Ksi??nica Zamojska,
- Nabytki Ksiq?nicy Zamojskiej w latach 2006-2015- Danuta R. Kawa?ko, Ksi??
nica Zamojska.

W 2016 r. Ksi??nica Zamojska ?wi?towa?a jubileusz 95-lecia biblioteki.

G?ówne uroczysto?ci odby?y si? 26 pa?dziernika i po??czone zosta?y z semina

rium po?wi?conym problemom wspó?czesnego czytelnictwa. Program semina

rium obj?? nast?puj?ce wyst?pienia:
- Problemy wspó?czesnego czytelnictwa

- dr Roman Chymkowski, Uniwersytet
Warszawski i Biblioteka Narodowa,
- Dyskusyjne Kluby Ksi??ki a czytelnictwo - Joanna Chapska, WBP w Lublinie,
- Niedobór i nadmiar. Czytelnictwo a rynek wydawniczy z perspektywy recenzenta

- Jaros?aw Czechowicz, niezale?ny recenzent,
- prezentacja wydawnictw jubileuszowych Ksi?gozbiory rodziny Zamoyskich
oraz Bibliografia Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu - Danuta R. Kawa?ko.

Seminarium poprzedzone zosta?o wyst?pieniem dyrektora biblioteki, w któ

rym przedstawiono m.in. krótk? histori? i dzie? dzisiejszy instytucji oraz wyst?

pieniami okoliczno?ciowymi przyby?ych go?ci. W?ród nich obecni byli: parla

mentarzy?ci: Genowefa Tokarska, Kornelia Wróblewska i S?awomir Zawi?lak,

prezydent Zamo?cia Andrzej Wnuk, przewodnicz?cy Jan W. Matwiejczuk i radni

Rady Miasta Zamo??, przedstawiciele Marsza?ka Województwa Lubelskiego i Sta

rostwa Powiatowego w Zamo?ciu, Tadeusz S?awecki - dyrektor WBP im. H. ?o

paci?skiego w Lublinie, przedstawiciele organizacji spo?ecznych, w tym SBP

Okr?gu w Lublinie, bibliotekarze reprezentuj?cy biblioteki publiczne wojewódz
twa lubelskiego, przedstawiciele instytucji wspó?pracuj?cych z zamojsk? biblio-

tek?, regionali?ci, czytelnicy i sympatycy biblioteki.
.

Ksi??nica Zamojska aktywnie w??czy?a si? w akcje i projekty czytelnicze
o charakterze ogólnopolskim, st?d zamojsk? edycj? mia?y m.in. nast?puj?ce

przedsi?wzi?cia:
- Narodowe Czytanie; wydarzenie (3.09 na Rynku Wielkim w Zamo?ciu) odby?o

si? po raz pi?ty. Czytali?my Quo vadis Henryka Sienkiewicza, lektur? wybran?
w drodze internetowego g?osowania, do udzia?u w którym zaproszeni zostali rów

nie? czytelnicy Ksi??nicy Zamojskiej. Wspó?organizatorem zamojskiej edycji

Narodowego Czytania by?o Lubelskie Kuratorium O?wiaty - Oddzia? Zamiej

scowy w Zamo?ciu oraz Lubelskie Samorz?dowe Centrum Doskonalenia Nau

czycieli - Oddzia? w Zamo?ciu. W Czytaniu uczestniczyli, m.in. pose? na sejm
RP S?awomir Zawi?lak, w?adze Miasta (prezydent Andrzej Wnuk oraz zast?pcy

prezydenta Magdalena Dolgan i Andrzej Zast?pi?o), dyrektorzy, m?odzie? i nau

czyciele zamojskich szkó? oraz o?rodków edukacyjno-wychowawczych, s?ucha

cze Zamojskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, duchowni, czytelnicy biblio-
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teki, a tak?e przedstawiciele organizatorów tego wydarzenia w Zamo?ciu. Pozy
skana zosta?a tak?e pami?tkowa piecz?? z Kancelarii Prezydenta RP, któr? stem

plowano przyniesione przez uczestników akcji egzemplarze sienkiewiczowskiej

powie?ci. Wizualn? opraw? wydarzenia przygotowa?a spo?eczno?? Szko?y Pod

stawowej nr 2 w Zamo?ciu (scenka Uczta u Nerona) oraz m?odzie? licealna (l LO

im. 1. Zamoyskiego w Zamo?ciu, II LO im. M. Konopnickiej w Zamo?ciu, III LO

im. C. K. Norwida w Zamo?ciu), która wcieli?a si? w rol? rzymskich wojowni
ków. W wydarzeniu, które trwa?o 6 godzin udzia? wzi??o ok. 140 osób, w tym

66 samych czytaj?cych powie??.
- Czytam Herberta w podró?y - jednodniowa kampania czytelnicza popularyzu

j?ca twórczo?? Z. Herberta (6 kwietnia).
- Tydzie? Bibliotek (XrII edycja) ph. Biblioteka inspiruje (8-15 maja 2016 r.).
- II Noc Bibliotek - Wolno czyta? (4 czerwca).
- XV Ogólnopolski Tydzie? Czytania Dzieciom - Czytanie uskrzydla (29 maja -

5 czerwca 2016 r. ).
-XIII Ogólnopolskie ?Wi?to Wolnych Ksiq?ek= Uwolnij ksiq?k?, dziel si? z innymi

rado?ciq czytania (16 czerwca 2016 r.).
Biblioteka w??czy?a si? równie? w miejskie przedsi?wzi?cia o charakterze

kulturalno-integracyjnym, tj. w Jarmark Hetma?ski poprzez organizacj?-kierma
szu ksi??ek i W?drujqce estrady z ofert? konkursów, quizów i zabaw edukacyj

nych popularyzuj?cych czytanie. W 2016 r. zorganizowano ogó?em 1057 form

pracy edukacyjno-kulturalnej, w których udzia? wzi??o 25 667 uczestników.

,

Dzia?alno?? wydawnicza i publicystyczna
W celu dokumentowania dzia?alno?ci bibliotecznej oraz szczególnie wa?nych

wydarze?, w których biblioteka aktywnie uczestniczy prowadzono dzia?alno??

wydawnicz? i publicystyczn?. W roku sprawozdawczym wi?kszo?? wydanych

publikacji zwi?zana by?a zjubileuszem 95-lecia biblioteki. By?y to:

- Bibliografia biblioteki publicznej w Zamo?ciu do 20 J 5 roku, nak?ad 300 egz.
- Ksi?gozbiory rodziny Zamoyskich. Materia?y z sesji naukowej - Zamo?? 16 pa?-
dziernika 2015, nak?ad 300 egz.
- wydawnictwa okoliczno?ciowe, tj. Mój znaczek - 36 szt., stempel okoliczno

?ciowy z logotypem Biblioteki Cyfrowej Ksi??nicy Zamojskiej, informator 95 lat

BP w Zamo?ciu - 3 000 egz., zak?adki - 2 000 szt.

- 2 kolejne numery Bibliotekarza Zamojskiego 2015/2 (42) i 2016/1 (43) w nak?a

dzie po 50 egz.,
- Pi?kno przyrody Roztocza - wydawnictwo pokonkursowe, nak?. 200 egz. oraz

zak?adka promuj?ca zadanie - 500 szt.,
- materia?y promuj?ce program Wkr?ceni w czytanie (plakaty - 12 szt., zak?adki

- 1 200 szt., gad?ety, Kalendarz na 2017 r. - nak?ad 230 szt.),
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- materia?y reklamowe oraz druki ulotne: zaproszenia, plakaty, listy gratulacyjne,
materia?y wykorzystywane przy organizacji dzia?alno?ci edukacyjno-kulturalnej
i urz?dzaniu ekspozycji.

Dzia?alno?? na rzecz rozwoju czytelnictwa i bibliotek w powiecie zamojskim
Ksi??nica Zamojska w okresie sprawozdawczym wype?nia?a zadania biblio

teki powiatowej. Obejmowa?y one obs?ug? czytelnicz? i informacyjno-bibliogra
ficzn? mieszka?ców powiatu zamojskiego ze szczególnym uwzgl?dnieniem ich

potrzeb dotycz?cych informacji regionalnej. Osoby spoza Zamo?cia stanowi?y
26,1% (3 400) wszystkich czytelników zarejestrowanych w ca?ej sieci bibliotek

Ksi??nicy Zamojskiej.
Poza obs?ug? biblioteczn?, zadaniem powiatowym jest sprawowanie nadzoru

merytorycznego nad realizacj? przez biblioteki gminne powiatu zada? dotycz?
cych wspó?dzia?ania bibliotek w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz

dzia?alno?? instrukcyjno-metodyczna i szkoleniowa. Obj?to ni? 32 publiczne pla
cówki biblioteczne w powiecie zamojskim (12 bibliotek gminnych, 3 biblioteki

miejsko-gminne oraz 17 filii bibliotecznych). Pomoc instrukcyjno-metodyczna
realizowana by?a przez l osob? (instruktor ds. sieci terenowej) w pe?nym wymia
rze czasu pracy. Dzia?alno?? ta obj??a m.in. porady i konsultacje (udzielane tele

fonicznie, bezpo?rednio w Dziale Promocji i Upowszechniania Czytelnictwa oraz

drog? mail ow?), wyjazdy instruktora do podleg?ych bibliotek oraz do innych in

stytucji i bibliotek w Polsce.

W ramach dzia?alno?ci ksztalceniowej przygotowano 4 szkolenia:

- Katalogowanie zbiorów specjalnych oraz prowadzenie skontrum w programie

MAK+,
- Kontrola zarzqdcza w instytucjach kultury,
- Biblioteka przyjazna m?odym,
- Promocja biblioteki w mediach,
- Korzystanie z zasobów Biblioteki Cyfrowej Ksiq?nicy Zamojskiej - instrukta?.

Komputeryzacja bibliotek i automatyzacja procesów bibliotecznych

Zasoby komputerowe bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej w okresie sprawozdaw

czym przedstawia?y si? w sposób nast?puj?cy:
- 100 stacjonarnych zestawów komputerowych,
- 3 komputery -

serwery,
- 9 komputerów przeno?nych,
-

sprz?t peryferyjny (13 urz?dze? wielofunkcyjnych, 3 skanery, I drukarka wiel-

koformatowa, 2 drukarki kodów kreskowych, 18 drukarek biurowych, 21 czytni
ków kodów kreskowych).

W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym wyposa?enie w

komputery zmniejszy?o si? o 24 zestawy i 2 drukarki. W wyniku przegl?du ubyt-
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kowano sprz?t przestarza?y, o du?ej awaryjno?ci (24 zestawy komputerowe, 2 dru

karki ig?owe, drukark? laserow? kolorow?, 2 laminatory, 3 routery i 6 s?uchawek

nausznych). Zakupiono natomiast l now? drukark? biurow? (Jaser czarnodru

kowy), dysk zewn?trzny ze z??czem USB, a w celu poprawy dzia?ania wewn?trz

nej sieci komputerowej 3 urz?dzenia (switche) ??cz?ce poszczególne jej segmenty.
Na wyposa?eniu Pracowni Digitalizacji znajduje si? nast?puj?cy sprz?t, który

biblioteka u?ytkuje na podstawie umowy u?yczenia, zawartej z Miastem Zamo??

(w ramach projektu LBW):
- 2 skanery o formatach A l i A2,
- konwerter do zapisu obrazów na filmach 16 i 35 mm,

- wywo?ywarka mikrofilmów 35 mm,

- 7 zestawów komputerowych.
Sie? bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej pracuje w systemie bibliotecznym PA

TRON (obecna wersja 4.3). W dalszym ci?gu, we wszystkich placówkach, czyn

no?ciami bibliotecznymi, które nie s? zautomatyzowane jest udost?pnianie pre

zencyjne, czyli obs?uga czytelnicza na miejscu - w czytelniach i k?cikach czytel

niczych. Komputeryzacja tych czynno?ci wymaga zakupu dodatkowych licencji

oprogramowania bibliotecznego.

Ksi??nica Zamojska korzysta tak?e z innych programów komputerowych:

edytorów tekstu (Microsoft Office 2003,2007 i 2013), programu Core/ DRA W

l J, Corel DRA W Graphice Ste X7, Microsoft Front Page, programu do obs?ugi

czytelni internetowych Cafe Sui/e, programu P?ATNIK do rozlicze? ZUS oraz

RAKS SQL do obs?ugi ksi?gowe} i kadrowo-p?acowej, a tak?e z programu anty

wirusowego ESET NOD 32, którego kolejne licencje zakupiono na okres najbli?
szych 2 lat. Biblioteka pracuje równie? z oprogramowaniem wykorzystywanym
do tworzenia bibliotecznych zasobów cyfrowych, tj. DjVu Editor Ekspress 7,0

Professiona/, Adobe Photoshop CS6, Scan Tai/or, BC - pakiet DInGO.

Mimo pewnego post?pu w informatyzacji biblioteki, nie brakuje równie? pro

blemów w tej dziedzinie. Najpowa?niejszym jest szybkie starzenie si? sprz?tu
i w zwi?zku z tym cz?sta jego awaryjno??. Problemy z brakiem dostatecznej ilo

?ci komputerów zg?aszaj? filie biblioteczne, brakuje równie? drukarek, w tym do

dzia?alno?ci edytorsko-wydawniczej. Cz?stym problemem s? te? przerwy w do

stawie Internetu, co powoduje wadliwe dzia?anie systemu bibliotecznego w bi

bliotekach filialnych.

Kadra i sytuacja zawodowa bibliotekarzy
Na koniec 2016 r. w Bibliotekach Ksi??nicy Zamojskiej zatnidnione pozosta

wa?y ??cznie z dyrektorem 52 osoby (o 2 osoby wi?cej ni? na koniec roku ubie

g?ego). Jedna osoba pracowa?a w niepe?nym wymiarze czasu pracy, st?d w prze

liczeniu na etaty zatrudnienie wynios?o 51 i 1/2. W?ród kadry 39 osób stanowili

pracownicy dzia?alno?ci podstawowej (38 i 1/2 etatu), z czego II osób (10,5 etatu)
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to obsada filii bibliotecznych. 13 osób (13 etatów) zatrudnionych jest w admini

stracji i obs?udze. Zatrudnienie w?ród kadry dzia?alno?ci podstawowej w sto

sunku do 2015 roku wzros?o o 1 osob? (1/2 etatu) w wyniku przed?u?enia sta?u

(wymóg obligatoryjny umowy z Powiatowym Urz?dem Pracy) oraz zmniejszenia
do 1/2 etatu osobie dotychczas zatrudnionej na pe?ny etat (na pro?b? pracownika).
Wzros?o natomiast zatrudnienie o 1 osob? (1 etat na umowie zast?pstwa) w ob

s?udze, z powodu d?ugotrwa?ej absencji chorobowej jednego z pracowników.
Na stanowiskach dzia?alno?ci podstawowej wykszta?cenie bibliotekarskie po

siada 36 osób, w tym wy?sze bibliotekarskie 20 osób. 16 osób posiada przygoto
wanie zawodowe bibliotekarskie na poziomie studium i ?rednim, w tym 2 osoby

maj? dodatkowo wykszta?cenie wy?sze inne. Wy?sze inne posiadaj? równie? ko

lejne 2 osoby oraz I - ?rednie niebibliotekarskie.

W bibliotece w okresie sprawozdawczym l osoba (studentka studiów pody

plomowych Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa) odbywa?a praktyk? za

wodow? (45 godz.).

Pracownicy biblioteki korzystali z ró?nych form doskonalenia zawodowego,

tj. seminariów, konferencji, warsztatów i wyk?adów oraz spotka? tematycznych.
Zarówno kadra merytoryczna, jak te? zatrudnieni w administracji i obs?udze uczest

niczyli w warsztatach Elementy treningu komunikacji interpersonalnej (44 osoby)
oraz Obs?uga trudnego klienta (43 osoby), zorganizowanych przez Ksi??nic? Za

mojsk?, a tak?e w 46 innych formach szkole? wewn?trznych (seminaria, wy

k?ady, spotkania tematyczne i literackie). Ponadto zarejestrowano udzia? 24 pra

cowników w 42 formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez in

stytucje i podmioty zewn?trzne. Ogó?em wszyscy pracownicy na doskonalenie

zawodowe w ci?gu ca?ego roku przeznaczyli 1 061,5 godzin.

Pozyskiwanie ?rodków pozabud?etowych
W roku sprawozdawczym pozyskane zosta?y dodatkowe ?rodki finansowe na

nast?puj?ce zadania biblioteczne:

- Zakup zbiorów do Ksi??nicy Zamojskiej - dotacja Urz?du Miasta Zamo?? -

20000 z?,
- Pokrycie kosztów utrzymania Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej w okresie trwa?o?ci

oraz pokrycie kosztów funkcjonowania biblioteki cyfrowej w zakresie dost?pu do

Internetu - dotacja Urz?du Miasta Zamo?? - 41 700,00 z? (wykonanie 37 254 z?),
- Wkr?ceni w czytanie (Miejski Program Profilaktyki i Rozwi?zywania Proble

mów Alkoholowych) dotacja Urz?du Miasta Zamo?? - 34 000 z?,
- Realizacja zada? biblioteki powiatowej dla Powiatu Zamojskiego - 64 000 z?,
- Remont Filii Bibliotecznej nr l, 3 i 6 - dotacja celowa Miasta Zamo?? (ze ?rod-

ków inwestycyjnych) w wysoko?ci 50 000 z? (wykonanie 49 995,21 z?),
- Pi?kno przyrody Roztocza - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?ro

dowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na organizacj? XVI edycji konkursu
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ekologicznego oraz zakup literatury dla Centrum Informacji Ekologicznej w wy

soko?ci 3 500 z?,
- Organizacja jubileuszu 95-lecia Biblioteki - dotacja Urz?du Miasta Zamo?? -

12000 z?,
- Zakup nowo?ci wydawniczych - dotacja celowa z Biblioteki Narodowej - 56812 z?,
- Czytam i rysuje z energiq

- pozyskana kwota dofinansowania z PGE Dystrybu-

cja S.A. - 3 660 z?.

Ponadto pozyskano:
- 500 z? od Spó?dzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego na dzia?alno?? edu

kacyjno-kulturaln? FB nr 1 w okresie wakacji,
- 200 z? od Zarz?du Osiedla Orzeszkowej i Reymonta na realizacj? zaj?? waka

cyjnych w FB nr 2,
- 100 z? od osoby prywatnej na organizacje Rozmów o ksi??kach w FB nr 6.

W 2016 roku biblioteka poczyn i?a staran ia o zdobycie pozabud?etowych ?rod

ków finansowych na realizacj? zada? zaplanowanych na 20 17 rok. S? nimi nast?

puj?ce projekty:
- Czytajmy gdzie si? da, warto?? ca?ego zadania wynosi 39 362,90 z?, wniosko

wana kwota z MKiDN 23 480,00 z?,
- Zamo?? - akademicki o?rodek nauki i kultury, warto?? ca?ego zadania wynosi

22463,00 z?, wnioskowana kwota z MKiDN 10 040,00 z?,
- Modernizacja i nowoczesno?? biblioteki wa?nym elementem wzrostu czytelnic
twa warto?? ca?ego zadania wynosi 346 827,00 z?, wnioskowana kwota z MKiDN

277 461,00 z?,
- Dzikie zwierz?ta Roztocza - realizacja konkursu ekologicznego i zakup litera

tury, warto?? ca?ego zadania wynosi 8 114 z?, wnioskowana kwota z WFOSiGW

w Lublinie 4 000 z?.

Ksi??nica Zamojska uczestniczy?a równie? w pracach nad projektem Rewita

lizacja historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamo?ciu, w cz??ci zadania

dotycz?cej utworzenia Mediateki.

Wspó?praca ze ?rodowiskiem, promocja biblioteki

Ci?g?y i systematyczny charakter ma wspó?praca z Miastem Zamo?? -

orga

nizatorem instytucji i Wydzia?em Kultury i Sportu Urz?du Miasta Zamo??. Wy

nikaj?ce z nadzoru merytorycznego ma wspó?dzia?anie z Wojewódzk? Bibliotek?

Publiczn? im. H. ?opaci?skiego w Lublinie. Dotyczy?o ono przede wszystkim

funkcjonowania sieci bibliotek stopnia podstawowego w powiecie zamojskim
oraz organizacji seminariów, jakie mia?y miejsce w 2016 r.

Kontynuowana by?a wspó?praca ze szko?ami ró?nych typów, przedszkolami
i innymi placówkami edukacyjno-opieku?czo-wychowawczych z miasta, powiatu

zamojskiego, a tak?e powiatów o?ciennych. Wspó?praca obejmowa?a, m.in. orga

nizowane akcje g?o?nego czytania, spotkania w bibliotece, konkurs ekologiczny,
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zaj?cia w czasie ferii zimowych i wakacji letnich, wycieczki do biblioteki, lekcje
biblioteczne, spotkania autorskie.

Bibliotecznej edukacji ekologicznej s?u?y?a tak?e wspó?praca z Zespo?em Lu

belskich Parków Krajobrazowych
- O?rodkiem Zamiejscowym w Zamo?ciu,

Wojewódzkim Funduszem Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Lubli

nie oraz redakcj? czasopisma My?liwiec Kresowy.

Organizacja przedsi?wzi?? o wi?kszym charakterze (Narodowe Czytanie, se

minaria) wymaga?a wspó?pracy z Lubelskim Kuratorium O?wiaty - Oddzia? Za

miejscowy w Zamo?ciu, Lubelskim Samorz?dowym Centrum Doskonalenia Na

uczycieli - Oddzia? w Zamo?ciu, Urz?dem Statystycznym w Lublinie oraz jego
Oddzia?em w Zamo?ciu.

Promowaniu czytelnictwa w?ród osób specjalnej troski s?u?y?o wspó?dzia?a
nie biblioteki z instytucjami i organizacjami spo?ecznymi dzia?aj?cymi na rzecz

osób z niepe?nosprawno?ci? (Polski Zwi?zek Niewidomych O. w Zamo?ciu, Spe

cjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy w Zamo?ciu, O?rodek Rehabilitacyjno

Edukacyjno- Wychowawczy i O?rodek Rehabilitacyjno- Terapeutyczny "Krok za

Krokiem" w Zamo?ciu, Domy Opieki Spo?ecznej w Zamo?ciu, Krasnobrodzie

i Nieliszu, szko?y z oddzia?ami integracyjnymi, warsztaty terapii zaj?ciowej, Sto

warzyszenie Diabetyków - Ko?o Terenowe w Zamo?ciu, Studium Medyczne
TBE Edukacja w Zamo?ciu). Kontynuowano równie? wspó?prac? z Zak?adem

Karnym i Oddzia?em Zewn?trznym Zak?adu Karnego w Zamo?ciu. Rozwijaniu

czytelnictwa w?ród seniorów s?u?y?a wspó?praca z Klubem Seniora na Osiedlu

Planty w Zamo?ciu oraz ze Stowarzyszeniem Zamojski Uniwersytet Trzeciego
Wieku. W okresie sprawozdawczym nawi?zano wspó?prac? z Dziennym Domem

Senior-Wigor przy O?rodku Sportu i Rekreacji w Zamo?ciu oraz z Klubem Ak

tywnego Seniora "Magiczny Ogród".

Ksi??nica Zamojska wspó?pracowa?a równie? z zamojskimi spó?dzielniami

mieszkaniowymi, zarz?dami osiedli, a tak?e - w zakresie kszta?towania zasobów

regionalnych i popularyzacji wiedzy o regionie - z organizacjami spo?ecznymi
i osobami prywatnymi, g?ównie regionalistami.

Sta?e kontakty utrzymywano z lokalnymi mediami. Przekazywanie pisem

nych informacji, zapowiedzi i wywiady ustne oraz zapraszanie przedstawicieli

prasy, radia, telewizji i twórców informacyjnych portali internetowych do udzia?u

w organizowanych przedsi?wzi?ciach s?u?y reklamie dzia?alno?ci bibliotecznej
oraz informowaniu czytelników i u?ytkowników o wszystkich dzia?aniach biblio

tecznych.

Halina Zieli?ska, Ksi??nica Zamojska
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Dzia?alno?? bibliotek publicznych powiatu zamojskiego w 2016 r.

Sie? biblioteczna i baza lokalowa, bud?et

Na ternie powiatu zamojskiego dzia?a?y w minionym roku 32 placówki biblio

teczne (3 biblioteki miejsko-gminne, 12 bibliotek gminnych, 17 filii bibliotecz

nych), a tak?e 12 punktów bibliotecznych (w I pó?roczu). W drugiej po?owie roku

zlikwidowany zosta? punkt zlokalizowany w Szkole Podstawowej w ?abu?kach J

(gm. ?abunie).
Na terenie powiatu, mimo prób, w 2016 roku nie dosz?o do nowych po??cze?

bibliotek z innymi instytucjami. Dzia?ania takie podejmowano dwukrotnie wobec

Gminnej Biblioteki Publicznej i nowo utworzonego Gminnego Centrum Kultury
w Radecznicy. Najpierw nieformaInie, a potem z zachowaniem ustawowych pro

cedur. Do po??czenie nie dosz?o, gdy? zgody nie wyrazi? Minister Kultury i Dzie

dzictwa Narodowego, opieraj?c si? na negatywnej opinii Krajowej Rady Biblio

tecznej. Równie? Urz?d Gminy w Su?owie wyst?pi? z zamiarem utworzenia po

??czonej instytucji kultury, lecz w wyniku rozmów z przedstawicielami Ksi??nicy

Zamojskiej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. ?opaci?skiego w Lubli

nie odst?piono od tego zamiaru. Obecnie w strukturach innych instytucji dzia?aj?
3 biblioteki stopnia podstawowego (Komarów-Osada, Sitno i Zwierzyniec) po??
czone z o?rodkami kultury, razem z filiami jest to 6 placówek bibliotecznych. Bi

blioteka Publiczna w Komarowie-Osadzie równocze?nie po??czona jest z biblio

tek? gimnazjaln? na podstawie Porozumienia zawartego pomi?dzy Samorz?dowym
O?rodkiem Kultury w Komarowie-Osadzie a Publicznym Gimnazjum w Komarowie

Osadzie. Równie? Filia w Zubowicach (gm. Komar6w-Osada) zlokalizowana w Ze

spole Szkó? w Zubowicach po??czona jest z bibliotek? szkoln?.
W zakresie infrastruktury bibliotek wielu zmian nie by?o. Jedynie gmina

Skierbieszów wykona?a zadanie Przebudowa budyn/al administracyjnego oraz

zmiana sposobu jego u?ytkowania na budynek biblioteki publicznej zrealizowane

ze ?rodków Gminy Skierbieszów w okresie IV-VUI 2016 r. Koszt brutto

157386,14 z? (roboty budowlane). Bibliotek? wyposa?ono w nowy sprz?t biblio

teczny. Uroczyste otwarcie nowego lokalu nast?pi?o 18.11.2016 r.

Na terenie powiatu zamojskiego planowana by?a adaptacja budynku na potrzeby

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczebrzeszynie. W 20 16 r. nie uda?o si?

pozyska? dotacji na realizacj? projektu z ?rodków MKiDN Infrastruktura bibliotek.

Zadanie b?dzie jednak realizowane z funduszy samorz?dowych w 2017 r.

Biblioteki pow. zamojskiego w dalszym ci?gu zabiegaj? o unowocze?nienie wy

posa?enia komputerowego. W 2016 roku dwie biblioteki aplikowa?y do ogólno

polskiego programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek. Dotacj? w wysoko?ci
29 896 z? uda?o si? zdoby? bibliotece gminy Komarów-Osada. Dzi?ki temu za

kupiono nowy sprz?t komputerowy wraz z oprogramowaniem, sprz?t peryferyjny
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oraz uzupe?niono i udost?pniono online elektroniczny katalog biblioteczny. Po

nadto biblioteka uczestniczy?a w projekcie edukacyjnym Po drogach i bezdro?ach

realizowanym za fundusze pozyskane z programu Równa? Szanse.

Ze ?rodków Gminnego Funduszu Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych Bi

blioteka Publiczna Gminy Nielisz powi?kszy?a swój ksi?gozbiór. Na 2017 r. biblio

teki z?o?y?y kolejne wnioski o dofinansowanie dzia?alno?ci. W?ród nich m.in. Moje
dziedzictwo do programu Równa? Szanse (SOK Komarów-Osada), Powrót do ko

rzeni - do programu Kultura dost?pna (GBP Su?ów), 2 projekty do Instytutu

Ksi??ki (finansowanego ze ?rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
oba po 50 tys. z?: ?eromski z tabletem =festtwal kreatywnego czytelnictwa oraz

ZjIisakami z biegiem Wis?y (BPG Zamo?? z s. w Mokrem) oraz Tablety w twojej
bibliotece - do Fundacji Rozwoju Spo?ecze?stwa Informacyjnego.

Ogó?em - bud?ety bibliotek powiatu zamojskiego w 2016 r. wynosi?y
2928437 z? i wzros?y o 247 285 z? w stosunku do 2015 r.

Dotacja organizatorów w powiecie wynosi?a 2 710 997 z? (D. + 171 522 z?). Spa
dek dotacji organizatorów odnotowano w gminach Radecznica (-34 501 z?), Nielisz

(-4 163 z?), Zwierzyniec (-l 289 z?). Najwi?kszy wzrost dotacji organizatorów na

st?pi? w gminach Zamo?? (+41604 z?), Krasnobród (+39 630), Sitno (+3] 100 z?),
Su?ów (+26 034), Komarów (+20 900 z?) i Skierbieszów (+20897 z?).

Wzros?a kwota dotacji organizatora na zakup ksi??ek w bibliotekach powiatu
o 11 669 z?. Najwi?kszy wzrost odnotowano w gminach: Zamo?? (+8632 z?),
Krasnobród (+4 242 z?), Sitno (+2726 z?) i Mi?czyn (+2689 z?), a spadek w gmi
nach: Szczebrzeszyn (-5708 z?), Su?ów (-2926 z?) i Stary Zamo?? (-1 573 z?).
W bibliotekach wiejskich wi?cej wydano na automatyzacj? o 584 z? i na p?ace -

074512 z?. Wydatków na remonty prawie nie by?o, jedynie w Radecznicy na ten

cel wydano 150 z?. O 3 236 z? wzros?y ?rodki pozyskane z MKiDN na zakup
nowo?ci do zbiorów. Wzros?a wysoko?? ?rodków wypracowanych przez biblio

teki (+2889 z?) oraz kwota ?rodków pozyskanych z darów (+27141 z?), g?ównie
w bibliotece gm. Zamo??, która wyposa?ona zosta?a w nowe sto?y i nag?o?nienie.
Ze ?rodków europejskich w ub. roku nie korzysta?a ?adna biblioteka pow. zamoj

skiego.

Zbiory
Na koniec 20 16 roku ksi?gozbiory bibliotek publicznych liczy?y 284367 ksi?

?ek i czasopism oprawnych. Przyby?o w ci?gu roku 11 654 wol., w tym z zakupu
10 904 wol. Wska?nik zakupu ksi?gozbioru wyniós? w powiecie ziemskim 10, l

wol. na 100 mieszka?ców (10,5 w 2015 r.). Ze zbiorów bibliotecznych w ci?gu
roku uby?o 5 937 ksi??ek, w tym 5 227 w wyniku selekcji. Zasoby bibliotek w po

wiecie zamojskim zwi?kszy?y si? o 5 717 wol. Wska?nik zasobno?ci ksi?go
zbioru zwi?kszy? si? z 256,2 do 263,2 wol. na 100 mieszka?ców. Biblioteki po

wiatu ziemskiego w 2016 r. prenumerowa?y 122 czasopisma, tj. o 5 mniej w sto

sunku do 2015 r. Stan zbiorów specjalnych w 2016 r. w bibliotekach powiatu
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zamojskiego wynosi? 1 004 jednostki (w tym 77 audiobooków). W porównaniu
do 2015 r. stanowi to wzrost o 297 jednostek.

Czytelnictwo
W 2016 roku w bibliotekach publicznych pow. zamojskiego zarejestrowano

12984 czytelników (o 347 czytelników mniej ni? rok wcze?niej). Wska?nik za

si?gu czytelnictwa wyniós? w powiecie ziemskim 12,0 czytelników na 100 m iesz

ka?ców (w 20 l 5 r. 12,3).

Najwi?kszy spadek liczby czytelników nast?pi? w gminach: Radecznica -186

(15,6%), Komarów-Osada -72 (14,7%), Sitno -58 (11,0%), Zamo?? -205 (8,6%)
i Skierbieszów -55 (8,5%). Najwi?kszy wzrost liczby czytelników nast?pi? w gmi
nach: ?abunie +135 (11,4%), Stary Zamo?? +125 (15,7%), Szczebrzeszyn +90

(7,1%). Wp?yw na spadki wyników czytelniczych w bibliotekach mia?y ró?ne

czynniki. Nadal odnotowywane s? spadki wyników czytelniczych w bibliotekach

po??czonych z o?rodkami kultury (Komarów, Sitno). W Radecznicy po nieudanej

próbie po??czenia biblioteki ograniczono zatrudnienie do 1 etatu i skrócono czas

pracy biblioteki o 18 godzin tygodniowo. Biblioteka w Skierbieszowie by?a 3 ty

godnie niedost?pna dla czytelników z powodu przeprowadzki do nowego lokalu.

Ro?nie natomiast liczba czytelników w gm. Stary Zamo?? (dzi?ki utworzeniu

w poprzednim roku 3 punktów bibliotecznych) oraz w gm. ?abunie -

dzi?ki do

stosowaniu do potrzeb dop?ywu nowo?ci do zbiorów i aktywno?ci bibliotekarzy
w zakresie popularyzacji biblioteki i jej us?ug w ?rodowisku.

wypo?y-
wypo-

wypo-

liczba
rozczytanie czenia

udost?p- ?ycz.
?ycz.

Biblioteki czy teIn i-
(czy tel-

ksi?go-
nienia ksi?- ksi?-

ksi?-
ków

nicy/lOO
zbioru na

gozbioru ?ek/I
?ek/IOO

mieszk.)
zewn?trz

na miejscu czy tel-
mieszk.

nika

Adamów 335 7,0 6 113 109 18,2 128,3

Grabowiec 478 11,5 11 829 115 24,7 283,6

Komarów 491 9,5 16463 323 33,5 317,0

Krasnobród 884 12,3 15270 34 17,3 212,0

?abunie I 186 18,9 16370 2029 13,8 260,9

Mi?czyn 876 14,7 18679 O 21,3 313,6

Nielisz 486 8,7 10 012 6 20,6 178,9

Radecznica l 195 20,1 18701 131 15,6 315,2

Sitno 527 7,7 7127 29 13,5 104,8
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Skierbie-
650 12,3 15643 90 24,1 295,8

sz6w

Stary Za-
796 15,1 7396 72 9,3 140,6

mo??

Su?ów 583 12,6 12675 211 21,7 274,1

Szczebrze-
1267 11,1 30203 417 23,8 263,9

szyn

Zamo??
2394 10,6 28295 268 11,8 125,2

(gm.)

Zwierzyniec 836 12, l 22139 119 26,5 319,4

razem 12984 12,0 236915 3786 18,1 219,3

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

Biblioteki zbiory ogó?em w tym ksi??ki
czasopisma zbiory spe-

(opr. + nieopr.) cjalne

Wypo?yczenia na

241008 236915 3976 117
zewn?trz

Wypo?yczenia na

8047 3757 4268 22
miejscu

W bibliotekach pow. zamojskiego, podobnie jak w wi?kszo?ci bibliotek

w kraju, utrzymuje si? tendencja spadkowa w zakresie wyników czytelniczych.

Najbardziej widoczne jest zmniejszenie liczby wypo?ycze? ksi??ek na zewn?trz.

Zauwa?y? jednak nale?y, ?e skala spadku zmniejszy?a si? o po?ow? w porówna
niu do roku poprzedniego. Natomiast wzros?o wykorzystanie czasopism. Zmiany

liczby wypo?ycze? w porównaniu do 2015 r. ilustruje poni?sza tabela.

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

cjalne

Wypo?yczenia na

-3841 -4831 957 33
zewn?trz

Wypo?yczenia na
-342 - 631 299 -lO

miejscu

Kadra

W bibliotekach pow. zamojskiego w 20 16 r. nast?pi?o kilka zmian kadrowych.
W styczniu przeniesiono bibliotekark? GBP w Radecznicy do nowo utworzonego

GOK, z zamiarem po??czenia obu instytucji (do którego nie dosz?o). W GBP po

zosta? l etat, co doprowadzi?o do skrócenia czasu pracy biblioteki o 18 godz. ty-
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godniowo. Zmiany nast?pi?y równie? w innych bibliotekach. W Su?owie zwol

niona zosta?a dotychczasowa kierownik biblioteki, a najej miejsce, na stanowisko

dyrektora zatrudniono now? osob?. Zmiana na stanowisku dyrektora biblioteki

nast?pi?a równie? w MGBP w Szczebrzeszynie. W drodze konkursu powo?ano na

to stanowisko now? osob?. Dotychczasowa dyrektor pozosta?a na stanowisku bi

bliotekarskim. Obie nowe dyrektorki nie posiadaj? wykszta?cenia bibliotekar

skiego. Na zast?pstwo (na czas urlopu rodzicielskiego) przyj?to now? osob? do

GBP w Grabowcu.

Stan zatrudnienia pracowników dzia?alno?ci podstawowej w dniu 3 I .12.2016 r.

w bibliotekach publicznych powiatu ziemskiego wynosi? 43 osoby - 33 na pe?

nych etatach i 10 na rycza?tach. W porównaniu z analogicznym okresem roku

ubieg?ego stan zatrudnienia pracowników merytorycznych nie uleg? zmianie.

W bibliotekach wiejskich pracowa?o 35 bibliotekarzy (o l mniej ni? w roku po

przednim
-

w GBP Radecznica) i 8 w miastach: Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zwie

rzyniec (o l wi?cej w Szczebrzeszynie).

Dzia?ania na rzecz specjalnych grup u?ytkowników bibliotek -

niepe?no

sprawni, seniorzy

Specjalistyczn? obs?ug? biblioteczn? prowadzi Ksi??nica Zamojska {w której

funkcjonuje O?rodek Czytelnictwa Osób Niepe?nosprawnych), posiadaj?ca spe

cjalistyczne zbiory, sprz?t i oprogramowanie, kieruj?ca swoj? ofert? do wszyst
kich osób niepe?nosprawnych pow. zamojskiego, bi?gorajskiego, hrubieszow

skiego i tomaszowskiego (by?ego woj. zamojskiego). Równie? niektóre biblioteki

terenowe swoj? ofert? kieruj? do osób specjalnej troski, g?ównie seniorów.

W 2016 r. Samorz?dowy O?rodek Kultury w Komarowie-Osadzie, w strukturze

którego funkcjonuje biblioteka, oprócz sta?ych kontaktów z warsztatami terapii

zaj?ciowej w Wolicy Brzozowej, wspó?pracowa? ze Stowarzyszeniem W Dobrej
Wierze w Wolicy Brzozowej organizuj?c pikniki integracyjne. Odby?a si? tak?e

Olimpiada Seniorów zrealizowana w ramach projektu Lubelskie Lokalnie. Mikro

dotacje FIO dofinansowana ze ?rodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej.
Centrum Kultury i Biblioteka w Sitnie przeprowadzi?o kurs komputerowy dla

osób 50+ (8 dwugodzinnych lekcji). Gminna Biblioteka Publiczna w Radecznicy
zorganizowa?a wystaw? prac fotograficznych seniorów oraz szkolenie kompute
rowe dla kobiet 60+. Biblioteka w Skierbieszowie przeprowadzi?a konkurs bo?o

narodzeniowy dla uczestników Warsztatów Terapii Zaj?ciowej oraz akcj? inte

gracji mi?dzypokoleniowej Seniorzy czytajq dzieciom. W su?owskiej Bibliotece

odby? si? kurs obs?ugi komputera dla seniorów, natomiast w bibliotece filialnej
w S?siadce organizowano biblioteczne spotkania Ko?a Gospody? Wiejskich.

Wszystkie placówki biblioteczne wypo?yczaj? swoje zbiory seniorom dostarcza

j?c je w razie potrzeby do domu. Szerok? ofert? kulturaln? i edukacyjn? prawie
wszystkie biblioteki przygotowuj? dla wszystkich mieszka?ców swoich gmin.
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Najwa?niejsze wydarzenia przedstawia kronika bibliotek publicznych znajduj?ca

si? w ka?dym numerze Bibliotekarza Zamojskiego.
Biblioteki terenowe nie gromadz? odr?bnych zbiorów dla osób niepe?no

sprawnych. Kilka z nich jednak?e posiada niewielkie ilo?ci ebooków (85) i ksi?
?ek z "du?? czcionk?" (71 wol). MG BP w Szczebrzeszynie posiada specjali

styczne urz?dzenie Czy tak Plus i 144 ksi??ki do odtwarzania dla osób nies?ysz?

cych, pozyskane w ramach wspó?pracy ze stowarzyszeniem LARIX, ale nie zna

laz?y one zainteresowania w?ród czytelników.

E-us?ugi bibliotek i digita?izacja

Najpopularniejsz? e-us?ug? bibliotek powiatu zamojskiego jest katalog online

i dost?p do stron internetowych bibliotek. W powiecie ziemskim dost?pne przez

Internet s? katalogi 12. bibliotek gminnych i 14. filii (MAK +: Krasnobród, Szcze

brzeszyn z l fili?, Zwierzyniec, Adamów, Grabowiec, Komarów-Osada i 1 filia,

?abunie, Radecznica i l filia, Sitno z 2 filiami, Su?ów z 2 filiami, gm. Zamo??

z 7 filiami). W dalszym ci?gu 4 biblioteki gminne (Nielisz, Mi?czyn, Skierbie

szów i Stary Zamo??) pracuj? w programie PROGMAN. Biblioteka Publiczna

Gminy Nielisz udost?pnia katalog online na w?asnej stronie internetowej i pro

wadzi automatyczn? wypo?yczalni? w tym programie. Biblioteki w Skierbieszo

wie, Starym Zamo?ciu i w Mi?czynie mimo du?ych zasobów w katalogach elek

tronicznych nadal nie udost?pniaj? katalogów online. 7 bibliotek prowadzi auto

matyczne udost?pnianie zbiorów.

Ponadto Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz w swoich zbiorach posiada bo

gat? kolekcj? starych zdj?? i dokumentów regionalnych (257 jednostek w wersji
cyfrowej). 167 jednostek znajduje si? w Cyfrowych Archiwach Tradycji Lokalnej
(CATL), w tym 7 do??czonych w 2016 r.

Wi?kszo?? bibliotek oferowa?a dost?p do bibliotecznych stron www. Biblio

teki Szczebrzeszyna i Starego Zamo?cia korzysta?y ze stron gminy. Pozosta?e

maj? w?asne strony lub konta facebookowe. Ogó?em bibliotekarze wykazali
264744 wej?? na strony www w 2016 roku. Nie wszystkie maj? liczniki wej??,

st?d podana liczba nie odzwierciedla stanu faktycznego.
BPGZ w Mokrem zakupi?a licencj? na dost?p do bazy IBUK LIBRA oraz

oferuje darmowe e-kursy j?zykowe, pozyskane dzi?ki przyst?pieniu do programu

FUNPAKlET dla bibliotek. MGBP w Szczebrzeszynie posiada darmow? licencj?
na ksi??k? mówion? pozyskan? wraz z czytakiem od Stowarzyszenia LAR1X.

Wszystkie e-us?ugi kierowane s? do szerokiego kr?gu odbiorców i korzystaj?
z nich przedstawiciele ró?nych grup wiekowych i zawodowych.

Digita?izacja zbiorów prowadzona jest g?ównie w Ksi??nicy Zamojskiej. Bi

blioteki gminne w ?abuniach i Nieliszu cyfryzuj? swoje zbiory (stare fotografie,
d?s i inne zbiory zwi?zane z gmin?). BPG ?abunie 167 opisanych zdj?? umie?ci?a

w CA TL. S? one dost?pne online. BPG Nielisz utworzy?a i prowadzi Galeri?
Przesz?o?ci Gminy Nielisz - baz? zawieraj?c? 343 obiekty dost?pne online.

31



Komputeryzacja
W bibliotekach powiatu zamojskiego w 20 16 r. u?ytkowano 147 komputerów.

Wi?kszo?? z nich, 116 (78,9% ogólnej liczby), pozyskana zosta?a w latach 2010-

2015. Z lat 2005-2009 pochodzi tylko 21 (14,3%). W roku 2016 przyby?o
10 (6,8%) nowych komputerów. W ?adnej bibliotece nie maju? sprz?tu kompu

terowego sprzed 2004 r. W placówkach terenowych pracuje 51 (34,7%) kompu
terów pochodz?cych z zakupu, 6 (4,1%) pozyska?y od organizatora biblioteki

w gm. Zamo?? i Komarów-Osada. Nadal pracuj? 24 komputery (16,3%) pozy

skane z Programu Rozwoju Bibliotek (wszystkie biblioteki powiatu zamojskiego

uczestniczy?y w Programie). 38 jednostek (25,9%) pozyska?y biblioteki z projek
tów bibliotecznych tj. Kraszewski. Komputery d/a bibliotek - 3 edycje oraz Ta

blety dla bibliotek. W bibliotekach gmin zamojskich pracuje 28 (19%) kompute
rów pozyskanych z projektów pozabibliotecznych (PRO W, LGD, Równa?

Szanse). Ogó?em 44,9% komputerów znajduj?cych si? w bibliotekach pozyskano

aplikuj?c do ró?nych projektów, zarówno bibliotecznych i innych.

Danuta Zwoli?ska, Ksi??nica Zamojska

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

Regionalne zbiory z silnym akcentem na "TUTAJ"

Praca dla regionu i jego popularyzacja jest dla bibliotek jednym z zada? prio

rytetowych. Zbiory bibliotek s? skarbnic? wiedzy o regionie (w naszym przy

padku rozumianym jako województwo lubelskie). Biblioteka Publiczna Gminy
?abunie gromadzi takie materia?y, otacza opiek? dokumenty historii i kultury,
równie? tworzy wszystko to, co ma charakter dokumentacyjny (nie tylko zbiory

ksi??kowe, ale te? dokumenty ?ycia spo?ecznego, zdj?cia ... ), popularyzuje wie

dz? w tym zakresie w?ród mieszka?ców i sympatyków ziemi ?abu?skiej.

Staramy si? skupia? mieszka?ców wokó? idei regionalizmu. Wydajemy
ksi??ki o tematyce regionalnej. Publikujemy tzw. .Jabuniana'' i artyku?y w prasie

lokalnej. Promujemy twórczych mieszka?ców - organizujemy wystawy prac,

wydajemy tomiki poetyckie. Mamy dwie Izby Muzealne w ?abuniach i Barcha

czowie, dla gromadzonych tam muzealiów opracowujemy karty katalogowe.
W?ród wielu typowych dzia?a? promuj?cych ksi??k? i czytelnictwo Biblio

teka Publiczna Gminy ?abunie zajmuje si? dzia?alno?ci? wydawnicz?. Dotych
czas dzi?ki zaanga?owaniu pracowników biblioteki lub przy udziale (wspó?

pracy) innych podmiotów ukaza?o si? 49 wydawnictw:
1. Buszewicz Barbara, Buszewicz Jacek, ?abunie li progu nowego tysiqclecia,

2003
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2. RycheJ Krzysztof Antoni, "Konrad" i "Anio?": Z historii dzialan oddzial?w

partyzanckich ZWZ-AK Obwodu Zamo??. Hrubieszów, ?abunie 2003

3. W klimacie ?wi?t; wiersze uczniów klas IV, V, VI Szko?y Podstawowej w ?a

buniach, ?abunie 2004

4. Rodzicom: teksty uczniów Szko?y Podstawowej i Gimnazjum w ?abuniach,
?abunie 2005

5. Szyku?a Agnieszka, Zespól pa?acowo-parkowy lV ?abu?kach, ?abunie 2005

6. Tychowska Halina, Barchaczów w pracy i piosence: wspomnienia z lal 1947-

1997, ?abunie: 2005

7. Szeptycki Jan Kazimierz: ?abunie, ?abunie 2006

8. Ga?ek Czes?aw, Pomi?? i krzy?e: szkice historyczno-pedagogiczne, ?abunie

2007

9. Przyczynki do poznania dziejów gminy ?abunie. Zeszyt l, ?abunie 2007

!O. Banasiewicz-Szyku?a Ewa, Nied?wied? Józef, Szyku?a-?ygawska Agnieszka,

Szyku?a Bogdan, Dzieje miejscowo?ci gminy ?abunie powiat zamojski. Tom

IX, ?abunie 20 l O

11. Dzi?kuj? nie bior?: Czyli m?odzie? przeciwko u?ywkom, wybór i oprac. Piotr

PieJa, ?abunie 2011

12. Piela Piotr, Wyj?tkowe i urocze 3 opowie?ci smocze, ?abunie 20 II

13. Go??b Zofia, Inspiracje. zmagania i niezwyczajne mi?o?ci, Tuchów 2013

14. Kulasza Stanis?aw, Moje rymowanki, ?abunie 2013

15. Piela Piotr, Uczesane i swawolne limerymeryki szkolne i gar?? fraszek pod ten

daszek, ?abunie 2013

16. Kulasza Stanis?aw, ?wiat wokó? mnie, ?abunie 2013

17. Momot Bronis?aw, Wrzesie? 1939. moje wspomnienia, ?abunie 2013

18. Piela Piotr, Katastrofy. czyli utwory bez happy endu, ?abunie 2013

19. KU?lTIa El?bieta, ?piewaj?ce Dzwoneczki, ?abunie 2014;
20. Murawska Irena, Historia pisana ?yciem: ?abunie ma?y przewodnik, Labunie

2014

21. Flak Barbara, Kromka bo?ej mi/o?ci, ?abunie 2014

22. Kulasza Stanis?aw, Wspomnienie: pami?tnik pisany o poranku, ?abunie 20 14;

23.Piela Piotr, Marginalia, ?abunie 2014

24. Zawrotniak Micha?, Zbrodnie niemieckie w Zamojszczy?nie od pocz?tku wrze

?nia 1939 r. do ko?ca lipca 1944 r., ?abunie 2014

25. Kryk Jan, Pie?ni oddzialów partyzanckich Zatnojszczyzny, Labunie 2014

26. W Roku Oskara Kolberga: Vll gminny konkurs literacko-plastyczny, Labunie

2014

27. Przyczynki do poznania dziejów miejscowo?ci gminy ?abunie. Zeszyt 2, ?a

bunie 2014

28. Pokryszka Franciszek, Zapiski ... nie tylko o Wierzbiu, ?abunie 2015

29. Misiewicz Bernadeta, Szukam Panie Twego Oblicza, Labunie 2015
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30. S?upska Katarzyna, Znaki zapytania, Labunie 2015

31. Wo?niak Marek, Mocny wiar?, Labunie 2015

32. Skraban Seweryn, Ojcu ?wi?temu, Labunie 2015

33. Piela Piotr, Listki laurowe, ?abunie 2015

34. Nie! bo Rak, ?abunie 2015

35. Drozda Mieczys?aw, Kronika Bródka, Labunie 2015

36. Misiewicz Bemadeta, Pragn?, Labunie 2015

37. W Roku ?w. Jana Paw?a II; VIII Gminny Konkurs Interdyscyplinarny, Labunie

2015

38.A by?a cicha i gwia?dzista noc grudniowa, Labunie 2015

39. Szyku?a-?ygawska Agnieszka, Wokó? dworu i pa?acu w ?abu?kach 1771-

1944, Labunie 2015

40. Przyczynki do poznania dziejów gminy ?abunie. Zeszyt 3, Labunie 2015;

41 .... rzecz o Mieczys?awie Lipeckim, Labunie 2016

42. Sparta ?abunie 1951-2016, Labunie 2016

43. OSP ?abunie 1916-2016. Sto lal w s?u?bie Bogu, ojczy?nie i bli?niemu, Labu

nie 2016

44. Piela Piotr, Kopciuszek, Labunie 2016

45. Petryk Feliks, ?wi?to ludowe na Zamojszczy?nie, Wspomnienia z lat okupacji,
?abunie 2016

46. Przyczynki do poznania dziejów gminy ?abunie. Zeszyt 4 [red. Bogdan Szy

ku?a], Labunie 2016

47. OSP Ruszów 1927-2017, Labunie 2017

48.X gminny konkurs interdyscyplinarny W Roku 300-lecia Koronacji Obrazu

Matki Boskiej Cz?stochowskiej" Ró?ne Oblicza Matki, mamy, mate?ki ... ",

Labunie 2017

49. Szeptycki Jan Kazimierz, ?abunie (wyd. II popr. i uzup.), Labunie 2017

Posiadamy wydzielone regionalia. Jest to zbiór dokumentów, g?ównie ksi?
?ek, co roku systematycznie wzbogacany. Obecnie liczy 1 659 woluminów. Gro

madzimy tak?e mapy, prace dotycz?ce gminy Labunie oraz lokalne gazety i cza

sopisma. Dzi?ki zaanga?owaniu mieszka?ców pozyskujemy stare fotografie i do

kumenty (oraz ich kopie) w wersji papierowej i w postaci elektronicznej (orygi
nalne materia?y s? skanowane).

Biblioteka w Labuniach organizuje wiele form kulturalnych i edukacyjnych
o tematyce regionalnej i historycznej dla ró?nych grup odbiorców. S? to: warsz

taty plastyczne i artystyczne (pisanki wielkanocne, tradycyjne ozdoby bo?onaro

dzeniowe); spotkania z regionalistami, z lud?mi nauki (przy okazji rocznic wa?

nych dla Polski i lokalnej spo?eczno?ci); konkursy (literackie, fotograficzne, pla

styczne); wywiady z mieszka?cami; zbieranie legend, gry terenowe, konkursy,

prelekcje, wystawy (fotograficzne, r?kodzie?a ludowego), projekcje filmów o te

matyce regionalnej i twórczo?ci ludowej.
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G?ównym partnerem naszych dzia?a?jest Referat Promocji i Rozwoju Gminy
?abunie, ponadto wspó?pracujemy z: Wójtem Gminy ?abunie, gminnymi Kolami

Gospody? Wiejskich, Ochotniczymi Stra?ami Po?arnymi, Gminnym Klubem

Sportowym "Sparta" ?abunie, Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Misjonarek

Maryi, szko?ami, bibliotek? szkoln? w ?abuniach, przedszkolem, Gminnym
O?rodkiem Pomocy Spolecznej, Hospicjum Santa Galla. Wspó?pracujemy z rad

nymi i so?tysami oraz poszczególnymi mieszka?cami. Publikujemy na ?amach ty

godnika Nowy Kurier Zamojski i kwartalnika iG?A. informator Gminy ?abunie.

Prowadzimy stron? internetow? i fanpage na Facebooku.

Mamy nadziej?, ?e gromadzone przez nas zbiory regionalne pozostan? skarb

nic? wiedzy o naszym dziedzictwie na bardzo d?ugo. Zachowujemy niemal

wszystko, ze szczególnym akcentem na "TUTAJ".

Bogdan Szyku?a, Piotr Piel a, Biblioteka Publiczna Gminy ?abunie

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

Ma?y Mi? - wielka idea

Chocia? ?wi?to Pluszowego Misia jest dopiero w listopadzie, to jednak tego
roczna wiosna by?a okazj? do innego "misiowego ?wi?towania". Dok?adnie

6 marca nasz Mi? Uszatek z oklapni?tym uszkiem sko?czy? 60 lat i jest prawie
o po?ow? m?odszy od s?ynnego w ?wiecie ?wiatowego pluszaka - Teddy Bear'a.

Znana jest powszechnie historia z 1902 roku, gdy podczas polowania prezydent
Roosevelt ocali? ma?ego nied?wiadka. Rysunkow? scen?, w której prezydent

Ameryki broni misia, zamieszczon? w "The Washington Post", wykorzysta? w?a

?ciciel jednego z nowojorskich sklepów z zabawkami nazywaj?c produkowan?

maskotk? Teddy Bear (zdrobnienie imienia Teodor, bear po angielsku to nie

d?wied?), oczywi?cie za zgod? prezydenta. W setn? rocznic? powstania zabawki

- 25 listopada 2002 - ustanowiono ?wiatowy Dzie? Pluszowego Misia. Zabaw

kowy mi? pojawi? si? jednak prawdopodobnie nieco wcze?niej -

pod koniec XIX

wieku, gdy sparali?owana po chorobie Heinego-Medina pani Steiffszyla w Niem

czech ró?ne pluszowe zabawkowe zwierz?tka, w konstruowaniu których pomaga?

jej siostrzeniec. To on za?o?y? zreszt? firm? Steiff, która do dzi? produkuje za

bawki. Pierwsze wyprodukowane tu misie - w ilo?ci trzech tysi?cy sztuk zosta?y

wyeksportowane do Stanów Zjednoczonych i tam zdoby?y popularno??.
Mi? to król zabawek, bohater wielu ksi??ek. Wszyscy znaj? Kubusia Puchatka

czy Misia Paddingtona. W naszym ?wiecie pl uszaków wyj?tkow? i bardzo znan?

postaci? jest mi? z oklapni?tym uszkiem, wymy?lony przez Czes?awa Janczar

skiego, a zwizualizowany przez Zbigniewa Rychlickiego, dok?adnie 60 lat temu.

35



Powsta? nawet animowany lalkowy serial telewizyjny z tym sympatycznym bo

haterem, któremu towarzyszy?y Króliczki, Prosiaczek i Zaj?czek (ponad 100 od

cinków). W rankingu ówczesnych filmów animowanych dla dzieci Uszatek zaj??
II miejsce (po Bolku i Lolku). By? te? czo?ow? postaci? dzieci?cego pisemka Mi?,
bo Uszatek to nied?wiadek bardzo odpowiedzialny, uczynny i sympatyczny, lu

biany przez wiele pokole? dzieci.

Dla pa? z zamojskiej Ksi??nicy urodziny Uszatka by?y pretekstem do og?osze
nia konkursu Jestem sobie ma?y mi? ....

, adresowanego do czytelników i u?ytkow
ników biblioteki. Nie by? to jednak zwyk?y konkurs, bo oprócz rodzinnego czy

tania Przygód Misia Uszatka zak?ada? wspólne tworzenie prac plastycznych. Roz

wijanie inwencji twórczych to przede wszystkim wzmacnianie rodzinnych wi?zi
i wspólne poszukiwanie artystycznych rozwi?za?. Do udzia?u w konkursie zapro

szono wi?c dzieci wraz z rodzicami i dziadkami. Zespo?y rodzinne mia?y podj??
zadanie wykonania podobizny Misia Uszatka. Regulamin nie stawia? wi?kszych

ogranicze? co do materia?ów, technik i sposobów realizacji.
Konkurs przyniós? wiele rado?ci nie tylko dzieciom, tak?e rodzicom, zw?asz

cza tym m?odym, dla których ta wspólna praca sta?a si? prawdziw? zabaw? -

mo?e przed?u?eniem w?asnego dzieci?stwa? Gdy dru?yny przynosi?y konkur

sowe Misie wyczuwa?o si? dreszcz rywalizacji
- mówi pani Joanna. Pi?? nagród

i dziesi?? regulaminowych wyró?nie? to o wiele za ma?o, bo rezultat konkursu

przeszed? oczekiwania. 80 prac
- mo?e nie jest to du?a liczba, ale tylu i tak na

prawd? nikt si? nie spodziewa?. Po og?oszeniu konkursu na stronie internetowej

zamojskiej Ksi??nicy, w Oddziale dla Dzieci i M?odzie?y rozdzwoni? si? telefon,
bo w konkursie chcieli bra? udzia? mi?o?nicy Misia ... z innych miast. Dzwoniono

z Sandomierza, Tarnobrzegu, a nawet Krakowa - mówi pani Joanna, ale konkurs

adresowany by? tylko do czytelników i u?ytkowników naszej Biblioteki. Nikt nie

liczy? na tak? popularno??. Konkurs jak wiele innych, ale przy ocenie znikn??

dy?emat: kto prac? t? wykona?? Konkurs dla dzieci, a cz?sto pracuj? rodzice, albo

zbyt wyra?nie pomagaj?. Tym razem dzia?a?a ca?a rodzina, a rodzina to dru?yna
- mówi pani Joanna, bo mo?na wspólnie sp?dzi? czas i mie? ogromn? satysfakcj?
z bycia razem. To zdecydowa?o, ?e idea wspólnego dzia?ania sta?a si? przys?o

wiowym strza?em w dziesi?tk? - panie pracuj?ce w Oddziale Dzieci?cym nie

ukrywa?y zadowolenia. Tata wykonywa? ?ó?eczko d?a Misia, mama szy?a po?ciel,
a dziecko umie?ci?o ulepion? przez siebie plastelinow? figurk? we wspólnie zaa

ran?owanym ma?ym wn?trzu. Udzia? w ocenie takich prac by? dla mnie praw

dziw? przyjemno?ci?. Mog?am obserwowa? t? eksplozj? kreatywno?ci i widzia

?am powag? sytuacji, gdy dzieci wraz z mam? przynios?y swój misiowy domek

i od razu z dum? zademonstrowano ?wiec?c? lamp?, któr? tata umie?ci? na tektu

rowym suficie niebieskiego pokoiku, z b??kitnym dywanem z miniaturowymi

fr?dzlami, ze sto?em nakrytym koronkow? serwet?. Po?ród konkursowych prac

sporo by?o takich pomys?owych "aran?acji". Mi? Uszatek usiad? przed swoim
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domkiem, otoczonym p?otkiem z patyczków po lodach i w stawie namalowanym

przez 3-letni? Magd? ?owi? ryby. To wyró?niona praca "duetu mama i córka"

(jedna z najm?odszych uczestniczek konkursu). Podobny duet -

mama z troch?

starsz?, bo 8-letni? córk? - bardzo precyzyjnie, niemal jak na torcie (realizacja z

cukrowej masy), odtworzy?y misiow? sypialni? z bia?? "apetyczn?" po?ciel?. Ma

teria? wykorzystany do konstrukcji Misiów by? ró?norodny. Pomys?y nie mia?y

rzeczywi?cie ?adnych granic. Uszatek wraz z przyjació?mi ulepiony z masy solnej
tak?e wygl?da "apetycznie" - jak z ciasta - dlatego mo?e by? "modelem" do ro

dzinnych s?odkich wypieków. Inna dru?yna, któr? utworzy?y dwie siostry wraz

z rodzicami, bardzo precyzyjnie oklei?a Misia ziarnkami kawy. Oprócz wra?e?

wzrokowych konkursowe nied?wiadki dostarcza?y wi?c równie? wra?e? zapa

chowych. Ania i Marysia przychodz? do Wypo?yczalni wraz z mam? Ma?gorzat?
co tydzie?. Wiadomo, ?e wezm? udzia? w konkursie. Zaraz po ?wi?cie wiosny

przynios?y "kukie?kowego" Uszatka, który - niczym Marzanna -

poruszany za

pomoc? patyczka, wymachuje gaikiem trzymanym w ?apce. Tak si? z?o?y?o, ?e w

grupie Misiów nagrodzonych znalaz?y si? te najwi?ksze. Wykonanie takich prac

wymaga?o nie tylko du?ej inwencji, ale i sporo wysi?ku. Nie pozbawione swoi

stego uroku by?y tak?e Misie "p?askie"
- malowane czy wyklejane z kolorowych

bibu?kowych kuleczek albo z innych materia?ów. Tu najsympatyczniejszy wyda
wa? si? Mi? w we?nianym fioletowym sweterku i w niebieskich spodniach -

praw

dziwy modowy szyk - wdzi?k i elegancja. Du?e Misie przyci?gaj? jednak naj

wi?cej uwagi, nie tylko ze wzgl?du na sw? wielko??, ale przede wszystkim ory

ginalno?? u?ytego materia?u. Jeden z nich -

wymodelowany z babelkowej folii

i podobno ze specjalnie w tym celu zakupionej we?ny, Uszatek graj?cy na gitarze,
z oczami z kasztanów - wykonany zostal przez 7-letni? Adel? wraz z rodzicami.

Wyró?nia si? te? inny "Rodzinny Mi?" o wielkich uszach (z g?ow? z balonu okle

jonego gazetami), wykonany przez mam?, tat? i córki (starsza 7 lat, mlodsza

2 lata). Takiego Misia chce si? wzi?? na r?ce, a nawet przytuli?, bo patrzy na nas

'swymi czarnymi oczami z guzików i urzeka sympatycznym ?ó?tym pyszczkiem.
Do wykonania Mi?ków mo?na by?o wykorzysta? wszystko: styropian, plastikowe
butelki czy zwyk?e gazety. Czerwona kokarda - u Misia najm?odszych uczestni

czek - Oli i Zosi (2, 5 i 3 lata), zawi?zana przez mam? dodaje prawdziwej ele

gancji i nie szkodzi, ?e Uszatek troch? przypomina pieska. Gazetowy Misio, wy

modelowany precyzyjnie z u?yciem zwyk?ego sznurka, i gdzieniegdzie pomalo

wany br?zow? farbk? -

wykonany przez 5-letni? Hani?, jej mam? i babci? -

ubrany zosta? w niebieskie kapcie i ?ó?t? koszulk? tak, by odpowiednio zaprezen

towa? si? w tym "uszatkowym" t?umie. Tu? przed up?ywem terminu dostarczania

prac
- prawie w ostatniej chwili - doszed? najwi?kszy Mi?, "z recyklingu" - skon

struowany z plastikowych toreb i butelek, owini?tych gipsowym banda?em, au

torstwa 9-letniej Mai i jej mamy Moniki. Maja cz?sto uczestniczy w sobotnich

zaj?ciach z ksi??k?, prowadzonych dla m?odych czytelników przez Bibliotek?
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i dlatego by?a pierwsz? osob?, do r?k której trafi? regulamin konkursu. Jeszcze

jedna praca, na któr? warto zwróci? uwag?, ale przy jej ogl?daniu nale?y odda?

g?os Czes?awowi Janczarskiemu: Mi? Uszatek siedzia? na brzegu akwarium.

W ?apce trzyma? sznurek. Na sznurku ko?ysa?a si? ?ódka. Nagle ?ódka drgn??a
i plum ... posz?a na dno. A co si? potem wydarzy?o? Jak Mi? uratowa? ?ódeczk? -

mo?na zobaczy? ogl?daj?c Akwarium Natalki i Krzysia, którzy pracowali wspól
nie z rodzicami i babci?. Mi? za namow? Murzynka Bimba za?o?y? skafander i da?

nurka ... S? tu nawet - jak w bajce - kolorowe ryby i jest te? ... kape? z ró?ow?

kokardk?, a Mi? naprawd? zanurkowa?.

Wyró?nianie i nagradzanie prac to dylemat ka?dego jurora, zw?aszcza gdy re

gulaminowych nagród jest o wiele za ma?o (ostatecznie przyznano 7 nagród
i 12 wyró?nie?). W tym konkursie najwi?ksz? nagrod? by?a jednak prawdziwa

satysfakcja i rado?? z wspólnej pracy. Uroczyste otwarcie pokonkursowej wy

stawy w Ksi??nicy Zamojskiej -'w dniu 4 kwietnia 2017 roku - sta?o si? rodzinn?

"imprez?" urodzinow?. W jubileuszu dostojnego Uszatka - króla wszystkich za

bawek i prawdziwego przyjaciela - wzi??y wi?c udzia? Misie te jedyne - niepo
wtarzalne - wykonane wspólnie przez ca?? rodzin?. Frekwencja dopisa?a, a uro

dzinowego tortu wystarczy?o dla wszystkich. Wr?czenie nagród i wyró?nie? po

przedzi?o wspólne czytanie fragmentów przygód Misia Uszatka (odpowiednio

dobranych do konkursowych realizacji), bo bez rodzinnego czytania nie by?oby

przecie? ca?ego tego wydarzenia. O popularno?ci przedsi?wzi?cia niech za?wiad

czy fakt, i? obszern? informacj? o tych wyj?tkowych urodzinach Uszatka, za

mieszczon? na jednym z zamojskich portali internetowych, w ci?gu trzech mie

si?cy (od kwietnia do czerwca) przeczytano ponad dwa tysi?ce dwie?cie razy.

Izabe?a Winiewicz-Cybu?ska

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

Biblioteka w ?rodowisku czytelniczym - wspó?praca z instytucjami

Funkcjonowanie Biblioteki w ?rodowisku czytelniczym jest w du?ym stopniu
uzale?nione i od wspó?pracy z instytucjami znajduj?cymi si? w zasi?gu jej od

dzia?ywania.
Filia nr l Ksi??nicy Zamojskiej aktywnie nawi?zuje kontakty wspó?pracuj?c

z instytucjami, zarówno edukacyjnymi, jak i jednostkami administracyjnymi.

Gimnazjum nr 2, Szko?a Podstawowa i Gimnazjum nr 4 w Zamo?ciu stale

bior? udzia? w wydarzeniach organizowanych przez FB nr l w ramach projektów
z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholo

wych, uczniowie tych placówek uczestnicz? w spotkaniach autorskich, spekta
klach profilaktycznych, pogadankach o dzia?aniu substancji psychoaktywnych
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i ich wp?ywie na zdrowie m?odego cz?owieka. Dzia?ania Biblioteki w tej sferze

spotykaj? si? z zapotrzebowaniem placówek o?wiatowych oraz ?rodowiska czy

telniczego. M?odzi ludzie maja okazj? zobaczy? Bibliotek? jako miejsce, gdzie
nie tylko mo?na wypo?yczy? ksi??k?, ale równie? za jej po?rednictwem zdoby?

wiedz? i wsparcie w ?yciowych problemach.
Filia wspó?pracuje stale z przedszkolami znajduj?cymi si? w naszej okolicy:

Przedszkolem Miejskim nr 2, Przedszkolem Miejskim nr 15, Przedszkolem J?zy

kowym "FOR KlDS", "S?oneczkiem" oraz "S?onecznym Zak?tkiem". Dzieci

z tych przedszkoli aktywnie uczestnicz? w imprezach kuJturalno-o?wiatowych,
organizowanych przez Fili?: wycieczkach, lekcjach bibliotecznych, spotkaniach
tematycznych organizowanych z okazji ?wi?t narodowych i rocznic literackich.

Dzieci z przedszkola "S?oneczny Zak?tek" wraz nauczycielami przez ca?y rok

odwiedzaj? Bibliotek? w ramach cyklu g?o?nego czytania, do innych przedszkoli
natomiast w ramach tej akcji chodz? bibliotekarki naszej Filii.

Wa?nym elementem wspó?pracy ze ?rodowiskiem jest sta?y kontakt Filii Bi

bliotecznej ze Spó?dzielni? Mieszkaniow? im. Jana Zamoyskiego. Biblioteka od

lat regularnie korzysta ze wsparcia materialnego SM w akcjach letnich i zimo

wych, zaj?ciach kulturalno-edukacyjnych jakie nasza placówka organizuje na

rzecz dzieci mieszkaj?cych w na terenie Spó?dzielni Mieszkaniowej. Nale?y te?

zwróci? uwag?, ?e du?ym wsparciem dla dzia?a? biblioteki jest dzia?alno?? jej

czytelników b?d?cych jednocze?nie radnymi miejskimi: p. Doroty Nowosad oraz

p. Marii Str?ciwilk-Go?cickiej. S? to czytelniczki s?u??ce bibliotece pomoc? przy

poszukiwaniu wsparcia finansowego dJa naszych akcji, ale równie? osobi?cie

bior? udzia? w tych dzia?aniach. Taka wspó?praca ?ci?le wi??e ?rodowisko czy

telników z bibliotek? i otwiera na jej potrzeby oraz ofert? jak? przedstawiamy

naszym u?ytkownikom jako placówka kultury.

Jadwiga Kucharska, Ksi??nica Zamojska

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

Noc Bibliotek w bibliotekach Zamojszczyzny

Wielkie ?wi?to promuj?ce czytelnictwo w niecodziennej formie, jakim jest

ogólnopolska akcja NOC BIBLIOTEK, w tym roku przebiega?o pod has?em Czy
tanie porusza.

Niektóre nasze biblioteki po raz kolejny przy??czy?y si? do akcji, innejak BPG

?abunie po raz pierwszy, ijak twierdz?, na pewno nie ostatni raz otworzy?y drzwi

przed "nocnymi" go??mi. Najd?u?sz? tradycj? w organizowaniu tego ?wi?ta maj?
biblioteki w Mokrem i w Starym Zamo?ciu. Obie po raz czwarty bawi?y mi?o?ni

ków nocnych spotka? w bibliotece. W Starym Zamo?ciu by?a tym razem Noc
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z Sherlockiem Holmesem, która na ca?onocnych zabawach zgromadzi?a 40. m?o

dych uczestników. Biblioteka w Mokrem tym razem zorganizowa?a dwukrotne

spotkania: dla doros?ych Historycznq Noc Bibliotek oraz dla dzieci Noc ?Wiate?

w Bibliotece. Dzieci ?wietnie bawi?y si? z wykorzystaniem przygotowanych

?wietlnych rekwizytów: luminescencyjnych farb do cia?a czy latarek wykorzysty

wanych do ró?nych zabaw. Wszystkie propozycje zabaw wymaga?y od uczestni

ków kreatywno?ci, sprawno?ci, umiej?tno?ci pracy zespo?owej, znajomo?ci tre?ci

literackich i ... dobrego humoru. W programie Historycznej Nocy znalaz?y si? po

kazowe spotkania z cz?onkami Tomaszowskiego Szwadronu im. 1 Pu?ku Kawa

lerii Korpusu Ochrony Pogranicza, Grupy Rekonstrukcji Historycznej "Wir" im.

Konrada Bartoszewskiego oraz z Krzysztofem Czarnot? - prozaikiem, felietoni

st? i satyrykiem, mi?o?nikiem i hodowc? koni, autorem ksi??ek o nich. Podczas

spotkania odby?a si? premiera jego najnowszej powie?ci Zaklinacz koni. Niespo

dziank? uczestnikom i organizatorom sprawi? znany ju? od ubieg?orocznej Nocy

zespó? wokalno-taneczny Tamburino, kultywuj?cy kultur? romsk?, który swoim

wyst?pem porwa? zebranych do ta?ca. By?a to fascynuj?ca kompilacja barw i kul

tur. Wiruj?ce kolorowe suknie i ?o?nierskie szable - niezwyk?e po??czenie
i ?wietna zabawa. W atmosferze zabawy, ?piewu i ta?ca zako?czy?o si? nocne

spotkanie z histori? w bibliotece w Mokrem.

Po raz trzeci Noc Bibliotek zorganizowa?o Centrurn Kultury i Biblioteka Pu

bliczna w Sitnie. Tym razem wydarzenie przeniesiono do Filii Biblioteki i Cen

trum Teleinformatycznego w Cze?nikach. Liczna grupa dzieci i m?odzie?y sp?

dzi?a noc na grach i zabawach opartych na znajomo?ci literatury dzieci?cej, pro

wadzonych przez clowna Waldusia i pracowników CKiBP. By?o kino nocne,

które zaprezentowa?o najnowsz? ekranizacj? jednego z tomów znanej serii ksi?
?ek dla dzieci Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Cisza nocna nast?pi?a do

piero o godz. 3 nad ranem.

Ca?onocne spotkanie dzieci w bibliotece po raz kolejny zorganizowa?a Biblio

teka w Grabowcu. By?y, podobniejak w innych placówkach, liczne gry i zabawy,

wspólna kolacja i ?niadanie, nocne og??danie filmów, ale te? d?ugi, wieczorny

spacer ulicami Grabowca, podczas którego dzieci poznawa?y histori? swojej miej
scowo?ci.

Dzieci?c? Noc Bibliotek zorganizowa?a Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Szczebrzeszynie. By?y biblioteczne zaj?cia, gra terenowa, zabawy s?owne i pla

styczne oraz ognisko i wspólne pieczenie kie?basek.

Pierwsz? Noc Bibliotek zafundowa?a swoim czytelnikom Biblioteka Publiczna

Gminy ?abunie. Go?ciem specjalnym by? Stefan Darda, nazywany cz?sto pol
skim Kingiem. Okazj? do spotkania i ponad dwugodzinnej dyskusji by?a jego naj
nowsza ksi??ka Nowy dom na wyr?bach. W programie by?y te? m.in.: otwarcie

w Galerii B??kitnej drugiej ju? wystawy rysunku Klaudii Kosak Different Wor/d,
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która ?wietnie wpisa?a si? "nocny" klimat, wspólne czytanie Lokomotywy, a na

st?pnie literacki spacer i gra wiejska na trasie biblioteka -

zespó? pa?acowo-par

kowy w ?abuniach ph. Czytanie porusza. Po powrocie do Biblioteki odby?y si?

"potyczki s?owne", czyli dru?ynowy turniej SCRlBA, a nad ranem rozlosowano

nagrody. ??cznie w wydarzeniu, sponsorowanym przez LGD Ziemia Zamojska,

Urz?d Gminy i panie z KGW w Ruszowie, udzia? wzi??o 48 osób.

Po udanej mi?dzypokoleniowej, ubieg?orocznej Nocy w Ksi??nicy Zamoj

skiej, tym razem postawiono równie? na rodzinne spotkanie w?ród rega?ów bi

bliotecznych. Tematem przewodnim by?y podró?e (tak?e rodzinne podró?e).
W programie znalaz?y si? m.in. rozmowy o podró?ach, prezentacja i czytanie li

teratury o tej tematyce, teatrzyk kamishibai gry i zabawy podró?nicze dla naj

m?odszych. Uczestnicy spotkania byli bardzo zadowoleni. Jedna z nich napisa?a
w ksi?dze pami?tkowej "przyjecha?am z Zabrza na rodzinne ?wi?to, przy okazji
odwiedzi?am Egipt, Turcj?, Japoni?, a wszystko w Noc Bibliotek w Ksi??nicy Za

mojskiej".
We wszystkich bibliotekach bior?cych udzia? w akcji, uczestnikom bardzo

podoba?a si? idea nocy w bibliotece i deklarowali ch?? wzi?cia udzia?u w nast?p

nej edycji. Bibliotekarze natomiast cieszyli si?, ?e za spraw? wielu atrakcji, jakie

przygotowali, przyci?gn?li do swoich placówek nowych czytelników, wspó?or

ganizatorów, sympatyków i rzeczników.

Danuta Zwoli?ska, Ksi??nica Zamojska

Rodzinne podró?e - Noc Bibliotek 2017 w Ksi??nicy Zamojskiej

Noc Bibliotek jest wieczorno-nocn? akcj? ogólnopolsk? organizowan? przez

Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zainicjowana trzy lata temu z ka?dym rokiem

cieszy si? rosn?c? popularno?ci?, co potwierdzaj? liczby: w pierwszej edycji
udzia? wzi??o ponad 600 bibliotek, w kolejnej ponad 1000, natomiast w tegorocz

nej dok?adnie 1 355. Ide? wydarzenia jest promowanie wszelkiego rodzaju biblio

tek i czytelnictwa w niekonwencjonalny sposób, przez "nocne" czytanie.
W tym roku wsparcie od CEO w postaci ksi??ek, plakatów, zak?adek i eksli

brisów otrzyma?o 1300 bibliotek, które jako pierwsze zg?osi?y uczestnictwo.

Ksi?gozbiór Ksi??nicy Zamojskiej wzbogaci?a mi?dzy innymi pozycja Nowe

przygody Kubusia Puchatka. Dodatkow? niespodziank? by?o podarowanie przez

g?ównego organizatora licencji na zorganizowanie projekcji filmu dla dzieci

Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai: Stella Nostra, na który zaproszona zosta?a

grupa sze?ciolatków z Przedszkola Miejskiego nr 8 im. Jana Brzechwy. Dzieci

z zapartym tchem i wielkimi emocjami ogl?da?y przygody m?odych detektywów

wy?wietlane w sali konferencyjnej biblioteki.
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Ksi??nica Zamojska ju? po raz drugi w??czy?a si? do Nocy Bibliotek. Zain

spirowani tym, ?e "Czytanie porusza" zorganizowali?my akcj? ph. Rodzinne po

dró?e. Promocja wydarzenia przybra?a form? plakatów, og?osze? w mediach oraz

krótkiego filmu umieszczonego na Facebooku biblioteki. W Czytelni G?ównej
dzieci wyruszy?y tanecznym "poci?giem" w podró? po ?wiecie odwiedzaj?c wiele

pa?stw m.in. Japoni?, gdzie wys?ucha?y ksi??ki kamishibai, Turcj?, w której obej

rza?y teatrzyk cieni, natomiast w Egipcie rywalizowa?y w zawijaniu mumii. Za

bawom towarzyszy?o g?o?ne czytanie i przymiarki ubiorów z ró?nych zak?tków

globu. Miejsca podró?y by?y wybierane losowo z uprzednio przygotowanej pira

midy z pudelek, w których by?y ukryte gad?ety zwi?zane z krajami. Dzieci mu

sia?y odgadn?? przed zabaw? do jakiego miejsca s? zabierane. Równolegle doro

?li w wygodnych fotelach z zaciekawieniem wys?uchali prezentacji multimedial

nej dyrektor Ksi??nicy Zamojskiej, Danuty R. Kawa?ko, z pobytu w Armenii.

Ka?dy z go?ci mia? mo?liwo?? zapoznania si? z wyeksponowan? literatur?

podró?nicz? znajduj?c? si? w ksi?gozbiorze Ksi??nicy Zamojskiej. Na specjalnie

przygotowanej wyspie zaprezentowane by?y ksi??ki dla dzieci, natomiast na

osobnym regale przewodniki dla doros?ych. Za dekoracj? pos?u?y?y mapy, latarki

i wszelkiego rodzaju akcesoria tworz?ce podró?niczy klimat. Czytelnia G?ówna

zosta?a podzielona na dwie strefy, na tej dla doros?ych panowa? "dzie?", a dla

dzieci "noc", któr? uzyska?y?my zas?aniaj?c okna grub? tektur?.
W O?rodku Czytelnictwa Niepe?nosprawnych mia?o miejsce spotkanie senio

rów, którzy ch?tnie rozmawiali o swoich podró?ach, pokazuj?c przy tym ciekawe

zdj?cia i ró?nego rodzaju pami?tki. Nie oby?o si? bez ?piewania piosenek i czy

tania poezji. Ka?dy z seniorów mia? wielki baga? do?wiadcze? podró?niczych,
którymi chcia? si? podzieli?.

Noc Bibliotek w Ksi??nicy Zamojskiej jest akcj?, któr? warto kontynuowa?

chocia?by przez wzgl?d na swój integracyjny charakter. Promuje czytelnictwo

wielopokoleniowe, dla dzieci jest okazj? do zabav .. ')', dla doros?ych chwil? wy

tchnienia przy kawie i ksi??ce od codziennych obowi?zków, natomiast dla naj
starszych czytelników to mo?liwo?? podzielenia si? do?wiadczeniami i wiedz?.

Dominika Czubek, Ksi??nica Zamojska

----------.0 .... --------
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I [i] RELACJE

Dzia?alno?? instrukcyjno-metodyczna bibliotek publicznych
-

nowe wyzwania

W dniach 30-31 maja 20 17 r. odby?a si? Ogólnopolska Konferencja "Dzia?al
no?? instrukcyjno-metodyczna bibliotek publicznych - nowe wyzwania". Jej or

ganizatorami byli: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Wojewódzka i Miej
ska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy oraz Biblioteka G?ówna Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego. Konferencja odby?a si? w Bydgoszczy w siedzibie Biblio

teki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

"Konferencja skierowana do bibliotekarzy pracuj?cych w bibliotekach woje
wódzkich, powiatowych i gminnych, by?a kontynuacj? dzia?a? podejmowanych

przez SBP w poprzednich latach. W listopadzie 2015 r. przy wspó?pracy Biblio

teki Publicznej m.st. Warszawy Biblioteki G?ównej Województwa Mazowiec

kiego, SBP zorganizowa?o warsztaty po?wi?cone dzia?alno?ci metodycznej, które

spotka?y si? z bardzo du?ym zainteresowaniem. W ich podsumowaniu sformu?o

wano oczekiwanie zorganizowania ogólnopolskiej konferencji na ten temat, która

podj??aby szerzej tematyk? omawian? podczas warsztatów, a tak?e da?aby mo?

liwo?? w??czenia si? w dyskusj? pracownikom bibliotek powiatowych i gmin

nych. Odniesienie do wspó?pracy mi?dzy poszczególnymi szczeblami bibliotek

publicznych ??czy si? z podj?ciem innych wa?nych zagadnie? dotycz?cych np.

sieci bibliotecznej, organizacji placówek w obr?bie jednostki administracyjnej,
ich finansowania.

Celem konferencji by?o:
- okre?lenie zakresu i form wspó?pracy mi?dzy bibliotekami publicznymi,
- wypracowanie/okre?lenie modeli/modelu wspó?pracy mi?dzy bibliotekami pu-

blicznymi poszczególnych poziomów, kierunków i perspektywicznych celów,
- sformu?owanie propozycji zmian w zapisach ustawy o bibliotekach, w punktach

dotycz?cych zada? bibliotek wojewódzkich i powiatowych,
- wskazanie instytucji inspiruj?cych kierunki dzia?ania (zast?puj?cych b?d?

wspomagaj?cych biblioteki wojewódzkie i powiatowe) w relacjach z bibliote

kami pozostaj?cymi w sieci'".

Bibliotekarze obradowali w czterech blokach tematycznych:
I. Uwarunkowania dzia?alno?ci bibliotek: Otoczenie spo?eczno-kulturowe biblio

tek publicznych, L. Bobolewski, Ksi??nica Pomorska w Szczecinie; Biblioteki

I

http://www.sbp.pllkonferencjelkon ferencj a/in formacje _ ogolne?konferen

cja_id=17712
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publiczne wobec samorz?dowych organizatorów. Pomi?dzy ustaw? a lokaln?

praktyk?, Piotr Kna?, Ma?opolski Instytut Kultury; Co to znaczy obecnie wspó?
praca merytoryczna, dzia?alno?? instrukcyjno-metodyczna, B. Budzy?ska, Bi

blioteka Narodowa; Biblioteki publiczne w Czechach - zasady i formy wspó?

pracy, H. Legowicz, Biblioteka Publiczna Karwina (Czechy)
II. Model czy modele wspó?pracy bibliotekami w terenie: Od nadzoru do wspó?

pracy. Dzia?ania WBP w Krakowie na rzecz bibliotek wojew?dztwa ma?opol

skiego, W. Momot, WBP w Krakowie; Nowe technologie i formy kooperacji

jako narz?dzia sieciowej integracji bibliotek publicznych na Dolnym ?lqsku,
A. Tyws, Dolno?l?ska Biblioteka Publiczna we Wroc?awiu; Wp?ywy i relacje -

model wspó?pracy biblioteki wojewódzkiej z bibliotekami publicznymi woj. war

mi?sko-mazurskiego, A. Marcinkiewicz, WBP w Olsztynie; Relacje partner

skiej wspó?pracy WiMBP w Bydgoszczy z samorzqdowymi bibliotekami publicz

nymi podregionu bydgoskiego woj. kujawsko-pomorskiego, B. Malczewska,
WiMBP w Bydgoszczy.

III. Czy biblioteki powiatowe s? potrzebne: Powiatowa Biblioteka Publiczna

w Gliwicach ogniwem ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, G. Dittrich, PBP

w Gliwicach z s. w Pyskowicach; Jak pracuje Powiatowa Biblioteka Publiczna

w ??cznej, l. Marczewskia, PBP w ??cznej; Dzia?alno?? Miejskiej Biblioteki

Publicznej w Dzia?dowie na rzecz bibliotek publicznych w powiecie
-

przyk?ady

wspó?pracy, 1. Lytvyn, MBP wDzia?dowie.

IV. Biblioteki gminne - same czy w sieci: Razem bezpieczniej, H. Warczok, GBP

Psary; Rola wspó?pracy bibliotek gminnych z bibliotek? powiatow? i woje

wódzk? na tle nowych wyzwa? i zmieniaj?cej si? roli biblioteki gminnej w malej

spo?eczno?ci, E. Mi?kiewicz, GBP w Osieku Ma?ym; Zadania biblioteki gmin

nej w relacji z powiatem i województwem, E. Rzewuska, Biblioteka w ?wi?tej
Katarzynie; To?samo?? bib?ioteki wa?ny element sukcesu, A. Musialska, GMP

w Klonowej.
Na podstawie wys?uchanych referatów i g?osów w dyskusji, po nieocenionych

rozmowach kuluarowych, ale tak?e z do?wiadczenia wspó?pracy z bibliotekami

w powiecie zamojskim, nad którymi Ksi??nica sprawuje nadzór merytoryczny

poprzez powierzone jej zadania powiatowe oraz z Wojewódzk? Bibliotek? Pu

bliczn? w Lublinie, której podlega merytorycznie, rodz? si? refleksje na temat

dzia?alno?ci instrukcyjno-metodycznej. Nale?y stwierdzi?, ?e dzia?alno?? instruk

cyjno-metodyczna bibliotek publicznych kszta?tuje si? bardzo ró?norodnie

i ró?ne s? w stosunku do niej oczekiwania stron. Ma to swoje ?ród?o w reformie

administracyjnej kraju w 1999 roku, która organizacyjnie podporz?dkowa?a bi

blioteki publiczne samorz?dom ró?nych szczebli. Biblioteki dzia?aj? tak, jak po

zwalaj? im miejscowe relacje z organizatorami (marsza?kami, starostami, prezy

dentami, burmistrzami i wójtami). Pomoc instrukcyjno-metodyczna i szkole

niowa oraz nadzór merytoryczny w zakresie realizacji zada? okre?lonych przez
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ustaw? o bibliotekach, ?wiadczone przez biblioteki wojewódzkie i powiatowe od

bywa si? bez narz?dzi prawno-administracyjnych, które umo?liwi?yby egzekwo
wanie od podleg?ych bibliotek zalecanych w bibliotekarstwie norm. Norm doty

cz?cych cho?by ewidencjonowania materia?ów bibliotecznych, sporz?dzania opi
sów bibliograficznych, gromadzenia zbiorów czy selekcji. Sytuacja taka, w po??
czeniu ze zmniejszeniem wymaga? kwalifikacyjnych w stosunku do pracowni
ków biblioteki poprzez zapis w ustawie o bibliotekach- nie napawa optymizmem,
co do jako?ci ?wiadczonych przez biblioteki publiczne us?ug, zarówno dzi?, jak
i w przysz?o?ci. Nie trudno przewidzie? dalej id?ce stosowanie przez organizato
rów bibliotek publicznych oszcz?dno?ci przy zatrudnianiu pracowników. Obser

wujemy to ju? obecnie. Pracownicy zatrudniani w bibliotekach nie musz? mie?

wykszta?cenia bibliotekarskiego ani wy?szego. Kandydatom nie stawia si? takich

wymaga?. Mniejsze koszty generuje ich wynagrodzenie. Powszechn? praktyk?

jest zatrudnianie sta?ystów, którzy po zdobyciu do?wiadczenia odchodz?, ponie
wa? sko?czy? si? sta?. Cz?sto do obs?ugi bibliotek organizatorzy przewiduj? je

dynie cz??ci etatów. Znane s? przypadki, ?e jeden pracownik obs?uguje wi?cej
ni? jedn? fili?. Nie nale?y zapomina? tak?e o normach dotycz?cych lokali biblio

tecznych. Z jednej strony nieliczne przeinwestowane gminne biblioteki (niech

przyk?adem b?dzie niedawno adaptowana i wyremontowana biblioteka w woj.
lubelskim o powierzchni ok. 2 tys. m", w gminie do 4 tys. mieszka?ców i ok. 400

czytelnikach), z drugiej niewielkie, wci?? zaniedbane lokale biblioteczne, których

nale?y si? wstydzi?, i nie ma administracyjno-prawnych narz?dzi, aby stan taki

zmieni?. Wci?? nie brakuje ich w ka?dym województwie. Umiej?tno?? pozyska
nia ?rodków finansowych na inwestycje biblioteczne powinna i?? w parze z po

trzebami ?rodowiskowymi.
To, co dzi? najbardziej ??czy biblioteki w sieci to sprawozdawczo?? staty

styczna GUS. Odbywa si? bez zak?óce?. Dane statystyczne zbierane s? wg usta

lonych zasad, co daje mo?liwo?? sprowadzenia ich do wspólnego mianownika.

Realizowany od kilku lat przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przy

wspó?pracy Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych,

Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych oraz Konferencji Dyrekto
rów Bibliotek Akademickich Szkó? Polskich projekt Analiza Funkcjonowania Bi

bliotek - wska?niki efektywnosoi i dane statystyczne', wprowadza z dobrym skut-

2
Art. 29.2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. z pó?.

zm., m.in. ze zmianami z 2017 r.) mówi, ?e "W bibliotekach mog? by? zatrudniane

osoby z wykszta?ceniem ?rednim lub ?rednim bran?owym".
3

http://afb.sbp.pl/o-projekcie,infonnacje-ogolne: .,Celem projektu jest opracowanie i wdro

?enie jednolitych metod oraz narz?dzi systematycznej oceny dzia?ania bibliotek nauko-

45



kiem nowe sposoby zbierania informacji statystycznych i ich przetwarzania. Sta

nowi, niestety nieobowi?zkowe, uzupe?nienie obowi?zuj?cej w kraju sprawoz

dawczo?ci statystycznej o funkcjonowaniu bibliotek i trudno w niektórych ?rodo

wiskach wyegzekwowa? wdro?enie czego?, co nie jest obowi?zkowe. Innym, bar

dzo wa?nym elementem ??cz?cym biblioteki publiczne jest program Zakup no

wo?ci wydawniczych do bibliotek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo

wego. Inicjuje on wspó?prac? bibliotek wszystkich szczebli w sieci bibliotek pu

blicznych.

Dyskusja nad nowymi wyzwaniami dla dzia?alno?ci instrukcyjno-metodycz

nej powinna by? dyskusj? nad stworzeniem prawnych narz?dzi do egzekwowania
norm w bibliotekarstwie, które w zgie?ku marketingowym znikn??y z pola widze

nia. Wa?ne s? zadania edukacyjno-kulturalne, ale zaczynaj? one dominowa?

w katalogu prac bibliotek. Nie o nie tu chodzi, poniewa? s? jedynie narz?dziem
do osi?gania wyników w czytelnictwie. Nale?y pami?ta?, ?e biblioteka to miej
sce, gdzie ka?da dzia?alno?? powinna by? oparta na pracy z ksi??k?, a jeszcze

szerzej na tek?cie literackim. Biblioteki publiczne w ostatnich kilkunastu latach

zosta?y pozostawione same sobie, poniewa? istniej?ce przepisy daj? du?? dowol

no?? interpretacji dzia?alno?ci instrukcyjno-metodycznej, co zosta?o wykazane
tak?e podczas konferencji. Pozostawienie samorz?dom wolnej r?ki we wszyst

kich aspektach dzia?alno?ci bibliotek wzmocni silne jednostki, a pogr??y s?abe.

Zgodnie z ustaw? ka?dy samorz?d ma obowi?zek prowadzenia co najmniejjednej
biblioteki. Tylko biblioteki te b?d? od siebie odleg?e w jako?ci ?wiadczonych

us?ug.

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

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

Nowoczesne biblioteki województwa lubelskiego

W czerwcu br. bibliotekarze z Zamo?cia i powiatu zamojskiego wzi?li udzia?

w wyje?dzie szkoleniowym Nowoczesne biblioteki województwa lubelskiego. Or

ganizatorem wycieczki by?o Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Oddzia?

w Zamo?ciu i Ksi??nica Zamojska im. S. K. Zamoyskiego w Zamo?ciu. W celu

zapewnienia ci?g?o?ci pracy bibliotek, wyjazd realizowany by? w dwóch grupach,
w dniach 5 i 7 czerwca 2017 r.

wych, pedagogicznych i publicznych opartych na analizie i porównaniach danych staty

stycznych oraz wska?ników funkcjonalno?ci w obr?bie poszczególnych typów bibliotek

w??czaj?c w to badania satysfakcji odbiorców us?ug bibliotecznych".
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W programie wyjazdu by?o zwiedzanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Ur

szulinie i jej Filii w Wytycznie. wizyta w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wy

rykach i Miejskiej Bibliotece Publicznej we W?odawie oraz odwiedziny Che?m

skiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti. Dodatkow? atrakcj? by?o
zwiedzanie Podziemia Kredowego w Che?mie.

Pierwszym przystankiem w podró?y by?a Gminna Biblioteka Publiczna w Ur

szulinie, która w ramach Programu Wieloletniego Ministra Kultury i Dziedzictwa

Narodowego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek uzyska?a

wsparcie na rozbudow? Biblioteki Publicznej w Urszulinie oraz przeniesienie
i przebudow? filii biblioteki w Wy tycznie.

Biblioteka w Urszulinie mie?ci si? w centrum wsi i s?siaduje bezpo?rednio
z Komisariatem Policji. Jej wystrój nawi?zuje do Poleskiego Parku Narodowego,
który jest g?ówn? atrakcj? turystyczn? tego regionu. Dominuj? tam kolory natu

ralnego drewna, zieleni i szaro?ci. Wi?kszo?? mebli: rega?y biblioteczne, biurka,
ale te? miejscami pod?oga i sufit wykonane zosta?y z drewnopodobnych p?yt
OSB. Ca?o?? doskonale uzupe?niaj? dodatki, takiejak pufy imituj?ce pie? drzewa,

filary z brzozy, zielone dywaniki nawi?zuj?ce do trawy czy pi?kne, bia?e ?yran

dole, które wygl?daj? jak wycinanki z papieru. Wszystko wygl?da bardzo natu

ralnie. Wn?trze biblioteki zach?ca do zatrzymania si? w?ród ksi??ek.

Id?c za trafnym okre?leniem, ?e biblioteka to nie tyle budynek, ale przede

wszystkim pracuj?cy tam ludzie, czuj? si? zobowi?zana wspomnie? o ciep?ym
przyj?ciu nas przez Teres? Kuczy?sk? - kierownika placówki i pracowników. Po

zwiedzeniu wn?trza, zostali?my zaproszeni do nowoczesnej sali konferencyjnej
na kaw? i s?odki pocz?stunek. Po chwili odpoczynku i krótkiej rozmowie na temat

do?wiadcze? zwi?zanych z realizacj? projektu, przeprowadzonego remontu, dzia

?alno?ci kulturalno-edukacyjnej biblioteki - ruszyli?my dalej.

Kolejnym punktem naszej wycieczki studyjnej by?a "Ksi??nica Pana Jana" -

biblioteka filialna w Wytycznie.

Zaczn? od nazwy, bo zapewne zaintrygowa?a nie tylko mnie. Kimjest Pan Jan

wspomniany w nazwie biblioteki? Wyja?ni?a nam to dok?adnie oprowadzaj?ca
nas pani bibliotekarka. Jan Kuracki za?o?y? i przez wiele lat pracowa? w bibliotece

w Wytycznie. By? wielkim mi?o?nikiem ksi??ek, nie tylko czyta?, ale tak?e na

prawia! zniszczone ksi??ki, wypo?ycza? je innym mieszka?com i pozyskiwaj
z ró?nych ?róde? nowe tytu?y. W okresie swojej dzia?alno?ci tworzy? liczne

punkty biblioteczne w s?siaduj?cych so?ectwach, a swoj? dzia?alno?ci? sprawi?,
?e wie? Wytyczno sta?a si? najbardziej rozczytanym miejscem w regionie. Nazwa

biblioteki jest form? uczczenia jego pami?ci.

Budynek, w którym mie?ci si? biblioteka spe?nia kilka funkcji. Zjednej strony

znajduje si? tam remiza OSP, a z drugiej filia biblioteki z du?? ?wietlic? i ?wietnie

wyposa?on? kuchni?, co daje doskona?? przestrze? do dzia?a? lokalnych organi-
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zacji, jak i mieszka?ców wsi. Wn?trze zachwyca doskona?ym po??czeniem kolo

rów - biel i szaro?ci na ?cianach, ró?ne odcienie br?zu na pod?odze. Ca?o?? ide

alnie wspó?gra. ?wietnym pomys?em s? tapety na ?cianach, które prezentuj? po

ezj? i proz? lokalnych pisarzy. Wn?trze uzupe?niaj? designerskie meble: stylowa

kanapa, kilka krzese? i du?e pufy, których obicia nawi?zuj? do czarno-bia?ych

gazet. My?l?, ?e okoliczni mieszka?cy ch?tnie sp?dzaj? tam wolny czas.

Pobyt w Ksi??nicy Pana Jana podsumuj? s?owami Stephena Kinga: Nawet

z pozoru najdziwaczniejsza. najskromniejsza pasja jest czym? bardzo, ale to bar

dzo cennym. Mi?o?? Jana Kurackiego do ksi??ki przyczyni?a si? do powstania

uroczej biblioteki na wsi, która sta?a si? jej centrum kulturowym i wizytówk?.

Oby jak najwi?cej tego typu inicjatyw na polskich wsiach!

Zauroczeni tym przytulnym wn?trzem, ale ponaglani przez czas pojechali?my
odwiedzi? Bibliotek? Inspiracji w Wyrykach.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach to przedsi?wzi?cie poczynione z du

?ym rozmachem. W ramach wspomnianego ju1: wcze?niej programu ministerial

nego, w Wyrykach doko?czono budow? budynku mieszcz?cego si? obok Zespo?u
Szkó? i przeznaczono je na dzia?ania biblioteki. Zgodnie ze s?owami oprowadza

j?cej nas po wn?trzach biblioteki p. Hanny Czelej - dyrektor GBP, by?o to naj

wi?ksze jak dot?d w historii gminy zadanie, którego warto?? przekroczy?a 2,5
mln z?otych.

Biblioteka Inspiracji w Wyrykach to co? wi?cej ni? powszechnie pojmowana
biblioteka. Mie?ci si? tam nowoczesne studio nagra?, pi?kna sala konferencyjna,

galeria obrz?dowo?ci, zaplecze noclegowe, sala wielofunkcyjna z zapleczem ga

stronomicznym i wiele innych pomieszcze? z przeznaczeniem na bardzo szeroko

poj?t? dzia?alno?? kulturalno-o?wiatow?. Wystrój przestrzeni bibliotecznej jest
bardzo nowoczesny. Przestronne pomieszczenia, gustownie dobrane kolory ?cian,

pod?óg, mebli, a do tego ciekawe dodatki jak hu?tawka przymocowana do sufitu,

cudowny k?cik dla dzieci z turkusowym domkiem (wyposa?onym w telewizor)
i wygodnymi kanapami w ?rodku. K?cik wyciszony jest z jednej strony szyb?
(mo?na "podgl?da?" swoje pociechy w zabawie), a przy suficie wisz? bia?e siat

kowe chmurki i migoc? drobniutkie ?wiate?ka. Wszystko tworzy przytuln? ca?o??.

Pomys? na utworzenie takiego miejsca oceniam jako bardzo odwa?ny, a efekt

zas?uguje na gratulacje dla realizatorów. Pozostaje tylko ?yczy?, aby biblioteka

i wszelkie pomy?lane w niej atrakcje, zawsze mia?y swoich odbiorców, szkoda

by by?o, gdyby te pi?kne pomieszczenia sta?y puste.

Nast?pn? nowoczesn? ksi??nic?, któr? zwiedzali?my, by?a Miejska Biblioteka

Publiczna we W?odawie, która w I. 2011-2012 zosta?a rozbudowana i zmoderni

zowana. Remont przeprowadzono w ramach projektu realizowanego przez gmin?
miejsk? .Poprawa dost?pno?ci do zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej dla

mieszka?ców Wlodawy", wspó?finansowanego z Regionalnego Programu Woje-
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wództwa Lubelskiego. Warto wspomnie?, ?e MBP we W?odawie w 2014 r., zo

sta?a laureatem siódmej edycji konkursu .Polska Pi?knieje - 7 Cudów Funduszy

Europejskich" w kategorii Miejsce przyjazne dzieciom.

We W?odawie powita?a nas p. Ma?gorzata Zi?czuk - z-ca dyrektora ds. mery

torycznych i na pocz?tek zaprosi?a na kaw? i pocz?stunek. Podczas krótkiego od

poczynku mieli?my okazj? pozna? histori? biblioteki, jej struktur?, porozmawia?
o do?wiadczeniach zwi?zanych z remontem. Us?yszeli?my tak?e Biblioteczny

Song, piosenk? nagran? w ramach Ferii w Bibliotece 2015, która staja si? mu

zycznym elementem promocyjnym biblioteki.

Wn?trze biblioteki podzielone jest na trzy strefy - S?owo, Muzyka i Obraz,

nawi?zuj?ce do przenikaj?cych si? we W?odawie kultur: ?ydowskiej, prawos?aw

nej i katolickiej. Wszystkie elementy wyposa?enia nawi?zuj? do tego podzia?u,
ka?de pomieszczenie ma oddzielny i niepowtarzalny wystrój, podkre?laj?cy jego

przeznaczenie. Na wystrój ten sk?ada?a si? inna kolorystyka ?cian, motywy grafik,

formy i desenie mebli. Du?e wra?enie robi zaaran?owany w kolorach czerwieni,
czerni i bieli dzia? dla dzieci, z pod?og? na której widniej? nuty i kanap? w formie

fortepianu, z której ch?tnie korzystaj? m?odzi w?odawianie. Zupelnie inny cha

rakter ma wn?trze czytelni internetowej, niebieska kolorystyka oraz elementy
wzornictwa pod?óg i ?cian doskonale nawi?zuj? do ma?ych kwadratów - pikseli,
natomiast "Strefa S?owo" wyró?nia si? meblami w kszta?cie liter. W?odawska bi

blioteka mo?e pochwali? si? równie? Letni? Galeri? Biblioteczn? S?owo-Mu

zyka-Obraz, która powsta?a dzi?ki dofinansowaniu Fundacji Banku Zachodniego
WBK S.A. w ramach II edycji konkursu grantowego "Tu mieszkam, tu zmie

niam". Galeria powsta?a na wewn?trznym, zazielenionym dziedzi?cu ijak mówi

jej pomys?odawczyni p. Ma?gorzata Zi?czuk
".

.. sta?a si? gródkiem rekreacji ro

dzinno-edukacyjno-czytelniczej, a przede wszystkim miejscem inspiruj?cym do

dzia?a? kulturalno-artystycznych lokalnej spo?eczno?ci - od naj m?odszych po

odrobin? starszych".
Biblioteka we W?odawie sprawia wra?enie miejsca przyjaznego, otwartego

dla mieszka?ców i go?ci. Zostali?my w niej przyj?ci bardzo cieplo. W trakcie

zwiedzania jej wn?trz, rozmów z pracownikami przekonali?my si?, ?e tworz? j?
ludzie z pasj?.

Ostatnim przystankiem by?a Che?mska Biblioteka Publiczna im. Marii Pau

liny Orsetti. Budowajej siedziby rozpocz??a si? jeszcze w po?owie lat osiemdzie

si?tych ubieg?ego stulecia. Doko?czona zosta?a dopiero w ko?cu stycznia 20 15 r.,

dzi?ki pozyskanemu przez miasto unijnemu dofinansowaniu.

Po przestrzeni bibliotecznej oprowadza? nas p. Robert Che?micki - dyrektor
Ch BP oraz p.Anna Miszczak - kierownik Dzia?u Udost?pniania.

Swój wywód na temat wn?trza tej biblioteki zaczn? od s?owa - Wow!!! Nie

samowicie designerskie miejsce. Pomieszczenia biblioteki s? przestronie, wystrój
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nowoczesny i bardzo oryginalny. Dominuj? odcienie szaro?ci i bieli. Dzia?y udo

st?pniania znajduj? si? na poziomie parteru. Czytelnicy mog? swobodnie prze

mieszcza? si? pomi?dzy rega?ami. W ca?ym kompleksie powszechnie dost?pne

s? koinputery, mo?na przegl?da? katalogi, Internet, odtwarza? filmy, s?ucha? mu

zyki. Dost?pne s? tak?e tradycyjne gramofony oraz sprz?t do odtwarzania kaset

magnetofonowych. Ciekawostk? jest mini kino, automaty do zwrotu ksi??ek oraz

stanowiska z konsolami do gier. Ca?o?ci uroku nadaj? wisz?ce w centralnym

punkcie holu czerwone kanapy "hu?tawki". Wszystko tworzy efektown? ca?o??.

Wedlug slów dyrektora ChBP szczególn? popularno?ci? w odnowionej biblio

tece cieszy si?, po?o?ona na pi?trze, profesjonalnie i wszechstronnie wyposa?ona
sala konferencyjna, mog?ca te? s?u?y? za sal? teatraln? czy kinow?, która posiada
oko?o 200 miejsc. W niej odbywaj? si? najwa?niejsze miejskie wydarzenia. Wy
soki standard, elegancja, sprawi?y, ?e wyros?a do rangi reprezentacyjnego salonu

miasta. Z oszklonej sceny w sali widowiskowej mo?na obserwowa? doln? kon

dygnacj? budynku. Na pi?trze mie?ci si? tak?e Transgraniczne Centrum Edukacji

Ekonomiczno-Spo?ecznej. Centrum jest miejscem spotka? edukacyjno-kultural

nych mieszka?ców regionu che?mskiego i terenów strefy pogranicza. Przeprowa
dza si? tam szkolenia, wyk?ady, prelekcje, sympozja, warsztaty szkoleniowe, spo

tkania autorskie i wystawy.
Che?m mo?e poszczyci? si? pi?kn? bibliotek?. Jej wn?trza, ale przede wszyst

kim nowoczesne wyposa?enie przyci?gaj? u?ytkowników. Jak mówi dyrektor,

bibliotek? zacz?li odwiedza? che?mianie, którzy nigdy wcze?niej tam nie zagl?
dali, wzros?a liczba wypo?ycze? ksi??ek i zbiorów multimedialnych. Dla takiego
efektu warto by?o czeka? tyle lat na nowy budynek.

Urozmaiceniem naszego wyjazdu studyjnego by?o zwiedzanie che?mskich

podziemi, które stanowi? unikatow? pozosta?o?? górnictwa kredowego w Euro

pie. Podziem ia kredowe to wielopoziomowy kompleks korytarzy, powsta?y w ci?gu

wielowiekowej eksploatacji kredy pisz?cej w Che?mie. Trasa turystyczna, któr?

przemierzyli?my ma ok. 2 km d?ugo?ci i po?o?ona jest pod centraln? cz??ci? sta

rego miasta. Najej szlaku mogli?my zobaczy? ekspozycj? dotycz?c? archeologii,
górnictwa kredy i historii miasta. Uda?o nam si? spotka? tak?e w?adc? tych pod
ziemi - ducha Bielucha.

Na koniec taka refleksja - szkoda, ?e nasza Ksi??nica nie jest tak supernowo

czesna, bo na pewno nowe wyposa?enie da?oby wi?ksze mo?liwo?ci w pracy

z czytelnikiem, ale z drugiej strony "nie wszystko z?oto, co si? ?wieci". O jako?ci
biblioteki nie ?wiadcz? nowoczesne wn?trza, ale zadowoleni czytelnicy i bogata
oferta kulturalno-edukacyjna, której centralne miejsce powinna zajmowa? -

KSI??KA.

Barbara Grabowska, Ksi??nica Zamojska

---------.<>.?--------
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I a SYLWETKI BIBLIOTEKARZY

Danuta Wójcik. W s?u?bie czytelnikom niepelnosprawnym

.Pi?kno i warto?? ka?dego cz?owieka zobaczymy w pe?ni dopiero wtedy, kiedy

zaczniemy patrze? nie tylko oczami, ale przede wszystkim sercem" - te slowa wy

powiedziane przez Danut? Wójcik najbardziej oddaj? jej osobowo??, stosunek do

drugiego cz?owieka i pracy.

Danuta Wójcik pracowa?a w zawodzie bibliotekarza 40 lat i w tym roku ode

sz?a na zas?u?on? emerytur?.

Do?wiadczenie zawodowe rozpocz??a sta?em 14 III 1977 r. w Wojewódzkiej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zamo?ciu. Jako m?odszy bibliotekarz praco

wa?a w Dziale Dzieci?cym WiMBP w okresie 16 VIII 1977 - 9 III 1982, potem
do 28 II 1984 r. by?a pracownikiem Filii nr 6 WiMBP. Od l III 1984 do

10 VII 1988 r. kierowa?a Fili? nr 5 WiMBP, nast?pnie od II VII 1988 do

14 VI 2005 r. - Fili? nr 3 przy Polskim Zwi?zku Niewidomych. To z my?l? o oso

bach z upo?ledzeniem wzroku i niewidomych zorganizowa?a od podstaw Fili?
nr 3 -

"ksi??ki mówionej" w Zamo?ciu wraz z punktami bibliotecznymi w To

maszowie Lubelskim, Bi?goraju, Hrubieszowie (dzia?a?y do 1999 r.).
Przez 12 lat, od 15 VI 2005 do 30 IV 2017 r., kierowa?a prac? O?rodka Czy

telnictwa Niepe?nosprawnych Ksi??nicy Zamojskiej. W tym czasie dzia?a?y w Za

mo?ciu punkty biblioteczne przy Polskim Zwi?zku Niewidomych i w Specjalnym
O?rodku Szkolno-Wychowawczym.

P. Danusia swoj? aktywno?? zawodow? kierowa?a g?ównie w stron? animacji

czytelnictwa osób niepe?nosprawnych - dzieci, m?odzie?y i osób doros?ych, po

przez przygotowywanie i realizacj? ró?norodnych form: spotka? integracyjnych,

poetyckich, literackich, konkursów plastycznych, literacko-plastycznych, lite

racko-wokalnych, zaj?? terapeutycznych literacko-plastycznych, wystaw. Orga
nizowa?a koncerty artystyczne niepe?nosprawnych twórców. Promuj?c twórczo??

osób niepe?nosprawnych przeciwdzia?a?a ich wykluczeniu spo?ecznemu. O pracy

w tym kierunku mówi?a: "W tym celu rozwija si? dzia?alno?? kulturalno-o?wia

tow?, ?eby da? ludziom mo?liwo?? twórczego zaprezentowania si? ?rodowisku,

pomoc w przezwyci??aniu skr?powania, tremy i kompleksów, Niepe?nosprawni

czytelnicy maj? du?e zdolno?ci twórcze: literackie, recytatorskie, plastyczne, wo

kalne i manualne. Wykorzystanie tego potencja?u przez organizowanie ró?nych

imprez i spotka? jest ogromn? korzy?ci? równie? dla nich, bo dziel?c si? swoj?

twórczo?ci? czuj? si? bardziej dowarto?ciowani". Dla tych osób szczególnie
wa?na jest akceptacja spo?ecze?stwa, dlatego du?? wag? przywi?zywa?a do im-
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prez integracyjnych, których atmosfera s?u?y?a akceptacji, a tak?e uczy?a otwar

to?ci na innych: .Pokazywanle ?wiata prze?y? osób niepe?nosprawnych, w ich

dzia?aniach twórczych, wzbogaca tak?e ?wiat prze?y? osób zdrowych. Ma

ogromny wp?yw na ich zachowanie, uczy tolerancji i akceptacji, korzystnie

wp?ywa na rozwój emocjonalny dzieci i m?odzie?y".
W Polskim Zwi?zku Niewidomych organizowa?a tzw. spotkania czwartkowe,

w czasie których dla osób z dysfunkcj? wzroku (i wraz z nimi) przygotowywane

by?y monta?e literackie, g?o?ne czytanie literatury pi?knej, artyku?ów z prasy dla

niewidomych, pogadanki i dyskusje na tematy literackie, ale równie? dotycz?ce

spraw i problemów tej grupy osób.

Zainicjowa?a now? form? wypo?ycze? tzw. "odwiedziny domowe", które prze

kszta?ci?y si? w us?ug? "ksi??ki na telefon" dla wszystkich osób potrzebuj?cych.
Rocznie przygotowywa?a ponad 80 wydarze? kulturalno-edukacyjnych dla

ponad 2500 osób, g?ównie niepe?nosprawnych.

Pozyskiwa?a ?rodki pozabud?etowe, aby czytelnicy niepe?nosprawni mogli

rozwija? swoje potrzeby kulturalne, aktywnie uczestniczy? w proponowanych
formach i promowa? swoj? twórczo?? w wydawnictwach pokonkursowych.

W pracy zawodowej p. Wójcik pisa?a, realizowa?a i rozlicza?a wnioski do Pro

gramów Operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
- Niepelnosprawnos? wyzwaniem dla ludzi zdrowych (2006); dzi?ki wspó?pracy
o?rodków i instytucji zrzeszaj?cych osoby niepe?nosprawne w ró?nym wieku zre

alizowano konkurs literacko-plastyczny, opublikowano drukiem wydawnictwo

pokonkursowe, przeprowadzono' spotkania tematyczne z dzie?mi i m?odzie??
w OeN, w czasie których uczestnicy mieli mo?liwo?? artystycznego zinterpreto
wania tematu.

- Ksi??ka inspiracj? dla tw?rczoici osób niepelnosprawnych (2007); w ramach

programu zorganizowano przegl?d sztuk teatralnych i spotkania integracyjne po

pularyzuj?ce twórczo?? dzieci i m?odzie?y z o?rodków edukacyjno-terapeutycz

nych z Zamo?cia i powiatu zamojskiego, pod nazw? Wiosna Teatralna Niepelno

sprawnych. Tre?? sztuki przekazywana by?a ró?nymi metodami (werbalne, poza

werbalne np. gestem, mimik?, j?zykiem migowym, za pomoc? urz?dze? wspo

magaj?cych mow?). Konkurs literacko-plastyczny o zasi?gu ogólnopolskim oraz

wydawnictwo pokonkursowe by?y promocj? twórczo?ci osób niepe?nosprawnych
i dzia?alno?ci O?rodka.

- Praca z ksi??k?jako metoda psychoterapii
- twórcze sposoby przekazywaniajej

tre?ci przez czytelników niepelnosprawnych (2008); przedsi?wzi?cie obejmuj?ce

przede wszystkim realizacj? i podsumowanie konkursu literacko-plastycznego
o zasi?gu ogólnopolskim, umo?liwiaj?cego twórcze zaprezentowanie zdolno?ci

literackich i plastycznych osób niepe?nosprawnych.
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- Najpi?kniejsza historia ?wiata. Biblia ?wiat?em ociemnia?ych (20 l O); projekt

skierowany do czytelników niepe?nosprawnych, mia? za zadanie promocj? czy

telnictwa, integracj? osób niepe?nosprawnych, a tak?e promocj? twórczo?ci nie

pe?nosprawnych inspirowanej lektur? Biblii. Pomoc? by?y warsztaty Ewangelia
a ?ycie codzienne niepe?nosprawnych z prof. dr. hab. Wojciechem Otr?bskim oraz

wyk?ad Biblia inspiracj? dla twórczo?ci artystycznej dawniej i dzi? ks. dra Cy

priana Moryca.
P. Danusia opracowa?a wnioski, na które nie przyznano ?rodków, ale pomys?y

przygotowanych w programach zada? wykorzysta?a przy organizowaniu zaj?? bi

blioterapeutycznych:
-

Czytam Twoimi oczami (2011),
- Biblioteka w s?u?bie niepe?nosprawnym (2012),
- Warto?? osoby ludzkiej w twórczo?ci Jana Paw?a II (2013),
- Ksi??ka w s?u?bie rodziny (2014)

Du?ym przedsi?wzi?ciem w Ksi??nicy Zamojskiej s? zainicjowane przez Da

nut? Wójcik seminaria z cyklu Budowanie przyjaznego ?wiata dla osób niepelno

sprawnych, których g?ównym celem jest uwra?liwienie osób zdrowych na po

trzeby niepe?nosprawnych poprzez przybli?anie im problemów z jakimi spoty

kaj? si? w codziennym ?yciu osoby chore. Tego typu dzia?ania s?u?? podnoszeniu

poziomu ?wiadomo?ci spo?ecznej w kwestii tolerancji i akceptacji w stosunku do

osób niepe?nosprawnych. Przygotowane przez p. Danusi? seminaria:

- Nowoczesne techniki i metody u?atwiaj?ce ?ycie osobom niewidomym, zapozna

j?ce uczestników ze struktur? i organizacj? PZN i problemami, z jakimi osoby
niewidome stykaj? si? na co dzie?. Seminarium przybli?y?o nowoczesne techniki

i metody u?atwiaj?ce im ?ycie, szczególnie audiodeskrypcji (28.09.2011);
- Biblioteka w s?u?bie osobom specjalnej troski, którego g?ównym celem by?o

poszerzenie wiedzy na temat potrzeb i zachowa? osób starszych i niepe?nospraw

nych. Dotyczy?o psychologicznego obrazu staro?ci i tworzenia form aktywno?ci
seniorów (23.05.2012);
-

Komunikacja alternatywna i wspomagaj?ca. Czytelnictwo w?ród osób z proble
mami w porozumiewaniu si?, prezentuj?ce metody i urz?dzenia umo?liwiaj?ce

komunikacj? mi?dzy osobami mówi?cymi oraz nieposiadaj?cymi umiej?tno?ci

mowy (30.10.2013);
- W ?wiecie ciszy - seminarium po?wi?cone osobom g?uchym i g?uchoniemym,
j?zykowi migowemu i miganemu, który w??cza i u?atwia komunikowanie si? mi?

dzy osobami nieslysz?cymi i otoczeniem (22.10.2014);
-

Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, przybli?aj?ce wiedz? o zaburzeniach po

woduj?cych trudno?ci w czytaniu i pisaniu oraz system pomocy terapeutycznej
w Polsce (30.10.2015);
- Czym jest ADHD, poszerzaj?ce wiedz? o chorobie definiowanej jako zespó?

nadpobudliwo?ci psychoruchowej z deficytem uwagi oraz daj?ce praktyczne
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wskazówki jak post?powa? z dzie?mi, u których zdiagnozowano ADHD

(19.10.2016).

Umiej?tno?ci organizacyjne i kierownicze p. D. Wójcik przek?ada?y si? na

prac? zawodow?. Wszystkie formy kulturalno-edukacyjnej dzia?alno?ci przygo

towywa?a z my?l? o tym, aby ludzie niepe?nosprawni nie czuli si? wykluczeni czy

traktowani marginalnie w ?rodowisku. Jest przekonana, "?e osoby z ka?d? nie

pe?nosprawno?ci?, maj? takie samo prawo do rozwijania swoich zainteresowa?

i spe?niania marze?, jak osoby zdrowe".

Przybli?aj?c czytelnikom niepe?nosprawnym ksi??k? i bibliotek? zach?ca?a
ich do aktywnego uczestniczenia w organizowanych formach. Pragn??a, aby by?o
to twórcze uczestnictwo w kulturze. Motywowa?a swoich czytelników do roz

woju i twórczo?ci literackiej i artystycznej.
W swojej pracy z czytelnikiem niepe?nosprawnym wyró?nia?a si? du?? cier

pliwo?ci?, ?agodno?ci?, wra?liwo?ci? i wyrozumia?o?ci?. Bardzo lubiana przez

czytelników niepe?nosprawnych, których obdziela?a swoj? uwag? i zainteresowa

niem. Twierdzi?a, ?e to w?a?nie ci ludzie wyzwalaj? pok?ady dobra w drugim
cz?owieku: "?rodowisko ?udzi niewidomych jest przepojone ogromn? ?yczliwo

?ci? i wzajemn? serdeczno?ci?, t? ?yczliwo?ci? obj?li równie? osob? bibliote

karki". Mia?a bardzo dobry kontakt z opiekunami i wychowawcami z instytucji
i o?rodków, z którymi wspó?pracowa?a. Dyrekcja i opiekunowie O?rodka Reha

bilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Zamo?ciu cenili j? "za niezwyk??
wra?liwo?? na problemy dzieci i m?odzie?y z niepe?nosprawno?ci? oraz za szcze

góln? postaw? pe?n? zrozumienia i ch?? niesienia pomocy".
Nie sposób wymieni? wszystkich o?rodków i instytucji skupiaj?cych niepel

nosprawnych, wspó?pracuj?cych z OeN, ale w?ród nich znale?li si? m.in.: O?ro

dek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny Krok za krokiem w Zamo?ciu, O?rodek

Szkolno-Wychowawczy w Zamo?ciu, O?rodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno
Wychowawczy w Zamo?ciu, Warsztaty Terapii Zaj?ciowej przy Krok za kro

kiem w Zamo?ciu, WTZ przy parafii ?w. Micha?a w Zamo?ciu, WTZ w Lipinie

Starej, Dom Pomocy Spo?ecznej w Zamo?ciu, DPS w Krasnobrodzie, Zespó?
Szkó? Ponadgimnazjalnych nr 4 w Zamo?ciu, Zespó? Szkó? nr l z Oddzia?ami

Integracyjnymi w Zamo?ciu, Szko?a Podstawowa nr 2 w Zamo?ciu, Szko?a Pod

stawowa nr 3 w Zamo?ciu, Stowarzyszenie Diabetyków - Ko?o Terenowe w Za

mo?ciu, Stowarzyszenie Diabetyków - Ko?o Powiatowe w Bi?goraju, Oddzia? Pol

skiego Zwi?zku Niewidomych w Zamo?ciu, a tak?e z okr?gi PZN z ca?ej Polski i

O?rodek Szkolno-Wychowawczy w Laskach.

Zaprosi?a do wspó?pracy i uczestnictwa w proponowanych przedsi?wzi?ciach
nowe grupy spo?eczne m.in. seniorów i osoby zagro?one wykluczeniem spo?ecz

nym, odbywaj?ce kary w Zak?adach Karnych w Zamo?ciu.

W kwietniu 2016 roku podj??a wspó?prac? z Dziennym Domem "Senior-Wi

gor" przy O?rodku Sportu i Rekreacji, zapocz?tkowan? pomoc? przy tworzeniu
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w?asnej biblioteczki i kontynuowan? tzw. Spotkaniami z Literatur?, które odby

waj? si? 2 razy w miesi?cu, w siedzibie Domu Seniora. Rozmowy i dyskusje, czy

tanie wierszy, fragmentów prozy czy artyku?ów na tematy literackie zach?caj? do

g??bszych poszukiwa? i refleksji, zarówno nad literatur? klasyczn?, jak i wspó?

czesn?.

Dla uczestników Klubu Aktywnego Seniora w Zamo?ciu przygotowywane

by?y zaj?cia literacko-muzyczne odbywaj?ce si? w Ksi??nicy Zamojskiej.
Od 2013 roku O?rodek Czytelnictwa Niepelnosprawnych zaprosi? do wspó?

pracy i udzia?u w proponowanych formach osoby zagro?one wykluczeniem spo

?ecznym osadzone w Zak?adzie Karnym i Oddziale Zewn?trznym Zak?adu Kar

nego w Zamo?ciu.

Za prac? na rzecz czytelników niepe?nosprawnych D. Wójcik otrzyma?a od

znaczenia:

- Srebrna Odznaka Honorowa PZN (1993)
- Br?zowy medal Zas?u?ony Kulturze Gloria Artis (2008)
- Odznaczenie Cz?onka Nadzwyc?ajnego PZN (2008)
- wyró?nienie statuetk? Solidarny i odpowiedzialny spo?ecznie dla OCN z inicja-

tywy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepelnosprawnym Krok za krokiem

(2012).
P. Danusia Wójcik mówi?a: "Praca w tym ?rodowisku daje mi ogromna satys

fakcj? i rado??. Jest to dla mnie zaszczyt, ?e mog? im s?u?y? swoj? skromn? wie

dz? i umiej?tno?ciami".
Praca O?rodka Czytelnictwa Niepe?nosprawnych zosta?a dostrze?ona przez

regionalne ?rodki masowego przekazu: Panoram? Lubelsk? TVP, Zamojsk? Te

lewizj? Kablowq, Polskie Radio Lublin, Katolickie Radio Zamo??, Radio Eska,
Radio Zlote Przeboje, Gazet? Miasta, Gazet? Zamojsk?, Gazet? Wyborcz?, Kro

nik? Tygodnia, Niedziel?, Nowy Kurier Zamojski, Skafander, Tygodnik Zamojski.
W latach 2008-2013 p. Danusia pracowa?a w zespole redakcyjnym Bibliote

karza Zamojskiego. W swoim dorobku ma publikacje, które ukazywa?y si? w Bi

bliotekarzu Zamojskim, w Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym oraz w Elektro

nicznym Biuletynie Informacyjnym Bibliotekarzy.

Wspó?organizatorka spotkania integracyjnego by?ych i obecnych pracowni
ków biblioteki w maju 2015 roku ph. Wspomnie? czar. Spotkanie poprzedzi la

spontaniczna akcja zbierania starych fotografii, prezentuj?cych bibliotek? i pra

cowników. Kolekcja ok. 200 zdj??, z lat 1960-2005, zosta?a pokazana w fonnie

prezentacji i stanowi?a punkt wyj?cia dla wspomnie?, u?ci?lania dat i faktów,

przytaczania bibliotecznych anegdot, trwaj?cych w pami?ci bibliotekarzy. "Wy

konywana praca nie musi by? tylko obowi?zkiem, mo?e by? ?ród?em satysfakcji,
rado?ci [ ... ] biblioteka to nie ty?ko lokal, sprz?ty i ksi?gozbiór, ale równie? ludzie,

którzy j? tworz?, a w przypadku instytucji funkcjonuj?cej od ponad 90 lat, to ca?e

pokolenie pracowników [ ... l".
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W?a?nie na tym spotkaniu, niektórzy m?odzi pracownicy Ksi??nicy Zamoj

skiej dowiedzieli si?, ?e Danusia Wójcik by?a ikon? i fundamentem pierwszych
lat Solidarno?ci w zamojskiej bibliotece.

Wra?liwo?? na sprawy drugiego cz?owieka, niezgoda na niesprawiedliwo??

spoleczn? spowodowa?y, ?e p. Danuta Wójcik zaanga?owa?a si? w tworzenie

i funkcjonowanie Niezale?nego Samorz?dnego Zwi?zku Zawodowego Solidar

no?? w WiMBP. W paidzierniku 1980 r. zarejestrowano NSZZ "Solidarno??"
WiMBP w Mi?dzyzak?adowym Komitecie Za?o?ycielskim, Region ?rodkowo

Wschodni w Lublinie, Oddzia? w Zamo?ciu. W Komisji Zak?adowej organizacji

zwi?zkowej "Solidarno??" Danuta Szozda (nazwisko panie?skie D. Wójcik), pra

cownik Dzialu Dzieci?co-M?odzie?owego, pe?ni?a funkcj? sekretarza. By?a

pierwsz? osob?, która odwa?y?a si? powiesi? krzy? na ?cianie dzia?u, w którym

pracowa?a. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 198] r. i zdelegalizo
waniu NSZZ "Solidarno??" internowano przewodnicz?cego zwi?zku WiMBP

Andrzeja G?sienic?, natomiast Danuta Szozda, jako sekretarz, wraz ze skarbni

kiem, zostali zwolnieni z pracy. Tak wspomina?a ten okres D.W. "Zacz??y si?

represje, przes?uchania i sprawy s?dowe. Dzi?ki pomocy wielu ludzi, przywró
cono do pracy sekretarza Komisji Zak?adowej. [ ... J Czasy by?y bardzo trudne,
trzeba by?o p?aci? za swoje przekonania, ale warto by?o, chocia?by dla tej pew

no?ci, ?e najwa?niejsze wydarzenia, zmierzaj?ce do odzyskania autentycznej nie

podleg?o?ci przez Polsk?, nie przesz?y obok nas, ?e mieli?my w tym czynny

udzia?". Swoj? aktywno?? zwi?zkow? zako?czy?a w 2006 roku.

Artyku? nie jest w stanie wyczerpa? oddania i pracy Danuty Wójcik na rzecz

ludzi niepe?nosprawnych, zacytowane fragmenty jej wypowiedzi "mówi?" jakim

jest cz?owiekiem - skromnym, cichym, pracowitym, patrz?cym sercem i zawsze

u?miechni?tym. Jej "pomys? na emerytur?" na pewno b?dzie równie aktywny i

radosny jak czas pracy zawodowej.
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I d TO WARTO WIEDZIE?

Mistrz Promocji Czytelnictwa - wyró?nienie dla BPG Labunie

W tym roku SBP og?osi?o IX edycj? konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa.
Celem konkursu jest popularyzacja dokona? bibliotek na rzecz upowszechniania
czytelnictwa. Zadaniem bibliotek zg?asz?i?cych swój udzia? w konkursie jest z?o

?enie dokumentacji konkursowej, zawieraj?cej sprawozdanie z prac podj?tych
przez bibliotek? w ca?ym mijaj?cym roku. Przedmiotem oceny s?: oryginalno??,
ró?norodno?? dzia?a? bibliotecznych, liczba i jako?? imprez organizowanych

przez biblioteki, liczebno?? i ró?norodno?? uczestników imprez, zasi?g czytelnic
twa, zaanga?owanie innych ?rodowisk i organizacji, formy promocji imprez po

pularyzuj?cych czytelnictwo oraz udzia? lokalnych mediów w akcjach promocji
czytelnictwa organizowanych przez bibliotek?.

Tegoroczne jury konkursu pod przewodnictwem Joanny Pasztaleniec-Jarzy?

skiej przyzna?o nagrody za dokonania w roku 2016 nast?puj?cym bibliotekom:

I nagroda - Miejska Biblioteka Publiczna w Mor?gu im. K. I. Ga?czy?skiego
(woj. warmi?sko-mazurskie)
II nagroda- Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wo?owie (woj. dolno?l?skie)
]]] nagroda - Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie (woj. ma?opolskie).

Wyró?nienia otrzyma?y:
,

- Biblioteka Publiczna Gminy ?abunie (woj. lubelskie)
- Gminna Biblioteka Publiczna w Mi?dzyrzecu Podlaskim (woj. lubelskie)
- Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzeczniowie (woj. mazowieckie)

Jury postanowi?o tak?e uhonorowa? Listami Gratulacyjnymi biblioteki, które

w minionych latach by?y laureatami Konkursu i wci?? utrzymuj? wysoki poziom
dzia?a? promuj?cych czytelnictwo. Listy Gratulacyjne otrzyma?y:
- Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Wybickiego w Sopocie (woj. pomorskie)
- Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach (woj. ?l?skie)
- Ksi??nica Beskidzka w Bielsku-Bia?ej (woj. ?l?skie)
- Gminna Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Ko?cielnym (woj. podlaskie).

Wr?czenie dyplomów laureatom i wyró?nionym mia?o miejsce podczas kon

ferencji Jak czytanie wp?ywa na cz?owieka i spo?ecze?stwa?, zorganizowanej
z okazji ?wiatowego Dnia Ksi??ki i Praw Autorskich 20 kwietnia br. w Pa?acu

Rzeczypospolitej przy pl. Krasi?skich 5 w Warszawie. ?abu?sk? bibliotek?
w Warszawie reprezentowali: Bogdan Szykula i Piotr Pi ela. Wyró?nienie
odebra? Bogdan Szykula - kierownik biblioteki. Gratulujemy.

Danuta Zwoli?ska, Ksi??nica Zamojska

---------+<>+ .. --------
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Lubelski Bibliotekarz Roku 2016

- wyró?nienie dla El?biety Stankiewicz

Do kolejnej edycji konkursu "Bibliotekarz Róku" organizowanego przez Sto

warzyszenie Bibliotekarzy Polskich, którego podstawowym celem jest promocja
zawodu bibliotekarza, zg?oszona zosta?a kol. El?bieta Stankiewicz -

dyrektor
BPG Zamo?? z s. w Mokrem. Konkurs sk?ada si? z dwu etapów: wojewódzkiego
i ogólnopolskiego, podczas których wybierani s? najbardziej cenieni biblioteka

rze w województwach, a nast?pnie najpopularniejszy w kraju Bibliotekarz Roku.

Lubelskim Bibliotekarzem 2016 r. decyzj? komisji konkursowej zosta?a Karolina

Suska - dyrektor Biblioteki Publicznej i Domu Kultury w ?aziskach. Nasza kol.

El?bieta Stankiewicz oraz Izabela K?pka
- dyrektor MG BP w Rykach otrzyma?y

wyró?nienia. Karolina Suska w ogólnopolskim finale konkursu na Bibliotekarza

Roku 2016 zaj??a n miejsce. Wszystkim laureatkom, a w szczególno?ci naszej
kole?ance sk?adamy serdeczne gratulacje. ?yczymy dalszej owocnej pracy, ko

lejnych sukcesów i satysfakcji z podejmowanych dzia?a? na rzecz rozwoju czy

telnictwa.

Danuta Zwoli?ska, Ksi??nica Zamojska

---------.<>+---------
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I Ci] POMOCE METODYCZNE

W kr?gu ?ycia i twórczo?ci Boles?awa Le?miana

regulamin konkursu

Drogi Czytelnikul
W 2017 roku przypada 140 rocznica urodzin i 80 rocznica ?mierci Boles?awa

Le?miana. Rocznice te sprawi?y, ?e Miasto Zamo?? og?osi?o rok 2017 rokiem Le

?miana. Z tej okazji Ksi??nica Zamojska pragnie zaprosi? swoich Czytelników
do udzia?u w konkursie o ?yciu i twórczo?ci tego wielkiego poety i Polaka.

Organizatorzy:

Ksi??nica Zamojska im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu, ul. Ka

mienna 20.

Cele konkursu:

1. Zaakcentowanie roku Boles?awa Le?miana ustanowionego przez Miasto Za-

mo??.

2. Pog??bienie wiedzy o Boles?awie Le?mianie.

3. Rozbudzenie zainteresowania twórczo?ci? poety.
4. Propagowanie w?ród czytelników poezji polskiej.

Zasady uczestnictwa:

l. Konkurs adresowany jest do Czytelników bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej.
2. Zadaniem Uczestnika konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na

13 pyta? konkursowych, dotycz?cych ?ycia i twórczo?ci literackiej Boles?awa

Le?miana.

3. Kupon konkursowy wraz z danymi osobowymi (imi?, "nazwisko, dok?adny
adres oraz telefon kontaktowy) nale?y nades?a? poczt? lub z?o?y? osobi?cie w bi

bliotekach Ksi??nicy Zamojskiej.
4. Ka?dy Uczestnik konkursu mo?e z?o?y? tylko jeden kupon.
5. W?ród kuponów z prawidIowymi odpowiedziami zostan? rozlosowane trzy na

grody ksi??kowe. Komisja zastrzega sobie prawo innego podzia?u nagród.

Terminy:

l. Term in sk?adania kuponów: l lipca - 30 wrze?nia 2017 r.

Wype?nione kupony mo?na przesy?a? poczt? na adres: Ksi??nica Zamojska im.

Stanis?awa Kostki Zamoyskiego ul. Kamienna 20, 22-400 Zamo?? z dopiskiem
na kopercie Konkurs "?ycie i twórczo?? Henryka Sienkiewicza" lub sk?ada?
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w Wypo?yczalni G?ównej (ul. Kamienna 20) oraz wszystkich bibliotekach filial

nych na terenie miasta Zamo??.

2. Losowania prawid?owo wype?nionych kuponów dokona komisja powo?ana

przez organizatora.
3. O wynikach konkursu i dok?adnym terminie imprezy fina?owej zwyci?zcy zo

stan? powiadomieni listownie lub telefonicznie.

4. Podsumowanie konkursu wraz z wr?czeniem nagród laureatom odb?dzie si?
w listopadzie 2017 r. podczas Zamojskiej Biesiady Literackiej.

Postanowienia ogólne:

l. Udzia? w konkursie jest dobrowolny, a jego Uczestnicy wyra?aj? zgod? na

przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby niniejszego konkursu.

2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacj? jego regulaminu.

PYT ANIA KONKURSOWE

l. Podaj dok?adn? dat? urodzin i ?mierci Boles?awa Le?miana. (w?a?c. odp. b)

a) 20.08.1847 - 19.05.1912 r.

b) 22.01.1877 - 05.11.1937 r.

c) 05.05.1846 - 15.11.1916r.

2. Podaj w?a?ciwe nazwisko Boles?awa Le?miana? (w?a?c. odp. c)

a) Leserman

b) Le?kiewicz

c) Lesman

3. Jakie poeta mia? pochodzenie? (w?a?c. odp. b)

a) niemieckie

b) ?ydowskie

c) rosyjskie

4. Bratem stryjecznym Boles?awa Le?miana by?? (w?a?c. odp. b)

a) Julian Tuwim

b) Jan Brzechwa

c) Kornel Makuszy?ski

5. W którym domu na Starym Mie?cie w Zamo?ciu mieszka? poeta? (w?a?c, odp. c)
a) Kamieniczce pod Madonn?
b) Morandówce

c) Centralce

6. Dla której z kobiet swego ?ycia po?wi?ci? erotyków W malinowym chru-

?niaku? (w?a?c. odp. c)
a) ?onie - Zofii Chyli?skiej
b) pierwszej mi?o?ci - Celinie Sunderland

c) wieloletniej przyjació?ce - Dorze Lebenthal
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7. Z jakiego utworu pochodzi cytat? (w?a?c. odp. b)

Szed? po ?wiecie Bajda/a, .

Co go wiosna zagrza?a-
.

Oprócz siebie - wiód? szkap?, oprócz szkapy - wolu,

Tyle? t?dy, co wsz?dy, szed? z nimi pospo?u.

a) W lesie

b) Dusio?ek

c) Znikomek

8. Który zbiór poetycki zostal wydany po?miertnie? (w?a?c. odp. c)

a) Sad rozstajny

b) ??ka

c) Dziejba le?na

9. Boleslaw Le?mian jest autorem zbioru ba?ni: (w?a?c. odp. a)

a) Przygody Sindbada ?eglarza
b) K?echdy domowe

c) Ksi?ga tysi?ca ijednej nocy

10. Ze zbioru poezji ??ka wymie? trzy tytu?y wierszy"

II. Prosz? uzupe?ni? ni?ej podany fragment wiersza

Dziwno mi, ?e j? widz? ..... : i ...
,

. . ..

I
......

-

aJlIz l11n?, l szepcz?: "

-

....

Zabl?kan? poza nami - nam!

w?a?c.odp.
Dziwno mi, ?e j? widz? wód pr?dy i drzewa,

T? sam?
-

aju? inn?, i szepcz?: "To - ona!

Zb??kan? poza nami - Bóg przywróci? nam!

12. Wymie? trzech artystów, którzy ?piewali poezj? Boles?awa Le?miana"

13. W jakim mie?cie zostal pochowany Boles?aw Le?mian? (w?a?c. odp. b)

a) Zamo??

b) Warszawa

c) Kraków

---------.<>.?--------
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Rocznice literackie 2018
- wybór-

Rok 2018 og?oszono Zbigniewa Herberta (w 20. rocznic? ?mierci)

475 rocz. ?mo KLEMENS JANICKI (1516- prawdopodobnie w 1543) pol. poeta

pisz?cy po ?acinie

STYCZE?

1.01 195 rocz. ur. - SANDOR PETÓFI (1823-1849), poeta w?g.

2.0 l 100 rocz. ur.
- ADAM BAHDAJ (1918- 1 985), pol. pisarz, autor utwo

rów dla dzieci i m?odzie?y
2.01 5 rocz. ?mo - TERESA TORA?SKA (1944-2013), pol. pisarka i dzien

nikarka, reporta?ystka
3.01 95 rocz. ?mo - JAROSLA V HASEK (1883-1923), czes. pisarz, publicy

sta i dziennikarz; 30.04 - 135 rocz. ur.

5.01 50 rocz. ?mo - HANNA MORTKOWICZ-OLCZAKOWA (1905-1968),

pol. poetka i pisarka, autorka utworów dla dzieci i m?odzie?y
8.01

11.0 l

12.01

325 rocz. ?mo - JAN ANDRZEJ MORSZTYN (1621-1693), poeta pol.
90 rocz. ?mo - THOMAS HARDY (1840-1928), ang. pisarz i poeta
140 rocz. ur. - FERENC MOLNAR., w?a?c. Ferenc Neumann (1878-

1952), pisarz w?g.

12.01 390 rocz. ur. - CHARLES PERRAULT (1628-1703), franc. ba?niopi
sarz; 16.05 - 315 rocz. ?mo

13.01 115 rocz. ur. - IRENA JURGIELEWICZOWA (1903-2003), pol. pi
sarka, autorka ksi??ek dla m?odzie?y; 20.05 - 15 rocz. ?mo

14.01 120 rocz. ?mo - LEWIS CA RROLL, w?a?c. Charles Lutwidge Dodgson

(1832-1898), ang. matematyk, pisarz, poeta, fotograf
15.0 l 75 rocz. ?mo - ERIC KNIGHT (1897-1943), pisarz amer. pochodzenia ang.

20.01 145 rocz. ur. - JOHANNES VILHELM JENSEN (1873-1950), pisarz

du?.; 1944 -

Nagroda Nobla

25 rocz. ?mo - KOBO ABE (1924-1993), jap. prozaik, dramaturg
135 rocz. ur. - JERZY BANDROWSKI (1883- 1 940), pisarz pol.
230 rocz. ur. - GEORGE BYRON (1788- 1 824), poeta ang.

22.01

22.01

22.01

23.01 235 rocz. ur. - STENDHAL, w?a?c. Marie-Henn Beyle (1783- 1 842), pi
sarz franc.

23.01 90 rocz. ur. - TADEUSZ ?LIWlAK (1928- 1 994), poeta pol., t?umacz,

autor utworów dla dzieci

25.0 I 80 rocz. ur. - W?ODZIMIERZ WYSOCKI (1938-1980), ros. poeta, pie
?niarz

28.01 115 rocz. ur. - ALEKSANDER KAMI?SKI (1903-1978), pol. pisarz;
15.03 - 40 rocz. ?mo
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40 rocz. ?mo - STANIS?A W DYGAT (1914-1978), pol. pisarz i felieto

nista, dramaturg, scenarzysta

29.01

85 rocz. ?mo - JOHN GALSWORTHY (1867-1933), ang. pisarz i dra

maturg; 1932 - Nagroda Nobla

31.01

LUTY

luty 100 rocz. ?mo - TADEUSZ MICI?SKI (1873-1918), pol. poeta; 9.11 -

145 rocz. ur.

155 rocz. ur. - MARIA RODZIEWICZÓWNA (1863-1944), pisarka pol.
550 rocz. ur. -JOHANNES GUTENBERG (1400-1468), niem. drukarz,

wynalazca czcionki drukarskiej

2.02

3.02

3.02

3.02

4.02

125 rocz. ?mo - TEOFIL LENARTOWICZ (1822-1893), pol. poeta
90 rocz. ur. - ANDRZEJ SZCZYPIORSKI (1928-2000), pol. pisarz
80 rocz. ?m. - KAROL HUBERT ROSTWOROWSKI (1877-1938),

pol. dramaturg i poeta, muzyk
6.02

8.02

10.02

10.02

225 rocz. ?mo - CARLO GOLDONI (1707-1793), komediopisarz w?.

190 rocz. ur. - JULIUSZ VERNE (1828-1905), pisarz franc.

120 rocz. ur. - BERTOLT BRECHT (1898-1956), pisarz niem.

95 rocz. ur. - OLGIERD BUDREWICZ (1923-2011), pol. pisarz, dzien

nikarz reporta?ysta
11.02 40 rocz. ?mo - HARRY MARTINSON (1904-1978), szwedz. pisarz, po

eta, dramaturg i malarz; 1974 - Nagroda Nobla

90 rocz. ur. - CEZARY CHLEBOWSKI (1928-2013), pol. pisarz i pu

blicysta; 9.05 - 5 rocz. ?mo

15.02

35 rocz. ?mo - KAZIMIERA I??AKOWICZÓWNA (1892-1983), po

etka pol.

16.02

16.02 260 rocz. ur. -JULIAN URSYN NIEMCEWICZ (1758-1841), pol. dra

maturg, pisarz, poeta, historyk, pami?tnikarz, publicysta, t?umacz

345 rocz. ?mo - MOLIERE, w?a?c. Jean Baptiste Poquelin (1622-1673),
franc. komediopisarz i aktor

17.02

120 rocz. ur.
- KAROL BUNSCH (1898-1987), pol. pisarz22.02

22.02 35 rocz. ?mo - MlECZYS?A W JASTRUN (1903-1983), pol. poeta, ese

ista

30 rocz. ?m. - STEFAN MAJCHROWSKI (1908-1988), pol. pisarz, ofi

cer kawalerii; 13.03 - I 10 rocz. ur.

22.02

25.02 35 rocz. ?m. - TENNESSEE WILLIAMS (1911-1983), amer. pisarz,

dramaturg, nowelista, poeta
27.02 85 rocz. ur. - ALEKSANDER MINKOWSKI (1933-2016), pol. pisarz,

reporta?ysta i scenarzysta, autor utworów dla m?odzie?y
105 rocz. ur. - IRWIN SHAW (1913- I 984), pisarz amer,27.02

28.02 40 rocz. ?m. - JANUSZ MEISSNER (1901-1978), pol. pisarz i dzienni

karz, pilot WP
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MARZEC

1.03 80 rocz. ?mo - GABRIELE D'ANNUNZI0 (1863- 1938), w?. pisarz i

ideolog; 12.03 - 155 rocz. ur.

4.03 90 rocz. ur. - ALAN SILLITOE (1928-2010), ang. poeta, pisarz
5.03 110 rocz. ur. - TEODOR PARNICKI (1908-1988), pol. pisarz; 5.12-

110 rocz. ?mo

8.03 20 rocz. ?mo - ANDRZEJ BRYCHT (1935-1998), pol. poeta, prozaik,

reporta?ysta
11.03 110 rocz. ?mo - EDMONDO DE AMICIS (1846-1908), w?. pisarz
11.03 25 rocz. ?mo - ALINA CENTKIEWICZ (1907-1993), pol. pisarka,

autorka ksi??ek dla m?odzie?y (wraz z m??em Cz. Centkiewiczem)
12.03 80 rocz. ur. - KAROL PARNO GIERLI?SKI (1938-2015), cyga?sko

pol. rze?biarz, poeta i prozaik
12.03 5 rocz. ?mo - MAREK SKWARNICKI (1930-2013), pol. poeta, publi

cysta, prozaik, felietonista, t?umacz

13.03 105 rocz. ?mo - WALERY PRZYBOROWSKI (1845-1913), pol. pisarz,

historyk i publicysta
15.03 115 rocz. ur. - JÓZEF CZECHOWICZ (1903-1939), poeta pol.
16.03 90 rocz. ur. - ALEKSANDER ?CIBOR-RYLSKI (1928-1983), pol. pro

zaik, scenarzysta; 3.04 - 35 rocz. ?mo

17.03 135 rocz. ur. - BRUNO WINA WER (1883-1944), pol. komediopisarz,

popularyzator fizyki i felietonista

18.03 75 rocz. ?mo - HELENA MNISZKÓWNA (1878-1943), pol. pisarka;
24.05 - 140 rocz. ur.

19.03

20.03

20.03

10 rocz. ?mo - ARTHUR C. CLARKE (1917-2008), prozaik ang.

190 rocz. ur. - HENRYK IBSEN (1828-1906), dramatopisarz norw.

20 rocz. ?mo - MACIEJ SLOMCZY?SKI (1920-1998), pol. pisarz, t?u-

macz

24.03 115 rocz. ur. - IGOR NEWERLY, w?a?c. Igor Abramow-Newerly

(1903-1987), prozaik pol.
27.03

28.03

29.03

31.03

35 rocz. ?mo - HANNA MALEWSKA (1911-1983), pisarka pol.
150 rocz. ur. - MAKSYM GORKI (1868-1936), pisarz ros.

55 rocz. ?mo - POLA GOJAWICZY?SKA (1896-1963), pisarka pol.
70 rocz. ?mo - EGON ER WIN KISCH (1885-1948), pisarz, dziennikarz

i reporter pochodzenia czes. pisz?cy po niem.

kWIECIE?
1.04 95 rocz. ur. - BOHDAN CZESZKO (1923-1988), pol. pisarz, scenarzy

sta i publicysta; 21.12 - 30 rocz. ?mo
_

8.04 100 rocz. ?mo - LUCJAN RYDEL (I 870-1918), pol. poeta, dramatopisarz
9.04 50 rocz. ?mo - ZOFIA KOSSAK-SZCZUCKA (1889-1968), pisarka pol.

65



10.04 85 rocz. ur. - MARTA TOMASZEWSKA (1933-2009), pol. pisarka,

poetka, autorka utworów dla dzieci

15.04 175 rocz. Ur. - HENRY JAMES (1843-1916), amer.-bryt. pisarz, krytyk
i teoretyk literatury

16.04 10 rocz. ?mo - PRZEMYS?AW BURCHARD (1925-2008), pol. pro

zaik, reporta?ysta, podró?nik i wydawca
19.04 35 rocz. ?mo -JERZY ANDRZEJEWSKI (1909-1983), pol. prozaik, pu

blicysta, felietonista, scenarzysta
19.04 30 rocz. ?mo - JONASZ KOFTA (1942-1988), pol. poeta i dramaturg,

satyryk, piosenkarz i artysta kabaretowy
20.04 20 rocz. ?m.-OCTAVIO PAZ (1914-1998), meksyk. poeta, eseista, kry

tyk i dziennikarz; 1990 - Nagroda Nobla

23.04 100 rocz. ur. - MAURICE DRUON, w?a?c. Maurice Kessel (1918-

2009), franc. pisarz i polityk
25.04 80 rocz. ?mo - ALEKSANDER ?WI?TOCHOWSKI (1849-1938), pol.

pisarz, publicysta i historyk
28.04 40 rocz. ?mo - WITOLD ZECHENTER (1904-1978), pol. poeta, pro

zaik, publicysta, autor ksi??ek dla dzieci

29.04 125 rocz. ?mo - JÓZEF BLlZI?SKI (1827-1893), pol. komediopisarz
29.04 155 rocz. ur., 85 rocz. ?mo - KONSTANDJNOS KAWAFIS (1863-

1933), poeta grec.

MAJ

6.05 100 rocz. UT. - ST ANISLA W GRZESIUK (19 I 8-1963), pol. pisarz i pie
?niarz; 21.0 I - 55 rocz. ?mo

7.05 150 rocz. UT. - ST ANISLA W PRZYBYSZEWSKI (1868-1927), pisarz pol.
11.05 45 rocz. ?mo -BOHDAN ARCT (1914-1973), pol. pilot my?liwski, pisarz
12.05 85 rocz. Uf. - ANDRIEJ WOZNIESIENSKI (1933-2010), ros. poeta,

prozaik, architekt

15.05 25 rocz. ?mo - ANDRZEJ KU?NIEWICZ (1904-1993), prozaik pol.,
eseista, poeta

18.05 85 rocz. ur. - W?ADYS?AW TERLECKI (1933-1999), prozaik pol.
23.05 95 rocz. ur. - PRZEMYS?A W BYSTRZYCKI (1923-2004), pisarz pol.
23.05 135 rocz. ?mo - CYPRIAN KAMJL NORWID (1821-1883), pol. poeta,

dramatopisarz, prozaik, artysta plastyk
23.05 20 rocz. ?m, - TONY HAUK (1921-1998), pol. podró?nik, pisarz,

dziennikarz

29.05 60 rocz. ?m. - JUAN RAM6N JIMENEZ (1881-1958), poeta hiszp.;
1956 -

Nagroda Nobla

29.05 175 rocz. ur. - W?ADYS?A W ?OZI?SKI (1843-1913), pol. pisarz
30.05 240 rocz. ?mo - VOLTAlRE, WOLTER, w?a?c. Francois-Marie Arouet

(1694-1778), franc. pisarz, filozof, dramaturg i historyk
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CZERWIEC

1.06 35 rocz. ?mo - ANNA SEGHERS, w?a?c. Netty Reiling-Radvanyi (1900-

1983), pisarka niem.

3.06 225 rocz. ur. - ANTONI MALCZEWSKI (1793-1826), poeta pol.
5.06 120 rocz. ur. - FEDERICO GARCIA LORCA (1898-1936), hiszp. po

eta, dramatopisarz
6.06 lO rocz. ?mo - TADEUSZ KWlATKOWSKI-CUGOW (1940-2008),

pol. poeta, prozaik, eseista i satyryk
12.06

14.06

14.06

140 rocz. Uf. -JAMES OLIVER CURWOOD (1878-1927), pisarzamer.
20 rocz. ?mo - JERZY HORDY?SKI (1919-1998), pol. poeta, publicysta
85 rocz. ur. -JERZY KOSI?SKI, w?a?c. JózefLewinkopf(1933-1991),

pisarz amer. pochodzenia pol.
14.06 50 rocz. ?mo - SALVATORE QUASIMODO (1901-1968), poeta w?.;

1959 - Nagroda Nobla

17.06 35 rocz. ?mo - MIRON BIA?OSZEWSKI (1922-1983), pol. poeta, pro

zaik, dramatopisarz
19.06 25 rocz. ?mo - WILLIAM GOLDING (1911-1993), bryt pisarz, poeta,

1983 - Nagroda Nobla

20.06 225 rocz. tir. - ALEKSANDER FREDRO (1793-1876), pol. komedio

pisarz, poeta, pami?tnikarz
22.06 120 rocz. ur. - ZENON KOSIDOWSKI (1898-1978), pol. prozaik, ese

ista; 14.09 - 40 rocz. ?mo

22.06 120 rocz. ur. - ERICH MARIA REMARQUE, w?a?c. Erich Paul Remark

(1898-1970), pisarz niem.

25.06 115 rocz. ur. - GEORGE ORWELL, w?a?c. Eric Arthur B1air (1903-

1950), ang. pisarz i publicysta
26.06 110 rocz ur. - GABRIELA PAUSZER-KLONOWSKA (1908-1996),

pol. pisarka, autorka utworów dla dzieci i m?odzie?y
29.06 10 rocz. ?mo - ANKA KOWALSKA (1932-2008), pol. poetka, proza

iczka i dziennikarka

LIPIEC

2.07 240 rocz. ?mo - JEAN JACQUES ROUSSEAU (1712-1778), pisarz i fi

lozof franc.

2.07 95 rocz. ur. - WIS?AWA SZYMBORSKA (1923-2012), pol. poetka,

eseistka, t?umaczka, felietonistka; 1996 -

Nagroda Nobla

3.07 135 rocz. ur. - FRANZ KAFKA (1883-1924), pisarz austr.

3.07 15 rocz. ?mo - SA T-OKH, w?a?c. Stanis?aw Sup?atowicz (1925-2003),

pisarz pol.
4.07 20 rocz. ?mo - JANUSZ PRZYMANOWSKI (1922-1998), pol. pisarz,

poeta, t?umacz, scenarzysta
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5.07 90 rocz. ur. - JANUSZ KRASI?SKI, w?a?c. Janusz Krasny-Krasi?ski

(1928-2012), pol. prozaik, dramatopisarz, reporta?ysta
6.07 25 rocz. ?mo - TADEUSZ FAN GRA T (1912-1993), pol. poeta, satyryk
6.07 125 rocz. ?mo - GUY DE MAUPASSANT (1850-1893), pisarz franc.

7.07 100 rocz. ur. - HALlNA POP?AWSKA (1918-2017), pol. pisarka, t?u

maczka

17.07 130 rocz. ur. - SZMUEL JOSEF AGNON, w?a?c. Szmuel Josef Czacz

kes (1888-1970), pisarz izrael.; 1966 - Nagroda Nobla

19.07 125 rocz. ur. - W?ODZIMIERZ MAJAKOWSKI (1893-1930), ros. po

eta i dramaturg
20.07 130 rocz. ur. - EMIL ZEGAD?OWICZ (1888-1941), pol. poeta, pisarz,

dramaturg
22.07 140 rocz. ur. - JANUSZ KORCZAK, w?a?c. Henryk Goldszmit (1878 -

1942), pol. lekarz, pedagog, dzia?acz spo?eczny i pisarz pochodzenia

?yd., autor utworów dla dzieci i m?odzie?y
22.07 60 rocz. ?mo - MICHAI? ZOSZCZENKO (1894-1958), pisarz ros.

24.07 85 rocz. ur. -JERZY HARASYMOWICZ (1933-1999), poeta pol.
28.07 20 rocz. ?mo - ZBIGNIEW HERBERT (1924-1998), poeta pol., eseista

28.07 20 rocz. ?mo - ADAM HOLLANEK (1922-1998), pisarz pol., poeta

30.07 200 rocz. ur.- EMILY BRONTE (1818-1848), pisarka ang.; 19.12-170

rocz. ?mo

31.07 65 rocz. ?mo - KORNEL MAKUSZY?SKI (1884-1953), pol. pisarz, fe-

lietonista, autor utworów dla dzieci i m?odzie?y
.

SIERPIE?

3.08 10 rocz. ?mo - ALEKSANDER l. SO??ENICYN (1918-2008), pisarz

ros.; 1970 -

Nagroda Nobla; 11.12 - 100 rocz. ur.

10.08 120 rocz. ur. - TADEUSZ DO??GA-MOSTOWICZ (1898-1939), pi
sarz pol.

15.08 120 rocz. ur. - JAN BRZECHWA, w?a?c. Jan Wiktor Lesman (J 898-

1966), pol. poeta, t?umacz, autor utworów dla dzieci

15.08 5 rocz. ?mo - SLA WOMIR MRO?EK (1930-2013), pol. dramaturg, pro

zaik

15.08 160 rocz. ur. - EDITH NESBIT (1858-1924), pisarka ang., autorka

ksi??ek dla dzieci

21.08 75 rocz. ?mo - HENRIK PONTOPPIDAN (1857-1943), pisarz du?.;

1917 - Nagroda Nobla

22.08 60 rocz. ?mo - ROGER MARTIN DU GARD (1881-1958), pisarz franc.,
1937 -

Nagroda Nobla

24.08 160 rocz. ur. - WACLA W SIEROSZEWSKI (1858-1945), pisarz pol.
30.08 5 rocz. ?mo - SEAMUS HEANEY (1939-2013), poeta irl.; 1995 -

Nagroda Nobla
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30.08 80 rocz. ur. - DOROTA TERAKOWSKA (1938-2004), pisarka pol.
31.08 105 rocz. ur. - ZBIGNIEW BIE?KOWSKI (1913-1994), pol. poeta,

eseista, krytyk lit.

WRZESIE?

2.09 45 rocz. ?mo - 1. R. R. (John Ronald Reuel) TOLKIEN (1892-1973), pi-
sarz ang.

120 rocz. ?mo - STEPHANE MALLARME (1842-1898), franc. poeta
190 rocz. ur. - LEW TO?STOJ (1828-1910), ros. pisarz, dramaturg

9.09

9·09
10.09

11.09

12.09

13.09

75 rocz. ?m.-JERZY KAMIL WETNTRAUB (1916-1943), pol. poeta
180 rocz. ur. - ADAM ASNYK (1838-1897), pol. poeta, dramatopisarz
195 rocz. ur. - KORNEL UJEJSKI (1823-1897), pol. poeta
80 rocz. ur. - JANUSZ G?OWACKI (1938-2017), pol. prozaik, drama

turg, felietonista i eseista

17.09 80 rocz. ?mo - BRUNO JASIE?SKI, w?a?c, Wiktor B. Zysman (1901-

1938), pol. poeta, prozaik
17.09 105 rocz. ur. - MIRA LOB E (1913-1995), austr. autorka utworów dla

dzieci

20.09 155 rocz. ?mo - JACOB LUDWlG KARL GRIMM (1785-1863), niem.

filolog, zbieracz ba?ni i poda? lud., wydawca
20.09 515 rocz. ur. - ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI (1503-1572), pol.

pisarz polityczny
23.09 15 rocz. ?mo - ZOFIA CH?DZY?SKA (1912-2003), pol. pisarka
23.09 45 rocz. ?mo - PABLO NERUDA, w?a?c. Ricardo Eliecer Neftali Reyes

Besualto (1904-1973), chilijski poeta; 1971- Nagroda Nobla

26.09 130 rocz. ur. - T. S. (Thomas Steams) ELIOT (1888-1965), amer.-ang.

poeta, dramaturg i eseista; 1948 - Nagroda Nobla

26.09

28.09

28.09

40 rocz. ?mo - JAN PARANDOWSKI (1895-1978), pol. pisarz, eseista

145 rocz. ur.
- WACLA W BERENT (1873-1940), pol. pisarz i t?umacz

15 rocz. ?mo - ELlA KAZAN, w?a?c. Elia Kazanjoglous (1909-2003),
amer. pisarz i re?yser grec. pochodzenia

29.09 130 rocz. ur. - JANINA PORAZT?SKA (1888-1971), pol. pisarka, au

torka utworów dla dzieci

30.09 110 rocz. ?mo - KAROL ESTREICHER (1827-1908), pol. historyk lite

ratury i teatru, bibliograf

PA?DZIERNIK
1.10 5 rocz. ?mo - TOM CLANCY (1947-2013), prozaik amer.

4.10 25 rocz. ?mo - JERZY BROSZKIEWlCZ (1922-1993), pol. prozaik, dra

matopisarz, eseista i publicysta, autor ksi??ek dla m?odzie?y
5.10 300 rocz. ur. - DENIS DIDEROT (1713-1784), franc. pisarz, filozof

7.10 5 rocz. ?mo - JOANNA CHMIELEWSKA, w?a?c. Irena Barbara Kuhn

(1932-2013), pol. pisarka, autorka ksi??ek dla dzieci i m?odzie?y
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9.10 5 rocz. ?mo - EDMUND NIZIURSKI (1925-2013), pol. prozaik, publi

cysta. dramaturg, autor ksi??ek dla m?odzie?y
10.10 105 rocz. ur. - CLAUDE SIMON (1913-2005), pisarz franc.; 1985 -

Nagroda Nobla

15.10 lO rocz. ?mo - ANATOL POTEMKOWSKI (1921-2008), pol. pisarz,

satyryk
16.10 130 rocz. ur. - EUGENE O'NEILL (1888-1953), dramaturg amer.; 1936

- Nagroda Nobla; 27.11 - 65 rocz. ?mo

17.10 170 rocz. ur. - WIKTOR GOMULICKI (1848-1919), poJ. poeta, prozaik
19.10 50 rocz. ?mo - ANA TOL STERN (1899-1968), poJ. poeta, prozaik, kry

tyk filmowy i literacki, scenarzysta, t?umacz

20.10 285 rocz. ur. - ADAM NARUSZEWICZ (1733-1796), pol. jezuita. bi

skup, historyk, poeta, dramatopisarz
4.10 80 rocz. ur. - WIENIEDIKT JEROFIEJEW (1938-1990), ros. pisarz,

dramaturg
24.10 460 rocz. ur. - SZYMON SZYMONOWIC (1558-1629), poeta poJ.
27.10 470 rocz. ?mo - JAN DANTYSZEK, w?a?c. Johann(es) von Hoefen

(1485-1548), pol. podró?nik, dyplomata, biskup i poeta
27.10 105 rocz. ur. - KORNEL FILIPOWICZ (1913-1990), pisarz poJ.
29.10 100 rocz. ur. - PAWE? HERTZ (1918-2001), pol. poeta. eseista, t?u

macz

29.10 l O rocz. ?m.- WILLIAM WHARTON, w?a?c. Albert William du Aime

(1925-2008), amer. psycholog, malarz i pisarz

LISTOPAD

4.11 10 rocz. ?mo - MICHAEL CRICHTON (1942-2008), pisarz amer.

7.11 105 rocz. UL - ALBERT CAMUS (1913-1960), franc. pisarz, dramaturg;
1957 - Nagroda Nobla

8.11 65 rocz. ?mo - IWAN BUNIN (1870-1953), ros. poeta i nowelista; 1933

- Nagroda Nobla

9.11 100 rocz. ?mo - GUILLAUME APOLLINAIRE, w?a?c. Wilhelm Apoli

nary Kostrowieki (1880-1918), franc. poeta pol. pochodzenia
9.11 10 rocz. ?mo - ANDRZEJ BRAUN (1923-2008), pol. prozaik, poeta
9.11 200 rocz. ur. -IWAN TURGIENIEW (1818-1883), pisarz ros.; 3.09-

135 rocz. ?mo

35 rocz. ?mo - JALU KUREK (1904-1983), pol. poeta i prozaik10.11

1l.11

11.11

40 rocz. ?mo - HELENA BOGUSZEWSKA (1886-1978), pol. pisarka
90 rocz. ur.

- CARLOS FUENTES (1928-2012), meksyk. pisarz, eseista,

dramaturg i publicysta
11.11 30 rocz. ?mo - JAN HIMILSBACH (1931-1988), poJ. aktor, pisarz, sce

narzysta
14.11 140 rocz. ur. - LEOPOLD STAFF (1878-1957), pol. poeta, t?umacz
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17.11 5 rocz. ?mo - DORlS LESSING (l919-20 13), pisarka ang.; 2007 - Na

groda Nobla

20.11 20 rocz. ?m. - MARIAN BRANDYS (1912-1998), pol. prozaik
20.11 95 rocz. ur. - NADINE GORDIMER (l 923-20 14), pisarka po?udnio

woafryk. tworz?ca w j?z. ang.; 1991 - Nagroda Nobla

20.11 160 rocz. ur. - SELMA LAGERLOF (1858-1940), szwedz. pisarka, au

torka ksi??ek dla dzieci; 1909 - Nagroda Nobla

21.11 70 rocz. ur. - JACEK NA T ANSON (1948-2015), prozaik pol.
22.11 55 rocz. ?mo - ALDOUS HUXLEY {l 894-1963), ang. pisarz, nowelista,

eseista, poeta
22.11 55 rocz. ?mo - C. S. (Clive Staples) LEWIS (1898-1963), bryt. pisarz,

historyk, filozof; 29.11 - 120 rocz. ?m.

22.11 90 rocz. ur. - KRYSTYNA SIESICKA (1928-2015), pol. pisarka, au

torka utworów dla m?odzie?y
25.11 50 rocz. ?mo - UPTON SINCLAIR {l 878-1968), pisarz amer.; 20.09 -

140 rocz. ur.

26.11 50 rocz. ?m. - ARNOLD ZWEIG (1887-1968), pisarz niem.

29.11 90 rocz. ur. - ANDRZEJ KIJOWSKI (1928-1985), pisarz pol.

GRUDZIE?

2.12 110 rocz. ur. - HELENA BECHLEROWA (1908-1995), pol. pisarka,
t?umaczka, autorka ksi??ek dla dzieci

6.12 65 rocz. ?mo - KONSTANTY ILDEFONS GA?CZY?SKI (1905-

1953), poeta pol.
7.12 2060 rocz. ?mo - MAREK TULLlUSZ CYCERON (Marcus Tullius Ci

cero) (l 06-43 p.n.e.), pisarz, mówca, polityk, dowódca, filozof

11.12 l \O rocz. ur. - ALEKSANDER JANTA-PO?CZY?SKI (l908-1974),

pol. prozaik, poeta, publicysta
15.12 25 rocz. ?m, - JANUSZ PASIERB (l929-1993), pol. ksi?dz, uczony,

poeta, eseista, znawca sztuki

17.12

20.12

20.12

115 rocz. ur. - ERSKINE CALDWELL (1903-1987), pisarz amer.

55 rocz. ?mo - GUSTAW MORCINEK (1891-1963), pisarz pol.
50 rocz. ?mo - JOHN STEINBECK (l902-1968), pisarz amer.; 1962-

Nagroda Nobla

21.12 60 rocz. ?mo - L10N FEUCHTWANGER, w?a?c. Jacob Arje (1884-

1958), pisarz niem.

24.12 220 rocz. ur. - ADAM MICKIEWICZ (1798-1855), poeta pol.
24.12 80 rocz. ur. - EWA MARIA OSTROWSKA (1938-2012), pol. pisarka,

autorka utworów dla dzieci i m?odzie?y
24.12 10 rocz. ?mo - HAROLD PINTER (1930-2008), ang. dramaturg, pisarz,

re?yser i scenarzysta; 2005 - Nagroda Nobla
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24.12 155 rocz. ?mo - WILLIAM MAKEPEACE THACKERA y (1811-1863),

ang. pisarz, dziennikarz, satyryk
25.12 80 rocz. ?mo - KAREL CAPEK (1890-1938), pisarz czes.

25.12 55 rocz. ?mo - TRISTAN TZARA, w?a?c. Samuel Rosenstock (1896-

1963), franc. poeta i eseista pochodzenia rum.

26.12 95 rocz. ur. - LUDMI?A MARJA?SKA (1923-2005), pol. poetka, pro

zaik, t?umaczka

26.12 95 rocz. ?mo - W?ODZIMIERZ TETMAJER (1861-1923), pol. malarz,

poeta i prozaik
27.12 65 rocz. ?mo - JULIAN TUWIM (1894-1953), poeta pol.
27.12 80 rocz. ?m.-OSr? MANDELSZTAM (1891-1938), ros. poeta i prozaik

pochodzenia ?yd.

Anna Kalniuk, Ksi??nica Zamojska

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

Rocznice regionalne 2018

l. Bartnik, S?awomir (1958- ) - zamojski ksi?garz, mecenas kultury - 60 rocz

nica urodzin

2. Bezruczko, Marko (1883-1944) - genera? ukrai?ski, ws?awi? si? obron? Za

mo?cia w wojn ie 1920 r. - 135 rocznica urodzin

3. Bia?ówna, Halina (1923-1944) - harcerka, ?o?nierz Podziemia - 95 rocznica

urodzin

4. Chlebowski, Bronis?aw (1846-1918) - wybitny historyk i krytyk literacki, ba

dacz Zamo?cia - 100 rocznica ?mierci

5. Ciekli?ski, Piotr (1558-1604) - pierwszy komediopisarz polski, sekretarz kró

lewski i dyplomata, dworzanin Jana Zamoyskiego
- 460 rocznica urodzin

6. Czubara, Krzysztof (1949-2008) - dziennikarz, historyk, regionalista -

10 rocznica ?mierci

7. D?browski, Józef CI 888-1976) - zamojski infu?at, dzia?acz o?wiatowy i spo

?ecznik - 130 rocznica urodzin

8. Depo, Wac?aw (1953- ) - biskup diecezji zamojsko-Iubaczowskiej - 65 rocz

nica urodzin

9. Duda, Józef (1918-1999) - fotografik i my?liwy - 100 rocznica urodzin

10. Dulewski, Baltazar (1718-1796) - d?ugoletni profesor i 6-krotny rektor Aka

demii Zamojskiej - 300 rocznica urodzin

II. Feduszka, Jacek (1963- ) - historyk, numizmatyk, muzealnik i regionalista -

55 rocznica urodzin
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12. Firosz, Adam (1958- ) -

ksi?dz pra?at, kanclerz Kurii, proboszcz katedry za

mojskiej - 60 rocznica urodzin

13. Forkiewicz, W?adys?aw (1908-1978) - ksi?dz, administrator Kolegiaty w cza

sie okupacji, wspó?pracowa? z ruchem oporu
- 110 rocznica urodzin i 40 rocz

nica ?mierci

14. Fostakowska, Marianna (1948- ) - zamojska restauratorka, sponsorka imprez

kulturalnych - 70 rocznica urodzin

15. Herbst, Stanis?aw (1907-1973) - wybitny historyk wojskowo?ci, miast i kul

tury
- 45 rocznica ?mierci

16. Hycki, Jerzy (1943- ) -

artysta rze?biarz - 75 rocznica urodzin

17. Kalinowska-Obst, Jolanta (1958- ) - choreograf, kier. artystyczny ZPiT "Za

mojszczyzna", pomys?odawczyni i organizatorka zamojskiego festiwalu .Eu

rofolk" - 60 rocznica urodzin

18. Karczmarczyk, Marian (1938- ) -

poeta, fraszkopisarz, aforysta - 80 rocznica

urodzin
.

19. Kargul, Mariusz (1976-2013) -

poeta, dziennikarz - 5 rocznica ?mierci

20. Kazimierczuk, Zdzis?aw (1933-2016) - dziennikarz, regionalista - 85 rocz

nica urodzin

21. Kie?bi?ski, Czes?aw (1908-1992) -

artysta malarz, autor polichromii w rozto

cza?skich ko?cio?ach - 110 rocznica urodzin

22. KJukowski, Tadeusz (1931-1953) - ?o?nierz podziemia, syn Zygmunta Klu

kowskiego - 65 rocznica ?mierci

23. K?ossowski, Zdzis?aw Tadeusz (1853-1919) - farmaceuta, dzia?acz spo-

?eczny, regionalista - 165 rocznica urodzin

24. Ko?tun, Krzysztof (1958- ) poeta, regionalista - 60 rocznica urodzin

25. Konopa, Krzysztof (1953- )
-

poeta, satyryk
- 65 rocznica urodzin

26. Kopci?ski, Edward (1880-1938) - malarz, pedagog - 80 rocznica ?mierci

27. Kowalczyk, Kazimierz (1938-200 l) - regionalista, historyk, nauczyciel
-

80 rocznica urodzin

28. Ksykiewicz, Lucjan (1938-2014) - dzia?acz sportowy i turystyczny
- 80 rocz

nica urodzin

29. Kulaszy?ski, Miko?aj (1828-1901) - ksi?dz, regionalista, sybirak, autor pa-

mi?tników - 190 rocznica urodzin
•

30. Miazga, Bogus?aw Henryk (1963- ) -

poeta
- 55 rocznica urodzin

31. Michalski, Waldemar (1938- ) -

poeta, eseista, krytyk literacki - 80 rocznica

urodzin

32. Lewicki, Kazimierz (1884-1948) - nauczyciel, dzia?acz spo?eczny, bibliotil-

70 rocznica ?mierci

33. ?ukasi?ski, Walerian (1786-1868) - dzia?acz patriotyczny, m?czennik sprawy

narodowej - 150 rocznica ?mierci
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34. MachuIski, Jan (1928-2008) - aktor, re?yser, zwi?zany z Zamojskim Latem

Teatralnym - 90 rocznica urodzin i 10 rocznica ?mierci

35. Madej, Teresa (1958- ) - animatorka kultury, przewodnik i pilot turystyczny
....: 60 rocznica urodzin

36. Mastali?ski, Adam (1899-1963) - urz?dnik, autor pami?tnika z okresu oku

pacji - 55 rocznica ?mierci

37. Ma?luszczak, Franciszek (I 948- ) - czo?owy wspó?czesny polski malarz i ry

sownik - 70 rocznica urodzin

38. Miler, Stefan (1888-1962) - nauczyciel i pedagog, przyrodnik, za?o?yciel za

mojskiego zoo - 130 rocznica urodzin

39.0bst, Krzysztof (1953-) - muzyk, szef zespo?u muzyki dawnej "Capella
all' Antico" - 65 rocznica urodzin

40. Paszt, Witold (1953- ) - piosenkarz, lider grupy "Vox" - 65 rocznica urodzin

41. Pawlicki, Bonawentura Maciej (1933- ) - architekt, profesor Politechniki Kra

kowskiej, konserwator zabytków - 85 rocznica urodzin

42. Pomara?ski, Stefan (1893-1944) - twórca "Teki Zamojskiej", historyk, legio
nista - 125 rocznica urodzin

43. Pomara?ski, Zygmunt (1898-1941) - ksi?garz, kompozytor, legionista -

120 rocznica urodzin

44. Przegon, Wojciech (1953- ) - wyk?adowca akademicki, specja?ista geodezji

rolnej i ochrony krajobrazu - 65 rocznica urodzin

45. Rogalski, Piotr (1963-2016) - dziennikarz, grafik, specjalista PR - 55 rocz

nica urodzin

46. Rosi?ski, Henryk (1883-1941) - adwokat, bibliofil, dzia?acz kulturalny i spo

?eczny - 135 rocznica urodzin

47. Ró?ycki, Janusz CI 953-2005) - wojewoda zamojski, kanclerz WSZiA, dzia

?acz opozycyjny "Solidarno?ci" - 65 rocznica urodzin

48. Rudy, Stanis?aw (1948- ) - dyrektor Zamojskiego Domu Kultury, kolekcjoner
- 70 rocznica urodzin

49. Stefanides, Melchior (1565-1638) - pierwszy rektor Akademii Zamojskiej -

380 rocznica ?mierci

50. Strzy?owski, Jan (1871-1938) - fotograf - 80 rocznica ?mierci

5 J . Surdacki, Stanis?aw (1915-1973) -

artysta malarz - 45 rocznica ?mierci

52. Szpyra, Gra?yna (I 948- ) - d?ugoletnia dyrektor BW A - 70 rocznica urodzin

53. Sztern, Jan (1922-2013) -

poeta
- 5 rocznica ?mierci

54. Szumowski, Andrzej (1963- ) - nauczyciel, fotograf, dyrektor MDK w Zamo

?ciu - 55 rocznica urodzin

55. Szymonowic, Szymon (1558-1629) -

poeta, lekarz, filolog, wspó?twórca i or

ganizator Akademii Zamojskiej - 460 rocznica urodzin

56. Ursinus, Jan (ok. 1562-1613) -lekarz i filolog, profesor Akademii Zamojskiej
- 405 rocznica ?mierci
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57. Wasi luk, W?odzimierz (1938-2007) -

artysta malarz - 80 rocznica urodzin

58. Wawryn, Weronika (I 908-200 l) - malarka, pedagog - 110 rocznica urodzin

59. Wawrynkiewicz, Ludwik (1933-1997) - malarz, konserwator zabytków -

85 rocznica urodzin

60. Zacharczuk, Marian (1948- ) - dziennikarz radiowy - 70 rocznica urodzin

61. Zachwatowicz, Jan (1900-1983) - architekt, konserwator zabytków i historyk
sztuki - 35 rocznica ?mierci

62. Zwolakiewicz, Henryk (1903-1984) -

artysta, grafik, etnograf, bibliofil -

115 rocznica urodzin

63. ?urawski, W?adys?aw (1888-1963) -

artysta malarz, grafik - 130 rocznica

urodzin i 55 rocznica ?mierci

W ROKU 2018 PRZYPADA:

- 370 rocznica obl??enia Zamo?cia przez Bohdana Chmielnickiego (1648)
- 205 rocznica obl??enia Zamo?cia przez Rosjan (1813)
- 170 rocznica urodzin Henryka Sienkiewicza (1848)
- 155 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego (1863)
- 100 rocznica odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci (1918)
- 100 rocznica powstania czasopisma "Kronika Powiatu Zamojskiego" (1918)
- 95 rocznica powstania Ko?a Mi?o?ników Ksi??ki (1923)
- 90 rocznica otwarcia "Kropli Mleka" - Stacji Opieki nad Matk? i Ma?ym Dziec-

kiem (1928)
- 80 rocznica powstania "Teki Zamojskiej" (1938)
- 60 rocznica powstania Zak?adu Energetycznego w Zamo?ciu (1958)
- 60 rocznica utworzenia Spó?dzielni Mieszkaniowej im. W. ?ukasi?skiego w Za-

mo?ciu (1958)
- 50 rocznica rozpocz?cia konkursów Ogólnopolskie Biennale Fotografii (1968)
- 40 rocznica powstania Miejskiego Domu Kultury w Zamo?ciu (1978)
- 35 rocznica powstania Teatru Performer Paw?a Dudzi?skiego (1983)
- 35 rocznica powolania chóru "Rezonans" (1983)
- 35 rocznica pierwszego "Festiwalu Jazz na Kresach" (1983)
- 25 rocznica powstania Klubu Tenisowego "Return" (1993)
- 25 rocznica powstania tygodnika "Kronika Tygodnia" (1993)

Na podstawie:
-

K?dziora, A.: Encyklopedia miasta Zamo?cia, Zamo?? 2012
-

Smolarz, 1.: Pisarze wspó?cze?ni regionu lubelskiego. Leksykon, Lublin 1999

Anna Rychter, Ksi??nica Zamojska

--------?. <>. ----------
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I a ZESTA WIENIA BffiLIOGRAFICZNE

W?adys?awa Misiura

- zestawienie bibliograficzne

Urodzi?a si? w 1922 r. we W?odzimierzu Wo?y?skim. Tam uko?czy?a Szkol?

Powszechn? i cztery klasy gimnazjum. W wieku pi?tnastu lat kierowa?a organi

zacj? patriotyczn? "Orl?ta". Uczestniczy?a w tajnym nauczaniu. W 1942 r. zosta?a

aresztowana za udzia? w konspiracji, osadzona w wi?zieniu we W?odzimierzu

Woly?skim i skazana na wywózk?. W 1943 r. zbieg?a z transportu do obozu kon

centracyjnego. Dzia?a?a nadal w ruchu oporu pod ps. "Malwa".
W 1944 r. wraz z m??em zamieszka?a w Hrubieszowie, gdzie prowadzi?a

sklep galanteryjny.
Debiutowa?a w 1993 r. zbiorkiem poetyckim Kalinowe echo wydanym przez

Hrubieszowski Dom Kultury.
W 1997 r. zosta?a przyj?ta do Zwi?zku Literatów Polskich. Zosta?a odzna

czona srebrn? odznak? "Zas?u?ona dla Zamojszczyzny" (1986) i odznak?" Wete

rana walk o niepodleg?o??" {l 995).

Ksi??ki
I. Kalinowe echo / W?adys?awa Misiura. - Hrubieszów: Hrubieszowski Dom

Kultury,1993
.

2. Okruchy wieczno?ci / W?adyslawa Misiura. - [Warszawa] : "IBiS" ; [Zamo??
: Nauczycielski Klub Literacki], cop. 1995

Rec.: ??czkowski Zdzis?aw: Czas utracony ... // Zamojski Kwartalnik Kulturalny.
-1995, nr 4, s. 15-16

3. Krajobrazy pami?ci / W?adys?awa Misiura. - Zamo??, 1996

Rec.: Stawowy Renata: Liryka W?adys?awy Misiury II Biuletyn Towarzystwa Re

gionalnego Hrubieszowskiego. - R. 36 (2000), nr 3/4, s. 52

4. Mi?dzy Bugiem a Sekwan? / W?adys?awa Misiura; [grafiki Alfred Przy

bysz]. - Zamo??: Nauczycielski Klub Literacki, 1996

5. Zmagania z czasem / W?adys?awa Misiura. - Zamo??: Nauczycielski Klub

Literacki, 1996

Rec.: ??czkowski Zdzis?aw: W ogrodach sacrum /I Zamojski Kwartalnik Kultu

ralny.
- 1996, nr 2, s. 57-58 ; Kawalko Marian Janusz: W wyciszeniu 1/ Tygodnik

Zamojski. - 1996, nr 7, s. ) ? ; Stawowy Renata: Liryka W?adys?awy Misiury 1/ Biu

letyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego. - R. 36 (2000), nr 3/4, s. 52

6. Miasto otwartych d?oni / W?adys?awa Misiura; [projekt grafik Alfred Przy

bysz]. - Zamo??: Nauczycielski Klub Literacki, 1997

7. Kresowe impresje / W?adys?awa Misiura; red. wyd. Maria Du?awska, [proj.

graf. Alfred Przybysz]. - Zamo??: Zak?ad Poligraficzny, 1999
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8. Na kraw?dzi snu I W?adys?awa Misiura. - Zamo??: Nauczycie?ski Klub Li

teracki, 2000

9. Dialog z czasem I W?adys?awa Misiura. - Zamo??: Nauczycielski Klub Li

teracki, 2000

10. Szepty echa I W?adys?awa Misiura. - Zamo??: Nauczycielski Klub Literack i,
2001

11. Z ogrodów Pana I W?adys?awa Misiura. - Zamo??: Nauczycielski Klub Li

teracki, 2002

12. Nawet echo zat?skni I W?adys?awa Misiura; [red. Maria Du?awska, grafiki
Alfred Przybysz]. - Zamo??: Nauczycielski Klub Literacki, 2003

Utwory w antologiach i wydawnictwach ci?g?ych
l. Podlasie I W?adys?awa Misiura II Podlaski Kwartalnik Kulturalny.

- 1992, nr

3/4, s. 25

2. Betlejemska noc; Astrolog przez okulary; Wigilia I W?adys?awa Misiura II

Zamojski Kwartalnik Kulturalny. - 1992, nr 4, s. 24

3. Echo I W?adys?awa Misiura II Kresy Literackie. - 1992, nr 2, s. 16

4. A duch wieje k?dy chce ... : almanach poezji religijnej I wybór i oprac. Ma

rian Stanis?aw Hermaszewski. - Lublin, 1993. - S. 137-140

5. Napisa? swój ?wiat: Zamojski Almanach Literacki 1993 I red. Bo?ena For

nek. - Zamo??: Wojewódzki Dom Kultury, 1993. - S. 135-139

6. Skrzyd?em t?sknoty; Hrubieszów nad ??kami; Jak cie?; Nadlatuj? wspo

mnienia I W?adys?awa Misiura II Kresy Literackie. - 1993, nr 3, s. 37-38

7. ?cie?ka pami?ci I W?adys?awa Misiura II Zamojski Kwartalnik Kulturalny.-
1995, nr 3, s. 64

8. Brat Albert I W?adys?awa Misiura II Zamojski Kwartalnik Kulturalny.
-

1996, nr 3, s. 41
.

9. Pragnienie I W?adys?awa Misiura II Literacki G?os Nauczycielski. - Nr 133

(1996), s. 2

10. Hrubieszowski krajobraz I W?adys?awa Misiura II Zamojski Kwartalnik Kul

turalny. - 1997, nr 2/3, s. 109

11. Przymierze s?owa. - Zamo??: Nauczycielski Klub Literacki, 1998. - S. 123-

126

12. Mówi?e?, ?e by?am Twoj? ró??; Los owin?? Ci? szat? ... I W?adys?awa Mi

siura II Poezja Dzisiaj. - 2001, nr 15/16, s. 154-155

13. Szept Huczwy ; Marzenia; [Có? warte ?ycie] I W?adys?awa Misiura II Biu

letyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego. - R. 39 (2003), nr 3/4,
s.26

14. Zamojszczyzna w poezji i obrazie I wybór i oprac. El?bieta Gnyp, Maria Du

?awska, Zofia Pi?at. - Lublin - Zamo??: Norbertinum, Zamojskie Towarzy
stwo "Renesans", 2004. - S. 84, 108-109
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o autorce

1. Mini-s?ownik biograficzny polskich wspó?czesnych poetów religijnych /

Edward Przebieracz. - Gliwice: Redakcja "?amig?ówek Religijny", 1994. -

S. 85

2. Smolarz Jan. Pisarze wspó?cze?ni regionu lubelskiego: leksykon / Jan Smo

larz. - Lublin: Zwi?zek Literatów Polskich, 1999. - S. 208-209

Renata O?go, Ksi??nica Zamojska

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

Nabytki regionalne ksi??nicy zamojskiej
kolekeje ?ies gmdziiA ?6

/J ",,-::1..
r'1-C 1, IZ. N

- CIl. E. 11 I f C ."" I 'T

I. Anio?y i diab?y: zaczarowana Lubelszczyzna: materia?y edukacyjne do gier
i zabaw opartych na tradycjach ludowych regionu / koordynator projektu Mo

nika Krzyka?a; zespól red. Krzysztof Gajowiak, Monika Krzyka?a, Piotr La

sota ; z i?. Roberta Sawy. - Lublin: O?rodek "Brama Grodzka - Teatr NN",
2012

2. Arty?ci w?oscy na ziemiach poludniowo-wschodniej Rzeczypospolitej w cza

sach nowo?ytnych: praca zbiorowa = Artisti italiani nelle terre sud-est delIa

Repubblica Polacca nelI'epoca moderna: opera collectiva / pod redakcj? Pio

tra ?opatkiewicza. - Rzeszó? : Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Oddzia?

?a?cut: [s. n.], 2016

3. B?k-Pitucha, Aneta: Ziemia?stwo na Lubelszczy?nie w latach 1918-1939/

Aneta B?k-Pitucha. - Lublin: WERSET, 20 I 6

4. Bielski, Konrad: Spotkania z Kazimierzem / Konrad Bielski; [rys. Zenon

Kononowicz]. - Lublin: Wydawnictwo Lubelskie, 1965

5. Bi?gorajska strefa turystyczna / fot. archiwa gmin: Biszcza, Ksi??pol, ?u

kowa, Obsza, Potok Górny. - Lublin: Gaudium, 2012

6. Cabaj, Lucyna: Pi?kno powiatu zamojskiego
=

Beauty of the county of Za

mojski / [tekst Lucyna Cabaj, Renata Mikitiuk ; t?. Ma1gorzata Linek; fot.

Jerzy Cabaj ; mapa Edward S?oniewski]. - Zamo??: Fotpress : na zlec. Sta

rostwa Powiatowego, 20 16

7. Cabaj, Lucyna: Szczebrzeszyn: przewodnik po regionie / [tekst Lucyna Ca

baj]. - Zamo??: Wydawnictwo Fotpress Jerzy Cabaj ; Szczebrzeszyn: na

zlec. Gminy Szczebrzeszyn, 2014

8. Chachaj, Jacek: Lublin - miasto Rychezy? : lubelskie szkice historyczne XI

XIV wieku / Jacek Chachaj. - Lublin: WERSET, 2014

9. Chmielewski, Stanis?aw: W?ze? losu / Stanis?aw Chmielewski. - Siennica Ró

?ana: Centrurn Kultury, 2015
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10. Chrzest Polski w ilustracjach I [wybór, oprac. i red. Maria Gra?yna Szpyra ;

t?. Joanna Holzman]. - Leszno: Miasto Leszno: Miejskie Biuro Wystaw Ar

tystycznych ; Krasnobród : Krasnobrodzki Dom Kultury, 2016

l I. Cichosz, Piotr: Gorzków : historia wiecznie ?ywa I [wspó?aut. Piotr Cichosz,

Stanis?aw Rycyk; sI. wst?pne Krzysztof Gr?ziak]. - Gorzków-Osada : Sto

warzyszenie Mi?o?ników Ziemi Gorzkowskiej, 2016

12. Cybulski, Eugeniusz: Wybór sonetów. T. l I Eugeniusz Cybulski; posl. Sta

nis?aw Popek. - Zamo??: Atylla, 2016

13. Czamota, Krzysztof: Czarodzieje koni I KrzysztofCzamota; z i?. Rafala Wa

lendowskiego i Very Kobyli?skiej. - Pozna?: Zysk i S-ka, 2017

14. Czamota, Krzysztof: Czartoria kraina Kuhailana I Krzysztof Czamota. - Po

zna?: Zysk i S-ka, cop. 2004

15. Czas nadziei: almanach poezji wi?ziennej wydany z okazji XIlI edycji Ogól
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ski, Ryszard Kolstrung, Andrzej Kosior, Jacek Kozik. - Lublin: Wydawnic
twa Polskiego Zwi?zku Niewidomych Spó?ka z 0.0., 2009

111. Sawa, Bogumi?a: Dziewcz?ta w fartuszkach czyli Gimnazjum i Licewn

Ogólnokszta?c?ce im. Marii Konopnickiej w Zamo?ciu 1916-1970/ Bogu
mi?a Sawa. -

Wyd. 2. - Zamo??: Zamojska Oficyna Wydawnicza SA WA,
2016

112. Sawa, Bogumi?a: Uczniowie bez mundurków czyli II Liceum Ogólnokszta?

c?ce im. Marii Konopnickiej w Zamo?ciu 1970-2000 / Bogumi?a Sawa. -

Zamo??: II Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Marii Konopnickiej: GREENart

Jacek Kardasz, 2016

113. Scalane ok?adki: szkice o twórczo?ci Piotra Matywieckiego / pod red. Anity

Jarzyny i Joanny Roszak. - Lublin: O?rodek Brama Grodzka - Teatr NN,
2014

114. 70 lat min??o ... : Licewn Ogólnokszta?c?ce im. Hetmana Stefana Czarniec

kiego w Tyszowcach 1944-:2014 / pod redakcj? Roberta Horbaczewskiego.
- Tyszowce : Komitet Organizacyjny IV Zjazdu Absolwentów Liceum

Ogólnokszta?c?cego im. Hetmana Stefana Czarnieckiego, 2015

115. Sikora, Robert: Roztocze pejza? subtelny
=

landscape of delicacy / [fOL,

tekst, oprac. graf. Robert Sikora, prze?. ang. Maciej Sikora, Robert Sikora. -

Krosno : Ruthenus Rafa? Barski, 2016

116. Skowron, Ma?gorzata: W krainie gdzie czas mi?o p?ynie / Ma?gorzata Skow

ron ; [wybór tekstów Maria Marut ; i!. Zdzis?awa Tracz-Mardofel]. - Hru

bieszów : Ma?gorzata Skowron, 2007

117. S?oniewski, Edward: W?drówki po szlakach turystycznych Roztocza /

Edward S?oniewski; red. Krystyna S?oniewska. - Zamo?? : Polskie Towa

rzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 2016

118. S?onopas, Pawe?: Matko Mojej Mi?o?ci. T. 31 / Ks. Pawe? S?onopas. - Za

mo??: Atylla, 2016

119. Smoter-Grzeszkiewicz, Regina: li Inspektorat Zamojski Armii Krajowej /

Regina Smoter Grzeszkiewicz. - Zamo??: FastGraw
,

2016

120. Smorczewski, Rafa?: Wojenny pomost: wspomnienia/Rafa? Smorczewski;

autoryzowany przek?. zj?z. ang. Iwona ?ó?towska. - Warszawa: DiG, 2009
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121. Staniec, Renata: Z pieprzykiem / Renata Staniec ; [i?. Joanna Bo?ek]. - Hru

bieszów : Renata Staniec, 2013

122. Staniec, Renata: Z wiatrem we w?osach / Renata Staniec ; [iI. Joanna Bo?ek].
- Hrubieszów: Renata Staniec, 2013

123. Sto wierszy na stulecie: antologia poezji / [opieka literac. i wybór teks. Piotr

Linek] ; I Liceum Ogólnokszta?c?ce im. Jana Zamoyskiego w Zamo?ciu;
Klub ?ywego S?owa. Biblioteka Szkolna. - Zamo?? : I Liceum Ogólno

kszta?c?ce im. Jana Zamoyskiego, 2016

124. Swiridoff, Paul: Schwabisch Hall / mit Beitragen von Elisabeth Schraut ung

Gerd Wunder. - Schwabisch Hall: VerJag Paul Swiridoff, [2010]
125. Szyku?a-?ygawska, Agnieszka: Figury ?wi?tego Jana Nepomucena w Or

dynacji Zamojskiej 1725-1944 / Agnieszka Szyku?a-?ygawska. - Zamo??:

Atut Biuro Promocji, 2016

126. Szyszka, Bogdan: Gimnazjum i Liceum im. Jana Zamoyskiego w Zamo?ciu

w latach 1916-2016 / Bogdan Szyszka. - Zamo??: Greenart Jacek Kardasz,
2016

127. ?ladami pisarza: Józef?obodowski w Polsce i w Hiszpanii
= Tras las huel

las de un escritor : Józef ?obodowski en Polonia y Espana / redakcja nau

kowa Grzegorz B?k, Ludmi?a Siryk, Ewa ?o?. - Lublin: Wydawnictwo Uni

wersyteru Marii Curie-Sk?odowskiej, 2016

128. Swi?to ludowe na Zamojszczy?nie obchodzone 29 maja 1944 r. : wspomnie
nia z lat okupacji / oprac. zbiorowe; zebra? Feliks Petryk, przedm. Jan Ma

rek Petryk. - ?abunie: Biblioteka Publiczna Gminy ?abunie, 2016

129. Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596/ [zespó? red.: Warsonofiusz (Do

roszkiewicz), Gabriel (Kra?czuk), Jaros?aw ?o?, Jaros?aw Szczur, Euge
niusz Czykwin, Anna Radziukiewicz, Marek Jakimiuk]. - Lublin [etc.] :

Wydawnictwo Bratczyk [etc.], 2016.

130. Wagner, Arkadiusz: Superekslibris polski: studium o kulturze bibliofilskiej
i sztuce od ?redniowiecza do po?owy XVII wieku / Arkadiusz Wagner. -

Toru? : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Miko?aja Kopernika, cop.

2016

131. Wierzbicki, Alfred Marek: Autoportret z miastem: wybór wierszy / Alfred

Marek Wierzbicki. - Lublin: O?rodek "Brama Grodzka - TeatrNN", 2013

132. WilIman, Anna: Polskie tradycje i obyczaje / Anna Willman, Sylwia
Chmiel. - Bielsko-Bia?a: Dragon, cop. 2016

133. Wilkowski, Eugeniusz: Rola komitetów obywatelskich w wyborach samo

rz?dowych w 1990 roku na terenie województwa che?mskiego / Eugeniusz
Wilkowski. - Che?m; Bia?a Podlaska: Arte, 2016

134. W?odawa / [oprac. tekstu Anna K?ossowska ; t?. Piotr Zacharski]. - Janów

Podlaski: 5 Strona, [2016]

87



135. Wojciechowski, Jerzy S.: Spacerem po ... Lublinie/ Jerzy S. Wojciechowski.
- Skrzeszew : M.C. Kwadrat; Warszawa: Agencja Wydawnicza Egros,

[2016]
136. -Wojda, Anna: W blasku zachodz?cego s?o?ca: bitwa pod Komarowem 1920

roku / Wojda, A?ma. - Zamo??: [Zak?ad Poligraficzny Krystyna Górska],
2016

.

137. Województwo lubelskie 2016 = Lubelskie voivodship 2016 : podregiony,
powiaty, gminy

=

subregions, powiats, gminas / Red. Krzysztof Markowski

[et al.]. - Lublin: Urz?d Statystyczny, 2016

138. Wro?ski, Marcin: Czas Herkulesów / Marcin Wro?ski. - Warszawa :

W.A.B., cop. 2017

139. Wychowanie religijne w polskich szko?ach: 25 lat katechezy w przedszko
lach i szko?ach publicznych: lO lat Szkó? Katolickich ?w. Ojca Pio w Za

mo?ciu / [redakcja Robert Strus, Sylwester Zwolak]. - Zamo??: Bonus Li

ber, 2016

140. Wysocki, Micha?: Wspomnienia z lat 1921-1955 / Micha? Wysocki; oprac.

Marcin Micha? Wysocki. - Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2016

141. Zabrali nam dzieci?stwo: wsponmienia wojenne mieszka?ców podbi?goraj
skich wsi / wst?p, wybór i oprac. Dominik Róg. - Bi?goraj: Gminny O?rodek

Kultury, 2016

142. Zaj?czkowski, Mariusz: Pod znakiem króla Daniela: OUN-B i UPA na Lu

belszczy?nie 1944-1950/ Mariusz Zaj?czkowski ; Instytut Pami?ci Narodo

wej. Komisja ?cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddzia? w

Lublinie, Instytut Studiów Politycznych. Polska Akademia Nauk. - Lublin:

Instytut Pami?ci Narodowej - Komisja ?cigania Zbrodni przeciwko Naro

dowi Polskiemu. Oddzia?; Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN,

2016

143. Zamki Lubelszczyzny w ?ród?ach archeologicznych: praca zbiorowa / pod
red. Ewy Banasiewicz-Szyku?y ; Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabyt
ków. - Lublin: Wojewódzki Urz?d Ochrony Zabytków, 2015

144. Zawadzki, Jaros?aw Maciej: Senatorowie: losy wojenne i powojenne / Ja

ros?aw Maciej Zawadzki. - Warszawa: Kancelaria Senatu, 2012

Anna Rychter, Ksi??nica Zamojska

--------?.<> ... --------
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I [5] NASZE RECENZJE

Mroczna Warszawa

Szczepan Twardoch jest chyba najpopulamiejszym polskim pisarzem m?o

dego pokolenia. Zwyczajowo u?ywam sformu?owania "polski pisarz", jednak
Twardoch jako zadeklarowany ?l?zak, zapewne wola?by, ?eby nazywa? go ?l?
skim pisarzem. Doceniony przez rzesze wiernych czyte?ników oraz gremium kry

tyków autor, tym razem wyda? powie?? pod tytu?em Król.

Akcja powie?ci rozgrywa si? w latach trzydziestych XX wieku w Warszawie,

b?d?cej wówczas wielokulturowym i wielonarodowym tyglem. Chocia? jeszcze
cie? wojny nie zawis? nad Warszaw?, zaczynaj? ujawnia? si? coraz bardziej od

czuwalne napi?cia mi?dzy zgodnie do tej pory koegzystuj?cymi ze sob? Polakami

i ?ydami. Kwitn? szowinistyczne nastroje, pojawiaj? si? pomys?y wyrugowania
?ydów z ?ycia publicznego, w tym z wojska.

G?ównym narratorem powie?ci jest Mojsze Bernsztajn, syn pobo?nego i orto

doksyjnego ?yda z Warszawy. Nasz bohater b?d?c ju? starszym cz?owiekiem, ma

problem z odró?nieniem rzeczywisto?ci od wydarze? z przesz?o?ci, które nieu

stannie go prze?laduj?. Siedzi przy maszynie do pisania i wraca do wydarze?
sprzed wojny, kiedy jako m?ody ch?opak zosta? zwerbowany do gangu. Od tego
momentu zaczynamy ?ledzi? losy m?odego Mojsze Bernsztajna oraz jego mentora

Jakuba Szapiro. Opowie?? prowadzona jest dwutorowo. Twardoch przeplata na

zmian? losy starego i m?odego Bernsztajna, cho? tak naprawd? jest to tylko pre

tekst, ?eby oczami m?odego adepta gangsterskiego rzemios?a ?ledzi? losy g?ów
nego bohatera Jakuba Szapiro. Poprzez zastosowanie fabularnego twistu pod ko

niec ksi??ki, obydwa w?tki zaczynaj? si? nawzajem uzupe?nia?.
Twardoch uchwyci? klimat ulic przedwojennej Warszawy i odda? go wiernie

na kartkach ksi??ki. Pojawia si? przemoc, seks, bijatyki, strzelaniny, narkotyki
oraz alkohol. Powie?? napisana jest z du?ym rozmachem, postacie fikcyjne wy

st?puj? wspólnie z postaciami historycznymi tworz?c jedno uniwersum. ?wietnie

nakre?leni bohaterowie i doskonale odwzorowane pe?nokrwiste charaktery to ko

ronkowa robota autora. Wszystkie postacie, jak w rasowym kryminale, nosz? na

sobie pi?tno z?a i brzydoty, takie swoiste fatum, od którego nie ma ucieczki. Nie

ma tutaj podzia?u na tych dobrych i na tych z?ych, czarnych i bia?ych, bowiem w

gangsterskim pó??wiatku Warszawy wszyscy przesi?kni?ci s? w·mniejszym lub

wi?kszym stopniu ?ajdactwem.
Król zrywa ze stereotypem biednego ?yda gn?bionego przez polskich antyse

mitów. Szczepan Twardoch to nie jest cz?owiek, którego trzymaj? si? wy?wiech
tane schematy czy obiegowe opinie przyprawione md?? poprawno?ci? polityczn?.
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Bojówki ?ydowskie, jak równy z równym staj? naprzeciw bojówkom faszystow

skim, twardo broni?c swoich gangsterskich stref wp?ywów. ?ydzi to pe?noprawni

gangsterzy, którzy tak samo jak ich rywale nie cofn? si? przed niczym, aby dopi??

swego. Twardoch bezkompromisowo traktuje histori? Polski. Sylwetki postaci

historycznych s? przedstawione dosadnie i jednoznacznie. Pojawia si? temat czar

nej karty w historii mi?dzywojennej Polski, mianowicie Miejsca Odosobnienia w

Berezie Kartuskiej. Autor nie pozostawia czytelnika oboj?tnym, kiedy przybli?a

sposób funkcjonowania wi?zienia oraz metody udr?czania osadzonych wi??niów

politycznych i przeciwników sanacyjnej w?adzy.

Przeczyta?em ksi??k? z du?? przyjemno?ci?. Szczepan Twardoch po raz ko

lejny nie zawiód? moich oczekiwa?. Król to kompletny produkt wyprodukowany

przez uznan? firm?. Jedyna rzecz, która nie przypad?a mi do gustu to, za wcze?nie

zastosowany, twist fabularny. Twardocb za szybko wyci?gn?? asa z r?kawa, przez

co zako?czenie, zamiast budowa? napi?cie, d?u?y?o si?. Król, jak ?ywo, przypo

mina mi Morfin?, jednak bez w?tpienia jest to powie?? bardziej wielowymiarowa
i dojrzalsza. Progres warsztatu literackiego Twardocha jest zauwa?alny go?ym
okiem i ?eby to stwierdzi?, nie potrzeba m?drca szkie?ka i oka. Nie jest to na

pewno literatura dla ka?dego. Bij?ca z powie?ci brutalno?? b?dzie nie do prze

brni?cia dla wra?liwców, natomiast bezkompromisowe uj?cie historii Polski nie

spodoba si? patriotom wychowanych na ug?adzonej wersji historii.

Piotr M?ynarski, DKK Zamo??

Twardoch, Szczepan: Król. - Kraków': Wydawnictwo Literackie, 2016

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

Tajemnica otwartej twierdzy

W dniu l czerwca przy okazji obchodów Mi?dzynarodowego Dnia Dziecka

na zamojskim Rynku mia?a miejsce uroczysta plenerowa premiera najnowszej

ksi??ki Izabeli Winiewie?-Cybulskiej Tajemnica otwartej twierdzy. Pozycja de

dykowana zosta?a Boleslawowi Le?mianowi, poecie, którym autorka fascynuje
si? od szkolnych lat. Ta atencja widoczna by?a tak?e przy tworzeniu serii ksi??ek
o Du?ku i Bajdku, które ukaza?y si? w latach 2005-2009.

Podobnie jak poprzednie, równie? ta pozycja adresowana jest do m?odych

czytelników i stanowi rodzaj fabularyzowanego przewodnika po Zamo?ciu. Wy

dawc? jest Muzeum Zamojskie w Zamo?ciu, a ksi??ka ukaza?a si? dzi?ki wspar

ciu finansowemu Miasta Zamo??.

Na spacer po naszym mie?cie czytelników zapraszaj? dwie parasolki - Pan

Solcio i Panna Solka - mieszka?cy Ombrelandii. Solcio opowiada Solce o histo

rii, architekturze i wa?nych dla Zamo?cia postaciach i zdarzeniach. Obie parasolki
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nie ograniczaj? si? do bycia tu i teraz, cofaj? si? do wydarze? sprzed lat, a nawet

sprzed wieków. Spotykaj? si? np. z za?o?ycielem miasta Janem Zamoyskim, który
na chwil? wraz z koniem opu?ci? cokó? pomnika, przys?uchuj? si? wymianie zda?

kamiennych bóstw- Minerwy i Herkulesa, tocz? wa?ne rozmowy z Poloni?. Czy

telnicy t? podró? w czasie i przestrzeni odbywaj? wraz z parasolami. Towarzysz?
Le?mianowi podczas niedzielnego spaceru po Parku Miejskim, odprowadzaj? go
do kancelarii - miejsca pracy szanowanego notariusza. Poznaj? równie? inne pa
rasole: Pana Icusia, Pana Lolcia i Pana Bolcia, uosabiaj?cych artystów zwi?za
nych z Zamo?ciem - Icchaka Pereca, Karola Namys?owskiego i wspomnianego
ju? Le?miana.

Ksi??ka uwodzi poetycko?ci?. Liczne cytaty zaczerpni?te z poezji Le?miana

równowa?? fachowe architektoniczne zwroty, odrywaj?c na chwil? czytelnika od

fryzów, arkad i portali, przenosz?c go na pe?n? kwiatów le?mianowsk? ??k?, by
za chwil? zabra? go z powrotem w klimat bastionów, kurtyn i nadsza?ców. Za

mo?? wspó?czesny, jak i ten sprzed wieków, t?tni ?yciem. Wydaje si?, ?e raz s?y
cha? rozmowy kupców, innym razem konwersacje turystów toczone we wszyst
kich j?zykach ?wiata, albo gwar dobiegaj?cy z kawiarnianych ogródków.

Oryginalne ilustracje autorstwa Doroty Orlof wspó?graj? z militarnym cha

rakterem fortecy, renesansow? architektur? miasta i jego wielokulturow? trady
cj?. Wa?na i wiele mówi?ca jest ok?adka ksi??ki. Przyci?ga wzrok wyra?nymi
barwami parasoli -

?ó?tego i czerwonego. Intryguje obecno?ci? motywów zwi?
zanych z poezj? Le?miana. Zaciekawia motywem dziurki od klucza, przez któr?
wida? fragmentaryczny obraz miasta. Jest to zapowied? prze?ycia niesamowitej

Przygody oraz poznania historii i walorów miasta. Klucz do bram miasta, którego
poszukuj? bohaterowie okazuje si? niepotrzebny. Twierdza jest otwarta. By?a
otwarta, kiedy za?o?yciel miasta zach?ca? cudzoziemców do osiedlania si?. Jest

otwarta dzi?. Tytu? ksi??ki nawi?zuje do kampanii promocyjnej miasta, rozpocz?

tej w 2015 roku.

Przewodnik zaopatrzony zosta? w Alfabeciak Zamojski, obja?niaj?cy wszyst
kie s?owa wyró?nione w tek?cie. Zwiedzanie miasta u?atwi nie tylko s?owniczek,
ale te? zamieszczony na ostatniej stronie ok?adki plan miasta.

Doda? warto, ?e ta warto?ciowa i niecodzienna pozycja ukaza?a si? w ramach

obchodów Roku Le?miana w Zamo?ciu.

Joanna Ko?tun, Ksi??nica Zamojska

W.iniewicz-Cybulska, Izabela: Tajemnica otwartej twierdzy. - Zamo??: Wydaw. Muzeum Zamoj
skie w Zamo?ciu, 2017

---------.<> .... --------
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I61SBP
Wybory w?adz w strukturach terenowych

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na kadencj? 2017-2021

27 marca 2017 r. w Ksi??nicy Zamojskiej odby? si? zjazd sprawozdawczo

wyborczy Zamojskiego Oddzia?u Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Pod

czas zjazdu ust?puj?cy zarz?d z?o?y? sprawozdanie z dzia?alno?ci w kadencji
2013-2017 oraz sprawozdanie fmansowe, po czym otrzyma? jednog?o?ne absolu

torium. Nast?pnie przeprowadzono wybory do zarz?du Oddzia?u na now? kaden

cj?. Przewodnicz?c? ponownie zosta?a Danuta Zwoli?ska, skarbnikiem Anna

Kalniuk, za? sekretarzem El?bieta Stankiewicz. Do zarz?du weszli równie?: Ma

rzena Rosiak, Dorota Usidus i Bogdan Szyku?a. Do komisji rewizyjnej wybrano

Danut? Kowal (przewodnicz?ca), Dorot? Piaseck? oraz Joann? Grabczak. Wy
brano tak?e 6 delegatów (D. Zwoli?ska, A. Kalniuk, D. Kawa?ko, M. Rosiak,
E. Stankiewicz i U. T?uczek) oraz 3 zast?pców (B. Szyku?a, D. Szwal i J Szpuga)
na zjazd okr?gowy do Lublina zaplanowany na czerwiec 2017 r.

Wcze?niej odby?y si? wybory do zarz?dów obu kó? dzia?aj?cych w naszym

oddziale. Do zarz?du Ko?a Zamo??, licz?cego 39 cz?onków, wybrano ponownie

Dorot? Usidus jako przewodnicz?c?, Dorot? Piaseck? (sekretarz) i Renat? O?go

(skarbnik). W Kole Sitaniec (19 cz?onków) sk?ad zarz?du nieco si? zmieni?.

Z funkcji przewodnicz?cej zrezygnowa?a Teresa Welcz, a najej miejsce wybrano

El?biet? Stankiewicz, skarbnikiem nadal b?dzie Dorota Szwal, za? sekretarzem

Urszula T?uczek.

6 czerwca w WBP im. H. ?opaci?skiego odby? si? zjazd sprawozdawczo-wy

borczy lubelskiego Okr?gu SBP, w którym uczestniczyli nasi delegaci. Po z?o?e

niu sprawozdania przez ust?puj?cy zarz?d delegaci udzielili mu absolutorium

i wybrali nowy zarz?d na kadencj? 2017-2021. Na przewodnicz?c? wybrano Jo

ann? Chapsk? (WBP). Funkcj? wiceprzewodnicz?cego pe?ni? b?dzie ponownie
Marian Butkiewicz (Biblioteka UP), sekretarza - Anna BiegaIska a skarbnika -

.

Pawe? Kordybacha (oboje WBP). Do zarz?du weszli ponadto: Artur Borz?cki

(MBP Krasnystaw), Emilia Tranda-Andrusiuk (MBP Bia?a Podlaska) oraz Ma?

gorzata Zinczuk (MBP W?odawa). W komisji rewizyjnej pracowa? b?d?: Andrzej

Rybak (MBP Lubartów) - przewodnicz?cy, ?ukasz Jó?wiak (WBP), Ewa Mat

czuk (Biblioteka PL), Monika K?dzierska (GBP Urszulin), El?bieta Stankiewicz

(BPG Zamo??). Do s?du kole?e?skiego wybrano Ma?gorzat? Pieczykolan i Mar

cina Furmana (WBP) oraz Ew? Krukowsk? (MBP W?odawa). Wybrano tak?e

5 delegatów (A. Borz?cki, M. Butkiewicz, J. Chapska, P. Kordybacha iM. Pie-
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czykolan oraz rezerwowych E. ?wider i M. Zinczuk) na Krajowy Zjazd Delega
tów Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, który odb?dzie si? 20-21 pa?dzier
nika 2017 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Danuta Zwoli?ska, Ksi??nica Zamojska

---------.<>.---------
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I ci] KRONIKA

Kronika bibliotek publicznych powiatu zamojskiego
II pó?rocze 20 l 6 roku (wybór)

ZAMO??

lipiec /sierpie?
• Kaplice na ?ród?ach - swiadectwa kultury chrze?cija?skiej w Diecezji Zamoj

sko-Lubaczowskiej -

wystawa
- Ksi??nica Zamojska

• Absolwenci" Plastyka" i przyjaciele. Malarstwo - grafika - rze?ba -

wystawa
i wernisa? wystawy

- Ksi??nica Zamojska
• Wakacje z legendami - cykl spotka? dla uczniów zamojskich szkó? w ramach

programu Wkr?ceni w czytanie (2 razy w tygodniu), propaguj?cego zdrowy

styl ?ycia. Program dofinansowany przez Miasto Zamo?? w ramach Miej

skiego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych -

ODM, FB nr 1,2,3,4,6
• Wakacje w Mediatece - cotygodniowe spotkania dla dzieci w wieku szkolnym

-Mediateka

• Puchatkowe spotkania - cykl zaj?? dla dzieci w wieku przedszkolnym wraz

z opiekunami - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Male?ki ?wiat babci Ireny -

wystawa
- ODM Ksi??nicy Zamojskiej

• Pomniki - ?wiadkawie naszej historii -

wystawa pokonkursowa prac plastycz

nych i fotograficznych osób z niepe?nosprawno?ci? - OCN Ksi??nicy Zamoj

skiej
• Pi?kno przyrody Roztocza- wystawa pokonkursowa XVI edycji regionalnego

konkursu ekologicznego; Turystyka na Roztoczu -

wystawa literatury krajo

znawczej - CIE Ksi??nicy Zamojskiej
• Roztocze malowane - kapliczki przydro?ne jako ?wiadkowie naszej historii -

wystawa pokonkursowa - ClE Ksi??nicy Zamojskiej, Zespól Lubelskich Par

ków Krajobrazowych - O?rodek Zamiejscowy w Zamo?ciu

• W?drujqca estrada -

postaw na rodzin?
- udzia? w imprezach plenerowych

organizowanych przez ZDK - Ksi??nica Zamojska, FB nr l, 2, 4, 5

• Ksiq?ka uczy, bawi, inspiruje
-

wystawa
- FB nr 5

wrzesie?

• Narodowe czytanie 20 J 6 - Henryk Sienkiewicz Quo vadis -

zamojska edycja
ogólnopolskiej akcji promuj?cej czytelnictwo, z udzia?em m.in. pos?a S. Za

wi?laka, przedstawicieli w?adz Miasta, szkó? i o?rodków edukacyjno-wycho
wawczych, m?odzie?y szkolnej, s?uchaczy ZUTW, duchownych, czytelników
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biblioteki - Ksi??nica Zamojska, Lubelskie Kuratorium O?wiaty - O. Zamiej

scowy w Zamo?ciu, Lubelskie Samorz?dowe Centrum Doskonalenia Nauczy
cieli - O. w Zamo?ciu

.•

Zamojska Biesiada Literacka z udzia?em Tomasza Bia?kowskiego, autora

m.in. ksi??ek Zmarzlina i Rausz - Ksi??nica Zamojska
•

Kaplice na ?ród?ach - ?wiadectwa kultury chrze?cija?skiej w Diecezji Zamoj

sko-Lubaczowskiej -

wystawa
- Ksi??nica Zamojska

•

Kolekcje 'IV zbiorach Ksi??nicy Zamojskiej -

wystawa
- Ksi??nica Zamojska

•

Zakony Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
-

wystawa w ramach obchodów

Europejskich Dni Dziedzictwa 2016 - Ksi??nica Zamojska
• Spotkanie integracyjne obecnych i by?ych pracowników zamojskiej biblioteki

-

Ksi??nica Zamojska
• Nasze widzenie ?wiata -

wystawa twórczo?ci plastycznej uczesmików WTZ

przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upo?ledzeniem Umys?owym
w Tomaszowie Lub. - OCN Ksi??nicy Zamojskiej

• ?wiat osób niewidomych - zaj?cia z uczniami Szko?y Podstawowej w Gra

bowcu - OCN Ksi??nicy Zamojskiej
• Czas bia?ych krzy?y -

zaj?cia z uczestnikami Klubu Aktywnego Seniora -

OCN Ksi??nicy Zamojskiej
•

Spotkania z literatur? dla seniorów w Dziennym Domu Senior-Wigor w Za

mo?ciu - OCN Ksi??nicy Zamojskiej
• Sobotnie spotkania z ksi??k? - cotygodniowe zaj?cia dla dzieci w wieku

szkolnym - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Puchatkowe spotkania -

cotygodniowe zaj?cia dla dzieci w wieku przedszkol
nym wraz z opiekunami - ODM Ksi??nicy Zamojskiej

•

Og?oszenie konkursu plastycznego Przeczy/alem ja
-

przeczytaj i ty
- dla

uczniów szkó? podstawowych oraz gimnazjów - ODM, FB nr 1,2, 3,4, 6

•

Warsztaty literacko-plastyczne z Joann? Zagner-Ko?at w ramach projektu
Wkr?ceni w czytanie - ODM, FB nr 1,2,3,4,6

• Spotkania autorskie z Katarzyn? Majgier, realizowane w ramach projektu
Wkr?ceni w czytanie

- ODM, FB nr 4, 6
• Do szko?y z Uszatkiem - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne dla dzieci - FB nr

1,2,3,4,6
•

Rozczytane przedszkolaki - cykl g?o?nego czytania w Przedszkolach nr l, 15,

"For Kids" i filii Przedszkola "S?oneczko" - FB nr l
• Przerwa na ksi??k? - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 13 - FB nr 2
•

Bajeczka dla przedszkolaka - g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 7, 14 i w gru

pie przedszkolnej Dwuj?zycznej Szko?y Smart School- FB nr 3
•

Poznajemy prac? statystyka -

warsztaty dla przedszkolaków - FB nr 3, Urz?d

Statystyczny, O. w Zamo?ciu

95



• Przedszkolaki w bibliotece - wycieczka przedszkolaków - FB nr 3

• G?o?ne czytanie w Przedszkolach nr 5 i 12 - FB nr 4

• Patni?tamy. ... Wspomnienia wojenne
-

wystawa
- FB nr 5

• Remont pomieszcze? bibliotecznych (IX-X) - FB nr 6

• Spotkanie z bajk? -

g?o?ne czytanie w Przedszkolu nr 6 - FB nr 6

• Zamojszczyzna w literaturze - spotkanie biblioteczne w cyklu Rozmowy o

ksi??ce - FB nr 6

pa?dziernik
• Obchody 95-lecia Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu po??czone z seminarium

nt. wspó?czesnego czytelnictwa. W programie: Problemy wspó?czesnego czy

telnictwa - dr Roman Chymkowski; Uniwersytet Warszawski i Biblioteka

Narodowa; Dyskusyjne Kluby Ksi??ki a czytelnictwo - Joanna Chapska, WBP

w Lublinie; Niedobór i nadmiar. Czytelnictwo a rynek wydawniczy z perspek

tylry recenzenta - Jaros?aw Czechowicz, niezale?ny recenzent; prezentacja

wydawnictw jubileuszowych Ksi?gozbiory rodziny Zamoyskich oraz Biblio

grafia Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu - Danuta R. Kawa?ko, KZ - Ksi??
nica Zamojska

• Kolekcje w zbiorach Ksi??nicy Zamojskiej
-

wystawa
- Ksi??nica Zamojska

• Spotkanie DKK: udzia? w seminarium Promocja zdrowia w miejscu pracy

i zdrowy styl ?ycia, organizowanym przez FSNT NOT - Ksi??nica Zamojska
• Wydawnictwa Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu -

wystawa
- Ksi??nica Za

mojska
• Czym jest ADHD - seminarium z cyklu Budowanie przyjaznego ?wiata dla

osób z niepelnosprawnosciq. W programie: Autyzm niejedno ma imi?- M. ?a

gowska, Zamojskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych "Przebu

dzenie", Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy w Zamo?ciu; Autyzm 24

godziny na dob? - okiem rodzica - A. Bondyra; Autyzm, szko?a i inni - okiem

nauczyciela terapeuty
- B. AtaIska, Specjalny O?rodek Szkolno- Wychowaw

czy w Tomaszowie Lub.; Biblioteka -

miejsce przyjazne osobom z autyzmem
- B. Grabowska, KZ - OCN Ksi??nicy Zamojskiej

• Nasze widzenie ?wiata -

wystawa
- OCN Ksi??nicy Zamojskiej

• Jaki znak twój? Orze? Bia?y. Historia god?a polskiego -

wystawa
- OCN

Ksi??nicy Zamojskiej
• Bia?a laska - zaj?cia z m?odzie?? z Zespo?u Szkó? Ponadgimnazjalnych nr 4

w Zamo?ciu - OCN Ksi??nicy Zamojskiej
• Puchatkowe spotkania - zaj?cia dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich

opiekunów - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Sobotnie spotkania z ksi??k? - cotygodniowe zaj?cia dla dzieci w wieku

szkolnym - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
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•

Czytanie uczestnicz?ce AAC we wspó?pracy z ZNSS Krok za krokiem - ODM

Ksi??nicy Zamojskiej
• Warszawski bazyliszek -

warsztaty plastyczne dla Ekoludk?w ze Szko?y Pod

stawowej nr 3 w Zamo?ciu - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Wycieczki dzieci z Przedszkoli nr 4, 8 w Zamo?ciu, uczniów ze Szko?y Pod

stawowej w Krasnem - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Og?oszenie VIII edycji akcji Czytam i rysuj? z energi?, której celem jest pro

mocja czytelnictwa oraz edukacja z zakresu bezpiecmego u?ytkowania ener

gii elektrycznej, skierowanej do naj m?odszych mieszka?ców Zamo?cia -

dzieci w wieku od 5 do 6 lat. Program wspierany przez PGE Dystrybucja S.A.

O. Zamo?? - ODM, FB nr 1,2, 3, 4, 6
•

Spotkania autorskie z Wojciechem Cesarzem, realizowane w ramach projektu
Wkr?ceni w czytanie - FB nr l, 2, 3

•

Spacer po linie; Twoje nowe jutro
- spektakle profilaktyczne w ramach pro

jektu Wkr?ceni w czytanie w wykonaniu Teatru .Kurtyna"- FB nr l, 2, 6

•

Pu?apki XXI wieku - dopalacze; Decyzja nale?y do ciebie -

warsztaty profi
laktyczne w ramach projektu Wkr?ceni w czytanie

- FB nr 2, 3, 4

•

Rozczytane przedszkolaki; Przerwa na ksi??k?; Bajeczka dla przedszkolaka;
G?o?ne czytanie; Spotkanie z bajkq - g?o?ne czytanie w przedszkolach - FB

nr l, 2, 3, 4, 6

• Jesienne inspiracje
-

cotygodniowe zaj?cia biblioteczne dla dzieci - FB nr l,

2,3,4,6·
•

Zapraszamy, tu czytamy
- wycieczki przedszkolaków

- FB nr l

•

Kolory jesieni - wycieczka przedszkolaków
- FB nr 2

•

Poznajemy prac? statystyka -

warsztaty dla przedszkolaków
- FB nr 2, 4

Urz?d Statystyczny - O. w Zamo?ciu

• Literatura w spódnicy - spotkanie z cyklu Rozmowy o ksi??ce w Klubie Se

niora Pogodna Jesie? - FB nr 4

•

Uleczy? dusz?. ?wiatowy Dzie? zdrowia psychicznego -

wystawa
- FB nr 5

• Literatura podró?nicza - spotkanie biblioteczne w cyklu Rozmowy o ksi??ce
-FB nr 6

listopad
•

Droga ksi??ki do biblioteki - seminarium po?wi?cone problematyce groma

dzenia i kszta?towania zasobów bibliotecznych. W programie: Rynek wydaw

niczy - D. Kostrubiec, Urz?d Statystyczny w Lublinie - O. w Zamo?ciu; Po

lityka gromadzenia zbiorów w bibliotekach publicznych województwa lubel

skiego - P. Kordybacha i M. Pieczykolan, WBP w Lublinie; Kszta?towanie

zasobów w bibliotekach powiatu zamojskiego w ostatnim dziesi?cioleciu
-

Danuta Zwoli?ska, KZ; Nabytki Ksi??nicy Zamojskiej w I. 2006 - 2015 - Da

nuta R. Kawa?ko, KZ - Ksi??nica Zamojska
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• Spotkanie autorskie z Jerzym Kisielewskim w ramach Dyskusyjnego Klubu

Ksi??ki - Ksi??nica Zamojska
• Konie i Kresy -

Zamojska Biesiada Literacka z udzia?em Krzysztofa Czar

noty; w programie fina? konkursu literackiego ?ycie i twórczo?? Henryka
Sienkiewicza -

Ksi??nica Zamojska
• Dyskusyjny Klub Ksi??ki: Baptiste Beaulieu Pacjentka z sali numer 7 -

Ksi??nica Zamojska
• Szkolenie dla bibliotekarzy pow. zamojskiego Biblioteka przyjazna m?odym

Jolanta Janiec, MBP Hrubieszów

• Piewcy muzyki ludowej - Karol Namys?owski i zespo?y folklorystyczne Zamoj
szczyzny

-

wystawa
- Ksi??nica Zamojska

• Najpi?kniejsze piosenki o mi?o?ci - konkurs wokalno-literacki w ?wietlicy
PZN w Zamo?ciu - OCN Ksi??nicy Zamojskiej

• Jaki znak twój? Orze? Bia?y -

wystawa
- OCN Ksi??nicy Zamojskiej

• Puchatkowe spotkania - zaj?cia dla dzieci w wieku przedszkolnym - ODM

Ksi??nicy Zamojskiej
• Sobotnie spotkania z ksi??k? - cykliczne zaj?cia dla dzieci - ODM Ksi??nicy

Zamojskiej
• Wycieczka dzieci z Przedszkola Radosna kraina - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Ma?y mi? -

warsztaty plastyczne z okazji ?wiatowego Dnia Pluszowego Misia

dla uczniów kI. III SP nr 3 w Zamo?ciu - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• ?Wiatowy Dzie? Pluszowego Misia -

wystawa
- ODM Ksi??nicy Zamojskiej

• Wycieczki uczniów ze Szko?y Podstawowej w Nieliszu, ze Szko?y Podstawo

wej w Z?ojcu, dzieci z Przedszkola Radosna kraina- ODM Ksi??nicy Zamoj

skiej
• Pu?apki XXI wieku - dopalacze; Decyzja nale?y do ciebie -

warsztaty profi
laktyczne w ramach projektu Wkr?ceni w czytanie

- ODM, FB nr l, 6

• Rozczytane przedszkolaki; Przerwa na ksi??k?; Bajeczka dla przedszkolaka;
G?o?ne czytanie; Spotkanie z bajk? - g?o?ne czytanie w przedszkolach - FB

nr l, 2, 3, 4, 6

• Ksiq?ki najesiennq szarug?
- cotygodniowe zaj?cia biblioteczne dla dzieci-

FB nr 1,2,3,4,6
• ?Wi?to Pluszowego Misia - wycieczki przedszkolaków - FB nr l

• W ?wiecie ksi??ek - lekcja biblioteczna - FB nr l

• Nasza Polska; Polak ma?y; Jesienne bajki i bajeczki - wycieczki przedszko-
laków - FB nr 2

• ?ród?a informacji -lekcja biblioteczna dla ucz. ZSZRR - FB nr 2

• Moja biblioteka - lekcja biblioteczna - FB nr 4

• Mi?dzynarodowy Dzie? Walki z Oty?o?ci? -

wystawa
- FB nr 5
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•

Poznajemy prac? statystyka -

warsztaty dla przedszkolaków - FB nr 6, Urz?d

Statystyczny - O. w Zamo?ciu

grudzie?
•

Spotkanie autorskie z Filipem Springerem w ramach Zamojskiej Biesiady Li

terackiej -

Ksi??nica Zamojska
•

Dyskusyjny Klub Ksi??ki - rozmowa o ksi??ce Karela Capka Fabryka abso

lutu -

Ksi??nica Zamojska
• Sienkiewiczowskie historie -

wystawa rysunków Krzysztofa Kiszki i dzie? li

terackich pisarza oraz wernisa? wystawy
- Ksi??nica Zamojska

• Szkolenie dla bibliotekarzy pow. zamojskiego Promocja biblioteki w mediach
- G. Winnicki, WBP Lublin; Korzystanie z zasobów Biblioteki Cyfrowej
Ksiq?nicy Zamojskiej - S. Dul, KZ - Ksi??nica Zamojska

• Podsumowanie projektu Wkr?ceni w czytanie; w programie: fina? konkursu

Przeczyta?em ja- przeczytaj i ty, otwarcie wystawy pokonkursowej oraz spek
takI O jeden krok za daleko w wykonaniu Teatru "Kurtyna" z Krakowa -

ODM i FB nr 1,2,3,4,6 Ksi??nicy Zamojskiej
•

Przeczyta?em ja
-

przeczytaj i ty
-

wystawa pokonkursowa prac uczestników

projektu Wkr?ceni w czytanie
- ODM i FB nr 1,2, 3,4, 6

•

Czytam i rysuj? z energi?
- fina? akcji czytelniczej dla najm?odszych. W pro

gramie: podsumowanie konkursu plastycznego, spotkanie autorskie z 1. Sie

kiem oraz otwarcie wystawy pokonkursowej
- ODM i FB nr l, 2, 3, 4, 6

•

Czytam i rysuj? z energi?
-

wystawa pokonkursowa
- ODM, FB nr I, 2, 3, 4, 6

Ksi??nicy Zamojskiej
• Wo?am do Ciebie, Panie -

wystawa modlitewnych materia?ów literackich -

OeN Ksi??nicy Zamojskiej
• Puchatkowe spotkania - zaj?cia dla dzieci w wieku przedszkolnym z udzia

?em ich opiekunów - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Sobotnie spotkania z ksi??k? - zaj?cia dla dzieci w wieku szkolnym - ODM

Ksi??nicy Zamojskiej
•

Anio?y, anio?ki, anio?eczki -

wystawa prac pokonkursowych
- ODM Ksi??

nicy Zamojskiej, BPG Zamo?? z s. w Mokrem
•

Statystyka dla smyka -

warsztaty dla przedszkolaków
- ODM Ksi??nicy Za

mojskiej, Urz?d Statystyczny - Oddzia? w Zamo?ciu
•

Rozczytane przedszkolaki; Przerwa na ksi??k?; Bajeczka dla przedszkolaka;
G?o?ne czytanie; Spotkanie z bajk? - g?o?ne czytanie w przedszkolach

- FB

nr I, 2, 3, 4, 6
• Zimowo i ?wi?tecznie - cotygodniowe zaj?cia biblioteczne dla dzieci - FB nr

1,2,3,4,6
•

Sk?d si? wzi??a tradycja ?w. Miko?aja - wycieczka przedszkolaków
- FB nr l
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• ?ladami Sienkiewicza - spotkanie z cyklu Rozmowy o ksi??ce w Klubie Se-

niora Pogodna Jesie? - FB nr 4

• Mi?dzynarodowy Dzie? Osób Niepe?nosprawnych -

wystawa
- FB nr 5

• Spotkanie z poezjq - spotkanie dla z cyklu Rozmowy o ksi??ce - FB nr 6

ADAMÓW

pa?dziernik
• Spotkanie autorskie z Micha?em Zawadk? pisarzem, konferansjerem, lekto

rem i animatorem publiczno?ci - dla gimnazjalistów
• ABC Przedsi?biorczo?ci - trzydniowe szkolenie dla mieszka?ców prowa

dzone przez specjalistów LODZ w Ko?skowoli O. Sitno

• W trosce o w?a?ciwy stan bezpiecze?stwa i integracji lokalnej spo?eczno?ci -

szkolenie dla mieszka?ców gminy

listopad/grudzie?
• Zdobienie baniek choinkowych ró?nymi technikami - cykl warsztatów dla

mieszka?ców gminy

grudzie?
• Zimowa afera, kto? porwa? renifera - spektakl Teatru "Maska" z Krakowa dla

uczniów kI. III szkó? podstawowych w Szewni i Suchowoli

GRABOWIEC

lipiec/sierpie?
• Bibliowakacje, w programie m.in.: zlot czarownic, dzie? z Indianinem, dzie?

z piratem, dzie? japo?ski, zaj?cia plastyczne i ruchowe, wyjazd do Ba?towa,

zaj?cia plastyczne, kulinarne, zabawy ruchowe i integracyjne
• Egipska noc w bibliotece - dla dzieci i m?odzie?y

wrzesie?

• Narodowe Czytanie Quo vadis H. Sienkiewicza - udzia? w akcji ogólnopol

skiej pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej

listopad
• Obchody ?wiatowego Dnia Pluszowego Misia- imprezy biblioteczne z udzia

?em przedszkolaków
• Misio Tulisio - spektakl Teatru "Maska" z Krakowa dla dzieci nt. braterstwa

i wzajemnej pomocy

KOMARÓW-OSADA

lipiec
• Poznane na nowo -

gra terenowa zorganizowana w ramach projektu Po dro

gach i bezdro?ach
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•

Olimpiada Seniorów - realizowana w ramach projektu Lubelskie Lokalnie.

Mikrodotacje FIO
• Komarowski U?miech Lata - festyn, podczas którego przeprowadzono kon

kurs kulinarny Smaki Komarowa

sierpie?
• 96 rocznica Bitwy pod Komarowem - UG, SOK, Stowarzyszenie "Bitwa Pod

Komarowem"

wrzesielI

•

Do?ynki -

uroczysto?? gminno-parafialna

listopad
• Rocznica Odzyskania Niepodleg?o?ci

- gminne uroczysto?ci patriotyczne
•

Gminny Konkurs Recytatorski dla dzieci i m?odzie?y
•

Obchody ?Wiatowego Dnia Pluszowego Misia - gminny konkurs plastyczny
i wystawa pokonkursowa w SOK w Komarowie-Osadzie - FB Zubowice

KRASNOBRÓD

lipiec
• Krasnobrodzkie przezwiska i przydomki. Od Kud?aja do Rojzalipy - promocja

ksi??ki regionalisty Mieczys?awa Ko?ci?skiego
• Letni konkurs czytelniczy na najaktywniejszego czytelnika - FB Hutki

wrzesie?

• Narodowe Czytanie Quo vadis H. Sienkiewicza - akcja ogólnopolska po??
czona z quizem Poznaj Sienkiewicza oraz zaj?ciami plastycznymi dla dzieci

pa?dziernik/grudzie?
• Przedszkolna wypo?yczalnia - w ka?dy pi?tek spotkania z dzie?mi w przed

szkolu lub w bibliotece przez ca?y rok szkolny
•

Czytam sobie w bibliotece - cykl warsztatów twórczych dla 5-8 latków
• Zak?adka do ksi??ki oraz Choinka pe?na cudów - konkursy plastyczne dla

dzieci; Podsumowanie w grudniu 2016 r.

•

Miko?aj w bibliotece -

impreza ?rodowiskowa

LABUNIE

lipiec/sierpie?
•

Kontrasty -

wystawa prac plastycznych Klaudii Kosak
•

Wystawy: Rze?by Hieronima Zasuwy, Swojskie klimaty
- obrazy Leszka

Firka, Papierowe postacie Doroty Dziuby, Wydawnictwa BPG ?abunie

wrzesie?

•
Narodowe Czytanie Quo vadis H. Sienkiewicza
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• Wrzesie111939 - walki pod Barchaczawem, Bródkiem i ?abuniami -

wystawa
• Biblioteka, biblioteka - pierwsza z cyklu wycieczek przedszkolaków do bi

blioteki

pa?dziernik/listopad
• Wrzesie? 1939 na Zamojszczy?nie

- wyk?ady dr. Jacka Feduszki dla gimna-

zjalistów z ?abu? i ?abuniek Pierwszych
• ?Wi?to Niepodleg?o?ci - wspó?udzia? biblioteki w wydarzeniu
• Nasze ?abu?ki -

wyk?ad dr Agnieszki Szyku?y-?ygawskiej

grudzie?
• 74 rocznica wysiedle? mieszka?ców gminy ?abunie przez niemieckich oku

pantów oraz 35 rocznica wprowadzenia stanu wojennego
- wystawki histo

ryczno-regionalne
• Biblioteka przygotowa?a i wyda?a w II pó?roczu dwa wydawnictwa regionalne

w ??cznym nak?adzie 150 egz.: ?Wi?to ludowe na Zamojszczy?nie. 29 maja
1944 r. Wspomnienia z lat okupacji oraz Kopciuszek wg Piotra Pieli - tekst

przedstawienia teatralnego zaprezentowanego w lipcu przez amatorsk? grup?

teatraln?

MI?CZYN

sierpie?
• Wakacje w bibliotece -

cykl wakacyjnych zaj?? bibliotecznych dla dzieci

wrzesie?/pa?dziernik
• Wieczory bajek dla dzieci raz w miesi?cu przez ca?y rok szkolny
• Nasza pi?kna Jesie? - zaj?cia plastyczne dla dzieci

grudzie?
• Dwa spotkania autorskie z Mari? Du?awsk? dla uczniów Szko?y Podstawowej

w Mi?czynie w ramach akcji Ca?a Polska czyta dzieciom

• Warsztaty wykonywania ozdób ?wi?tecznych
• Spotkanie op?atkowe w Bibliotece

NIELISZ

lipiec
• Wakacyjne spotkanie w bibliotece dla przedszkolaków

wrzesie?/pa?dziernik
• Uwolnij swoje ksi??ki - dziel si? z innymi ksi??kami - akcja bookcrossingowa
• Zaj?cia biblioteczne dla przedszkolaków

listopad/grudzie?
• Wieczór gier planszowych i integracyjnych
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•

Przysposobienie biblioteczne dla gimnazjalistów
•

Zaj?cia biblioteczne dla przedszkolaków
• Galeria przesz/o?ci Gminy Nielisz -

systematycznie uzupe?niany internetowy
album starych zdj??

RADECZNICA

lipiec
• II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej - promocja ksi??ki Reginy Smoter

Grzeszkiewicz
• Bohater wakacyjnej lektury - konkurs plastyczny FB Gorajec

wrsesien

• Narodowe Czytanie Quo vadis H. Sienkiewicza - akcja ogólnopolska
•

Ma?y tomik babci Heli - promocja tomiku poetyckiego Heleny Sobczak

listopad
•

Talenty ma?ych ojczyzn- fina? gminnego konkursu literackiego
• Twórczo?? literacka H. Sienkiewicza= lekcja biblioteczna dla dzieci - FB Go-

rajec

MOKRE (GBP ZAMO?? i FILIE)

lipiec/sierpie?
•

Wakacje w Bibliotece ph. Male i du?e podró?e po literaturze - trzygodzinne
zaj?cia 3 razy w tygodniu przez cale wakacje w GBP; Filie organizowa?y za

j?cia wakacyjne wg w?asnych harmonogramów
•

Uroczysto?? fina?owa Wakacji w Bibliotece dla dzieci z ca?ej gminy 25.08. w

GBP w Mokrem. W programie, m.in.: inscenizacja Male i du?e podró?e po

literaturze wg scenariusza Marii Du?awskiej, przygotowywane podczas spo
tka? bibliotecznych przez grup? teatraln? GONG. Scenografi? i kukie?ki do

teatrzyku cieni zaprojektowa?a Zofia Przytula
• Dawne sprz?ty do wypieku chleba -

wystawa przygotowana przez miejscowe
KGW w FB w Wysokiem

•

Fotografia - ?wiadectwo ?ycia i historii (cz. I. ?ycie codzienne, cz.2. W gro
nie znajomych, cz.3. ?o?nierska dola) -

wystawa w FB w Wysokiem przygo

towana przez Stowarzyszenie "Wysokie nad ?abu?k?"

wrzesie?/pa?dziernik
• Narodowe Czytanie Quo vadis H. Sienkiewicza w bibliotece gminnej
•

Spotkanie autorskie z prozaikiem Tomaszem Bia?kowskim w ramach DKl<

• Razem weselej -

cykliczne sobotnie warsztaty plastyczne, manualne i z wy

korzystaniem nowoczesnych technik
• Cala Polska czy/a dzieciom - inauguracja ca?orocznej akcji w bibliotekach -

FB Kalinowice, Lipsko, Mokre, Sitaniec, Wysokie, Zawada, ?danów
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• Platforma ksi??ek elektronicznych IBUK LIBRA oraz profil KULTURA NA

WIDOKU - lekcja biblioteczna w zakresie korzystania z elektronicznych za

sobów dla uczniów szko?y w Mokrem

• Spotkania DKK Mokre: z cz?onkami DKK w D?blinie oraz spotkanie on-line

z Katarzyn? Michalak

• Jesie? puka do drzwi - zaj?cia plastyczne z wykorzystaniem darów natury
-

FBZawada

• W czym tkwi pi?kno -

spotkanie miejscowych poetek z m?odzie?? - FB Sitaniec

• Biblioteka zaprasza S-iatki -lekcja biblioteczna dla najm?odszych przedszko
laków - FB P?oskie

listopad/grudzie?
• Obchody ?Wiatowego Dnia Pluszowego Misia - zaj?cia biblioteczne dla

dzieci w bibliotekach gm. Zamo??

• Andrzejki w bibliotece -

gry i zabawy okoliczno?ciowe

• W ?wiecie marze? Ewy Szelburg-Zarembiny
- fina? konkursu prasowo-czytel

niczego
• Nitk? malowane -

warsztaty wykonywania zak?adek do ksi??ki metod? winy

low? prowadzone przez Helen? Pietro?, po??czone ze spotkaniem op?atko

wym cz?onków DKK

• Ozdoby bo?onarodzeniowe -

warsztaty w bibliotekach gm. Zamo??

• Dawne ozdoby choinkowe -

wystawa w bibliotecznej witrynie Regionalnej

Izby Pami?ci w Wysokie m - FB Wysokie

SITNO

lipiec
• Wakacje w kulturze - m.in.: wycieczka do Ho?owna - krainy rumianku, udzia?

w przedstawieniu dzia?aj?cej tam grupy teatralnej, zaj?cia plastyczno-kuli
name-CKiBP

wrzesie?

• Do?ynki gminne
-

wspó?udzia? Biblioteki

listopad
• Mydlana przygoda z ksi??k? w tle - czterodniowe warsztaty wykonywania

myde?ek oraz lekcje biblioteczne dla ró?nych grup przedszkolaków
• Obchody ?Wiatowego Dnia Pluszowego Misia - zaj?cia biblioteczne dla

przedszkolaków - FB w Horyszowie Polskim

SKlERBJESZÓW

lipiec/sierpie?
• Wakacje marze? pe?ne wra?e? - tygodniowy cykl wakacyjnych zaj?? biblio

tecznych dla dzieci
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wrzesie?

•

Karykatury znanych pisarzy
- konkurs plastyczny

•

Wakacyjny czytelnik dzieci?cy - konkurs czytelniczy

pa?dziernik
• Plakat promuj?cy dowoln? ksiq?k? H. Sienkiewicza - konkurs plastyczny

listopad
•

Uroczyste otwarcie nowego, zmodernizowanego lokalu GBP w Skierbieszowie
• ?limaki cudaki - konkurs plastyczny

grudzie?
• Czytelnik Roku 2016 - fina? konkursu czytelniczego dla doros?ych
• Tylko w Mikolajki prezenty p?yn? jak moral z bajki - zaj?cia integracyjne dla

dzieci

•

Wigilia Skierbieszowska- wspó?udzia? w organizacji wydarzenia ?rodowisko

wego
• Ozdoba Bo?onarodzeniowa - fina? konkursu dla uczestników Warsztatów Te

rapii Zaj?ciowej

STARY ZAMO??

lipiec/sierpie?
•

Festyn Rodzinny - wspó?organizacja z GOK
• Letnisko dla dzieci -

tygodniowe wakacyjne zaj?cia dla dzieci - GBP, GOK

•

Wakacje z bibliotek? - FB Udrycze
• Rajd rowerowy czytelników po okolicy (wspólnie z GOK)
• Do?ynki gminno-parafialne - wspó?udzia? w imprezie ?rodowiskowej

wrzesie?/pa?dziernik
• Narodowe Czytanie Quo vadis H. Sienkiewicza wspó?organizowane ze

Szkol? Podstawow? w Wierzbie
• Z?ote gody -

wspó?organizacja z Urz?dem Gminy
•

Skarby jesieni - zaj?cia dla przedszkolaków
• ?wi(fto pieczonego ziemniaka - we wspó?pracy z Gminnym Ko?em Emerytów

i Rencistów
•

Tysi?c lajk?w -

przedstawienie Teatru Edukacyjno-Profilaktycznego z Krakowa

•

Transfer zdj?cia -

warsztaty dla doros?ych wspó?organizowane z GOK
•

Cykl spotka? kó?ka czytelniczego Mandele
•

Cykl spotka? czytelniczych z dzie?mi z miejscowej szko?y co tydzie? z inn?

grup? przez ca?y rok szkolny - FB Udrycze

listopad/grudzie?
•

Zdrowo i kolorowo - cykl zaj?? czytelniczych dla naj m?odszych
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• Obchody ?wi?ta Niepodleg?o?ci
- uroczysto?? ?rodowiskowa mieszka?ców

gm. Stary Zamo??

• Misiolandia - spotkania czytelnicze w Bibliotece dla naj m?odszych klas

s?kolnych
• Doktor Dolinie i jego zwierz?ta; Jesienny bukiet; Choinka; Zdrowa ?ywno??

i zdrowy styl ?ycia
- konkursy plastyczne dla dzieci - FB Udrycze

• Szkatulki w 3D -

warsztaty plastyczne
• VIl! Gminny Konkurs Recytatorski
• Mój bajkowy bohater; Projekt okladki do wybranej ksi??ki; ?wi?teczna kartka

- konkursy plastyczne dla dzieci

• Symbole ?wi?t Bo?ego Narodzenia -

warsztaty dla przedszkolaków i ich ro

dziców

• ?wi?teczne stroiki -

warsztaty plastyczne wspó?organizowane z GOK

SULÓW

Iipiec/sierpien
• Wakacje w bibliotece - cykl spotka? dla dzieci w bibliotece, przygotowania

do festynu
• Piknik Archeologiczny w S?siadce - wspó?udzia? w imprezie ?rodowiskowej
• Festyn Rodzinny w Su?owie - wspó?organizacja wydarzenia GBP i filie

• Szkolenie komputerowe dla seniorów

• Do?ynki Gminne w Su?owcu -= wspó?udzia? w imprezie ?rodowiskowej

wrzesie?/pa?dziernik
• Narodowe czytanie Quo vadis H. Sienkiewicza w bibliotece gminnej
• Roztocza?skie Impresje i Nostalgie - wspó?udzia? w organizacji wernisa?u

wystawy prezentowanej w Pa?acu Zamoyskich w Klemensowie

• Spotkanie autorskie z Regin? Smoter Grzeszkiewicz

listopad
• Czy lo jutro, czy to dzi?, wszystkim jest potrzebny mi? - Urodziny Pluszowego

Misia

• ?Wi?to Niepodleg?o?ci w Su?owie - wspó?organizacja obchodów gminnych
• Magia zamkni?ta w papierze

-

warsztaty w z wykorzystaniem techniki ori-

gam i

• Kiermasz ksi??ki w bibliotece

grudzie?
• Miko?ajki w Bibliotece

• Zaj?cia biblioteczne z m?odzie?? gimnazjaln?
• Ozdoby ?wi?teczne -

warsztaty plastyczne dla dzieci

• Gminne Spotkanie Op?atkowe. Jaselka w Sutowie
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SZCZEBRZESZYN

wrzesie?/grudzie?
• Cala Po/ska czyta dzieciom - g?o?ne czytanie ksi??ek dzieciom z Przedszkoli

w Bodaczowie, Klemensowie i Szczebrzeszynie oraz Szko?y Podstawowej w

Wiel?czy raz w miesi?cu przez ca?y rok
• Narodowe Czytanie Quo vadis H. Sienkiewicza przez przedstawicieli lokalnej

spo?eczno?ci w ramach akcji ogólnopolskiej - 3 wrze?nia w Wiel?czy,
4.09 podczas do?ynek gminnych w Szczebrzeszynie

• Konkurs literacki na opowiadanie fantasy. Jury oceniaJo 38 nades?anych prac;
fina? konkursu 1 grudnia

• Pasowanie na Czytelnika Biblioteki uczniów kl. I-II
•

Zaj?cia z przysposobienia bibliotecznego dla uczniów Szkó? Podstawowych
w Szczebrzeszynie i Wiel?czy Kol.

• ?wiqteczny Kiermasz Ksi??ek

ZWIERZYNIEC

lipiec
• Podr??e po dzikiej naturze - wakacyjne zaj?cia edukacyjne

sierpie?
•

Spotkanie autorskie z Kamilem Sipowiczem i Kor?

wrzesie?

• Narodowe Czytanie Quo vadis H. Sienkiewicza

grudzieli
• Prawdziwa historia ?wi?tego Miko/aja - warsztaty miko?ajkowe
•

Spotkanie autorskie ze S?awomirem Koprem

Anna Kalniuk, Danuta Zwoli?ska, Ksi??nica Zamojska

107





5Y L '"? CRU'NII?
spotkanie autorskie

c- "0>4

lr:l\\1 wrze?nia 2011

<?. ........ ,.
c.#Ksi??nica Zamojska

Im Sl.lnISb .... :\ ?u..1 L.?t.. e "OO

wZan'lC»(:lU

Sylwia Chutnik i Tomasz Bialkowski go??mi Zamojskich Biesiad Literackich

:tOMASZ BIA?KOWSKI

lilie

15-. .... 1.101.

lC.?z.....o,.u
.... '-1I ... tIo.z-.,u ....
wz-c,u


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24
	Strona 25
	Strona 26
	Strona 27
	Strona 28
	Strona 29
	Strona 30
	Strona 31
	Strona 32
	Strona 33
	Strona 34
	Strona 35
	Strona 36
	Strona 37
	Strona 38
	Strona 39
	Strona 40
	Strona 41
	Strona 42
	Strona 43
	Strona 44
	Strona 45
	Strona 46
	Strona 47
	Strona 48
	Strona 49
	Strona 50
	Strona 51
	Strona 52
	Strona 53
	Strona 54
	Strona 55
	Strona 56
	Strona 57
	Strona 58
	Strona 59
	Strona 60
	Strona 61
	Strona 62
	Strona 63
	Strona 64
	Strona 65
	Strona 66
	Strona 67
	Strona 68
	Strona 69
	Strona 70
	Strona 71
	Strona 72
	Strona 73
	Strona 74
	Strona 75
	Strona 76
	Strona 77
	Strona 78
	Strona 79
	Strona 80
	Strona 81
	Strona 82
	Strona 83
	Strona 84
	Strona 85
	Strona 86
	Strona 87
	Strona 88
	Strona 89
	Strona 90
	Strona 91
	Strona 92
	Strona 93
	Strona 94
	Strona 95
	Strona 96
	Strona 97
	Strona 98
	Strona 99
	Strona 100
	Strona 101
	Strona 102
	Strona 103
	Strona 104
	Strona 105
	Strona 106
	Strona 107
	Strona 108
	Strona 109
	Strona 110
	Strona 111

