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I [!] Z ?YCIA BIBLIOTEK

Dzia?alno?? Ksi??nicy Zamojskiej
im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego w Zamo?ciu w 2017 r.

Sie? biblioteczna, stan organizacyjny

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

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

a funkcj e powiatowe na rok sprawozdawczy powierzone zosta?y j ej i uregulowane
Porozumieniem nr 15/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r., zawartym pomi?dzy Mia

stem Zamo?? a Powiatem Zamojskim oraz Umow? nr 479/2017 podpisan? w dniu

19 kwietnia 2017 r., pomi?dzy Miastem 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 biblioteczne obs?uguj?ce ?rodowisko

osób z niepe?nosprawno?ci? (prowadzone przez O?rodek czytelnictwa Niepe?no

sprawnych), Osiedle Energetyk (FB m 3) i Osiedle Zamczysko (FB m 4) -

2 punkty dla ogó?u mieszka?ców.

Z dniem 30 marca 2017 r. wprowadzono zmiany w strukturze organizacyjnej

Ksi??nicy Zamojskiej: po??czono Centrum Informacji Ekologicznej z Mediatek?
oraz w Dziale Gromadzenia, Opracowania Zbiorów i Katalogów wyodr?bniono
Stanowisko ds. Porz?dkowania Elektronicznego Katalogu Biblioteki, jednocze
?nie zwi?kszaj?c tam zatrudnienie. Od marca nast?pi?o skrócenie czasu otwarcia

dla czytelników i u?ytkowników nast?puj?cych. dzia?ów Biblioteki G?ównej:

Czytelni Ksi??ek i Czasopism, Dzia?u Informacji Bibliografii i Wiedzy o Regio
nie o 2 godz., Mediateki o l godz.

Baza lokalowa, modernizacje i zmiany infrastrukturalne

W 2017 roku nie zanotowano zmian lokalowych. Ogólna powierzchnia

wszystkich bibliotek wynosi ??cznie 2 511 m2• Biblioteka G?ówna (budynek przy

ul. Kamiennej 20, biblioteka u?ytkuje 2 000 m2) posiada najlepsze warunki loka

lowe. Biblioteki filialne usytuowane s? w lokalach u?ytkowanych na zasadzie

najmu. ??czna powierzchnia biblioteczna placówek filialnych wynosi 511 m2•

W trosce o w?a?ciwe warunki infrastrukturalne, przeprowadzono prace mo

dernizacyjne w budynku g?ównym Ksi??nicy Zamojskiej: wymian? grzejników
c.o. w sali konferencyjnej, wymian? wyk?adziny pod?ogowej w sekretariacie i ga

binecie dyrektora oraz malowanie tych pomieszcze?, wymieniono cz??? armatury

sanitarnej, dokonano przebudowy schodów od strony wschodniej budynku oraz
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wyremontowano ramp? od strony pó?nocnej. Przeprowadzono ponadto szereg

prac konserwatorsko-naprawczych i porz?dkowych we wszystkich lokalach bi

bliotecznych oraz na posesji Biblioteki G?ównej (naprawa systemów o?wietlenio

wych i konserwacja instalacji klimatyzacyjnej, naprawa i przegl?dy kserokopia
rek, zakup i wymiana aktywatora w systemie antykradzie?owym w Wypo?y

czalni), a tak?e napraw samochodu s?u?bowego.

Zbiory biblioteczne i ich uzupe?nianie, tworzenie zasobów cyfrowych
,

Zbiory bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej liczy?y na koniec 2017 r. ogó?em
266743 jednostki inwentarzowe, w tym 248673 wol. ksi??ek i czasopism opraw

nych oraz 18070 jedno zbiorów specjalnych. Z ogólnej liczby wszystkich zaso

bów 86 302 ksi??ki to zbiory bibliotek filialnych.
W ci?gu roku do zbiorów przyby?o ogó?em 6967 (o 186 wi?cej ni? w 2016 r.)

jedno materia?ów bibliotecznych, w tym 6097 (o 54 wi?cej ni? w 2016 r.) ksi??ek
i czasopism oprawnych i 870 jedno zbiorów specjalnych (o 132 wi?cej ni?

w 2016 r.). Warto?? nabytków wynosi?a ogó?em 158266,37 z?, w tym ksi??ek
i czasopism oprawnych 148 624,68 z? oraz 9641,69 z? zbiorów specjalnych.

Z zasobów bibliotecznych usuni?to ogó?em w ca?ej sieci bibliotek Ksi??nicy

Zamojskiej 4 925 jedn., tj. 4 887 wol. ksi??ek oraz 38 jedno zbiorów specjalnych.

Selekcja by?a mniejsza ni? w roku poprzednim o 555 jedno Obj?to ni? zarówno

zbiory przestarza?e i nieczytane, wieloegzemplarzowe oraz zniszczone. Ubytko
waniem obj?to równie? zbiory zagubione przez czytelników.

?
wp?ywy w ci?gu roku ubytki w ci?gu roku stan na koniec 2017 r.

ogó?em w tym w tym ogó?em w tym w tym ogó?em w tym w tym

ksi??ki zb. ksi??ki zb. ksi??ki zb. spec.

i cz. spec. i cz. spec. i cz. opr.

opr. opr.

BG 4396 3526 870 3619 3581 38 180441 162371 18070

FBm l 392 392 - 405 405 - 14327 14327 -

FB m2 294 294 - 130 130 - 15765 15765 -

FB m3 415 415 - 25 25 - 16972 16972 -

FB m4 366 366 - 176 176 - 15249 15249 -

FB m 5 669 669 - 395 395 - 10104 10104 -

FB m6 435 435 - 175 175 - 13 885 13 885 -

Razem 6967 6097 870 4925 4887 38 266743 248673 18070

w tym 2571 2571 - l 306 1306 - 86302 86302 -

w filiach

W drodze zakupu zasoby powi?kszy?y si? o 4 354 j edn. inwentarzowe nowych

zbiorów, tj. 4 087 wol. druków zwartych oraz 267 jedno zbiorów specjalnych.
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w tym ksi??ek i
w tym zb. sp e-

Prenumerata cza-

w ogó?em czasopism sopism
a oprawnych

cjalnych
(w egz.)?

BG 2567 2300 267 72

FB nr 1 304 304 - 3

FBnr2 228 228 - 3

FB nr3 278 278 - 4

FBnr4 349 349 - 4

FB nr5 327 327 - 4

FB nr6 301 301 - 4

Razem 4354 4087 267 94

w tym filie 1787 1787 - 22

w porów. z -116 -135 +19 +13

2016 r. (-2,6%) (-3,2%) (+7,7%) (+16,0%)

W porównaniu z 2016 rokiem zakup zbiorów zmniejszy? si? o 116 jedn., w tym

ksi??ek i czasopism oprawnych 0135 wol. (-3,2%). Wzrós? natomiast zakup zbio

rów specjalnych o 19 jedno (7,7%). Wska?nik zakupu wynosi 6,8 (6,9 w 2016 r.)

jedno na 100 mieszka?ców, a dla samych ksi??ek 6,3 wol. (6,5 w 2016 r.).

Wydatki na uzupe?nianie zbiorów wynios?y ogó?em 107738 z? (ksi??ki i cza

sopisma oprawne
- 101582 z?, zbiory specjalne - 615·6 z?) i by?y o 4877 z?

wi?ksze ni? w 2016 r. ?rodki finansowe na zakup zbiorów bibliotecznych pocho

dzi?y z nast?puj?cych ?róde?:

- ?rodki w?asne biblioteki 13 531 z? (22 089,20 z? w 2016 r.),
- dotacja celowa Miasta Zamo?? 35000 z? (20000 z? w 2016 r.),
- ?rodki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) 56564 z?

(56812 z?w 2016 r.),
- Wojewódzki Fundusz Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej, PGE) -

2643 z? (3959 w 2016 r.).
?rednia cena zakupionych zbiorów wynios?a 24,70 z?, a samych zbiorów

ksi??kowych 24,90 z? (23,40 z? w 2016 r.). W strukturze zakupionych materia?ów

najwi?kszy odsetek zajmuje literatura pi?kna dla doros?ych (54,7%), nast?pnie
literatura niebeletrystyczna (28, 1%), a literatura pi?kna dla dzieci to 17, l %.

Do zbiorów bibliotecznych pozyskano poza zakupem 2 010 jedno zbiorów,
z czego l 796 stanowi? dary, a 214 jedno to wymiana i inny sposób nabycia.

Ksi??nica Zamojska posiada w swoich zasobach nast?puj?ce kolekcje:
-

Ksi?gozbiór klemensowski rodziny Zamoyskich (12 365 jednostek /8281 ty
tu?ów/ w formie depozytu). W 2017 r. 514 jedno z tego zasobu poddano dalszej

cyfryzacji.
- kolekcja tzw. "S" - zbiór licz?cy ok. 3 000 ksi??ek XIX- i XX-wiecznych

wydanych do 1950 roku,
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-

Ksi?gozbiór Micha?a Bojarczuka
- 421 dzie? tre?ci ogólnej, literatury pi?k

nej i popularnonaukowej oraz o charakterze regionalnym z prze?omu XIX i XX

wieku,
- Wiklinowy zakqtek - literatura dzieci?ca wydana w l. 40. i 50. XX wieku

zgromadzona w Oddziale dla Dzieci i M?odzie?y (103 wol.),
- Kolekcja Wojciecha Bia?asiewicza -

pozyskany w 2016 roku zbiór licz?cy
2 222 j edn. S? to zarówno wydawnictwa zwarte (l 510 wol.) j ak te? czasopisma

(712 egz.) - publikacje historyczne, dotycz?ce polonii ameryka?skiej oraz litera

tura beletrystyczna opatrzona licznymi autorskimi dedykacjami. W darowanym

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

- kolekcja ksi??ek z autografem, wydzielona ze zbiorów w ilo?ci 134 wol.

Ksi??ki opatrzone s? dedykacjami lub podpisami autorów, którzy go?cili w bi

bliotece od 2012 roku.

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

prenumeraty oraz jako dary. Stan prenumeraty wynosi? ogó?em 79 tytu?ów w 94

egz. (81 egz. w 2016 r.).W?ród prenumerowanej prasy 6 tytu?ów (9 egz.) stanowi?

czasopisma dla dzieci i m?odzie?y. Ogó?em na zakup prasy wydatkowano kwot?
17 653, 1j. o 417 z? mniej ni? w roku poprzednim. Prócz prenumeraty biblioteki

pozyska?y w darze ogó?em 57 tytu?ów czasopism, z czego 50 to periodyki o cha

rakterze regionalnym.

Systematycznie w bibliotekach prowadzone by?y prace nad porz?dkowaniem

ksi?gozbioru zgodnie z przyj?tym uk?adem, zarówno zasobów w wolnym dost?

pie dla czytelników, jak te? w cz??ci magazynowej. Zniszczone zbiory biblio

teczne poddawane by?y pracom konserwatorsko-introligatorskim. W 2017 roku

zabiegom tym poddano 711 ksi??ek.
W dalszym ci?gu rozbudowywane s? zasoby cyfrowe. W Bibliotece Cyfrowej

Ksi??nicy Zamojskiej (BCKZ) w roku sprawozdawczym zamieszczono 620

(198357 skanów) dokumentów, w tym 124 dokumenty pochodz?ce ze zbiorów

w?asnych biblioteki. Stan ca?ego zasobu biblioteki cyfrowej wynosi na dzie?

31 grudnia 2017 r. 2554 publikacje, tj. 959288 skanów. Zasoby Biblioteki Cy

frowej obejmuj? nast?puj?ce kolekcje: Ksi?gozbiór rodziny Zamoyskich, Wy
dawnictwa Drukami Akademii Zamojskiej, Dziedzictwo regionu, Podominika?

ski ksi?gozbiór zKrasnobrodu, 700 lat miasta Lublin, Kolekcje tematyczne (Po
wstanie Ko?ciuszkowskie 1794, Popisy publiczne szkó?).

Mikrofilmowaniu poddano 539 dokumentów cyfrowych (140083 skanów),
które stanowi? 135 jedno mikrofilmów. Przygotowano rejestr dla 280 mikrofil

mów. Stan wszystkich mikrofilmów na koniec 2017 roku wynosi 666 jednostek.

Stan czytelnictwa

Biblioteki Ksi??nicy Zamojskiej zarejestrowa?y ??cznie 12 306 czytelników,

tj. 0701 (-5,4%) mniej ni? w 2016 r. Spadek liczby wypo?yczaj?cych odnotowa?y
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niemal wszystkie dzia?y, jedynie dwie filie (nr 3 i 5) zarejestrowa?y dodatni

wska?nik rejestrowanych czytelników.

Czytelnicy stanowi? 19,1 % ogó?u mieszka?ców miasta, co wskazuje na spa

dek rozczytania spo?ecze?stwa o 1,0% w porównaniu do 2016 roku.

Pog??bia si? notowany od kilku lat du?y spadek czytelnictwa w grupie m?o

dzie?y w wieku od 16 do 19 lat (-16,8% w porównaniu z 2016 r.) i w wieku od

20 do 24 lat (-14,4%), a tak?e w?ród dzieci w wieku od 6 do 12 lat (-10,5% w po

równaniu z 2016 r.). Pozytywnym zjawiskiem zanotowanym w 2017 roku jest
wzrost liczby czytelników najm?odszych, tj. dzieci w wieku do 5 lat, których do

zamojskich bibliotek zapisano w liczbie 101, tj. o 24,7% wi?cej w porównaniu z

poprzednim rokiem sprawozdawczym. Podobnie jak w latach poprzednich wzra

sta liczba czytelników w wieku powy?ej 60 lat, których przyby?o o 123 (7,0%)

wi?cej ni? w 2016 roku.

Na ubywanie czytelników i kszta?towanie si? ich struktury ma wp?yw wiele

czynników: zmiany demograficzne ?rodowiska, w którym dzia?a biblioteka, emi

gracja i migracja zarobkowa ludzi m?odych, zamykanie szkó? wy?szych oraz

zmiany w programach kszta?cenia, upowszechnianie si? nowych technologii, coraz

bardziej utrwalaj?cego si? braku nawyków czytania, zapotrzebowanie na szybk?

informacj?, zazwyczaj dost?pn? w sieci, któr? mo?na szybko edytowa? i prze

tworzy?, pomijaj?c krytyczn? ocen? jej warto?ci.

W roku sprawozdawczym udost?pniono ogó?em 278 808 jednostek wszyst

kich zbiorów, tj. o 16545 (-5,6%) mniej ni? zarejestrowano na dzie? 31 grudnia
2016 roku. Na zewn?trz biblioteki udost?pni?y 252904 jednostki zbiorów, tj.
o 10 591 mniej ni? w 2016 r. Z ogólnej liczby "wypo?ycze? na zewn?trz" 245 344

(o 7 681 mniej) stanowi? wypo?yczenia ksi??ek. Wypo?yczenia zbiorów specjal

nych wynios?y 7 447 jednostek (-24,8% w porównaniu z 2016 r.), w tym 6222

audiobooków. Spadek rejestrowanych wypo?ycze? zbiorów specjalnych wynika

g?ównie z wypierania z obiegu kaset magnetofonowych i zast?powania ich wi?k

szej liczby jedn? p?ytk?.
W 2017 roku spad?a równie? liczba zbiorów wypo?yczanych prezencyjnie, tj.

"na miejscu" w czytelniach i k?cikach czytelniczych. Zarejestrowano ich ogó?em

25904, tj. 06036 mniej (-18,9%) ni? na koniec 2016 roku.

Us?uga wypo?ycze? mi?dzybibliotecznych cieszy si? coraz mniejszym zain

teresowaniem. T? drog? zarejestrowano 14 udost?pnie? (23 w 2016 roku). Wy
nika to g?ównie z wi?kszego dost?pu do zasobów cyfrowych i udost?pnianych
równie? w Ksi??nicy Zamojskiej cyfrowych wypo?yczalni publikacji naukowych

(np. Academica, z której skorzysta?o 9 czytelników czytaj?c 45 publikacji). Wy
niki czytelnicze w 2017 r. ilustruj? Tabele nr J-4.

Wska?nik wypo?ycze? ogó?em na 100 mieszka?ców wyniós? 432,4 jedno

(w 2016 r. -456,2; w 2015 -479,4), w tym wska?nik wypo?ycze? ksi??ek 391,5

wol. (407,6 wol. w 2016 r.; 420,2 wol. w 2015). Aktywno?? czytelnicza (liczba
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wypo?ycze? ksi??ek "na zewn?trz" przypadaj?ca na l czytelnika) wynosi 19,9
wol. i jest 01,7 wol. wi?ksza ni? w 2016 roku.

W sieci bibliotek publicznych miasta Zamo?cia zarejestrowano 108367 od

wiedzin, tj. o 9990 (-8,4%) mniej ni? w 2016 r. Odwiedziny wypo?yczaj?cych
na zewn?trz wynios?y 98 834 (o 6079, tj. 5,8% mniej ni? w 2016 r.). O 711, tj.
o 10,2% spad?y odwiedziny osób korzystaj?cych ze zbiorów na miejscu (w czy

telniach i k?cikach czytelniczych) i wynios?y 6 248 odwiedzin.

Najbardziej spad?y biblioteczne odwiedziny internautów i wynios?y 3 285, tj.
03 194 (-49,3%) mniej w porównaniu z 2016 rokiem. ?wiadczy to jednoznacznie
o ogólnej dost?pno?ci do sieci i korzystaniu z niej za pomoc? ró?nych urz?dze?

mobilnych.
Coraz wyra?niejszym zainteresowaniem ciesz? si? zasoby Biblioteki Cyfro

wej Ksi??nicy Zamojskiej. W 2017 r. odnotowano 24051 wej??, co stanowi

wzrost o 13 083 (119,3%)w porównaniu z wynikiem zanotowanym na koniec

2016 roku. W BCKZ zanotowano w ci?gu roku 2842 (o 175 wi?cej) wyszukiwa
nia i 4668 (o 2946 wi?cej) wy?wietle?.

Systematycznie monitowano czytelników zalegaj?cych ze zwrotem wypo?y

czonych zbiorów. Wys?ano 988 upomnie?, w tym 87 wezwa? (kolejne upomnie
nia) do czytelników, którzy nie zwracaj? ksi??ek w terminie. W ramach odzyski
wania zbiorów z?o?ono 9 pozwów s?dowych wobec czytelników ?ami?cych za

sady udost?pniania zbiorów bibliotecznych.

Obs?uga czytelnicza osób specjalnej troski

W grupie czytelników rejestrowanych w bibliotekach 509 osób (555 w 2016 r.)
to czytelnicy specjalnej troski oraz l 876 (+ 123 w stosunku do 2016 r.) 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

bibliotecznymi oraz Filia nr 5, zlokalizowana na terenie Samodzielnego Publicz

nego Szpitala Woj ewódzkiego im. Papie?a Jana Paw?a II w Zamo?ciu, która w roku

sprawozdawczym zarejestrowa?a 181 (o 37 mniej ni? w 2016 r.) czytelników, b?

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

oraz poprzez odwiedziny bibliotekarza na oddzia?ach.

W porównaniu z rokiem poprzednim nie zmieni?a si? dost?pno?? do bibliotek

dla osób z ograniczon? sprawno?ci? ruchow?, oraz ludzi starszych i w wieku s?

dziwym; 5 bibliotek filialnych mie?ci si? w obiektach usytuowanych na pi?trach,
bez windy. Brak sygna?ów d?wi?kowych oraz architektura przybiblioteczna

(place, chodniki, klatki schodowe), równie? stanowi? utrudnienie dla ludzi z nie

pe?nosprawno?ci?.

Czytelnicy specjalnej troski odwiedzaj?cy biblioteki, ch?tnie korzystaj? z oferty

edukacyjno-kulturalnej i biblioterapeutycznej oraz aktywizuj?cej ich intelektual

nie. W 2017 r. zorganizowano ??cznie 150 (147 w 2016 r.) takich form dzia?alno-
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?ci bibliotecznej. By?y to m.in. spotkania integracyjne, lekcje biblioteczne i wy

cieczki, warsztaty biblioterapeutyczne, konkursy, spotkania literackie, w których

uczestniczy?y ogó?em 3 124 osoby (2 794 w 2016 r.). W?ród tych przedsi?wzi??
na uwag? zas?uguj? m.in.:

.

-

Moje podró?e ma?e i du?e - regionalny konkurs literacko-fotograficzno-pla

styczny,
- P?onie ognisko w lesie; Staro??-te? rado?? - konkursy wokalno-literackie, or

ganizowane w ramach cotygodniowych Spotka? czwartkowych dla osób niewi

domych i niedowidz?cych w punkcie bibliotecznym przy zamojskiej siedzibie

Polskiego Zwi?zku Niewidomych,
-

Oswajamy l?k z Dusio?kiem; Inny a jednak taki sam; Polubi? poezj?
- lekcje

biblioterapeutyczne dla dzieci i m?odzie?y
- Rado?? wyrazem wewn?trznej wolno?ci; Dom to nie miejsce lecz stan -

cy

kliczne spotkania literackie niepe?nosprawnych twórców miasta i regionu,
- Nasz przyjaciel Prometeusz; Czytanie zbli?a pokolenia - g?o?ne czytanie dzie

ciom i m?odzie?y z o?rodków opieku?czo-wychowawczych,
- Barwy autyzmu

- seminarium z cyklu Budowanie przyjaznego ?wiata dla osób

niepe?nosprawnych
- Biblioteczne spotkania senioralne (dla uczestników Dziennego Domu Senior

Wigor w Zamo?ciu) po?wi?cone rozmowom o literatur?e,
-

wystawy, prezentuj?ce m.in. twórczo?? osób z niepe?nosprawno?ci?: Ksi??ka ...

nie tylko do s?uchania; Moje podró?e ma?e i du?e; Brat Albert Chmielowski -

dobry jak chleb; Ja i mój ?wiat. Barwy autyzmu; ?wi?teczna ?rystawa prezentu

j?ca twórczo?? plastyczn? uczestników Warsztatu Terapii Zaj?ciowej oraz eks

pozycje (w Filii Bibliotecznej nr 5) popularyzuj?ce zdrowy styl ?ycia: Pi?kni -

zdrowi - witalni. Dzie? Walki z Oty?o?ci?; Stop cukrzycy; ?wiatowy Dzie? Serca.

Inne dzia?y Biblioteki G?ównej 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 (3 spotkania) w Klubie Seniora na Osiedlu

Planty oraz l spotkanie z udzia?em Eugeniusza Cybulskiego, autora tomików

wierszy. W ramach wspó?pracy z Zamojskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku,
bibliotekarze przygotowali i zaprezentowali swoje referaty w ramach cyklu "wy

k?ady o literaturze".

Zbiory regionalne, dzia?alno?? informacyjno-bibliograficzna

Jednym z podstawowych dzia?a? bibliotecznych jest gromadzenie, opracowa

nie i udost?pnianie zbiorów regionalnych, które dokumentuj? dorobek kulturalny,

naukowy i gospodarczy regionu oraz prowadzenie dzia?alno?ci informacyjno-bi

bliograficznej. Zasób regionalny w ca?ej sieci liczy? ogó?em 26 853 jednostki

(12209 ksi??ek i czasopism oprawnych oraz 14 644 jedno zbiorów specjalnych).
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W 2017 roku wp?yn??o ogó?em 947 jedno nowych zbiorów, tj. 061 jedno wi?cej
ni? w 2016 r. W wi?kszo?ci s? to dary czytelników, zakupy stanowi? 201 jedno

(o 12, tj. -6,3% mniej). Uzupe?nieniem zbiorów by?y 54 tytu?y bie??cej prasy i cza

sopism regionalnych zakupione drog? prenumeraty oraz pozyskane w darze

(43 tytu?y).
Po raz kolejny zanotowano spadek wypo?ycze? zbiorów regionalnych, o 1 643

(-23,2%) mniej ni? w 2016 r. Ogó?em zarejestrowano 5438 wypo?ycze? tych

zbiorów, w tym 2769 wypo?ycze? ksi??ek i czasopism oprawnych, 1 487 czaso

pism bie??cych oraz 1 182 jedno zbiorów specjalnych. W porównaniu z rokiem

poprzednim wzros?y tylko wypo?yczenia zbiorów specjalnych (+261 jedn.).

Spadek zainteresowania zbiorami regionalnymi wi??e si? z ogólnymi tenden

cjami niekorzystnie odbijaj?cymi si? na wynikach czytelniczych. S? nimi g?ównie

czynniki demograficzne, znacz?cy spadek liczby studentów i ograniczenie dzia

?alno?ci szkó? wy?szych w Zamo?ciu.

Biblioteka corocznie podejmuje dzia?ania s?u??ce popularyzacji zasobów re

gionalnych i wiedzy o regionie. W 2017 roku s?u?y temu m.in. nast?puj?ce ini

cjatywy: regionalny konkurs ekologiczny Dzikie zwierz?ta Roztocza (wzi??o
w nim udzia? 241 uczestników i powsta?o 307 prac), wystawy (25. rocznica utwo

rzenia Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, Historia Drukarni Akademii Zamoj

skiej, Roztocza?ski Park Narodowy - dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe -

wy

stawa w ramach EDD 2017, Boles?aw Le?mian (1877-1937 w 140 rocznic? uro

dzin i 80 rocznic? ?mierci poety, 100-lecie Harcerstwa w Zamo?ciu, 3 Przeglqd

Fotografii Zamojskiej, Ocalone z tremsportów dzieci Zamojszczyzny, Dzikie zwie

rz?ta Roztocza -

wystawa pokonkursowa, wystawy regionalnych nowo?ci),
a tak?e opracowywanie i publikowanie zestawie? bibliograficznych o tematyce

regionalnej: (Zbigniew Dmitroca -

poeta, bajkopisarz, satyryk, t?umacz; W?ady
s?awa Misiura -

poetka w 95 rocznic? urodzin; Stanis?aw ?empicki (1886-1947)

wybitny historyk, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, w 70. rocznic? ?mierci; Ba

zyli Rudomicz (ok. 1624-1672) - profesor i rektor Akademii Zamojskiej, w 345

rocz. ?mierci).

Podstawowym ?ród?em informacji o posiadanych zasobach s? elektroniczne

bazy katalogowe tworzone w systemie bibliotecznym PATRON:

- Baza G?ówna; zawiera informacje o zbiorach dost?pnych w ca?ej sieci bi

bliotek Ksi??nicy Zamojskiej. Na koniec 2017 r. liczy?a ogó?em 240711 opisów
dokumentów gromadzonych w bibliotece (ksi??ek, czasopism, zbiorów specjal

nych). W okresie sprawozdawczym sporz?dzono ogó?em 13 208 nowych i zmo

dyfikowano 35 238 opisów.
- Bibliografia Zamojszczyzny; rejestruje pi?miennictwo dotycz?ce regionu,

zawiera 103 655 opisów (ksi??ek, artyku?ów z czasopism, dokumentów ?ycia

spo?ecznego), tj. 103 658 rekordów. W 2017 r. wprowadzono 3 879 nowych oraz

zmodyfikowano 6 019 opisów bibliograficznych.

10



- Baza Klemensowska; rejestruje dokumenty z kolekcji Ksi?gozbiór klemen

sowski rodziny Zamoyskich. Liczy 9293 opisy. W ci?gu roku utworzono 1 300

nowych i zmodyfikowano 1 908 opisów.
Liczba wej?? do wszystkich baz elektronicznych (na miejscu w informatorium

oraz poprzez system online) wg licznika, w okresie sprawozdawczym, wynios?a
72 009, tj. o 14058 mniej ni? w 2016 roku.

U?ytkownicy biblioteki maj? równie? mo?liwo?? korzystania z elektronicz

nych baz informacyjnych zewn?trznych, tj. Biblioteki Narodowej oraz katalogu
bibliotek akademickich NUKAT, a tak?e cyfrowej wypo?yczalni publikacji nau

kowych Biblioteki Narodowej ACADEMICA. Umo?liwia ona nieograniczony

dost?p do publikacji niechronionych prawem autorskim, a tak?e rezerwacj? i wy

korzystanie (poprzez u?ycie bibliotecznego terminala) publikacji obj?tych pra

wami autorskimi.

W 2017 r., po raz kolejny, zanotowano spadek zainteresowania biblioteczn?

dzia?alno?ci? informacyjn?. Wynika to, m.in. ze zmniejszaj?cej si? liczby tzw.

"ucz?cych si?" u?ytkowników bibliotek. Ogó?em udzielono 8553 informacje

(o 3683, tj. 30,1% mniej ni? w 2016 r.), w tym 788 (-217 /21,6%/) stanowi?y

kwerendy, czyli zapytania wymagaj?ce korzystania z kilku ?róde?.

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

Wa?n? dziedzin? dzia?alno?ci bibliotecznej jest aktywizacja czytelnicza ?ro

dowiska, inicjowanie potrzeb korzystania z ksi??ek i biblioteki. S?u?y?y temu or

ganizowane zaj?cia, których adresatem by?y ró?ne grupy odbiorców. W?ród tego

rodzaju dzia?a? by?y m.in.:

- obchody ?wiatowego Dnia Ksi??ki i Praw Autorskich (20-30 kwietnia),

podczas których mia?y miejsce m.in. happening, facebookowa sonda czytelnicza
Za co kochamy ksi??ki oraz wystawa W ?wiecie papirusów.

- VII Zamojski Festiwal Ksi??ki (10-12 maja); podczas tej edycji uwag? czy

telników kierowali?my g?ównie na twórczo?? pisarzy i publicystów zwi?zanych
z regionem. Odby?y si? spotkania autorskie: z Andrzejem Pilipiukiem, history
kami i regionalistami Markiem Ko?eonem i Henrykiem ?urawskim, poet? Zbi

gniewem Dmitroc?, autorem sonetów i wierszy Eugeniuszem Cybulskim, powie

?ciopisark? Ann? Rychter; uroczyste spotkanie festiwalowe, po??czone z koncer

tem T?sknij za kolejnym dniem w wykonaniu Studia Piosenki Autorskiej. Podczas

Festiwalu wyró?niono naj aktywniejszych czytelników 2016 roku. Z?otq obwolut?
uhonorowano darczy?ców oraz osoby i instytucje ?ci?le wspó?pracuj?ce i lobbu

j?ce na rzecz Ksi??nicy Zamojskiej. Kart? Ho?orowego Czytelnika otrzyma? Pre

zydent Zamo?cia Andrzej Wnuk, który wydarzenie obj?? tak?e patronatem hono

rowym. We wszystkie festiwalowe dni organizowane by?y quizy dla odwiedzaj?

cych bibliotek?, prowadzony by? kiermasz starej ksi??ki, a w dniach 8-l3 maja
trwa?a ksi??kowa abolicja.
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Oddzia? dla Dzieci i M?odzie?y, Centrum Informacji Ekologicznej i Media

teka oraz biblioteki filialne organizowa?y zaj?cia s?u??ce edukacji czytelniczej

najm?odszych oraz m?odzie?y szkolnej. W ofercie znalaz?y si? m.in. nast?puj?ce

wydarzenia i zaj?cia: Sobotnie spotkania z ksi??k?; Puchatkowe spotkania; Kre

atywne dzieci nie boj? si? zamieci - cykl zaj?? bibliotecznych realizowanych
w okresie ferii zimowych; Klechdy sezamowe

-

cykl warsztatów literacko-pla

stycznych popularyzuj?cych twórczo?? dla dzieci Boles?awa Le?miana; Jestem

sobie ma?y mi? - rodzinny konkurs plastyczny zorganizowany z okazji 60. rocz

nicy urodzin bohatera literackiego Misia Uszatka; warsztaty dla dzieci W?oskie

i greckie krajobrazy i Wakacyjna wyprawa; sta?e cykliczne zaj?cia biblioteczne

dla dzieci i m?odzie?y szkolnej (prowadzone raz w tygodniu) przez 5 bibliotek

filialnych; lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki; g?o?ne czytanie prowa

dzone przez bibliotekarzy w bibliotekach i w przedszkolach miejskich; Rozczy
tane miasto - projekt edukacyjno-kulturalny, którym obj?te zosta?y dzieci i m?o

dzie? ze ?rodowisk zagro?onych uzale?nieniami, z rodzin rozbitych w wyniku

wyjazdów zagranicznych, rodzin o niskim statusie materialnym, a tak?e osoby z nie

pe?no sprawno?ci?, uczestnicy ?wietlic terapeutycznych, ?rodowiskowych oraz

ognisk szkolno-wychowawczych. Kolejn? edycj? mia?a akcja Czytam i rysuj?
z energi?. Edukacji czytelniczej s?u?y?y tak?e przedsi?wzi?cia o tematyce ekolo

gicznej. By?y to m.in. warsztaty (Cztery pory roku" Wiosna"; ?wi?to niezapomi

najki; ?rodowisko wodne -

moje akwarium, Zwierz? niejest rzecz?), prezentacje
i prelekcje (W?druj?c z bocianami i jaskó?kami; Atrakcje turystyczne Roztocza

i Zamojszczyzny), wystawki, m.in.: Mi?dzynarodowy Dzie? Ziemi; Mi?dzynaro

dowy Dzie? Wody; Dzie? niezapominajki; Zwierz? nie jest rzecz?; Ziemia pod

parasolem; ?wiatowy Dzie? Drzewa.

Promowaniu czytelnictwa w?ród osób doros?ych s?u?y?y:
- Zamojskie Biesiady Literackie (7) po?wi?cone spotkaniom z twórcami litera

tury. W 2017 r. zorganizowano spotkania z udzia?em: Eugeniusza Cybulskiego,

zamojskiego poety autora tomiku Pejza?e i weduty sonetowe (23 lutego); pisarki
i dziennikarki, Mistrza Mowy Polskiej Gra?yny Lutos?awskiej (23 marca); pisarki,
dziennikarki Ma?gorzaty Karoliny Piekarskiej (20 kwietnia), Anny Wasilewskiej,
t?umaczki literatury w?oskiej i francuskiej, pisarki Sylwii Chutnik (7 wrze?nia), po

ety, prozaika i felietonisty Tomasza Jastruna (12 pa?dziernika), Beaty Kozaczy?

skiej (28 listopada) - autorki publikacji o wysiedleniach na Zamojszczy?nie.
- Rozmowy o ksi??kach (8) - spotkania biblioteczne prowadzone przez Fili?

nr 6. Tematyka spotka? obj??a m.in. rozmowy o poezji, twórczo?ci B. Le?miana

(21 stycznia), Z. Herberta (30 marca) S. Wyspia?skiego, (27 kwietnia), powie?ci
E. Orzeszkowej Nad Niemnem (26 pa?dziernika).

- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki (10), których tematem by?y ksi??ki:
Huberta Klimko-Dobrzanieckiego Zostawi? Islandi?, Henninga Mankella

Szwedzkie kalosze, Boba Dylana Duszny kraj, Szczepana Twardocha Król, Imre
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Kertesza Los utracony, Wies?awa My?liwskiego Ostatnie rozdanie, Krisztiy Toth

Linie kodu kreskowego, Kazuo Ishiguro Nie opuszczaj mnie, Chigozie Obioma

Rybacy. Jedno ze spotka? "Listy i poezja" (28 czerwca) mia?o plenerowy charakter

i po?wi?cone by?o epistolografii i tradycji pisania listów, a tak?e poezji, wielokrot-

; nie towarzysz?cej korespondencji znanych osób, zwi?zanych z naszym miastem.

- Konkurs czytelniczy W kr?gu ?ycia i twórczo?? Boles?awa Le?miana.

Popularyzacji czytelnictwa, zainteresowa? bibliotek? s?u?y?a tak?e dzia?al

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

wszechniaj?cymi czytelnictwo w?ród osób z niepe?nosprawno?ci? oraz dzieci

i m?odzie?y, w okresie sprawozdawczym zorganizowano nast?puj?ce wystawy:
- J.R.R. Tolkien - twórca ?ródziemia (20 luty - 20 marca) -

wystawa rocznicowa

przybli?aj?ca ?ycie i twórczo?? Tolkiena, prezentuj?ca ksi??ki, artyku?y z prasy,

zbiory specjalne z zasobów biblioteki;
- W?adys?aw Reymont 1867-1925, 150 rocznica urodzin laureata Literackiej Na

grody Nobla (10 kwietnia-15 maja) -

wystawa rocznicowa;
- Wis?a rzeka naszych dziejów (20 maja - 20 czerwca) -

wystawa zorganizowana
w ramach obchodów Roku Wis?y, prezentuj?ca twórczo?? prozatorsko-poet

yck? i malarsk?, po?wi?con? Wi?le;
- Uwolnione talenty (21 czerwca

- 31 lipca) -

wystawa dorobku artystycznego

s?uchaczy ZUTW;
.

- S?ów kilka o Boles?awie Le?mianie (12 lipca - 30 wrze?nia), ekspozycja roczni

cowa;

-

Fascynuj?cy ?wiat starych temperówek (11-30 wrze?nia) -

wystawa kolekcjo
nerska ze zbiorów Alicji Juszczak oraz grafik ?ukasza Siatkowskiego;

- Tadeusz Ko?ciuszko - cz?owiek idei wolnej Ojczyzny (4 pa?dziernika - 30 listo

pada), wystawa druków ulotnych z zasobów KK rodziny Zamoyskich;
- ??ka -

wystawa malarstwa El?biety Gnyp, po?wi?cona twórczo?ci B. Le?miana

(12 pa?dziernika - 12 listopada) prezentuj?ca 22 autorskie prace malarskie in

spirowane twórczo?ci? B. Le?miana (wernisa? 12 pa?dziernika).

-Literaccy laureaci Nagrody Nobla (20 grudnia - 31 stycznia 2018 r.) prezentu

j?ca biografie i twórczo?? laureatów nagrody, ze szczególnym uwzgl?dnieniem
osób ?wi?tuj?cych swoje rocznice w 2017 r..

Po raz kolejny, we wspó?pracy z Urz?dem Statystycznym w Lublinie, Biblio

teka zorganizowa?a seminarium o charakterze edukacyjno-popularyzatorskim

Zmiany wizerunkowe instytucji publicznej na przyk?adzie urz?du statystycznego
i bibliotek samorz?dowych. Porusza?o problematyk? infrastruktury instytucji pu

blicznychjakimi s? m.in. biblioteki i mia?o na celu pokazanie zmian jakie nast?

pi?y w ostatnim czasie w architekturze i wyposa?eniu obiektów bibliotecznych

woj. lubelskiego oraz jak zmiany te wp?yn??y na ich funkcjonalno??. Podczas se

minarium odby?a si? te? prezentacja najnowszych wydawnictw US w Lublinie
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oraz Ksi??nicy Zamojskiej, w tym promocja ksi??ki prof. dr hab. Haliny Wi

?niewskiej Medycyna w nowo powsta?ym Zamo?ciu i zielnik lekarski Jana Ursyna.

Program seminarium obj?? nast?puj?ce referaty i wyst?pienia: Nowe metody

gromadzenia i rozpowszechniania danych statystycznych; Remonty i moderniza

cje bibliotek publicznych województwa lubelskiego w latach 2010-2017; Moder

nizacje bibliotek powiatu zamojskiego w ostatnim dziesi?cioleciu; Biblioteka

u Kazimierza - nowa przestrze?, nowe mo?liwo?ci; Inwestycje biblioteczne na te

renie gminy Zamo??; Biblioteka dobrze zaprojektowana.

Ksi??nica Zamojska w 2017 roku 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:

- Tydzie? Bibliotek (XIV edycja) ph. Biblioteka. Oczywi?cie! (8-15 maja);
- JII Noc Bibliotek -

Czytanie porusza (3 czerwca), zamojska edycja wyda-
rzenia po?wi?cona by?a "rodzinnym podró?om", a program obj?? m.in. czytanie

literatury podró?niczej, gry i zabawy, prezentacj? o Armenii;
- XVI Ogólnopolski Tydzie? Czytania Dzieciom - Czytanie zbli?a (3-10

czerwca), podczas którego mia?o miejsce spotkanie autorskie dla dzieci z Edyt?

Zar?bsk? (6 czerwca);
- Narodowe czytanie

- wydarzenie mia?o miejsce 2 wrze?nia w godz. 12.00-

16.00. Odbywa?o si? w sali koncertowej Pa?stwowej Szko?y Muzycznej I i II stop
nia im. K. Szymanowskiego w Zamo?ciu. Czytano Wesele Stanis?awa Wyspia?

skiego. Wspó?organizatorem akcji by?o Lubelskie Kuratorium O?wiaty -

Delega
tura w Zamo?ciu oraz Lubelskie Samorz?dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
- Oddzia? w Zamo?ciu. O przygotowanie oprawy artystycznej poproszono BW A

Galeria Zamojska oraz Zespó? Pie?ni i Ta?ca "Zamojszczyzna" z Zamojskiego
Domu Kultury. W Czytaniu udzia? wzi?li m.in. parlamentarzy?ci, przedstawiciele
w?adz Miasta, szkó? i o?rodków edukacyjno-wychowawczych, s?uchacze Zamoj

skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czytelnicy. Zamojska edycja NC 2017 zg?o
szona zosta?a do ogólnopolskiego portalu Narodowego Czytania, pozyskana zosta?a

tak?e pami?tkowa piecz?? z Kancelarii Prezydenta RP, któr? stemplowano przynie
sione przez uczestników akcji egzemplarze dramatu Wyspia?skiego.

Biblioteka w??czy?a si? równie? w miejskie przedsi?wzi?cia o charakterze

kulturalno-integracyjnym. By?y to:

- Obchody Roku Boles?awa Le?miana w Zamo?ciu, w ramach których biblio

teka zorganizowa?a dwukrotnie Zamojskie Czytanie Le?miana, w przestrzeni Sta

rego Miasta w Zamo?ciu. 22 stycznia wydarzenie odby?o si? w restauracji .Moran

dówka". Poezj? czytali m.in. radni Miasta Zamo??, przedstawiciele zamojskich in

stytucji kultury, Stowarzyszenia "Przewodnicy z pasj?", czytelnicy biblioteki,
zrzeszeni w Stowarzyszeniu Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Czytanie

uzupe?nione zosta?o informacjami nt. ?ycia B. Le?miana, jego pobytu w Zamo?ciu,
utworów powsta?ych w zamojskim okresie jego ?ycia. 5 sierpniu odby?o si? kolejne
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Czytanie. Wydarzenie zosta?o zorganizowane na ul. Pereca (dziedziniec Centrum

"Synagoga" FOD?). W plenerowym spotkaniu m.in. udzia? wzi?li: Prezydent Za

mo?cia A. Wnuk, przedstawiciele RM w Zamo?ciu, miejskich instytucji kultury,

ZUTW, dziennikarze, czytelnicy biblioteki, mi?o?nicy poezji B. Le?miana. Opraw?

muzyczn? przygotowa?a zamojska grupa muzyczna "Ofensywa Brunetów";
- Zamojski Festiwal Kultury Arte culture, musica e ... Ksi??nica Zamojska

w??czy?a si? w to przedsi?wzi?cie poprzez organizacj? jednodniowego wydarze
nia W?oskie akcenty. Przedsi?wzi?cie s?u?y?o popularyzacji literatury w?oskiej
i obejmowa?o prezentacj? multimedialn? w przestrzeni Starego Miasta w Zamo

?ciu "Z w?osk? ksi??k? na wakacje" i towarzysz?c? jej plenerow? pó?k? z litera

tur? w?osk? oraz spotkanie autorskie z Ann? Wasilewsk? .Jtalo Calvino. Opisanie
?wiata. Punkt widzenia t?umaczki";

- obchody XXIII Dni Kultury Chrze?cija?skiej w Zamo?ciu, w ramach których
Biblioteka zorganizowa?a wyk?ad Alberty?skie ?lady na Roztoczu Po?udniowym,

po?wi?cony dzia?alno?ci Adama Chmielowskiego. Wyg?osi? go ks. bp dr hab.

Mariusz Leszczy?ski;
- Zamojska Majówka - kiermasz ksi??ek;
-

W?druj?ce estrady - biblioteka w??czy?a si? z ofert? konkursów, quizów
i zabaw edukacyjnych popularyzuj?cych czytanie ksi??ek.

W 2017 r. zorganizowano ogó?em 1 055 form pracy edukacyjno-kulturalnej,
w których udzia? wzi??o 23366 uczestników.

Dzia?alno?? wydawnicza i publicystyczna

W roku sprawozdawczym kontynuowano dzia?alno?? wydawnicz?. Biblio

teka przygotowa?a i wyda?a nast?puj?ce publikacje:
- Medycyna w nowo powsta?ym Zamo?ciu i zielnik lekarski Jana Ursyna, nak?,

300 egz. autorstwa prof. dr hab. Haliny Wi?niewskiej,
-2 kolejne numery "Bibliotekarza Zamojskiego" 2016/2 (43) i 2017/1 (44) w na

k?adzie po 50 egz.,
- Dzikie zwierz?ta Roztocza - wydawnictwo pokonkursowe, nak?. 300 egz. oraz

zak?adka promuj?ca zadanie - 500 szt.,
- materia?y promuj?ce program Rozczytane miasto (plakaty - 20 szt., zak?adki -

1 500 szt., gad?ety /torebkil- 200 szt.), Kalendarz na 2018 r.
- nak?ad 150 szt.)

oraz Czytam i rysuj? z energi? (zak?adka - 1 200 szt.),
- materia?y reklamowe oraz druki ulotne: zaproszenia, plakaty, listy gratulacyjne,

materia?y wykorzystywane przy organizacji dzia?alno?ci edukacyjno-kultural

nej i urz?dzaniu ekspozycji.

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

Ksi??nica Zamojska wype?nia?a zadania biblioteki powiatowej. Obejmowa?y
one obs?ug? czytelnicz? i informacyjno-bibliograficzn? mieszka?ców powiatu za-
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mojskiego ze szczególnym uwzgl?dnieniem potrzeb dotycz?cych informacji re

gionalnej. Osoby spoza Zamo?cia stanowi?y 26,7% (3 287) wszystkich czytelni
ków 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). Na koniec 2017 roku stan bibliotek

w powiecie zamojskim zmniejszy? si? o 1 placówk? z powodu likwidacji (z dn.

1 w pa?dziernika) Filii Bibliotecznej w Zubowicach (gm. Komarów) i wynosi?

ogó?em 31 bibliotek (12 stopnia gminnego, 3 miejsko-gminne i 16 filii).
Pomoc instrukcyjno-metodyczna realizowana by?a przez 1 osob? (instruktor

ds. sieci terenowej) w pe?nym wymiarze czasu pracy. Dzia?alno?? ta obj??a nast?

puj?ce zadania:

- 64 porady (udzielone telefonicznie, bezpo?rednio w Dziale Promocji i Upo
wszechniania Czytelnictwa oraz drog? mailow?). Dotyczy?y one ró?nych proble
mów dzia?alno?ci bibliotecznej, m.in.: udzia?u bibliotek w programach dotuj?

cych dzia?alno?? biblioteczn?, wdra?ania nowego systemu bibliotecznego

MAK+, planowania i sprawozdawczo?ci, tworzenia, aktualizowania i porz?dko
wania dokumentacji bibliotecznej, dokszta?cania i doskonalenia zawodowego,
dzia?alno?ci kulturalno-o?wiatowej, wydawniczej i promocyjnej biblioteki;

- 18 wizyt instruktora do podleg?ych bibliotek, w celu: analizy pracy, kontroli

ksi?gozbioru przy u?yciu programu bibliotecznego MAK +, badania wp?ywu po

prawy warunków lokalowych na dzia?alno?? bibliotec?n?, automatyzacji proce

sów bibliotecznych (zak?adanie i aktualizowanie stron internetowych bibliotek,

wprowadzanie automatycznego udost?pniania, zebrania materia?u i przygotowa
nie zg?oszenia wraz z uzasadnieniem do wojewódzkiego konkursu dla :filii biblio

tecznych Biblioteka na 5 (Filia w Wysokiem) oraz udzia?u w pracach jury kon

kursu gminnego i przedsi?wzi?ciach kulturalno-o?wiatowych;
- 15 wyjazdów instruktora do innych bibliotek i innych instytucji, tj. Woje

wódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. ?opaci?skiego w Lublinie oraz innych bi

bliotek woj. lubelskiego, m.in. w celu szkoleniowym dla kadry instruktorskiej.
W ramach dzia?alno?ci szkoleniowej na rzecz podleg?ej sieci bibliotecznej

w okresie sprawozdawczym przygotowano 5 spotka? o charakterze szkolenio

wym: Prawo autorskie i legalne ?ród?a kultury; Nowoczesne biblioteki woj. lu

belskiego - szkolenie wyjazdowe do 5 bibliotek pow. w?odawskiego i Che?ma;

B?d? krytyczny. Przegl?d najwarto?ciowszej literatury powszechnej - szkolenie

przeprowadzone przez wybitnych specjalistów Ann? Marchewk? (UJ) i Grzego
rza Leszczy?skiego (UW); warsztaty w zakresie obs?ugi programu bibliotecznego
MAK +; szkolenie wyjazdowe do biblioteki Multimedialnej Biblio w Lublinie
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i zwiedzanie unikalnej wystawy Pablo Picasso - wizerunek wielokrotny ekspo

nowanej na Zamku Lubelskim.

Komputeryzacja bibliotek i automatyzacja procesów bibliotecznych

Na wyposa?eniu w sprz?t komputerowo-peryferyjny, na koniec okresu spra

wozdawczego, w Ksi??nicy Zamojskiej znajdowa?o si? 100 stacjonarnych zesta

wów komputerowych, 3 komputery -

serwery, 9 komputerów przeno?nych, sprz?t

peryferyjny (13 urz?dze? wielofunkcyjnych, 3 skanery, 1 drukarka wielko forma

towa, 2 drukarki kodów kreskowych, 18 drukarek, w tym 1 wielko formatowa,

21 czytników kodów kreskowych). Do obs?ugi u?ytkowników, w ca?ej sieci wy

korzystywanych by?o 36 komputerów. Ponadto biblioteka u?ytkuje (na podstawie

umowy u?yczenia zawartej z Miastem Zamo??, w ramach projektu LBW, sprz?t

stanowi?cy wyposa?enie Pracowni Digitalizacji, tj.:
- 2 skanery o formatach Al i A2; konwerter do zapisu obrazów na filmach

16 i 35 mm, wywo?ywark? mikrofilmów 35 mm, 7 zestawów komputerowych.
W roku 2017 zakupiono 3 urz?dzenia wielofunkcyjne oraz 2 dyski zewn?trzne

o poj. 2 TB.

Sie? bibliotek Ksi??nicy Zamojskiej pracuje w systemie bibliotecznym PA

TRON. Monitorowaniem systemu zajmuj? si? bibliotekarze systemowi, którzy
w 2017 r. rozwi?zali, we wspó?pracy z informatykiem oraz dostawc? oprogramo

wania (MOL), szereg problemów dotycz?cych, m.in. modyfikacji poszczegól

nych ustawie? w bazach katalogowych, instalacji poprawek, eliminacji b??dów
i usterek, zmian w ustawieniach programu OPAC WWW. Utrzymanie w ci?g?ej

sprawno?ci infrastruktury sieciowo-komputerowej oraz prawid?owego dzia?ania

programów wymaga?o przeprowadzenia w roku sprawozdawczym 940 prac ser

wisowo-modyfikacyjnych, w tym wymiany i formatowania dysków, p?yty g?ów

nej i procesora, reinstalacji systemów operacyjnych.

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

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

11, Corel DRA W GraphiceSte X7, Microsoft Front Page, programu do obs?ugi

czytelni internetowych Cafe Suite, programu P?ATNIK do rozlicze? ZUS oraz

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

wirusowego ESETNOD 32. Biblioteka pracuje równie? z oprogramowaniem wy

korzystywanym do tworzenia bibliotecznych zasobów cyfi:owych, tj. DjVu Editor

Ekspress 7, O Professional, Adobe Photoshop CS6, Scan Tailor, Fast Stone Image,
BC - pakiet DInGO.

Biblioteka prowadzi stron? internetow? (143 720 odwiedzin w 2017 r.) oraz

stron? BlP, a tak?e (od 2016 r.) profil spo?eczno?ciowy www.facebook.com/Ksia

znicaZamojska, na którym na koniec 2017 r. zarejestrowano 271 polubie?. Od

2015 roku.iw zwi?zku z prezentacj? zasobów cyfrowych, dzia?a tak?e subdo

mena: cyfrowa.biblioteka.zamosc.pl.

Systematycznie realizowane by?y zadania zwi?zane z funkcj? Administratora
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Bezpiecze?stwa Informacji (kontrola i archiwizacja baz danych zawieraj?cych
dane osobowe, okresowe sprawdzanie serwerów i komputerów pod wzgl?dem

bezpiecze?stwa danych i zabezpieczenia antywirusowego, zabezpieczenia ha

s?owe dost?pu do komputerów z danymi osobowymi, szkolenia, nadawanie

i uniewa?nianie uprawnie? do pracy przy danych osobowych). Sta?ego monitoro

wania pod wzgl?dem technicznym wymaga?a Biblioteka Cyfrowa Ksi??nicy Za

mojskiej, a przede wszystkim utrzymania kompatybilno?ci pomi?dzy systemami

wyszukiwawczymi PRIMO, PATRON i OPAC WWW. W ramach umowy pro

jektowej (LBW) dokonano tak?e serwisu urz?dze? do skanowania i cyfryzacji
zbiorów. Zosta?o równie? przydzielone dodatkowe 4,5 TB zasobu macierzy dys

kowej na serwer DLab, w celu tworzenia kopii zasobów cyfrowych BCKZ.

Powa?nym problemem w zakresie informatyzacji bibliotekijest brak nowego

sprz?tu komputerowego. Komputery i sprz?t peryferyjny w wielu przypadkach
ma blisko 10 lat. Sprz?t ulega cz?stym awariom, co powoduj e zak?ócenia w pracy

bibliotek. Problemy z brakiem dostatecznej ilo?ci komputerów zg?aszaj? filie bi

blioteczne, gdzie na jednym komputerze prowadzi si? obs?ug? czytelników
i prace wewn?trzne (sporz?dzanie sprawozda?, wykazów ubytków, dezyderatów,

konspekty i scenariusze zaj?? k-o). Brakuje równie? drukarek, w tym do dzia?al

no?ci edytorsko-wydawniczej.

Kadra i sytuacja zawodowa bibliotekarzy

W bibliotekach Ksi??nicy Zamojskiej zatrudnione Wynosi?o 51 osób (51 eta

tów) (stan na koniec 2017 r.), w tym l osoba (1 etat) pozostawa?a na urlopie bez

p?atnym. W porównaniu ze stanem na koniec 2016 r. zatrudnienie zmniejszy?o si?
o l osob? (l etat). W?ród kadry, 39 osób stanowili pracownicy dzia?alno?ci pod

stawowej (39 etatów), z czego 11 osób (10,5 etatu) to obsada filii bibliotecznych.
12 osób (12 etatów) zatrudnionych jest w administracji i obs?udze. W ci?gu roku

rozwi?zano urnow? o prac? z 6 osobami, w zwi?zku z przej?ciem na emerytur?

(5 osób) i rent? (l osoba). W?ród osób, które zako?czy?y prac? by?o 4 pracowni
ków merytorycznych oraz 2 osoby z obs?ugi. W ci?gu roku zatrudniono 7 osób

(5 pracowników merytorycznych i 2 osoby w administracji -

pracownicy ob

s?ugi). W?ród nowozatrudnionych pracowników dzia?alno?ci podstawowej
3 osoby posiadaj? umow? zast?pstwa za osoby przebywaj?ce na urlopach rodzi

cielskich i urlopie bezp?atnym, l osoba na czas okre?lony i l osoba na czas nieo

kre?lony. W grupie pracowników dzia?alno?ci podstawowej, którzy odeszli na

emerytur? znajduje si? dyrektor biblioteki, która zako?czy?a prac? 27 grudnia
2017 r. Na czas 28-31 grudnia powo?ano osob? pe?ni?c? obowi?zki dyrektora.

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

siada 34 pracowników: wy?sze
- 21 osób, 13 - na poziomie studium i ?rednim,

w tym 2 osoby maj? dodatkowo wykszta?cenie wy?sze inne. Wy?sze inne posia

daj? równie? kolejne 4 osoby oraz 1 - ?rednie niebibliotekarskie.
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W bibliotece w okresie sprawozdawczym l osoba (student studiów podyplo

mowych Bibliotekoznawstwo) odbywa?a praktyk? zawodow? (75 godz.).
W?ród pracowników obs?ugi i administracji wykszta?cenie wy?sze maS osób,

?rednie 5 osób, w tym 2 - studium oraz 2 osoby
- zawodowe.

Pracownicy biblioteki korzystali z ró?nych form doskonalenia zawodowego,

tj. seminariów, konferencji, warsztatów i wyk?adów oraz spotka? tematycznych.
Zarówno kadra merytoryczna, j ak te? zatrudnieni w administracj i i obs?udze (ogó
?em 35 pracowników) uczestniczy?o w 53 formach szkole? wewn?trznych (semi

naria, wyk?ady, spotkania tematyczne i literackie). Ponadto zarejestrowano udzia?

32 pracowników w 61 formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez

instytucje i podmioty zewn?trzne. W dniach 19-25 sierpnia 1 osoba uczestniczy?a

Ci ako stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) w 83 ?wiatowym
Kongresie Bibliotek i Informacji IFLA, odbywaj?cym si? we Wroc?awiu i prze

biegaj?cym pod has?em Biblioteka. Solidarno??. Spo?ecze?stwo. Wiedz? zdobyt?
na Kongresie uczestniczka podzieli?a si? z bibliotekarzami podczas spotkania ka

dry kierowniczej.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono waloryzacje wynagrodze?

wszystkim pracownikom. 13 osobom przyznano nagrody jubileuszowe. Podczas

Zamojskiego Festiwalu Ksi??ki czterech wyró?niaj?cych si? pracowników otrzy

ma?o dyplomy i nagrody ksi??kowe dyrektora Ksi??nicyZamojskiej. W ramach

posiadanych ?rodków wyp?acona zosta?a pracownikom, równie? odchodz?cym
na emerytur?, nagroda roczna.

Ze ?wiadcze? z Zak?adowego Funduszu ?wiadcze? Socjalnych uprawnionym

pracownikom, emerytom oraz dzieciom pracowników udzielono dofinansowania

do wypoczynku letniego, udzielono 9 po?yczek mieszkaniowych. Dla wszystkich

uprawnionych przyznano 2-krotnie pomoc socjaln? z okazji dorocznych ?wi?t
oraz "paczki miko?ajkowe" dla 14 osób.

Pozyskiwanie ?rodków pozabud?etowych

W roku sprawozdawczym pozyskane zosta?y dodatkowe ?rodki finansowe na

nast?puj?ce zadania biblioteczne:

- zakup nowo?ci wydawniczych - dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego w ramach wieloletniego programu Narodowy Program Rozwoju

Czytelnictwa - 56 564 z?,
- zakup zbiorów do Ksi??nicy Zamojskiej - dotacja Urz?du Miasta Zamo?? -

35000 z?,
- pokrycie kosztów utrzymania Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej w okresie trwa

?o?ci oraz pokrycie kosztów funkcjonowania biblioteki cyfrowej w zakresie do

st?pu do Internetu - dotacja Urz?du Miasta Zamo?? - 34 452,81 z?,
- realizacja projektu Rozczytane Miasto - dotacja Urz?du Miasta Zamo?? (Miej

ski Program Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych) -

33000 z?,
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- realizacja zada? biblioteki powiatowej dla Powiatu Zamojskiego - 65 000 z?,
- Dzikie zwierz?ta Roztocza - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?ro-

dowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na organizacj? XVII edycji konkursu

ekologicznego oraz zakup literatury popularnonaukowej
- 4 000 z?,

- Czytam i rysuj? z energi?
- realizacja IX edycji akcji czytelniczo-edukacyjnej,

pozyskana kwota dofinansowania z PGE Dystrybucja S.A. Oddzia? Zamo??-

3000 z?.

Ponadto pozyskano:
- l 000 z? od Spó?dzielni Mieszkaniowej im. Jana Zamoyskiego na dzia?alno??

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

cyjnych w FB nr 2,
- wsparcie rzeczowe od Zarz?du Osiedla Planty w Zamo?ciu w postaci s?odyczy

(o warto?ci 200 z?) dla Filii Bibliotecznej nr 4 na dzia?alno?? edukacyjno-kultu

raln? na rzecz dzieci i m?odzie?y.

Wspó?praca ze ?rodowiskiem, promocja biblioteki

Dzia?alno?? Biblioteki opiera?a si? równie? na wspó?pracy ze ?rodowiskiem.

Systematyczny charakter mia?o wspó?dzia?anie z Miastem Zamo?? - organizato
rem instytucji i Wydzia?em Kultury i Sportu Urz?du Miasta Zamo??. Wynikaj?ce
z nadzoru merytorycznego wspó?dzia?anie z Wojewódzk? Bibliotek? Publiczn?
im. Hieronima ?opaci?skiego w Lublinie dotyczy?o przede wszystkim funkcjo
nowania sieci bibliotek stopnia podstawowego w powiecie zamojskim, wype?nia
nia zada? biblioteki powiatowej oraz kszta?cenia i doskonalenia zawodowego ka

dry bibliotekarskiej.

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

zamojskiego, a tak?e regionu. Wspó?praca obejmowa?a, m.in. organizowane ak

cje g?o?nego czytania, spotkania w bibliotece, 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, Za

mojskie Czytanie Le?miana, seminaria) wymaga?a wspó?pracy z Lubelskim Ku

ratorium O?wiaty- Oddzia? Zamiejscowy w Zamo?ciu, Lubelskim Samorz?do

wym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddzia? w Zamo?ciu, zamojskimi in

stytucjami kultury, 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?anie
biblioteki z instytucjami i organizacjami spo?ecznymi dzia?aj?cymi na rzecz osób
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z niepe?nosprawno?ci? (Polski Zwi?zek Niewidomych Oddzia? 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, Zamojskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycz

nych "Przebudzenie", Domy Opieki Spo?ecznej w Zamo?ciu, Krasnobrodzie i Nie

liszu, szko?y z oddzia?ami integracyjnymi, warsztaty terapii zaj?ciowej w Zamo

?ciu i regionie, Stowarzyszenie Diabetyków - Ko?o Terenowe w Zamo?ciu, Stu

dium 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?prac? z Klubem Se

niora na Osiedlu Planty w Zamo?ciu, ze Stowarzyszeniem Zamojski Uniwersytet

Trzeciego Wieku oraz Dziennym Domem Senior-Wigor przy O?rodku Sportu
i Rekreacji w Zamo?ciu.

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.

Biblioteka wspó?dzia?a?a równie? z lokalnymi mediami. Zakres tej wspó?

pracy obejmowa? wymian? informacji nt. promocji czytelnictwa, zapowiedzi wy

darze? organizowanych w bibliotekach, wywiady oraz zapraszanie przedstawi
cieli mediów do udzia?u w przedsi?wzi?ciach bibliotecznych. Kontakty z me

diami s?u?y?y promocji bibliotek oraz informowaniu czytelników i u?ytkowni
ków oraz spo?ecze?stwa miasta o dzia?aniach bibliotecznych.

Ksi??nica Zamojska systematycznie promowana jest poprzez stron? interne

tow? www.biblioteka.zamosc.pl. oraz profil spo?eczno?ciowy Facebook. Infor

macje o wydarzeniach zamieszczane by?y tak?e w elektronicznym Kalendarzu

Wydarze? Kulturalnych w Zamo?ciu, na stronie internetowej Miasta Zamo?? oraz

(w formie tradycyjnej) na tablicy informacyjnej w Ratuszu Miejskim.

Halina Zieli?ska, Ksi??nica Zamojska

---------.<>
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Biblioteki publiczne powiatu zamojskiego w 2017 r.

Sie? biblioteczna i baza lokalowa, bud?et

Sie? bibliotek publicznych powiatu zamojskiego w 2017 roku zmniejszy?a si?
o 1 fili? i 1 punki: biblioteczny. Na mocy uchwa?y nr XXIXI207/17 Rady Gminy
Komarów-Osada z dn. 6 pa?dziernika 20 17 r. w sprawie likwidacji Filii Biblioteki

w Zubowicach wchodz?cej w sk?ad Samorz?dowego O?rodka Kultury w Koma

rowie-Osadzie oraz zmian w statucie SOK w Komarowie-Osadzie przesta?a ist

nie? Filia w Zubowicach. Na ternie powiatu zamojskiego dzia?a?o w ci?gu roku

31 placówek bibliotecznych (3 biblioteki miejsko-gminne, 12 bibliotek gmin

nych, 16 filii bibliotecznych), a tak?e 11 punktów bibliotecznych. Nie dosz?o do

nowych po??cze? bibliotek z innymi instytucjami. 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 5 placówek

bibliotecznych. Biblioteka Publiczna w Komarowie-Osadzie równocze?nie po??
czona jest z bibliotek? gimnazjaln? na podstawie Porozumienia zawartego po

mi?dzy Samorz?dowym O?rodkiem Kultury w Komarowie-Osadzie a Publicz

nym Gimnazjum w Kornarowie-Osadzie.

W zakresie infrastruktury bibliotek w 2017 J. przeprowadzono adaptacj? bu

dynku us?ugowego dla potrzeb M-GBP w Szczebrzeszynie. Budynek zosta? od

dany do u?ytku w XII 2017 r. Biblioteka przeprowadzi?a si? w styczniu 2018 r.

Warto?? inwestycji to ok. 900 tys. z?. ze ?rodków w?asnych Miasta Szczebrzeszyn.
Biblioteki pow. zamojskiego w dalszym ci?gu zabiegaj? o unowocze?nienie

wyposa?enia komputerowego. W 2017 r. z ogólnopolskiego programu Kraszew

ski. Komputery dla bibliotek dotacj? w wysoko?ci 29 896 z? zdoby?a Biblioteka

Publiczna Gminy Nielisz z s. w Krzaku. Dzi?ki temu zakupiono nowy sprz?t

komputerowy wraz z oprogramowaniem i sprz?t peryferyjny. Ponadto biblioteki

pozyskuj? dotacje na dzia?ania edukacyjne i spo?eczne na rzecz swoich mieszka?

ców. Biblioteka Publiczna Gminy Zamo?? z s. w Mokrem realizowa?a dwa pro

jekty dofinansowane ze ?rodków MKiDN Zjlisakami z biegiem Wis?y o warto?ci

37528 z?, w tym kwota dofinansowania 30000 z? oraz Festiwal kreatywnego

czytelnictwa. ?eromski z tabletem za 49910 z?, w tym kwota dofinansowania

39 910 z?. W ramach proj ektów organizowano warsztaty dla dzieci we wszystkich
szko?ach gm. Zamo?? i dla doros?ych w ?wietlicach wiejskich. W ramach projek
tów oprócz dzia?a? animacyjnych, wydano tomik poezji oraz edukacyjn? gr?

planszow? Zflisakami z biegiem Wis?y.
Biblioteka w Komarowie-Osadzie, dzia?aj?ca w strukturze Samorz?dowego

O?rodka Kultury, uczestniczy?a w projekcie edukacyjnym Moje dziedzictwo, re

alizowanym z :funduszy pozyskanych z programu Równa? Szanse. Ponadto reali

zowa?a projekt Zaczytaj si? z nami dofmansowany:ze ?rodków programu Fundu-
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szu Inicjatyw Obywatelskich "Lubelskie Lokalnie. Mikrodotacje FIO 2". W ra

mach projektu zorganizowano: piknik czytelniczy "Z ksi??k? w tle", gr? terenow?

"Granie w zaczytanie" oraz spotkanie autorskie "?piewaj?ca biblioteka". SOK

we wspó?pracy ze Stowarzyszeniem Aktywni w Kulturze realizowa? tak?e projekt
To i owo na ludowo - wspó?fmansowany przez Starostwo Powiatowe w Zamo

?ciu. W ramach projektu odby? si? przegl?d dorobku kulturalnego amatorskiego
ruchu artystycznego w obszarze muzyki ludowej oraz konkurs Najsmaczniejsze
Stoisko Regionalne 2017.

Ze ?rodków Gminnego Funduszu Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
Biblioteka Publiczna Gminy Nielisz powi?kszy?a swój ksi?gozbiór.

Bud?ety bibliotek powiatu zamojskiego w 2017 r. wynosi?y ogó?em 3 113 225

z? i wzros?y o 184788 z? w stosunku do 2016 r.

Dotacja organizatorów w powiecie wynosi?a 2 886259 z? (tj. +175262 z?).

Spadek dotacji organizatorów odnotowano w gminach Radecznica (-4 815 z?) i

Sitno (-7 800 z?). Najwi?kszy wzrost dotacji organizatorów nast?pi? w gminach

Szczebrzeszyn (+54000), Su?ów (+43 600), Zamo?? (+26596 z?), Grabowiec

(+20275 z?).
Wzros?a kwota dotacji organizatora na zakup ksi??ek w bibliotekach powiatu

o 14771 z?. Najwi?kszy wzrost odnotowano w gminach: Zamo?? (+8604 z?),

Szczebrzeszyn (+6 226 z?), Zwierzyniec (+4207 z?) i Nielisz (+4 238 z?), a spa

dek w gminach: ?abunie (-4896 z?), Krasnobród (-3698 z?), Mi?czyn (-2341 z?)
i Grabowiec (-1636 z?). W bibliotekach wiejskich wzros?y wydatki na automaty

zacj? 01 035 z?i na p?ace o 118 939 z?.tylko l 848 z? wydano na drobne remonty
w Radecznicy, Zwierzy?cu i Su?owie. Wzros?a wysoko?? ?rodków wypracowa

nych przez biblioteki (+7932 z?), ale zmniejszy?a si? kwota ?rodków pozyska

nych z darów (-20 516 z?). Ze ?rodków europejskich w ub. roku SOK w Koma

rowie-Osadzie pozyska? 20 400 z? na dzia?alno?? ?rodowiskow?.
.

-

Zbiory

Na koniec 2017 roku ksi?gozbiory bibliotek publicznych pow. zamojskiego

liczy?y 292261 ksi??ek. Przyby?o w ci?gu roku 12055 wol., w tym z zakupu
11 070 wol. Wska?nik zakupu ksi?gozbioru wyniós?. w powiecie ziemskim 10,3
wol. na 100 mieszka?ców (lO, l w 2016 r.). Ze zbiorów bibliotecznych w ci?gu
ub. roku uby?o 4 161 ksi??ek, w tym 3 835 w wyniku selekcji. Zasoby bibliotek

w powiecie zamojskim zwi?kszy?y si? o 5 717 wol. Wska?nik zasobno?ci ksi?

gozbioru zwi?kszy? si? z 263,2 do 271,4 wol. na 100 mieszka?ców. Biblioteki

powiatu ziemskiego w 2016 r. prenumerowa?y 77 czasopisma, tj. o 45 mniej w sto

sunku do 2016 r. Stan zbiorów specjalnych w 2016 r. w bibliotekach powiatu

zamojskiego wynosi? 919 jednostek, w tym 196 audiobooków. W porównaniu do

2016 r. stanowi to spadek o 85 jednostek. Jednak?e do bibliotek w terenie przy

by?o 159 jednostek nowych zbiorów specjalnych w tym 113 audiobooków, a wy

cofano 244 jednostki (g?ównie stare kasety z filmami).
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Czytelnictwo

W 20 17 r. w bibliotekach publicznych pow. zamojskiego zarejestrowano 12278

czytelników (o 706 mniej ni? rok wcze?niej). Wska?nik zasi?gu czytelnictwa wy

niós? w powiecie ziemskim 11,4 czytelników na 100 mieszka?ców (w 20 16 r. 12,0).

Najwi?kszy spadek liczby czytelników nast?pi? w gminach: Zwierzyniec -194

(30,2%), ?abunie -199 (20,2%), Szczebrzeszyn -207 (19,5%) i Zamo?? -156

(7,2%). Najwi?kszy wzrost liczby czytelników nast?pi? w gminach: Skierbieszów

+96 (13,1 %) i Stary-Zamo?? +50 (5,9%).

liczba
rozczytanie wypo?ycz?- udost?pni e- wypo- wypo?ycz.

Biblioteki czytelni-
(czytel- nia ksi?go- nia ksi?go- ?ycz. ksi?- ksi?-

ków
nicy/lOO zbioru na zbioru na ?ek/I czy- ?ek/100

mieszk.) zewn?trz miejscu telnika mieszk.

Adamów 308 6,5 5775 16 18,8 121,9

Grabowiec 489 11,9 11 581 98 23,7 281,6

Komarów 512 10,0 11 065 84 21,6 216,6

Krasnobród 850 11,8 14050 13 16,5 195,5

Labunie 987 15,8 19371 1842 19,6 310,2

Mi?czyn 877 14,9 18751 O 21,4 318,2

Nielisz 464 8,4 11 381 O 24,5 205,2

Radecznica 1 197 20,4 17538 89 14,7 299,5

Sitno 536 7,9 7848 9 14,6 115,5

Skierbieszów 748 14,3 15820 80 21,1 302,0

Stary Zamo?? 846 16,2 7642 10 9,0 146,1

Su?ów 595 13,0 12349 354 20,8 269,3

Szczebrzeszyn 1060 9,3 26848 181 25,3 235,6

Zamo?? (gm.) 2167 9,5 29335 252 13,5 128,3

Zwierzyniec 642 9,3 18654 24 29,1 271)

razem 12278 11,4 236915 3786 18,2 220,0

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

232202 228008 4172 22
zewn?trz

wypo?yczenia na

6065 3052 3010 3
miejscu

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

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

Najbardziej widoczny by? spadek wypo?ycze? w gm. Komarów, Szczebrzeszyn
i Zwierzyniec. W Komarowie-Osadzie wypo?yczenia spad?y a? o 48,8%, g?ównie
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z powodu znacznego ograniczenia czasu pracy i ostatecznie likwidacji filii w Zu

bowicach. MGBP w Szczebrzeszynie (-12,5%) by?a w ci?gu roku dwukrotnie

przenoszona, wiosn? do lokalu zast?pczego, za? w grudniu do zmodernizowanego

budynku przeznaczonego docelowo dla Biblioteki. Biblioteka w Zwierzy?cu spa

dek wyników czytelniczych t?umaczy przej?ciem na automatyczny sposób udo

st?pniania, który ujawni? niech?? czytelników do rejestrowania swoich danych

osobowych. Zauwa?y? jednak nale?y, ?e skala spadku zmniejszy?a si? w porów
naniu do roku poprzedniego. Dostrzegalny jest nieznaczny wzrost wypo?ycze?

czasopism. Natomiast szybko spada udost?pnianie prezencyjne. Zmiany liczby

wypo?ycze? w porównaniu do 2016 r. ilustruje poni?sza tabela.

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

cjalne

Wypo?yczenia
-8806 -8907 196 -95

na zewn?trz

Wypo?yczenia "-l 982 -705 -1258 -19
na miejscu

Kadra

W bibliotekach powiatu zamojskiego w 2017 r. nast?pi?o kilka zmian kadro

wych. W IV kwartale 2017 r. na emerytur? odeszli: Krzysztof Szyku?a (dyr. BPG

Nielisz), Teresa We1cz (FB Wysokie gm. Zamo??), Alina Komisarczuk (GB P

Adamów), Krystyna Dras (FB Michalów gm. Su?ów) oraz Dominika Malinowska

zast?puj?ca Beat? Smo?? przebywaj?c? na urlopie rodzicielskim (GB P w Grabo

wiec). Nowe zatrudnienia nast?pi?y w Su?owie i w gm. Zamo?? (na umow?

o prac? przyj?to sta?yst? jako przed?u?enie sta?u).
Stan ilo?ciowy pracowników dzia?alno?ci podstawowej w dniu 31.12.2017 r.

w bibliotekach publicznych powiatu ziemskiego wynosi? 40 osób - 32 na pe?nych
etatach i 8 na rycza?tach. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubieg?ego
stan zatrudnienia pracowników merytorycznych zmniejszy? si? o 3 osoby (zmiana

krótkotrwa?a, 2 nowe zatrudnienia w styczniu 2018 r.). W bibliotekach wiejskich

pracowa?o 32 bibliotekarzy (o 3 mniej ni? w roku poprzednim
- w GBP Adamów,

Grabowiec, Nielisz) i 8 w miastach: Krasnobród, Szczebrzeszyn, Zwierzyniec

(bez zmian). Dodatkowo w MGBP w Krasnobrodzie zatrudnionych jest 2 pra

cowników informacji turystycznej obs?ugiwanej przez bibliotek?.

Dzia?ania na rzecz specjalnych grup u?ytkowników bibliotek

Specjalistyczn? obs?ug? biblioteczn? prowadzi?a przede wszystkim Ksi??nica

Zamojska, w której funkcjonuje O?rodek Czytelnictwa Osób Niepe?nosprawnych.
Posiada on dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcjami zbiory, sprz?t i oprogra

mowanie, kieruje swoj? ofert? do wszystkich osób niepe?nosprawnych pow. za

mojskiego, bi?gorajskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego (by?ego woj. za-
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mojskiego). W bibliotekach powiatu zamojskiego dzia?ania na rzecz osób niepe?

nosprawnych maj? mniejszy wymiar. Ograniczaj? si? do dostarczania im ksi??ek
i organizowania spotka? integracyjnych seniorów. Niektóre biblioteki terenowe

podejmuj? dzia?ania na rzecz osób specjalnej troski, g?ównie seniorów. W 2017 r.

Samorz?dowy O?rodek Kultury w Komarowie-Osadzie, w strukturze którego

funkcjonuje biblioteka, wspó?pracowa? z Warsztatami Terapii Zaj?ciowej w Wo

licy Brzozowej, organizuj?c pikniki integracyjne. Odby? si? m.in. gminny kon

kurs kulinarny Smaki Komarowa zrealizowany podczas dorocznego pikniku ro

dzinnego Komarowski U?miech Lata. GBP w Starym Zamo?ciu wspólnie z GOK

inicjowa?a i nadzorowa?a kwartalne spotkania integracyjne cz?onków Gminnego
Ko?a Emerytów i Rencistów. Biblioteka Publiczna Gminy ?abunie we wspó?

pracy z Gminnym O?rodkiem Pomocy Spo?ecznej w ?abuniach i Centrum Koor

dynacyjnym na Rzecz Zdrowia Psychicznego zorganizowa?a szkolenie Wolunta

rystyczny model ?rodowiskowej opieki psychiatrycznej zmniejszaj?cej wyklucza
nie i marginalizacj? w ?rodowiskach wiejskich. W bibliotece w Sitnie przeprowa

dzono szkolenie komputerowe dla seniorów Myszkowanie w Sieci. Gminna Bi

blioteka Publiczna w Radecznicy, Komarowie i ?abuniach wydawa?y tomiki pi

sz?cych seniorów, promuj?c ich twórczo?? w ?rodowisku lokalnym.
Biblioteki terenowe nie gromadz? odr?bnych zbiorów dla osób niepe?no

sprawnych. Kilka z nich jednak?e posiada niewielkie ilo?ci e-booków (196)
i ksi??ek drukowanych "du?? czcionk?" (65). MGBP w Szczebrzeszynie posiada

specjalistyczne urz?dzenie Czy tak Plus i 144 ksi??ki do odtwarzania dla osób nie

s?ysz?cych pozyskane w ramach wspó?pracy ze stowarzyszeniem LARlX, nie

znalaz?y one jednak dotychczas zainteresowaniem w?ród czytelników.

E-us?ugi bibliotek i digitalizacja

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 13. filii (MAK +: Krasnobród, Szcze

brzeszyn z 1 fili?, Zwierzyniec, Adamów, Grabowiec, Komarów-Osada, ?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, Skierbieszów i Stary

Zamo??) pracuj? w programie PROGMAN. BPG Nielisz udost?pnia katalog online

na w?asnej stronie internetowej i prowadzi automatyczn? wypo?yczalni? w tym

programie. Biblioteki w Skierbieszowie, Starym Zamo?ciu i w Mi?czynie mimo

du?ych zasobów w katalogach elektronicznych nadal nie udost?pniaj? ich online.

BPG Nielisz w swoich zbiorach posiada bogat? kolekcj? starych zdj?? i do

kumentów regionalnych (257 jednostek w wersji cyfrowej). 167 jednostek za

mieszczono w CATL (w 2017 r. nie do??czono nowych). Prowadzi te? baz? Ga

leria Przesz?o?ci Gminy Nielisz, która zawiera 502 zdigitalizowane stare fotogra
fie. W 2017 r. do zasobu do??czono 159 nowych obiektów.
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Wi?kszo?? bibliotek oferuje dost?p do bibliotecznych stron www. Tylko GBP

w Starym Zamo?ciu korzysta ze strony gminy lub GOK. Pozosta?e maj? w?asne

strony lub konta facebookowe. Ogó?em bibliotekarze wykazali 155909 wej?? na

strony www i do katalogu w 2017 r. Nie wszystkie biblioteki maj? liczniki wej??

st?d podana liczba nie odzwierciedla stanu faktycznego.
.

W 2017 r. 13 bibliotek w terenie prowadzi?o automatyczne udost?pnianie

zbiorów, w tym 9 bibliotek gminnych i 4 filie biblioteczne. 6 bibliotek gminnych
nie udost?pnia?o automatycznie swoich zasobów. Sytuacja zmienia si?, bowiem

od pocz?tku 2018 r. kolejne 3 biblioteki gminne w. Komarowie, Sitnie oraz w Mo

krem i jej 7 filii rozpocz??o automatyczne udost?pnianie w MAK+. MGBP

w Szczebrzeszynie posiada darmow? licencj? na ksi??k? mówion? pozyskan?
wraz z czytakiem od Stowarzyszenia LARIX.

Wszystkie e-us?ugi kierowane s? do u?ytkowników ró?nych grup wiekowych
i zawodowych.

Komputeryzacja

W bibliotekach powiatu zamojskiego u?ytkowano w 2017 r. 167 komputerów.
Wi?kszo?? z nich, 133 (79,6% ogólnej liczby), pozyskana zosta?a w L 2010-2016.

Z lat 2005-2009 pochodzi tylko 18 (10,8%). W roku 2017 przyby?o 14 (8,4%) no

wych komputerów. W placówkach terenowych pracuje 58 (34,7%) komputerów po

chodz?cych z zakupu, 5 (3,0%) pozyska?a od organizatora biblioteka gm. Zamo??.

W bibliotekach terenowych pracuje 71 (42,5%) komputerów pozyskanych z pro

gramów bibliotecznych (Ikonka, Programu Rozwoju Bibliotek, Kraszewski. Kom

putery dla bibliotek oraz Tablety dla bibliotek). W bibliotekach gmin zamojskich

pracuj? 32 (19,2%) komputery pozyskane z projektów pozabibliotecznych (PROW,

LGD, Równa? Szanse). Ogó?em 61,7% komputerów znajduj?cych si? w bibliote

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

Pracownicy bibliotek podnosili kompetencje w zakresie wdra?ania us?ug elek

tronicznych. W 2017 r. 27 bibliotekarzy z terenu bra?o udzia? w szkoleniach w tym
zakresie. Ksi??nica Zamojska zorganizowa?a szkolenie powiatowe dot. wykorzy
stania programu MAK + w pracy bibliotecznej. Ponadto pracownicy Ksi??nicy Za

mojskiej brali udzia? w zewn?trznych szkoleniach organizowanych przez WBP

w Lublinie: Gamifikowanie literatury pi?knej na smartfonach ...

,
Mali Navigator

i IBUK Libra Light. l osoba zdoby?a kompetencje w zakresie tworzenia wizualnych

opowie?ci w Adobe Spark (szkolenie e-learningowe). 2 osoby uczestniczy?y w cy

klu szkole? po?wi?conych digitalizacji materia?ów archiwalnych organizowanych

przez Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie. Pracownik digitalizacji i koor

dynator LBW brali udzia? w spotkaniach roboczych podczas, których prezentowane

by?y nowe rozwi?zania i wi???ce ustalenia w tym zakresie.

Danuta Zwoli?ska, Ksi??nica Zamojska

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

31



Niepodlegia w bibliotece

Rok 2018 by? czasem wyj?tkowym dla wszystkich Polaków. Podobnie jak

przed stu laty nasi przodkowie cieszyli si? z powrotu Polski na mapy ?wiata, tak

my, ?yj?cy wiek pó?niej, radowali?my si? z tego, ?e dane nam by?o ?wi?towa?
ten pi?kny jubileusz. Ta wyj?tkowa rocznica d??e? niepodleg?o?ciowych, tak po

wszechnych w czasie pierwszej wojny ?wiatowej, nie tylko w?ród naszych roda

ków, ale tak?e w ca?ej Europie, obchodzona by?a ijest nadal, na wiele sposobów.

Zamojska biblioteka przy??czaj?c si? do tego zbiorowego ?wi?towania zreali

zowa?a wiele proj ektów kulturalnych i edukacyjnych. By?y to wystawy, spotkania
i lekcje biblioteczne, konkursy wiedzy oraz inne wydarzenia popularyzuj?ce

wielk? histori? niepodleg?o?ci, tworzon? przez historie lokalne, histori? naszych
miast i wsi, ich bohaterów i zwyk?ych ludzi, którzy sw? codzienn? prac? i s?u?b?

spo?eczn? przyczyniali i przyczyniaj? si? do budowania i wzmacniania ojczy?

nianej wspólnoty.

Ksi?ga wpisów IOO-Iecie ODZYSKANIA NIEPODLEG?O?CI

.3 maja, podczas uroczystej sesji Rady Miasta Zamo??, oficjalnie rozpocz?te
zosta?o pisanie pami?tkowej ksi?gi ,,100-lecie ODZYSKANIA NIEPODLE

G?O?CI". Pomys?odawc? inicjatywy by?a Ksi??nica Zamojska. Do jej tworzenia

zaprosili?my wszystkich mieszka?ców Zamo?cia i Zamojszczyzny, a tak?e tych,

którym ziemia zamojska jest wci?? bliska mimo, ?e losy skierowa?y ich w ró?ne

miejsca Polski i ?wiata. Zach?cili?my do podzielenia si? w niej wspomnieniami
z historii miasta, przywo?ania naszych lokalnych patriotów, opisania w?asnych

dziejów, a tak?e odpowiedzi na pytania o wspó?czesne pojmowanie wolno?ci. Za

projektowana zosta?a przez nasz? kole?ank? Ani? Kalniuk, technicznie wykona?

j? oraz przygotowa? specjaln? opraw? Marek Sad?o, stron? tytu?ow? z grafik? za

mojskiego ratusza wykona?a ilustratorka Magdalena Józefczuk-Dmitroca. Nad

ca?o?ci?, a przede wszystkim, by trafi?a do jak najwi?kszej grupy osób wpisuj?

cych czuwa osobi?cie dyrektor biblioteki Piotr Bartnik.

Ksi?g? otwiera s?owo Prezydenta Zamo?cia Andrzeja Wnuka. Swoje wpisy
zamie?cili biskupi Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej - bp Marian Rojek, bp po

mocniczy Mariusz Leszczy?ski oraz bp senior Jana ?rutwa.

Zgodnie z naszym zamys?em w?druje ona po zamojskich urz?dach, instytu

cjach, szko?ach, organizacjach. Swoje wpisy zostawiaj? osoby pe?ni?ce wa?ne

funkcje pa?stwowe i spo?eczne, ale tak?e zwyczajni ludzie, którzy sw? codzien

no?ci? przyczyniaj? si? do wzmacniania naszej lokalnej i narodowej wspólnoty.

Przywo?uj? postaci wybitnych zamo?cian - polityków, ?o?nierzy, duchownych,

lekarzy, nauczycieli, ludzi kultury, dzia?aczy spo?ecznych i filantropów. Wspo

minaj? historie opowiadane w domach rodzinnych o odradzaniu ?ycia w wolnej

Polsce, przywo?uj? trudne lata wojny i okupacji niemieckiej, okres powojenny,
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opisuj? okoliczno?ci powstania reprezentowanych przez siebie organizacji lub

zwyczajnie - pisz? swoje ma?e dzieje. Wielokrotnie wpisuj?cy odwo?uj? si? do

s?ów wielkiego Polaka i papie?a - Jana Paw?a II. Sporo miejsca zajmuj? ?yczenia
na przysz?o?? dla Zamo?cia ijego mieszka?ców oraz Polski i Polaków. Wszystkie

wpisy, zarówno te obszerniejsze, jak te? zawarte w jednym zdaniu zdradzaj? oso

biste emocje wywo?ane jubileuszem niepodleg?ej ojczyzny.

Ksi?ga si? wci?? pisze i mamy nadziej? ?e dla kolejnych pokole? b?dzie od

kryciem tego kim byli, co robili, jak my?leli i czuli jej liczni autorzy.

Halina Zieli?ska, Ksi??nica Zamojska

"biblioTEKA NIEPODLEG?O?CI"

11 listopada ukaza?a si? j ednodniowa jubileuszowa gazeta "biblioTEKA Nie

podleg?o?ci". Inicjatywa tego pisma zrodzi?a si? w Ksi??nicy Zamojskiej i podyk
towana by?a ch?ci? nawi?zania do wspania?ej tradycji czasopi?miennictwa okresu

mi?dzywojennego w Zamo?ciu, a mianowicie "Kroniki Powiatu Zamojskiego",
która w 1919 roku zmieni?a nazw? na "Tek? Zamojsk?". Jej wydawc? byli bracia

Pomara?scy, ludzie niezwykli, oddani sprawom miasta i kraju, szczególnie zas?u

?eni dla rozwoju kultury i nauki. Archiwalne numery tych periodyków znajduj?

si? w zasobach zamojskiej biblioteki i stanowi? w dalszym ci?gu cenne ?ród?o do

bada? nad histori? Zamo?cia w dopiero co odrodzonej Polsce.

"biblioTEKA NIEPODLEG?O?CI" zarówno formatem, u?ytym do druku pa

pierem jak i oszcz?dn?, nieco surow? szat? graficzn? nawi?za?a do pism, które

ukazywa?y si? prawie sto lat temu. Zawarto?? gazety stanowi?y, w przewa?aj?cym

stopniu, teksty o profilu historycznym. Znalaz?y si? tam m.in. artyku?y o ci??kich,

pe?nych trudno?ci latach poprzedzaj?cych pokonanie jarzma niewoli w Zamo?ciu

i na Zamojszczy?nie, roli m?odzie?y w walce z rusyfikacj? orazjej udziale w pro

cesie odzyskiwania niepodleg?o?ci. Kilka kolumn zajmuj? teksty dotycz?ce histo

rii zamojskich instytucji, m.in. Muzeum Zamojskiego i Orkiestry Symfonicznej
im. K. Namys?owskiego, Ogrodu Zoologicznego, Spó?dzielni Mieszkaniowej im.

W. ?ukasi?skiego i "PSS Robotnik". W gazecie zamieszczono tak?e wywiad
z obecnym prezydentem Zamo?cia, artyku? na temat retrospektywnych publikacji

historycznych oraz nowopowstaj?cych, które odkrywaj? kolejne karty z historii

naszego miasta, s?owo o sporcie - historii szczypiornictwa, oraz bajk? Tajemnicze
ciastko. Nie mog?o zabrakn?? te? artyku?ów o wydarzeniach jubileuszowych
z okazji l OD-lecia odzyskania niepodleg?o?ci, organizowanych w naszym mie?cie

i oczywi?cie w bibliotece.

Wi?kszo?? nak?adu "biblioTEKI Niepodleg?o?ci" rozesz?a si? b?yskawicznie

podczas g?ównych obchodów uroczysto?ci niepodleg?o?ciowych, odbywaj?cych

si? na Rynku Wielkim w Zamo?ciu. Tych, którzy nie mieli okazji zapozna? si?
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zjej zawarto?ci? zapraszamy do Ksi??nicy Zamojskiej i poszukaniajej w naszych
zbiorach. ?ycz? udanej lektury.

Piotr Bartnik, Ksi??nica Zamojska

Seminarium Statystyka na Niepodleg?o??

28 listopada w Ksi??nicy Zamojskiej mia?o miejsce seminarium STATY

STYKA NA NIEPODLEG?O??. Po?wi?cone by?o przedstawieniu ró?nych
aspektów dzia?alno?ci bibliotecznej oraz przedmiotu i zakresu bada? statystycz

nych w dziedzinie bibliotek i czytelnictwa prowadzonych na przestrzeni ostat

niego stulecia.

Podczas wyst?pie? Dorota Kostrubiec, reprezentuj?ca zamojski Oddzia?

Urz?du Statystycznego w Lublinie, w swej prezentacji Biblioteka w statystyce,

statystyka w bibliotece sto lat pokaza?a rozwój bibliotekarstwa publicznego w Pol

sce. Prezentowa?a zarówno rozwój liczbowy placówek bibliotecznych na prze

strzeni ca?ego stulecia, jak tez zmiany organizacyjne, infrastrukturalne oraz

g?ówne kierunki i tendencje obserwowane w dziedzinie czytelnictwa.

Ma?gorzata Pieczykolan i Pawe? Kurdybacha z WBP im. H. ?opaci?skiego
w Lublinie, zaprezentowali temat Od niepodleg?o?ci do wspó?czesno?ci. Biblio

teki publiczne Lubelszczyzny. Jego przedmiotem by?a analiza rozwoju bibliote

karstwa w województwie lubelskim. Prezentacja pokaza?a wyra?ny wp?yw za

chodz?cych zmian politycznych, spo?ecznych i gospodarczych, jakie mia?y miej
sce na przestrzeni ca?ego stulecia na organizacj? i kszta?towanie si? sieci bibliotek

publicznych, ich kondycj? fmansow?, pozycj? spo?eczn?, rol? jak? odgrywa?y
i dalej pe?ni? w procesie edukacji, szczególnie osób doros?ych oraz jako organi
zator ?ycia kulturalnego w lokalnych spo?eczno?ciach.

Anna Kalniuk z Ksi??nicy Zamojskiej mówi?a o historii i rozwoju biblioteki

w Zamo?ciu. Podstawowy zr?b, utworzonej w 1921 r. placówki, stanowi?y zbiory

przekazane przez Regin? K?ossowsk? (ok. 3 tys. ksi??ek pozosta?ych po Publicz

nej Bibliotece i Czytelni i Polskiej Macierzy Szkolnej) oraz Towarzystwo Ak

cyjne "Ziemianin". W prezentacji mówczyni przypomnia?a, m.in. miejsca w Za

mo?ciu gdzie biblioteka mia?a swoj? siedzib?, przedstawi?a jej losy w czasie

II wojny ?wiatowej, podkre?li?a udzia? mieszka?ców miasta w ocalaniu cenniej

szych publikacji oraz pokaza?a proces reaktywacji biblioteki po 1945 roku. Na

zako?czenie przedstawi?a dzie? dzisiejszy najwi?kszej tego typu placówki w re

gionie.
Ostatnie dwa wyst?pienia - Zofii Syka?y oraz Bogdana Szyku?y i Piotra Pieli

mia?y charakter prezentacji dzia?alno?ci bibliotecznej z wyra?nym zaakcentowa

niem roli bibliotek publicznych w s?u?bie regionu. Zarówno temat Droga do nie

podleg?o?ci mieszka?ców gminy Radecznica jak i ?abu?skie drogi do odzyskania

przez Polsk? niepodleg?o?ci pokaza?y bogactwo zbiorów oraz pasje bibliotekarzy
we wnikliwym dokumentowaniu historii ma?ych ojczyzn.
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Seminarium by?o kolejnym cyklicznym, organizowanym od 2015 roku,

wspólnym dzia?aniem Ksi??nicy Zamojskiej i Urz?du Statystycznego w Lublinie,

prowadzi? je dr Krzysztof Markowski -

dyrektor US w Lublinie.

Halina Zieli?ska, Ksi??nica Zamojska

Konkursy o Niepodleglej

Tradycyjnie jedn? z form dzia?alno?ci kulturalno-edukacyjnej zaproponowan?

u?ytkownikom naszej biblioteki by?y konkursy. Tego typu przedsi?wzi?cia s? do

brym sposobem popularyzacji wa?nych akcji i wydarze?, aje?li przygotowuje si?

je z my?l? o Niepodleg?ej, nabieraj? znaczenia wyj?tkowego.
W marcu 2018 r. og?oszony zosta? konkurs Opowiem Ci o Polsce. Do udzia?u

w nim zaprosili?my osoby niepe?nosprawne (dzieci, m?odzie?, doros?ych), senio

rów oraz wszystkich zagro?onych wykluczeniem spo?ecznym. Zadaniem konkur

sowym by?o wykonanie pracy plastycznej lub literackiej o historii, kulturze, tra

dycjach, symbolach, wa?nych wydarzeniach i niezwyk?ych krajobrazach Polski.

Na konkurs zg?oszonych zosta?o wiele prac, z których powsta?a wyj?tkowa, wy

p?ywaj?ca z serc uczestników, opowie?? o Polsce. Najpi?kniejsze z nich zosta?y

pokazane na wystawie w bibliotece. Ekspozycja prezentowana by?a od 6 czerwca

do 12 wrze?nia 2018 r.

Najwa?niejszym etapem w realizacji konkursu by?a zrealizowana w czerwcu

uroczysto?? fina?owa. Rozdanie nagród i dyplomów, wyst?p artystyczny dzieci

ze Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego w Zamo?ciu (Legenda
o Smoku Wawelskim), pami?tkowe zdj?cia na tle wystawy pokonkursowej - to

wszystko sprawi?o, ?e atmosfera by?a wyj?tkowa. W naszej pami?ci na d?ugo po

zostan? u?miechy laureatów oraz wzruszenie ich rodziców i opiekunów. To naj

lepsza nagroda za wysi?ek w?o?ony w organizacj? przedsi?wzi?cia i doskona?a

motywacja do dalszej pracy.

"Baw si? i zdobywaj wiedz?" - taka by?a my?l przewodnia, og?oszonego we

wrze?niu 2018 roku e-konkursu Zamojscy Twórcy Niepodleg?o?ci. Konkurs, a w?a

?ciwie- gra miejska przygotowana by?a z my?l? o dzieciach i m?odzie?y z zamoj
skich szkó?. Uczestnicy zabawy, wyposa?eni w smartfony i mapki konkursowe,

wyruszyli w wypraw? po mie?cie, aby odnale?? rozmieszczone w ró?nych miej
scach plakaty konkursowe. Ka?dy plakat zawiera? zakodowan? tre?? o jednej
z 15 postaci - zwi?zanych z Zamo?ciem, których dzia?alno?? w sposób znacz?cy

przyczyni?a si? do odzyskania i utrwalania niepodleg?o?ci. W?ród nich znajdowa?

si? m.in. Micha? Pieszko, Stefan Miler, bracia Pomara?scy, Maurycy Zamoyski

czy Tadeusz Miku?owski. Plakaty zosta?y umieszczone w miejscach ?ci?le zwi?

zanych z dzia?alno?ci?, pe?nion? funkcj? czy s?u?b? spo?eczn? danej osoby. W re

gulaminie zach?cali?my uczestników, aby na ten konkursowy spacer zaprosili
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babci?, dziadka, rodziców albo nauczycieli, wci?gn?li ich w rozmow?, wys?uchali

opowie?ci o Zamojszczy?nie, jakich trudno szuka? w ksi??kach.
Podsumowanie konkursu odby?o si? 9 listopada. W programie, oprócz wr?

czenia nagród laureatom konkursu oraz podzi?kowa? dla osób i instytucji partne

ruj?cych w realizacji przedsi?wzi?cia, znalaz?a si? cz??? artystyczna Dzi?kujemy
Ci Polsko w wykonaniu dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 8 w Zamo?ciu.

Zabawa, rywalizacja, nagrody, a przy tym zg??bianie historii Niepodleg?ej. Te

jubileuszowe przedsi?wzi?cia da?y wiele satysfakcji zarówno nam -

organizato
rom, jak i wszystkich uczestnikom. Du?a dawka pozytywnej energii, inspiruj?ce

spotkania, ciekawe rozmowy, chwile wzrusze?, a wreszcie poczucie jedno?ci
i wspólne prze?ywanie rado?ci z ?ycia w niepodleg?ym kraju.

Barbara Grabowska, Ksi??nica Zamojska

Wystawa Niepodlegia 1918-1939

Akcentuj?c wa?n? dla Polaków dat? 11 listopada 1918 roku, Ksi??nica Za

mojska przygotowa?a dla swoich czytelników i wszystkich odwiedzaj?cych bi

bliotek? wystaw? Niepodleg?a 1918-1939, na której zaprezentowa?a cz?stk? zgro

madzonych i zabezpieczonych zbiorów dotycz?cych okresu II Rzeczypospolitej.
Celem ekspozycji by?o wzbudzenie, rozwijanie i umocnienie zainteresowania

ksi??kami o tematyce historycznej oraz podkre?lenie roli ksi??ek i czasopism
w edukacji historycznej.

Poprzez prezentacj? opracowa? historycznych dotycz?cych spo?ecze?stwa,

polityki, gospodarki, nauki, kultury i literatury mi?dzywojnia, sylwetek postaci

maj?cych wp?yw na kszta?t odradzaj?cego si? pa?stwa, pokazali?my bibliotek?

jako skarbnic?, gromadz?c? ?ród?a wiedzy o tamtych czasach, ludziach i wyda
rzeniach. Udost?pnili?my tak?e szerszemu gronu odbiorców wybrane wydawnic
twa ze zbiorów Ksi??nicy Zamojskiej, wydane w latach 1918-1939, stanowi?ce

niezwyk?e ?ród?o historyczne o tamtych wydarzeniach w dziejach naszej pa?
stwowo?ci.

Ciekawy akcent wystawy stanowi?a gazeta jubileuszowa "biblioTeka Niepod

leg?o?ci", Zamo??, 11 listopada 2018, wydana przez Ksi??nic? Zamoj sk? z okazj i

setnej rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci. Dope?nieniem wystawy

by?y plansze tematyczne po?wi?cone nast?puj?cym zagadnieniom: Kszta?towanie

si? II Rzeczpospolitej 1918-1922; II Rzeczpospolita w okresie demokracji parla

mentarnej 1923-1926; II Rzeczpospolita po przewrocie majowym 1926-1939;

Granice Polski 1918-1939.

Wystawa prezentowana by?a w Galerii Ekslibris Ksi??nicy Zamojskiej
w dniach od 10 listopada do 10 grudnia 2018 roku.

Edyta Wójcik, Ksi??nica Zamojska
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Historia Polski w barwnych ods?onach

Dla najm?odszych czytelników Oddzia? dla Dzieci przygotowa? cykl warszta

tów realizowanych ph. Historia Polski w barwnych ods?onach. Ich celem by?o

przybli?enie m?odym ludziom fragmentu historii Polski zwi?zanego z odzyska
niem niepodleg?o?ci oraz utrwalenie wizerunku symboli narodowych. Du?? po

moc? w podj?ciu tego tematu okaza?a si? ksi??ka Doroty Skwark Znak or?a. Hi

storia Polski w opowie?ciach dla dzieci, a szczególnie opowiadanie Komendant

Józef Pi?sudski, chocia? czytali?my tak?e Znak or?a oraz Mazurek D?browskiego.

Pozycja ta zawiera barwne ilustracje, które u?atwiaj? dzieciom cofni?cie si?
w czasie i zrozumienie historii Polski. Korzystali?my równie? z utworów mu

zycznych, a by? to Mazurek D?browskiego oraz Marsz Radeckiego. W?ród po

mocy dydaktycznych znalaz?a si? mapa ?cienna Polski, ma?e wyrysowane mapki
Polski z perforowanymi granicami zaborów. By?a równie? flaga Polski oraz jej

god?o. Zaplanowali?my zaj?cia, w których dzieci mog?y korzysta? z ró?nych form

aktywno?ci, pracowa? indywidualnie oraz w zespo?ach.

Zacz?li?my od rozmowy o granicach kraju oraz o naszych s?siadach. Mówi

li?my o tolerancji dla innych narodów. Aby uzmys?owi? dzieciom czym s? za

bory, rozrywali?my perforowane mapy, sk?adaj?c z kawa?ków ojczyzn?. Przybli

?yli?my, poprzez pogadank? czas zaborów, wskazuj?c na sposoby piel?gnowania

polsko?ci przez naród polski.

Omówili?my symbole narodowe. To wa?ne, bo wszyscy musimy si? uczy?,
?e flagi nie wiesza si?, a eksponuje, ?e na fladze nie powinno by? ?adnych napi
sów, ?e powinno si? zna? ca?y hymn, a nie tylko pierwsz? zwrotk? i jak? przyj??

postaw?, gdy wybrzmiewa Mazurek D?browskiego, i ?e god?o nie mo?e prezen

towa? jakiego? or?a. Podkre?lali?my, ?e naszym god?em jest Orze? Bia?y w koro

nie na czerwonym tle.

Dzieci wykonywa?y równie? prace plastyczne, co dostarczy?o im wiele satys

fakcji, zw?aszcza, ?e prace mo?na by?o zabra? do szko?y. Wi?kszo?? grup przy

gotowa?a kokardy narodowe, czyli rozetk? - wst??k? stylizowan? na kszta?t ró?y
o bia?o-czerwonych barwach. Cz??? uczestników przygotowa?a god?o Polski me

tod? wydzieranki. Pozosta?e dzieci skupi?y si? na wykonaniu wie?ca w barwach

narodowych z odrysowanych na bia?ym i czerwonym papierze i wyci?tych w?a

snych d?oni. Zapewnili?my równie? dzieciom mo?liwo?? ruchu. Grupa uczy?a si?
maszerowa? w takt Marsza Radeckiego. Ka?dy wczu? si? w rol? ochotnika, pra

gn?cego znale?? si? w Legionach Polskich, tworzonych przez Józefa Pi?sudskiego.

Zaj?cia okaza?y si? strza?em w dziesi?tk?. Szko?y i przedszkola przygotowa?y

wprawdzie uroczyste obchody IDO-rocznicy odzyskania niepodleg?o?ci, ale nasza

propozycja by?a czym? nowym. Wszyscy pedagodzy podkre?lali urozmaicony
i warto?ciowy program tych spotka?. Ka?da z grup chcia?a si? popisa? znajomo

?ci? hymnu Polski i od?piewywa?a w bibliotece wszystkie zwrotki. Z naszej oferty
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skorzysta?o 10 grup szkolnych i przedszkolnych, ogó?em - 198 osób. By?o uro

czy?cie, podnio?le, ale te? swobodnie. Ma?a lekcja patriotyzmu, któr? dzieci ode

bra?y w bibliotece z pewno?ci? b?dzie mia?a wp?yw na kszta?towanie si? postaw

patriotycznych, a wi?c z jednej strony dumy ze swojego pochodzenia, z drugiej

strony szacunku wobec innych kultur.

Joanna Ko?tun, Ksi??nica Zamojska

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

Dofinansowane projekty Ksi??nicy Zamojskiej

Infrastruktura Kultury - 2018 r.

Chc?c jak najlepiej wywi?zywa? si? z roli instytucji publicznej, Ksi??nica Za

mojska stale poszukuje nowych sposobów, aby sprosta? dynamicznym zmianom

w komunikacji spo?ecznej, informatyzacji, jak równie? realizowa? rosn?ce po

trzeby i oczekiwania swoich odbiorców.
.

Prowadz?c dzia?ania w tym kierunku w roku 2018 wyst?pili?my z wnioskiem

o dotacj? ze ?rodków MKiDN w ramach programu Infrastruktura Kultury na za

danie pn. Innowacja i informatyzacja jako podstawowe narz?dzia w katalogu

ofertowym dla u?ytkowników biblioteki. Wniosek zosta? rozpatrzony pozytywnie,
co prze?o?y?o si? na otrzymane dofinansowanie w wysoko?ci 140000,00 z? ze

?rodków MKiDN, a dzi?ki przychylno?ci i wsparciu w?adz samorz?dowych

otrzymali?my dotacj? celow? w wysoko?ci 35 000,00 z? z Miasta Zamo?? jako
wk?ad w?asny. ??czna warto?? projektu to 175 000,00 z?.

Pozyskane ?rodki zosta?y przeznaczone na zakup sprz?tu komputerowego, pe

ryferyjnego, multimedialnego oraz dwóch zestawów liczników internetowych re

jestruj?cych odwiedziny naszych u?ytkowników.

Zakup 24. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem Windows 10

i pakietem biurowym Office 2016, umo?liwi? wymian? sprz?tu w siedzibie g?ów

nej Ksi??nicy Zamojskiej i w pi?ciu filiach bibliotecznych, tj. Filii nr 1,2,3,4,6.
FB nr 4 i 6 otrzyma?y po dwa nowe stanowiska komputerowe wraz ze s?uchaw

kami, natomiast pozosta?e wymienione wy?ej filie otrzyma?y po jednym zestawie

do korzystania dla czytelników.
W ramach realizacji projektu zosta?y zakupione tak?e laptopy z systemem

Windows 10 i pakietem biurowym Office 2016 oraz projektor multimedialny
z przeznaczeniem na wyposa?enie tworzonej Sali Szkoleniowej.

W grupie sprz?tu peryferyjnego zast?pili?my tak?e zu?yte, wyeksploatowane,
bardzo cz?sto dezorganizuj?ce nasz? prac? urz?dzenia. W siedzibie g?ównej oraz

w pi?ciu filiach zosta?y wymienione drukarki.
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Bardzo wa?nym elementem w tej grupie zakupów by?o nabycie drukarki wiel

koformatowej - plotera, kserokopiarki kolorowej i czarno-bia?ej oraz laminatora

w formacie A3. Dzi?ki tym urz?dzeniom mo?emy we w?asnym zakresie efektyw

niej i aktywniej promowa? nasz? dzia?alno?? statutow? i kulturalno-o?wiatow?.

Zwi?kszyli?my efektywno?? naszej pracy tak?e poprzez zakup nowych czyt

ników i drukarki kodów kreskowych wraz z oprogramowaniem.

Wprowadzone zmiany organizacyjne w naszej instytucji by?y inspiracj? do

tworzenia nowych us?ug i uzyskania szerszego kr?gu odbiorców. Z takim w?a?nie

zamys?em zakupiony zosta? sprz?t multimedialny do Mediateki, gdzie utworzono

dwa stanowiska ods?uchowe oraz zainstalowano konsol? do gier komputerowych
z monitorem. Rozszerzaj?c ofert? zak?adamy, ?e nasze dzia?ania pozytywnie

wp?yn? na rozwój umiej?tno?ci w budowaniu odpowiedniej strategii dzia?ania,

kreatywno?ci, logicznego my?lenia, a tak?e ?atwiejszego pokonywania barier w do

st?pie do zinformatyzowanej e-kultury naszych u?ytkowników.
W grupie sprz?tu multimedialnego zakupiony zosta? tak?e monitor rekla

mowy s?u??cy naszym u?ytkownikom jako bie??cy serwis informacyjny promu-

j?cy nasz? dzia?alno?? statutow? i kulturalno-o?wiatow?.
.

Dane liczbowe dotycz?ce zakupionego sprz?tu komputerowego, peryferyj

nego i multimedialnego:
-

sprz?t komputerowy wraz z oprogramowaniem i pakietem biurowym - 24 ze-

stawy (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz),
- laptop z oprogramowaniem i pakietem biurowym - 10 szt.,
- kserokopiarka czarno-bia?a - l szt.,
- urz?dzenie wielofunkcyjne (drukarka + skaner + ksero) - 8 szt.,
- drukarka laserowa czarno-bia?a - 4 szt.,
- drukarka laserowa kolorowa - 2 szt.,
- drukarka kodów kreskowych z oprogramowaniem - l szt.,
- ploter kolorowy (drukarka wielkoformatowa) - l szt.,
- czytnik kodów kreskowych - 5 szt.,
- laminator A3 - l szt.

- projektor multimedialny - l szt.,
- stanowisko ods?uchowe - 2 szt.,
- konsola do gier z monitorem - l szt.,
- monitor reklamowy - l szt.,
- s?uchawki nauszne - 20 szt.

- internetowe liczniki licz?ce u?ytkowników - 2 zestawy.

Ma?gorzata Koczon, Ksi??nica Zamojska
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Po wiedz? i bibliotekarskq inspiracj? na Kamiennq
- szkolenia

Z programu Partnerstwo dla ksi??ki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na

rodowego z Funduszu Promocji Kultury pozyskali?my dofinansowanie na zada

nie Po wiedz? i bibliotekarsk? inspiracj? na Kamienn? - cykl szkole? dla zamoj
skich bibliotekarzy. G?ównym celem zadania by?o przygotowanie i realizacja, do

stosowanej do potrzeb bibliotekarzy, oferty szkoleniowej umo?liwiaj?cej im zdo

bycie nowych umiej?tno?ci i kompetencji w zakresie animacji czytelniczej, wdra

?ania nowych narz?dzi i us?ug, przyci?gaj?cych i zatrzymuj?cych w bibliotekach

m?odych u?ytkowników.
W ramach projektu zorganizowali?my cykl 6. szkole? warsztatowych, w tym

jeden wyjazd studyjny. Zakresu i sposobów wykorzystywania nowych technolo

gii w bibliotekach uczyli przedstawiciele firmy Good Books - Marcin Skrabka

i Karol Baranowski - podczas warsztatów Gamifikowanie literatury pi?knej na

smartfonach (25.02.2018) oraz Wirtualna rzeczywisto?? w bibliotece - jak przy

ci?gn?? do biblioteki nieczytaj?cych dzi?ki narz?dziom wirtualnej rzeczywisto?ci

(22.10.2018). Dwudniowe warsztaty twórczej pracy z bajk? (25-26.06.2018) po

prowadzi? Micha? Malinowski - profesjonalny opowiadacz bajek, pedagog, pi
sarz, artysta, podró?nik, dyrektor Muzeum Bajek Ba?ni i Opowiada?. Warsztaty
literaturoznawcze Miej oko na dobr? ksi??k?. Krytyczny przegl?d literatury prze

prowadzi?y Zofia Karaszewska i Sylwia Stano - pasjonatki literatury, bibliotera

peutki, kulturo- i literaturoznawczynie, od lat promuj?ce czytelnictwo w ramach

ogólnopolskich kampanii czytelniczych, autorki vloga literackiego. Ostanie z cy

klu warsztaty pt. W bibliotece te? jest super, czyli jak przekona? m?odych do ko

rzystania z us?ug bibliotecznych i czytania poprowadzi? (19.11.2018) dr Micha?

Zaj?c, wyk?adowca Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuj?cy si? w bada

niach rynku wydawniczego dla dzieci, zjawisk maj?cych wp?yw na czytelnictwo

naj m?odszych oraz metod aktywizacji bibliotek w zakresie animacji czytelniczej.
Bibliotekarze miasta i pow. zamojskiego uczestnicz?cy w szkoleniach pozna

wali ró?norodne zagadnienia zwi?zane z czytelnictwem m?odych, a w szczegól
no?ci rol? bibliotek w motywowaniu do czytania oraz ró?ne dzia?ania, maj?ce

wp?yw na kszta?towanie potrzeb czytelniczych.

Uzupe?nieniu wiedzy teoretycznej oraz wymianie do?wiadcze? zawodowych,

s?u?y?o szkolenie Biblioteki na miar? XXI wieku zrealizowane w formie wyjazdu

studyjnego do naj aktywniej szych i najnowocze?niejszych bibliotek publicznych
Wroc?awia i Miejskie] Biblioteki Publicznej Galeria Ksi??ki w O?wi?cimiu.
W dn. 26-28 wrze?nia grupa bibliotekarzy, która zdecydowa?a si? na wyjazd, za

pozna?a si? z ciekawymi rozwi?zaniami architektonicznymi, jak te? atrakcyjnymi
formami aktywizacji czytelników, które wielu zainspiruj? do wprowadzania
zmian w swoich bibliotekach.

Danuta Zwoli?ska, Ksi??nica Zamojska
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Zaczytani m?odociani

W 2018 roku Filie Ksi??nicy Zamojskiej wspólnie z Oddzia?em dla Dzieci

i M?odzie?y realizowa?y projekt ZACZYTANI M?ODOCIANI, finansowany

przez miasto Zamo?? z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Pro

blemów Alkoholowych. Dzia?aj?c w oparciu o Diagnoz? problemów uzale?nie?

na terenie miasta Zamo??, Biblioteka stworzy?a edukacyjny program dzia?a? po

przez literatur?, sztuk?, spotkania z osobami zajmuj?cymi si? profilaktyk? uza

le?nie?, promuj?cy zdrowy styl ?ycia i unikanie zagro?e? (nikotyna, alkohol,

?rodki psychoaktywne).

Ramy czasowe trwania projektu to kwiecie? - grudzie? 2018 r. Ca?o?? po

przedzona by?a akcj? promocyjn? w zamojskich mediach i reklam? wizualn? -

zaprojektowano zak?adki do ksi??ek, plakaty informacyjne.

Projekt zainaugurowa?y prowadzone w czerwcu przez p. Jadwig? Po?wiatow

sk? prelekcje dla dzieci z zamojskich szkó? nt. dopalaczy. Zgromadzi?y one

60 uczestników.

Kolejnym etapem programu by?y wakacyjne zaj?cia dla dzieci Buszujemy po

ksi??kowej d?ungli. Ogó?em odby?o si? 108 spotka? w skali ca?ego miasta, reali

zatorami spotka? wakacyjnych byli bibliotekarze sieci miejskiej oraz Oddzia?u

dla Dzieci i M?odzie?y. Cieszy?y si? one popularno?ci? w?ród uczestników, nie

tylko ze wzgl?du na tematyk?, ale te? na ciekawe nagrody i zdrowy pocz?stunek
dla dzieciaków.

We wrze?niu i pa?dzierniku przyst?pili?my do realizacji 12. spotka? autor

skich z Paw?em Ber?sewiczem oraz Roksan? J?drzejewsk?- Wróbel. Poprzez spo

tkania z pisarzami chcieli?my zapewni? m?odym ludziom kontakt ze wspó?cze

snymi twórcami warto?ciowej literatury i w ten sposób budzi? i rozwija? zainte

resowania czytelnicze.
W pa?dzierniku odby?y si? trzy spektakle profilaktyczne Jeszcze jeden dzie?,

jeszcze jeden sen i Laboratorium ?ycia, nawi?zuj?ce do codziennych problemów
z jakimi styka si? m?odzie? szkolna, do której adresowany jest program profilak

tyki antyalkoholowej, oraz podsuwaj?ce rozwi?zania sytuacji kryzysowych,

sprzyjaj?cych si?ganiu po u?ywki, decyduj?cych o wa?nych wyborach w ?yciu

m?odego cz?owieka.

Celem warsztatów biblioterapeutycznych prowadzonych przez nasz? kole

?ank? Dorot? Usidus by?o ukierunkowanie m?odych uczestników na budowanie

systemu warto?ci, jakim nale?y kierowa? si? w ?yciu.

Warsztaty teatralno-recytatorskie Integracja grupy poprzez dzia?ania tea

tralne, realizowane przez p. Ann? Smyk-Batorsk?, adresowane by?y do uczniów

starszych klas szko?y podstawowej i gimnazjów. Rozwija?y nowe zainteresowa

nia, przybli?y?y uczestnikom metody pracy z ?ywym s?owem, zasady budowania

postaci scenicznej w oparciu o materia? literacki.
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W grudniu rozstrzygni?to og?oszony na pocz?tku wrze?nia konkurs pla
styczny SNAP z lektury, realizowany przez uczniów zamojskich szkó? podstawo

wych i gimnazjów. Mia? on na celu rozwijanie wyobra?ni poprzez plastyczn? wi

zualizacj? przeczytanego tekstu, zach?canie do aktywnego czytelnictwa, pozna

wanie bohaterów literackich, którzy mog? by? dla dzieci i m?odzie?y wzorami

godnymi do na?ladowania oraz doskonalenie umiej?tno?ci i talentów plastycz

nych. W konkursie udzia? wzi??o 152 uczestników.

Pok?osiem konkursu plastycznego jest wydawnictwo, prezentuj?ce 13 z 35

nagrodzonych i wyró?nionych prac oraz wystawa pokonkursowa w Ksi??nicy

przy ul. Kamiennej 20. Impreza fma?owa, podsumowuj?ca projekt odby?a si?
7 grudnia 2018 r. w Bibliotece G?ównej. Zostali na ni? zaproszeni laureaci kon

kursu plastycznego, osoby zaanga?owane w realizacj? projektu, przedstawiciele

instytucji o?wiatowych i lokalnych mediów. ??cznie w ca?ym projekcie wzi??o
udzia? 2628 uczestników na 2 186 zak?adanych.

Jadwiga Kucharska, Ksi??nica Zamojska

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

Zamo?? to niezwyk?e miejsce

W nocy na starym rynku I. L. Pereca, dramat, którego akcja toczy si? w Za

mo?ciu, mo?na by?o us?ysze? - obejrze? 22 listopada 2018 r. w synagodze zamoj

skiej. Ca?o?? wyre?yserowa? Piotr Johaniuk, który te? wcieli? si? w posta? Wo

dzireja. Obok niego, z grup? osób ch?tnych, z podzia?em na role czytali i wyst?

powali: Micha? Dudzi?ski, Krzysztof Ha?on, ?ukasz Izarowski, Zbigniew Pelc,
Ewa Torbicz, ?ukasz Trojanowski, Patrycja Twardzisz, Daniel Sabaci?ski, a tak?e

wychowankowie MDK.

G?ównym inicjatorem widowiska by?a Ksi??nica Zamojska, do zbiorów której
scenariusz sztuki zosta? przekazany we wrze?niu tego roku. Odby?o si? to za

zgod? i dzi?ki uprzejmo?ci Pani Go?dy Tencer, dyrektora Teatru ?ydowskiego
im. Estery Rachel i Idy Kami?skich w Warszawie. Spektakl, w re?yserii Szymona

Szurmieja, mia? swoj? premier? w 2008 roku. Za? 80 lat wcze?niej z wielkim

powodzeniem sztuk? t? wystawia? w Warszawie Wile?ski Teatr ?ydowski. Grana

by?a wówczas w jidysz w j?zyku orygina?u.

Pomys?em czytania dramatu z podzia?em na role podzieli? si? Piotr Bartnik

dyrektor KZ z Andrzejem Szumowskim dyrektorem MDK oraz Danielem Saba

ci?skim, opiekunem synagogi zamojskiej. Panowie spotkali si? i postanowili

wspólnie je wystawi?. Re?yseri?, a tak?e doborem obsady zaj?? si? Piotr Johaniuk

- nauczyciel w MDK. Dzi?ki tej wspó?pracy oraz wspania?ej grze aktorskiej
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grupy Piotra Johaniuka wysz?o dzie?o wyj?tkowe, przepe?nione duchem daw

nego, wielokulturowego Zamo?cia.

Doda? nale?y, ?e Perec tworzy? przede wszystkim w jidysz, dlatego te? dra

mat nie jest znany szerszej publiczno?ci. Sztuka przepe?niona jest klimatem ?y

dowskiego folkloru, gdzie rzeczywisto?? splata si? z magi?. Dramat powsta?
oko?o 1907 roku, tj. po krwawych wydarzeniach rewolucji rosyjskiej 1905 r. Dla

Pereca rewolucja 1905 roku to moment szczególny, gdy? pod wp?ywem tragicz

nych wydarze?, do jakich dosz?o zarówno w Rosji jak i w Królestwie Polskim,

stan?? przed pytaniami o los w?asnego narodu, o jego przysz?o??.

Perec ?wiadomie obra? Rynek Wielki w Zamo?ciu na miejsce swojej sztuki.

Dla autora W nocy na Starym Rynku to miasto jego dzieci?stwa, to miasto które

wp?yn??o na jego wszystkie pó?niejsze wybory. Zamo?? dla Pereca to miejsce

szczególne, daj?ce oparcie, realne w swej codzienno?ci. Tak wi?c to oczywiste,
?e sta? si? tym jedynym miejscem gdzie mo?e odby? si? rozprawa z w?asnym

bytem, jestestwem narodu. Nie Warszawa, w której mieszka? ju? od blisko 20 lat.

Wreszcie Zamo?? by? dla Pereca przestrzeni? szcz??liw?, "rodzinnym skarbem",
ale tak?e kojarzon? ze z?ym do?wiadczeniem (nieudane ma??e?stwo, ?mier?

dziecka). Z tego ?yciowego do?wiadczenia czerpa?, do niego si? odwo?ywa?. Tym
mo?na sobie t?umaczy? wybór, jakiego dokona? czyni?c miejscem akcji dramatu

Rynek Wielki - serce miasta. Zamo?? tak jak Bronowice u Wyspia?skiego, nie

znane szerszemu ogó?owi urastaj? do rangi scen narodowych. G??boko osadzone

w swojej to?samo?ci, zakorzenione maj? odwag? pyta?: co dalej mój narodzie,

gdzie pod??asz, w któr? kierujesz si? stron??
Znakomite monologi i dialogi Piotra Johaniuka i Micha?a Dudzi?skiego jeszcze

d?wi?cz? w uszach. Wspania?e kreacje aktorskie. ?aden gest, ruch, pauza w mó

wieniu nie by?a przypadkowa. Wszystko tu zagra?o. I to wn?trze, i te kostiumy,
i charakteryzacja, a wreszcie tekst dramatu, który wybrzmia? tu mocno, przejmu

j?co, donio?le. Pozostaje wra?enie uczestnictwa w czym? donios?ym i wyj?tko

wym. Ka?de s?owo dociera?o do odbiorcy, dotyka?o go, wchodzi?o i przechodzi?o

przez niego.

Kolejne osoby, które pokaza?y wielki kunszt w dziedzinie s?owa to Poeta

grany przez ?ukasza Trojanowskiego i Natan Pijak, w rol? którego wcieli? si?
?ukasz Izarowski. Pan Trojanowski to elegant s?owa, mocna strona widowiska.

Posta? Poety w jego interpretacji jest nieco tajemnicza, Poeta ten widzi wi?cej,
wie wi?cej. Natchniony, zadumany nad ludzk? niedol?. Izarowski wcielaj?cy si?
w rol? Natana Pijaka wszed? w ni? doskonale, z du?ym talentem. Jego dojrza?a

gra, gest, mimika, a przede wszystkim intonacja g?osowa wypowiadanych kwestii

ukaza?y artyst? s?owa. Wida? tu równie? by?o du?? prac?
- wi?kszo?? tekstu mó

wiona z pami?ci. Pozosta?a cz??? grupy to bardzo mocna strona widowiska. Ich

doskona?e interpretacje wp?yn??y na ogólny odbiór sztuki. Przyjemnie by?o s?u

cha? i patrze?. Znacz?c? rol? odegra?y równie? chórki dzieci?ce wykonywane
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przez wychowanków MDK. Sze?cioosobowy chór rewelacyjnie powtarza? swoje

kwestie, które w swej rytmice dono?niej podkre?la?y tekst g?ównych partii. Przy

pomina?o to Mickiewiczowskie Dziady w cz??ci II. Na twarzach widzów wida?

by?o skupienie i zaskoczenie takim czytaniem Pereca w synagodze.
Widowisko zako?czone zosta?o gromkimi brawami licznie zgromadzonej pu

bliczno?ci. Je?li kto? nie widzia? niech ?a?uje.
Tekst dramatu W nocy na Starym Rynku dost?pny w jest w Ksi??nicy Zamoj

skiej.

Piotr Bartnik, Ksi??nica Zamojska

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

Wolontariat w Ksi??nicy Zamojskiej. Od zamys?u do realizacji

Wolontariat w bibliotece ... ? A jednak.

Stycze? 2018 rok - s?owo wolontariat zaczyna by? coraz cz??ciej u?ywane

przez pracowników poszczególnych dzia?ów biblioteki.

Pomys? dyrektora, Pana Piotra Bartnika o utworzeniu w bibliotece Klubu Wo

lontariatu i zaproszeniu do wspó?pracy wolontariuszy powoli staje si? realny i za

mieniany w dzia?anie. Towarzyszy temu wielkie oczekiwanie i nadzieja na przy

sz?o??. Zaczynaj? si? wst?pne agitacje, pierwsze rozmowy z dyrektorami zamoj
skich szkó?, rozmowy z m?odzie??, pierwsze spotkania. Efekty tych dzia?a? wi

doczne s? bardzo szybko. Ju? w marcu grupa wolontariuszy rozpoczyna wspó?

prac? z Ksi??nic? Zamojsk?.
A czym jest wolontariat i jak to si? zacz??o? Oczywi?cie od pierwotnej ch?ci

pomocy drugiemu cz?owiekowi. Od instynktu, który pozwala i nakazuje wr?cz

?ywo reagowa? na ludzk? krzywd?. Samo s?owo pochodzi od ?aci?skiego volun

tarius -

dobrowolny. W miar? rozwoju spo?ecze?stwa defmicja wolontariatu ule

ga?a ró?nym transformacjom, a? do uzyskania wersji wspó?czesnej, jak? jest: do

browolna, bezp?atna, ?wiadoma praca na rzecz innych lub ca?ego spo?ecze?stwa,

wykraczaj?ca poza zwi?zki rodzinno-kole?e?sko-przyjacielskie.
W ostatnich latach modny sta? si? wolontariat dzia?aj?cy na rzecz instytucji

publicznych, organizacji pozarz?dowych, placówek kultury czy sportu. Dzia?a on

i rozwija si? niezwykle szybko i dynamicznie.
Wszelkie zasady funkcjonowania zosta?y opisane w ustawie o dzia?alno?ci po

?ytku publicznego i o wolontariatach, uchwalonej w 2003 roku. Tak wi?c na prze

strzeni dziejów, pierwotne za?o?enie o altruistycznym dzia?aniu wyp?ywaj?cym z

potrzeby serca, zosta?o wzbogacone o dodatkowe korzy?ci i do?wiadczenia przy

datne wolontariuszom w pó?niejszej pracy zawodowej.
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Tak te? funkcjonuje wolontariat w Ksi??nicy Zamojskiej. Osoby, które zde

cydowa?y si? wst?pi? do Klubu, z pe?n? ?wiadomo?ci? uczestnicz? w ?yciu bi

blioteki, anga?uj?c si? w wiele kulturalnych przedsi?wzi??. Uczniowie w ró?nym
wieku poznaj?c prac? naszej instytucji, próbuj? swoich si?, zdobywaj? do?wiad

czenie w pracy z dzie?mi i m?odzie??, a przede wszystkim kszta?tuj? umiej?tno?ci
i postawy przydatne w pracy zawodowej. Równie? ?ywo reaguj? i s? ch?tni do

pomocy we wszelkiego rodzaju dzia?aniach na rzecz seniorów. Wychodz? tak?e

z propozycj? wspó?pracy z takimi instytucjami jak Dom Dziecka w Zamo?ciu.

Tworz? grup? zgran? i zintegrowan?.
Rok 2018 by? dla wolontariuszy pierwszym a jednocze?nie wa?nym rokiem.

Udzia? w imprezach takich jak: Turniej Herbertowski, Noc Bibliotek, Festiwal

J?zyka Polskiego czy Narodowe Czytanie, to tylko kilka z wielu, jakie mia?y miej
sce w Ksi??nicy Zamojskiej i na zamojskiej starówce.

Ze strony biblioteki pad?a propozycja udzia?u wolontariuszy w trzech grupach

tematycznych. M?odzi ludzie zainteresowani teatrem, wyst?pami na scenie, roz

wijaniem predyspozycji aktorskich udzielaj? si? w Grupie Teatralnej, ci, którzy

chc? pog??bia? swoj? wiedz? historyczn? i polityczn? uczestnicz? w Spotkaniach
z histori?, a ci, którzy kochaj? ksi??ki i chc? o nich rozmawia? spotykaj? si?
w grupie Rozmowy o ksi??ce i nie tylko.

Dzia?alno?? Klubu Wolontariatu Ksi??nicy Zamojskiej zosta?a doceniona

przez Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu. Podczas corocznej Gali

Wolontariatu, w grudniu 2018 roku, w?ród wielu osób wyró?nionych i nagrodzo

nych, znale?li si? równie? i nasi wolontariusze. Nagrod? ufundowan? przez Pre

zydenta Miasta Zamo?? otrzyma?a uczennica Szko?y Podstawowej nr 3 Martyna
Szewc. Natomiast wyró?nienia Stowarzyszenia Zamojskie Centrum Wolontariatu

otrzymali: Jagoda Reguli?ska, Aleksandra Jaworska, Emilia Bartnik oraz Prze

mek Iwaniuk.

Klub Wolontariatu Ksi??nicy Zamojskiej po raz pierwszy uczestniczy? w takim

wydarzeniu. Wydarzeniu podczas którego otwieraj? si? ludzkie serca, a spektakl
otwarto?ci i pomocy drugiemu cz?owiekowi trwa. By?o to wspania?e uhonorowanie

pi?knej dzia?alno?ci m?odych ludzi, którym nale?y si? szacunek i wielkie podzi?ko
wanie za to, ?e chc? by? z nami, pomaga? i zara?a? nas m?odzie?cz? energi?.

Wolontariusze Ksi??nicy Zamojskiej dopiero rozwijaj? skrzyd?a. Przed nimi

mnóstwo wyzwa? i du?o pracy. Dla nas za?, rado?? z obecno?ci w bibliotece

u?miechni?tych twarzy m?odych ludzi.

Iwona Pro czka

---------.<> .... --------
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[?JRELACJE
Wyjazd do bibliotek O?wi?cimia i Wroc?awia

W dniach 26-28 wrze?nia 2018 roku pracownicy Ksi??nicy Zamojskiej i pla
cówek bibliotecznych powiatu zamojskiego wzi?li udzia? w wyje?dzie studyjnym

'Biblioteki na miar? XXI wieku do wroc?awskich bibliotek i l\1BP Galerii Ksi??ki
w O?wi?cimiu. Szkolenie zosta?o sfinansowane w ramach ministerialnego pro

gramu Partnerstwo dla ksi??ki. Projekt Po wiedz? i bibliotekarsk? inspiracj? na

Kamienn? ... pozwoli? na realizacj? bogatej oferty szkoleniowej dla zamojskich

bibliotekarzy. Przedsi?wzi?cie po??czyli?my z programem turystyczno-integra

cyjnym, przygotowanym i dofmansowanym przez Oddzia? SBP Zamo??.

W pierwszym dniu odwiedzili?my l\1BP Galeri? Ksi??ki w O?wi?cimiu.

G?ównym punktem wizyty by?o spotkanie z jej dyrektorem w sali wyk?adowo

multimedialnej. Dyrektor opowiedzia? o zarz?dzanej przez siebie instytucji, naj

wa?niejszych aktualnie realizowanych projektach oraz pomys?ach na przysz?o??.

Organizacja biblioteki stanowi swego rodzaju eksperyment, od 2011 roku biblio

teka mie?ci si? w nowej siedzibie. Innowacyjna bry?a budynku, bez ?adnych ba

rier architektonicznych, stanowi przestrze? spotka? wszystkich u?ytkowników.

Bibliotekajest na wskro? nowoczesna, wygl?dem przypomina galeri?, prezentuje

odbiorcy bogat? ofert? kulturaln?, udost?pnia zró?nicowane zbiory, proponuje
ciekawe formy sp?dzenia czasu. Zastosowane tu alternatywne rozwi?zania oka

za?y si? dla nas zdumiewaj?ce. Nieszablonowa biblioteka jest atrybutem promocj i

miasta, skupia w jednym miejscu wszystkie us?ugi i zbiory, nie posiada filii. Od

powiada na potrzeby wszystkich grup odbiorców. Przestrzenne pomieszczenia

zapewni? prawid?owe gromadzenie, udost?pnianie i ekspozycj? zbiorów, daj?
mo?liwo?? organizowania ró?nego rodzaju przedsi?wzi??. Niekonwencjonalnym
elementem wystroju bibliotekijest znajduj?cy si? w dziale m?odzie?owym model

Fiata 126p. Ciekawostk? stanowi utworzona przy bibliotece Aleja Pisarzy, upa

mi?tniaj?ca twórców wspó?cze?nie ?yj?cych, tu pierwszy ods?oni? swoj? tablic?

Andrzej Stasiuk.

Drugi dzie? to pobyt we Wroc?awiu. Tu z?o?yli?my wizyt? w trzech najnowo

cze?niejszych filiach l\1BP: Bibliotece Na Dworcu (Filii nr 12), Mediatece (Filii
nr 58) oraz Centrum Innowacji Przej?cie (Filii nr 13). Z podziwem obserwowali

?my nowoczesne aran?acyj nie i zaskakuj?ce rozwi?zania architektoniczne. Pod

patrywali?my inspiruj?ce formy pracy z czytelnikiem i odbiorc? ró?norodnych

us?ug bibliotecznych. Wymieniali?my si? wzajemnie do?wiadczeniami zawodo

wymi. Zastanawiali?my si? co mogliby?my wykorzysta? jako inspiracj? w naszej

pracy.
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Rankiem udali?my si? do Filii m 12. Biblioteka mie?ci si? na pierwszym pi?
trze dworca PKP Wroc?aw G?ówny. Adaptowana przestrze? zachowa?a elementy

oryginalnego wystroju, nawi?zuje do jej lokalizacji - to przystanek i odpoczynek
w podró?y w atmosferze apartamentu. Przestrze? jest przystosowana dla osób

niepe?nosprawnych ruchowo. Zbiory to przede wszystkim literatura pi?kna i po

pularnonaukowa dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych, lektury, kolekcja Dawna

Ksi??ka Dzieci?ca z lat 1945-1980, kolekcja audiobooków, kolekcja mangi
-

po

nad 1,5 tysi?ca komiksów, gry planszowe, czasopisma i prasa bie??ca. Biblioteka

prowadzi fachowe doradztwo informacyjne w zakresie doboru i wyszukiwania

pi?miennictwa na konkretny temat oraz profesjonaln? pomoc przy korzystaniu
z katalogu elektronicznego. W placówce organizowane s? lekcje biblioteczne,

warsztaty plastyczne, spotkania autorskie, imprezy dla dzieci i doros?ych. Dla

u?ytkowników s? fotele i kanapy, stanowiska komputerowe, stó? na kilka osób,
oddzielne pomieszczenie dla naj m?odszych czytelników, a tak?e Pokój Sztuki,
w którym prezentowane s? obrazy, rze?by i plakaty. Ksi??ki mo?na poczyta? na

tarasie, który znajduje si? tu? przed wej?ciem do nowej biblioteki. Biblioteka to

nie tylko jej zasób, ale miejsce wypoczynku, relaksu, rozwijania w?asnych zain

teresowa? i nawi?zywania kontaktów z rówie?nikami. Najm?odsi maj? swój za

k?tek z pluszow? le?ank?, stanowiskiem komputerowym i bogat? kolekcj? ksi?
?ek dla ró?nych poziomów czytelniczych - od ksi??ek-zabawek po pierwsze czy

tanki. Doro?li mog? odda? si? lekturze na tarasie z wygodnymi le?akami. Aura

w placówce sprzyja uczcie intelektualnej z ksi??k?, jest tu przytulnie i urokliwie.

Magia miejsca nas zauroczy?a.
Du?e wra?enie na uczestnikach wyjazdu zrobi?a Mediateka, która dzia?a od

2004 r. dzi?ki projektowi Fundacji Bertelsmanna oraz wsparciu ze strony miasta

Wroc?aw, jest pierwsz? multimedialn? bibliotek? dla m?odych czytelników. W jej
zbiorach znajduj? si? filmy DVD i BLU-RA Y, p?yty muzyczne, audiobooki, elek

troniczne programy edukacyjne oraz ciesz?ce si? coraz wi?kszym zainteresowa

niem gry planszowe oraz elektroniczne programy edukacyjne. Mediateka posiada
równie? bogaty ksi?gozbiór oraz dost?p do elektronicznej bazy ksi??ek IBUK Li

bra. W bibliotece dzia?a Language Cafe - bezp?atna kafejka j?zykowa, prowa

dzona przez native speakerów i lektorów. Mediateka realizuje ró?ne projekty spo

?eczne jak ?ywa Biblioteka, organizuje wystawy, festiwale, spotkania autorskie.

Wn?trze placówki jest przestrzenne nowoczesne i przyjazne dla odwiedzaj?cych.
Na zewn?trznej ?cianie budynku dzia?a ca?odobowa wrzutnia Trezor, dzi?ki niej

czytelnicy mog? zwraca? wypo?yczone ksi??ki, audiobooki, filmy oraz p?yty mu

zyczne. Idealn? ofert? dla aktywnej grupy m?odzie?y jest mo?liwo?? uczestnictwa

w wolontariacie europejskim. Ch?tni maj? okazj? do uczynienia czego? bezinte

resownego. Podczas spotkania zostali?my zaproszeni przez gospodarzy na pro

jekcj? filmu o dzia?alno?ci Mediateki.
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Kolejny punkt, Centrum Innowacji PRZEJ?CIE, to odpowied? na wyzwania
XXI wieku. Po?o?one jest w przebudowanym Przej?ciu ?widnickim i stanowi no

watorsk? przestrze? kultury i edukacji zlokalizowan? na bardzo ruchliwym trak

cie komunikacyjnym. Placówka znakomicie wpisuje si? w nowy model rozwoju
bibliotek jako miejsca spotka? nie tylko z ksi??k?, lecz równie? z kultur? multi

medialn? i nowymi formami rozrywki i kszta?cenia. Bibliotek? stanowi odpo
wied? na wyzwania nowej ery. XXI wiek to dominacja technologii, szybkiego
Internetu, smartfonów, mediów spo?eczno?ciowych, gier wideo, dlatego goszcz?

tu awangardowe technologie takie jak VR, druk 3D, gaming, game development
oraz gamifikacja i programowanie. Placówka uczestniczy w rozwijaniu kompeten
cji cyfrowych u?ytkowników i przeciwdzia?a e-wykluczeniu, po?redniczy w na

bywaniu praktycznych umiej?tno?ci korzystania z nowych technologii w sposób

kreatywny i ?wiadomy poprzez realizacj? warsztatów. Na zbiory biblioteki sk?ada

si? literatura z zakresu informatyki, robotyki, IT, a tak?e powie?ci graficzne, ko

miksy i gry planszowe. Mo?na tu skorzysta? z elektronicznej bazy ksi??ek IBUK,

e-prasy. Odbiorcom proponuje si? rozwi?zania najnowszej generacji oraz inno

wacyjne dzia?ania w ró?nych obszarach szeroko rozumianej kultury, sztuki i lite

ratury. PRZEJ?CIE jest miejscem spotka?, realizacji pasji, stanowi przestrze? do

twórczych poszukiwa?, wymiany pogl?dów i wiedzy. Centrum Innowacji, co na

le?y szczególnie podkre?li?, jest oaz? zieleni i ekologii. Wystrój wn?trza opiera
si? na sze?ciok?tach, takich j ak plastry miodu czy p?atki ?niegu. Sze?ciok?ty two

rz? pó?ki, sto?y, siedziska i ?cianki. Jako kolorystyczny akcent ijednocze?nie mo

tyw zdobniczy zastosowano zielony chrobotek reniferowy, który doskonale pre

zentuje si? w s?siedztwie surowego drewna, uspokaja oraz pobudza kreatywno??

u?ytkowników. Tworzy tak?e pozytywny efekt akustyczny wyciszaj ?cy pomiesz
czenie. Ca?o?? wn?trza podzielona jest na pi?? g?ównych stref: informacyjn?,

stref? gier i zabaw, stref? konferencyjn?, stref? warsztatów i stref? relaksu. Cen

trum Innowacji PRZEJ?CIE' to przyk?ad efektownie zaaran?owanej biblioteki

przeznaczonej zarówno dla dzieci, m?odzie?y i doros?ych. Biblioteka ta zafascy
nowa?a nas szczególn? opraw? przestrzeni oraz licznymi przedsi?wzi?ciami kul

turalno-o?wiatowymi i innowacyjnymi formami edukacji dla wszystkich grup

wiekowych czytelników.
Po wizycie w bibliotekach spotkali?my si? z przewodnikiem, który oprowa

dzi? nas po wroc?awskim Afrykanarium, pó?niej przeszli?my uliczkami Wroc?a

wia do Rynku zachwycaj?c si? zabytkow? architektur?. Atrakcj? fotograficzn?

sta?y si? dla nas spotkane podczas spaceru wroc?awskie krasnoludki. Wieczorem,
w ramach relaksu udali?my si? na spektakl teatralny Mayday w Teatrze Polskim

"Scena Kameralna". To jedna z najlepszych komedii Raya Cooneya, historia

wpadki londy?skiego taksówkarza bigamisty, któremu przez lata udaje si? bez

karnie oszukiwa? dwie kochaj?ce go ?ony.
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Ostatni dzie? rozpocz?li?my od wizyty w Dolno?l?skiej Biblioteki Publicznej
im. Tadeusza Mikulskiego we Wroc?awiu, instytucji kultury o zasi?gu regional

nym, prowadzonej przez samorz?d województwa dolno?l?skiego. Biblioteka

s?u?y mieszka?com miasta oraz wspiera merytorycznie biblioteki publiczne na

Dolnym ?l?sku. DBP udost?pnia ksi??ki, czasopisma, dokumenty regionalne,

utwory muzyczne i filmowe oraz proponuje atrakcyjn? ofert? kulturaln?. Dzia?a

na rzecz dzieci, m?odzie?y oraz integracji mi?dzypokoleniowej, posiada bogat?

ofert? dla doros?ych. Zainteresowanie nasze wzbudzi?y dzia?y, które popularyzuj?
kultury innych narodów, takie jak Biblioteka Niemiecka, Ameryka?skie Centrum

Informacji i Kultury American Corner, Centrum Informacji i Kultury Biblioteka

Roma?ska i Biblioteka Korea?ska, posiadaj?ce okaza?e kolekcje ksi??kowe i au

diowizualne, zestawy czasopism, bazy danych oraz nowoczesny sprz?t. Wobsza

rze inicjatyw podkre?laj?cych wielokulturowo?? zwróci?y nasz? uwag? Dolno?l?
skie Spotkania M?odych Czytelników z Pisarzami "Z ksi??k? na walizkach",
dzia?alno?? Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki Podró?niczej czy Europejski Tydzie?

J?zyków.

G?ówn? atrakcj? turystyczn?, ko?cz?c? nasz pobyt we Wroc?awiu by?o zwie

dzanie Panoramy Rac?awickiej, od 1980 w muzeum mo?na obejrze? cyklora

miczny obraz Bitwa pod Rac?awicami namalowany w latach 1893-1894 przez

zespó? malarzy pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka.

W trakcie trzech dni pobytu bibliotekarze mieli mo?liwo?? zapoznania si?
z prac? wroc?awskich bibliotek publicznych oraz biblioteki w O?wi?cimiu. Bi

bliotekarze z zainteresowaniem ogl?dali i podpatrywali niuanse aktywno?ci za

wodowej kole?anek i kolegów. Wyjazd studyjny okaza? si? niezwykle atrakcyjny
i kszta?c?cy. Wizytowane biblioteki odznacza?y si? niestereotypow? architektur?,

funkcjonalno?ci?, estetyk? wn?trz. Du?e wra?enie wywar?a na nas ró?norodna

oferta kulturalno-edukacyjna proponowana czytelnikom, komfortowe warunki,

ogromne przestrzenie i ol?niewaj?cy wystrój umo?liwiaj?cy realizacj? zarówno

tradycyjnych, jak te? innowacyjnych form dzia?alno?ci bibliotecznej. Odwiedzo

nym bibliotekarzom nale?a?o by pogratulowa? pomys?owo?ci i pasji widocznej w

tym co robi? na co dzie?, aby ich ksi??nice by?y miejscem, z którego nale?y by?

dumnym.

Marzena Rosiak, Ksi??nica Zamojska

----------+<>+ ----------
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Lubelski BiblioLAB 2018

Pod has?em BiblioLAB kryj? si? zjazdy lokalne dla bibliotekarzy organizo
wane przez sie? LABiB, umo?liwiaj?ce spotkania w szerszym gronie w celu po
znania si?, czerpania inspiracji i dzielenia si? dobrymi praktykami. W czasie ta

kiego wydarzenia odbywaj? si? wyk?ady oraz dodatkowe pó?godzinne panele,
tzw. stoliki eksperckie, podczas nich przybli?ane s? wa?ne zagadnienia oraz dzia

?ania, które sprawdzi?y si? w innych bibliotekach. 20 wrze?nia 2018 r. o godz.
9.15 Galeria Labirynt w Lublinie otworzy?a swoje drzwi dla bibliotekarzy z Lu

belszczyzny. Warsztatom i wyk?adom towarzyszy?a wystawa Memy Biblioteczne

oraz ?ciana Ró?ne twarze biblioteki, na której uczestnicy mogli pozostawi? swoje

zdj?cie zrobione w specjalnej fotobudce.

Spotkanie rozpocz??o si? od przemowy Ró?ne Twarze Biblioteki wyg?oszonej
przez Jolant? Janiec (Lubelski Bibliotekarz Roku 2017, drugie miejsce w ogólno

polskim konkursie na Bibliotekarza Roku 2017) z MBP w Hrubieszowie. Swoimi

motywuj?cymi s?owami u?wiadomi?a zgromadzonym, ?e "twarz?" biblioteki jest
bibliotekarz z pasj?, lubi?cy swoj? prac?, taki, który nie przybiera przys?owiowej
maski. Drug? cz??? sesji otwieraj?cej stanowi? wyk?ad Agaty Sztorc Edukacja

nieformalna na przyk?adzie programu edukacyjnego Galerii Labirynt. W prezen

tacji multimedialnej przedstawi?a edukacj? twórcz?, sk?adaj?c? si? na ofert? ga

lerii sztuki goszcz?cej bibliotekarzy. Zaj?cia niejednokrotnie inspirowane s? twór

czo?ci? artystów, a ich uczestnicy nie musz? posiada? zdolno?ci plastycznych,

poniewa? najwa?niejszy jest proces my?lowy zachodz?cy podczas tworzenia

i obcowania ze sztuk?. Okazuje si?, ?e dzia?alno?? kulturalno-edukacyjna galerii
sztuki wspó?czesnej mo?e by? ?ród?em inspiracji równie? w pracy bibliotekarza.

Po cz??ci wspólnej mia?a miejsce pierwsza sesja stolików eksperckich.

Uczestnicy udali si? do odr?bnych sal, gdzie by?y przygotowane wyk?ady, któ

rych wyboru nale?a?o dokona? na etapie rejestracji. Katarzyna Kapek z Pedago

gicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie przygotowa?a prezentacj?
Personal branding, czyli twoja marka ma wp?yw na wizerunek biblioteki. Prele

gentka zwróci?a uwag? na to jak wa?na dla bibliotekarza powinna by? marka oso

bista, na któr? sk?adaj? si? m. in. ubiór, kompetencje, wiarygodno?? oraz medial

no??, czyli s?owa, jakimi si? pos?uguje. Podsumowaniem ca?o?ci by?o stwierdze

nie, ?e w pracy nale?y wygl?da? schludnie i przede wszystkim by? uprzejmym
dla klienta (czytelnika), poniewa? to jak postrzegany jest pracownik wp?ywa na

wizerunek ca?ej instytucji.
Po krótkiej przerwie kawowej przyst?piono do drugiej cz??ci stolików eks

perckich. Prezentacj? Radzy?skie Ksiq?niczki - sposób na o?ywienie czytelnictwa

przedstawi?a Gra?yna Kratiuk, dyrektor MBP im. Z. Przesmyckiego w Radzyniu
Podlaskim. Przepis na sukces tamtejszej biblioteki stanowi z pewno?ci? szeroki

wachlarz dzia?a? nie zawsze zwi?zanych z ksi??k?, m.in. grupa teatralna, Klub
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Aktywnego Seniora, Dyskusyjny Klub Ksi??ki dla Dzieci, akcja Czytamy i P?y

wamy oraz wypo?yczalnia strojów dla dzieci. W 2018 roku biblioteka zrealizo

wa?a projekt "Tu mieszkam, tu czytam, tu zmieniam" dzi?ki ?rodkom pochodz?

cym z Konkursu Grantowego "Tu mieszkam, tu zmieniam" Fundacji Banku Za

chodniego WBK (obecnie Santander). G?ównym zadaniem by?o stworzenie 6 mi

nibibliotek do bookcrossingu. Budkom, które przybra?y kszta?t Pa?acu Potockich,
w wyniku towarzysz?cych akcji i konkursów nadano nazw? Radzy?skie Ksi??
niczki. Tym sposobem biblioteka na nowo zaistnia?a w przestrzeni miejskiej
i ?wiadomo?ci spo?eczno?ci lokalnej, przypominaj?c o swoim istnieniu mieszka?

com oraz dawnym czytelnikom, którzy zacz?li j? odwiedza?, aby zasi?gn?? in

formacji na temat napotykanych konstrukcji.

Nast?pnie w sesji dla wszystkich uczestników przedstawiono mo?liwo?ci roz

woju bibliotekarzy. Dzia?ania sieci LABiB przedstawi?a Ewa Szabat z Gminnego
O?rodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Biszczy. Z niektórych z nich mo?na ko

rzysta? nie wychodz?c zza biurka, wystarczy odszuka? kana? "Sie? LABiB" na

y ouTube, aby móc czerpa? wiedz? z dost?pnych webinariów. LABiB dzia?a, jako

ogólnopolski program liderski dla bibliotekarzy, który zosta? zainicjowany
w 2012 roku przez Fundacj? Rozwoju Spo?ecze?stwa Informacyjnego w ramach

Programu Rozwoju Bibliotek. Ciekaw? inicjatyw? sieci jest program "Praktyka
dla Praktyka" polegaj?cy na wymianie pracowników zajmuj?cych takie same sta-

nowiska mi?dzy bibliotekami partnerskimi na zasadzie zast?pstwa przez 5 dni.

Wspomniano równie? o konkursie pod has?em "Re-Animuj si?!", w którym in

stytucje maj? szans? wygra? biblioteczne warsztaty i konsultacje z Ambasado

ramilABiB.

Program Unii Europejskiej .Erasmus+" przedstawi?a Joanna Replin z Funda

cji Rozwoju Systemu Edukacji. W jego ramach istnieje sektor .Erasmus+ Edu

kacja Doros?ych" umo?liwiaj?cy aplikowanie projektów w dwóch akcjach: Akcja
l. Mobilno?? kadry oraz Akcja 2. Partnerstwa strategiczne. Wnioski mog? doty

czy? np. organizacji wyjazdu dla kadry lub wspó?pracy z bibliotek? zagraniczn?.
Ze ?rodków programu "Erasmus+ Edukacja Doros?ych" finansowana jest rów

nie? elektroniczna platforma Komisji Europejskiej EPALE, szerzej omówiona

przez Monik? Schmeichel-Zarzeczn? z MBP .im. H. ?opaci?skiego w Lublinie,

Ambasadork? tej platformy. Portal jest tworzony przez praktyków i dla prakty
ków, poruszane na nim zagadnienia dotycz? ró?nych dziedzin edukacj i doros?ych.

Rejestracja jest darmowa i umo?liwia pisanie w?asnych artyku?ów w j?zyku ro

dzimym, udzielanie si? w dyskusjach online w j?zyku angielskim oraz szukanie

partnerów do proj ektów w ramach akcji l lub 2. Prelegentka przedstawi?a równie?

portal LABiB stworzony z my?l? nie tylko o bibliotekarzach, ale przeznaczony

równie? dla trenerów, animatorów i innych osób aktywnych w spo?eczno?ciach

lokalnych. Stronie przy?wieca idea "dziel si? wiedz?, mnó? pomys?y", mo?emy
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swoimi pomys?ami inspirowa? innych do dzia?ania jak równie? korzysta? z roz

wi?za? ju? sprawdzonych.

Chwil? przerwy na lunch zako?czy?o rozej?cie si? uczestników na wybrane

uprzednio warsztaty ko?cz?ce BiblioLAB. Tajniki Escape room dla dzieci przed
stawi?a Anna Wysocka z Biblioteki Miasta i Gminy Piaseczno. Zaprezentowane
zosta?y przyk?adowe zadania, jakie mo?na wykorzysta? w grze oraz rodzaje pro

stych szyfrów dostosowanych do najm?odszych. Zamkni?cie graczy w bibliotecz

nym pomieszczeniu jest udawane, aby unikn?? zagro?e?, jakie mog?yby wynik

n?? w trakcie gry. Na koniec rozegrany zosta? przyk?adowy escape room, dzi?ki
temu ka?dy z uczestników móg? przekona? si?, jak? rado?? sprawia rozwi?zanie
zagadek i odnalezienie klucza.

BiblioLAB powinien by? dla ka?dego bibliotekarza wa?nym wydarzeniem,

poniewa? przyci?ga mnogo?ci? pomys?ów i ?róde? inspiracji do dzia?ania. O jego
warto?ci mo?e ?wiadczy? fakt, ?e rejestracja uczestników lubelskiej edycji zosta?a

zamkni?ta w nieca?e 3 godziny od jej otwarcia. Warto ?ledzi? profil LABiB na

portalu Facebook oraz stron? www.grupalabib.wixsite.com/bibliolab. aby nie

przeoczy? kolejnych edycji zjazdów BiblioLAB. By? mo?e kiedy? to kto? z nas,

zamojskich bibliotekarzy, poprowadzi w?asny stolik ekspercki i zainspiruje in

nych do dzia?ania.

Dominika Czubek, Ksi??nica Zamojska

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

Lataj?ca Biblioteka Pomys?ów

21 listopada 2018 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. ?opa

ci?skiego w Lublinie mia?o miejsce szkolenie w ramach projektu Lataj?ca Bi

blioteka Pomys?ów. To cykl spotka? warsztatowych adresowanych do biblioteka

rzy. Celem tego projektu by?o m.in. dostarczanie wiadomo?ci o trendach panuj?

cych w literaturze dzieci?cej i m?odzie?owej.

Projekt by? realizowany w 2018 roku w kilku miastach Polski przez wydaw
nictwo Dwie Siostry i Polsk? Sekcj? IBBY. Sk?ada? si? z wyk?adów, prelekcji
i warsztatów, które prowadzili znawcy literatury dla dzieci i m?odzie?y. W trakcie

spotkania bibliotekarze dowiedzieli si? o nowo?ciach dla najm?odszych czytelni

ków, poznali pomys?y na budowanie relacji mi?dzy dzie?mi i ksi??kami.

Pierwszy wyk?ad Jak czyta? fantastyk? dla m?odzie?y, czyli nie taki diabe?

straszny prowadzi?a Anna Maria Czemow -

prezes Polskiej Sekcji IBBY oraz

badaczka literatury dla dzieci i m?odzie?y. Na swoim koncie ma wiele artyku?ów

po?wi?conych literaturze dla dzieci i m?odzie?y, publikowanych w ró?nych cza-
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sopismach bran?owych polskich oraz zagranicznych. Mówi?a z pasj? i zaanga?o

waniem, o tym czym jest fantastyka i jak? rol? pe?ni w ?yciu m?odych ludzi.

Wspomina?a te? o tych starszych, ale ci?gle modnych oraz o tych nowszych po

zycjach fantastycznych. Zwróci?a nam uwag?, ?e literatura dzieci?ca to przede

wszystkim ?wiat fantasy, przywo?uj?c np. dobrze znan? i lubian? - Akademi?
Pana Kleksa Jana Brzechwy. Poza tym wymieni?a kilka wa?nych dla niej nazwisk

z tej dziedziny, takich jak Marcin Szczygielski, Andrzej Sapkowski, Suzanne

Collins, lR.R. Tolkien i inni.

Tematem kolejnego referatu by?a Edukacja artystyczna mimochodem - lite

ratura dzieci?ca wsparciem dla rozwoju estetycznego dzieci, a przedstawi?a go

Maria Todys, bibliotekarka dzieci?ca wspó?pracuj?ca z wydawnictwem Dwie

Siostry i Narodow? Galeri? Sztuki Zach?ta. Zaprezentowa?a kilka nowo?ci dla

m?odszych czytelników, zwróci?a uwag? na swoje ulubione tytu?y, a ka?dy
z obecnych móg? przyjrze? si? im z bliska. Znalaz?y si? tu takie ksi??ki jak: Ni?

Ariadny Jana Bajtlika, Mapownik Aleksandry i Daniela Mizieli?skich, Czarna

ksiq?ka Rity Kaczmarskiej. Prelegentka wspomnia?a równie? o serii Mysia Lucy
Cousins. To ksi??ki z ruchomymi elementami, które s?u?? nie tylko do czytania,
a najm?odsi mog? si? ?wietnie bawi? przy ich przegl?daniu.

Spotkanie zako?czy?a cz?onkini zarz?du Polskiej Sekcji IBBY - Dorota Li

pi?ska. Temat jej wyk?adu brzmia? Edukacja artystyczna' -

inspiracje literackie.

Przybli?y?a tytu?y, które warto wykorzystywa? w pracy bibliotecznej, pe?ne po

mys?ów, ?wicze? i informacji, które poprzez dzia?ania artystyczne zach?caj? m?o

dych czytelników do zabawy w sztuk?, rozwijaj? wyobra?ni? i kreatywno??. By?y
to m.in.: Ksiq?ka do zrobienia Aleksandry Cie?lak, Brzuchem do góry Urszuli

Palusi?skiej, Zróbmy sobie arcydzie?ko i Arcypalce Mariona Deuchars. Poda?a

praktyczne i sprawdzone pomys?y na zaj?cia w bibliotece dla dzieci.

Warsztaty przeznaczone by?y przede wszystkim dla bibliotekarzy pracuj ?cych
z dzie?mi i m?odzie??. Zapoznalismy si? z tytu?ami zarówno najnowszej literalury

fantastycznej, dzieci?cej i m?odzie?owej; jak i przy okazji przypomnieli sobie o

klasyce gatunku. Spotkanie z pewno?ci? zainspirowa?o s?uchaczy do wprowadze
nia nowopoznanych metod do pracy z czytelnikiem. Szkolenie by?o okazj? do

zdobycia nowych do?wiadcze? i nawi?zania kontaktów z innymi bibliotekarzami.

Karolina Fidler-Niemczuk, Ksi??nica Zamojska

---------.<> .... --------
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I ?I TO WARTO WIEDZIE?

Podsumowanie zamojskiego Roku Kulturalnego 2018

Corocznie, w grudniowy wieczór, w kolejn? rocznic? wpisu miasta na List?

?wiatowego Dziedzictwa UNESCO, w Zamo?ciu odbywa si? gala podsumowu

j?ca najwa?niejsze wydarzenia roku kulturalnego. Doceniaj?c zaanga?owanie
osób i instytucji w tworzenie nowej jako?ci zamojskiego ?ycia kulturalnego oraz

wspieranie inicjatyw artystycznych przyznawane s? wówczas honorowe tytu?y
i statuetki Ambasadora, Sponsora i Animatora Kultury.

W 2018 r., w?ród osób szczególnie wyró?nionych znalaz?a si? pani Cecylia

Witek, humanista, bibliotekarz, spo?ecznik, do 2005 r. pracuj?ca w Bibliotece Pe-
.

dagogicznej w Zamo?ciu, obecnie emerytka, zrzeszona w Stowarzyszeniu Zamoj
ski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Niestrudzenie skoncentrowana na propagowa

niu literatury i upowszechnianiu idei czytania ksi??ek. Od 2013 roku liderka Stu

dium Wiedzy o Literaturze; organizatorka wyk?adów o ksi??kach, twórczo?ci pi

sarzy, w tym literatów zwi?zanych z regionem. Promotorka aktywno?ci czytelni

czej, z której p?ynie wiele korzy?ci dla wszechstronnego rozwoju cz?owieka. Po

przez coraz to nowe inicjatywy, realizowane równie? w partnerstwie z innymi

podmiotami, skutecznie motywuje dzieci, m?odzie?, osoby doros?e i seniorów do

dba?o?ci o w?asny rozwój intelektualny poprzez czytanie. Zawsze obecna w ?yciu

zamojskiej biblioteki, wiemy czytelnik, sprzymierzeniec i przyjaciel.
Pani Cecylia Witek uhonorowana zosta?a przez Prezydenta Miasta tytu?em

Animator Kultury Zamo?cia. Rado?? z werdyktu Kapitu?y Konkursu dla nas by?a

tym wi?ksza, i? to Ksi??nica Zamojska wnioskowa?a o przyznanie tej presti?owej
statuetki. Traktujemy to jako podzi?kowanie dla pani Cecylii za konsekwentne,

skuteczne i przynosz?ce wymierne korzy?ci promowanie literatury ijej twórców

- pisarzy, poetów, t?umaczy i wydawców, a tak?e krzewienie kultury s?owa

i pi?kna j?zyka polskiego.

Halina Zieli?ska, Ksi??nica Zamojska

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

Odesz?y na emerytur?

Emerytura Pani Kazimiery Harasim

Dla wielu z nas od pocz?tku by?a Pani? Kasi?. Tylko dla ma?ego grona naj

bli?szych wspó?pracowników by?a Kasi?. Ten pozorny dystans w przypadku tej
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kobiety nabiera? zupe?nie innego znaczenia. Sprawia?, ?e trudno by?o by? oboj?t

nym wobec zasad którymi emanowa?a. Zawsze taka sama, u?o?ona, elegancka,

szykowna, perfekcyjna. Wobec kole?anek i kolegów mi?a, uprzejma, zawsze go

towa pomóc i doradzi?.

W sprawach pracowniczych bardzo dok?adna i wymagaj?ca. Jej dba?o??

o szczegó?y z pewno?ci? mia?a du?y wp?yw na decyzje podejmowane wspólnie
z dyrekcj?. Ten czas, 26 lat przepracowanych na stanowisku g?ównej ksi?gowej,
to lata ogromnego spi?cia wewn?trznego, stresu i przede wszystkim wielkiej od

powiedzialno?ci. Mimo tak d?ugiego sta?u pracy na ci?gle tym samym stanowi

sku, wszystkie obowi?zki do momentu odej?cia na emerytur? wykonywa?a z nie

zwyk?? staranno?ci?.
Praca Pani Kasi na rzecz Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej, a obec

nie Ksi??nicy Zamojskiej mia?a ogromny wp?yw na pozytywny wizerunek naszej

placówki w zamojskim?rodowisku i nie tylko. Jej zaanga?owanie w dzia?alno??

biblioteki znalaz?o odzwierciedlenie w nagrodach jakie otrzyma?a. Odznaczona

w 2008 roku dyplomem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro

dowego, a w 2011 odznak? honorow? "Zas?u?ony dla Województwa Lubel

skiego". Dla Pani Kasi z pewno?ci? najwi?ksz? nagrod? by?a ?wiadomo?? dobrze

funkcjonuj?cej instytucji, z uwzgl?dnieniem pozytywnie opisanego protoko?u po

kontrolnego.

Wi??, która przez kolejne lata stawa?a si? coraz trwalsza sprawi?a, ?e w lipcu
2018 roku trudno nam by?o rozsta? si? z t? nie zwyk?? kobiet?. Teraz, kiedy Pani

Kasia odwiedza nasz? bibliotek?, wszystko jakby dooko?a stawa?o si? takie nor

malne, takie nasze, kompletne. Biurko przy którym pracowa?a, w wyobra?ni na

szej ci?gle nale?y do Niej, jakby wysz?a tylko na chwil?. Ta chwila dla Kasi to

ogród, weranda i fotel, ale turystyczny. Teraz przyszed? czas na relaks i ?wi?to
wanie ka?dego dnia ju? w innym wymiarze. Aje?li pojawi si? refleksja to z pew

no?ci? nie jest to ch?? powtórnego zaj?cia miejsca przy biurku. Nadszed? natu

ralny moment zas?u?onego odpoczynku.

My jeszcze pracujemy. I mo?e z lekk? nutk? zazdro?ci, ?yczymy wszystkiego

dobrego na nowej drodze ?ycia Pani Kasiu!

Teresa Król, Ksi??nica Zamojska

Ewa Marmaj

Z dniem 27 grudnia 2018 r. zako?czy?a wieloletni etap zatrudnienia w Ksi??

nicy Zamojskiej, przechodz?c na emerytur?, nasza kole?anka - Ewa Marmaj.

Prac? zawodow? rozpocz??a w dniu 11 wrze?nia 1979 r. w Miejskim Zarz?
dzie Dróg i Mostów w Zamo?ciu. Nast?pnie krótko pracowa?a w Urz?dzie Miej
skim w Zamo?ciu, a pó?niej ponownie w Miejskim Zarz?dzie Dróg i Mostów.
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1 pa?dziernika 1980 r. podj?? prac? Vi Dziale Organizacyjno-Administracyj

nym i Kadr Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamo?ciu, czyli

obecnej Ksi??nicy Zamojskiej im. Stanis?awa Kostki Zamoyskiego. W Bibliotece

zatrudniona by?a na stanowiskach: referenta do spraw kancelaryjnych, a od

1 marca 1987 r. przej??a obowi?zki referenta do spraw kadrowych, które pe?ni?a
do ostatniego dnia pracy zawodowej. W okresie jej 38-letniej pracy Bibliotek?
kierowa?o czworo dyrektorów, placówka trzykrotnie zmienia?a swoj ? nazw? i raz

siedzib?,
Jakim pracownikiem by?a Pani Ewa? O nieobecnych mówi si? dobrze lub nie

mówi si? wcale. Ja uwa?am, ?e mówi? trzeba i to dobrze. Przepracowa?em z Ew?
w jednym Dziale ponad 36 lat, mieli?my ró?ne warunki pracy, te trudne w Syna

godze zamojskiej i te naprawd? dobre w nowym obiekcie. Bez wzgl?du na to, czy

by?o dobrze czy ?le, czy by?o ?atwo czy trudno, Ewa zawsze oddana by?a swojej

pracy, któr? wykonywa?a najlepiej jak potrafi?a. A potrafi?a, uwierz mi Drogi

Czytelniku. Zna?a prac? na swoim stanowisku, zna?a wszelkie akty prawne i prze

pisy dotycz?ce zakresu swoich obowi?zków, przecie? ponad trzydzie?ci lat pro

wadzi?a sprawy kadrowe Ksi??nicy. By?a ciep??, sympatyczn? i chyba przez

wszystkich lubian? osob?. Stara?a si? dobrym s?owem wesprze? innych pracow

ników prze?ywaj?cych trudniejszy okres w ?yciu osobistym i zawodowym. Po

trafi?a nawi?za? szybki i dobry kontakt z osobami nowo zatrudnionymi. Odczu

wamy brak naszej Kole?anki w zespole kadrowym Ksi??nicy Zamojskiej.

Jerzy Malicki, Ksi??nica Zamojska

Zas?u?ony czas odpoczynku - Iwona Proczka

Iwona Proczka Ksi??nicy Zamojskiej po?wi?ci?a 11 lat swojego ?ycia.
W 2007 r. rozpocz??a prac? w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym i Kadr

na stanowisku sekretarki. W grudniu 2012 r. otrzyma?a propozycj? pracy na pó?
etatu w Dziale Promocji i Upowszechniania Czytelnictwa, w którym pracowa?a
do czerwca 2015 r. Przez 2,5 roku ??czy?a prac? sekretarki z prac? w Dziale Pro

mocji, od lipca 2015 r. wróci?a na pe?ny etat do pracy w Sekretariacie.

By?a niezwykle obowi?zkowym i sumiennym pracownikiem, w sposób nale

?yty wykonywa?a zadania wyznaczone przez pracodawc?, swoje obowi?zki trak

towa?a bardzo powa?nie. By?a oddana pracy, ka?demu s?u?y?a pomoc? i dobrym
s?owem.

Czas pracy w Ksi??nicy Zamojskiej to czas, w którym bardzo aktywnie i z ogrom

nym zaanga?owaniem w??czy?a si? w ?ycie biblioteki, dok?ada?a stara?, aby in

stytucja by?a dobrze postrzegana w ?rodowisku. Rzetelnie wykonuj?c obowi?zki

wynikaj?ce z prowadzenia sekretariatu, zawsze znalaz?a czas i ch?tnie udziela?a

si? w ró?norodnych przedsi?wzi?ciach Ksi??nicy. W ramach pracy w Dziale Pro

mocji pomaga?a m.in. przy organizacji spotka? autorskich, Biesiad Literackich,
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Narodowego Czytania i wielu innych imprez kulturalnych. Od 2007 r. do chwili

obecnej uczestniczy w spotkaniach Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki. Jest autork?
wielu recenzji i publikacji. Jej artyku?y ukazywa?y si? w czasopismach: Zamojski
Kwartalnik Kulturalny, Skafander, Bibliotekarz Zamojski, La Rivista.

We wrze?niu 2012 r. zosta?a laureatk? konkursu Instytutu Ksi??ki na "najlep

sz? recenzj? miesi?ca". Nagrod? otrzyma?a za recenzj? ksi??ki Jedwab Alessan

dro Baricco.

W 2018 r. jako sekretarz redakcji przyczyni?a si? do wydania gazety jubileu

szowej - biblioTEKA Niepodleg?o?ci wydanej przez Ksi??nic? Zamojsk? im. Sta

nis?awa Kostki Zamoyskiego z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polsk?

niepodleg?o?ci.

Przenosz?c na grunt zawodowy potrzeb? niesienia pomocy innym zosta?a

wspó?organizatorem i koordynatorem Klubu Wolontariatu Ksi??nicy Zamojskiej.

Obj??a równie? opiek? grup? seniorów, z któr? raz w tygodniu prowadzi?a zaj?cia
z literatury i biblioterapii. B?d?c ju? emerytk? kontynuuje spotkania i prac? z

osobami starszymi.

Decyzj? o przej?ciu na emerytur? podj??a w pa?dzierniku 2018 r. ?roda,
31 pa?dziernika 2018 r. by? ostatnim dniem pracy w Ksi??nicy Zamojskiej, a ko

lejny dzie? by?ju? cudownym dniem zas?u?onego odpoczynku, dniem zas?u?onej

emerytury, dniem nios?cym nowe wyzwania i rozpoczynaj?cym nowy etap w ?y
ciu.

Iwonko, dzi?kujemy Ci za wszystkie lata pracy z Tob?, za to, ?e mogli?my
Ciebie pozna?. Niech zdrowie i rado?? zawsze u Ciebie go?ci. Spe?niaj marzenia

i delektuj si? ?yciem.

Dorota Usidus, Ksi??nica Zamojska

----------. <>. ?---------
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I [5] POMOCE METODYCZNE

Rocznice literackie 2020
- wybór-

755 rocz. UL - DANTE ALIGHIERI (maj lub czerwiec 1265-1321) - w?. poeta, filozof i

polityk
555 rocz. ur. - BIERNAT Z LUBLINA (Lubelczyk, Bemardus Lublinensis, Bemardus

Lublinius) (ok. 1465- ok. 1529)-pol. poeta, t?umacz, bajkopisarz
490 rocz. UL

- JAN KOCHANOWSKI (1530-1584), pol. poeta, t?umacz

475 rocz. ur. - SEBASTIAN FABIAN KLONOWIC, ?ac. Acemus (ok. 1545-1602), pol.

poeta, kompozytor, wyk?adowca w Akademii Zamojskiej
460 rocz. ur. - TOMASZ DREZNER (znany jako Dresner, Dresnerus Leopolitanus)

(1560-1616), prof. prawa w Akademii Zamojskiej, autor dzie? z zakresu prawa

polskiego, a tak?e wierszy
265 rocz. UL - STANIS?AW STASZIC (przed 6.11.1755-1826), pol. dzia?acz o?wiece

niowy, pisarz polityczny i publicysta, filozof i t?umacz, geograf i geolog

STYCZE?

2.01 100 rocz. ur. - ISAAC ASIMOV Uf. jako Isaak Judowicz Ozimo w (1920-1992),
ameL pisarz i prof. biochemii pochodzenia ros.-?yd.

4.01 60 rocz. ?mo - ALBERT CAMUS (1913-1960), franc. pisarz; 1957 -

Nagroda
Nobla

4.01 55 rocz. ?mo - T. S. (Thomas Stearns) ELIOT (1888-1965), ang. poeta, drama

turg i eseista; 1948 -

Nagroda Nobla

4.01 105 rocz. ur. - TYTUS KARPOWICZ (1915-2009), pol. pisarz dla dzieci i m?o

dzie?y
4.01 80 rocz. UL - GAO XINGJIAN (1940-), prozaik i dramaturg chi?. (od 1997 L

obywatel franc.); 2000 -

Nagroda Nobla

7.01 5 rocz. ?mo - TADEUSZ KONWICKI (1926-2015), pol. prozaik
8.01 5 rocz. ?mo - KRYSTYNA NEPOMUCKA (1920-2015), pisarka pol.; 3l.03 -

100 rocz. UL

130 rocz. UL
- KAREL CAPEK (1890-1938), pisarz czes,9.01

1l.01 105 rocz. ?mo - ZYGMUNT MI?KOWSKI, w?a?c. Teodor Tomasz Je? (1824-

1915), pisarz pol.
15.0 l 225 rocz. UL - ALEKSANDR GRIBOJEDOW (1795-1829), dramatopisarz ros.

16.01 5 rocz. ?mo - MIRIAM AKA VIA, pierwotnie Matylda Weinfeld (1927-2015),

pisarka izrael.

17.01 420 rocz. ur. -PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA (1600-1681), hiszp. poeta
i dramaturg

18.01 80 rocz. ?mo - KAZIMIERZ PRZERWA-TETMAJER (1865-1940), pol. poeta,

pisarz i dramaturg; 12.02 - 155 rocz. UL

2l.01 70 rocz. ?mo - GEORGE ORWELL, w?a?c. Eric Arthur Blair (1903-1950), pisarz
i publicysta ang.
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22.01 80 rocz. ur.
- TADEUSZ KWIATKOWSKI-CUGOW (1940-2008), poJ. poeta,

prozaik, eseista

115 rocz. ur. - KONSTANTY ILDEFONS GA?CZY?SKI (1905-1953), poeta pol.
90 rocz. ur.

- DEREK WALCOTT (1930-2017), karaibski poeta, dramaturg, pi
sarz i eseista; 1992 -

Nagroda Nobla

23.01

23.01

55 rocz. ?mo - WINSTON CHURCHILL (1874-1965), bryt. polityk, m?? stanu,

mówca, strateg, pisarz i historyk; 1953 -literacka Nagroda Nobla

24.01

10 rocz. ?mo - JEROME DAVID SALINGER (1919-2010), prozaik amer.27.01

29.01 300 rocz. ur.
- FRANCISZEK BOHOMOLEC (1720-1784), pol. komediopi

sarz, publicysta i poeta, jezuita
29.01

31.01

31.01

31.01

160 rocz. ur.
- ANTON CZECHOW (1860-1904), ros. dramatopisarz, prozaik

35 rocz. ?mo - JÓZEF MACKIEWICZ (1902-1985), pol. prozaik i publicysta
125 rocz. ur.

- STANIS?AW M?ODO?ENIEC (1895-1959), poeta pol.
85 rocz. ur.

- KENZABURO OE (1935-),jap. prozaik i eseista; 1994- Nagroda
Nobla

LUTY

3.02 285 rocz. ur.
- IGNACY KRASICKI (1735-1801), poJ. poeta, dramaturg i pu

blicysta, prymas

4.02

6.02

7.02

515 rocz. ur. - MIKO?AJ REJ (1505-1569), poJ. poeta i prozaik
25 rocz. ?m. - MIRA LOB E (1913-1995), austr. autorka utworów dla dzieci

10 rocz. ?mo - WILLIAM TENN, w?a?c. Phi lip Klass (1920-2010), pisarz amer.;

9.05 -100 rocz. ur.

80 rocz. ur. - JOHN MAXWELL COETZEE (1940-), pisarz po?udniowoafryk.,
obecnie obywatel Australii; 2003 -

Nagroda Nobla

9.02

10.02 15 rocz. ?mo - ARTHUR MILLER (1915-2005), dramaturg amer.; 17.10 - 105

rocz. ur.

10.02 130 rocz. ur. - BORIS PASTERNAK (1890-1960), pisarz ros.; 1958 -

Nagroda
Nobla

65 rocz. ur. -MO YAN (1955-), pisarz chi?.; 2012-NagrodaNobla
20 rocz. ?mo - HALINA AUDERSKA (1904-2000), pisarka poJ.

17.02

21.02

22.02

24.02

85 rocz. ur. - DANILO KlE> (1935-1989), pisarz serb.

135 rocz. ur. - JULIUSZ KADEN-BANDROWSKI (1885-1944), poJ. prozaik,

publicysta
24.02 135 rocz. ur.

- STANIS?AW IGNACY WITKIEWICZ, Witkacy (1885-1939),

poJ. pisarz, malarz, filozof, teoretyk sztuki

100 rocz. ur.
- LUCJAN WOLANOWSKI, w?a?c. Lucjan Kon (1920-2006), poJ.

pisarz, dziennikarz i podró?nik

26.02

I\IARZEC

2.03 40 rocz. ?mo - JAROS?AW IWASZKIEWICZ (1894-1980), pisarz poJ.
7.03 35 rocz. ?mo - ARKADY FIEDLER (1894-1985), pisarz i podró?nik

10.03 80 rocz. ?mo - MICHAI? BU?HAKOW (1891-1940), ros. pisarz
11.03 20 rocz. ?mo - KAZIMIERZ BRANDYS (1916-2000), poJ. pisarz
11.03 70 rocz. ?mo - HEINRICH MANN (1871-1950), pisarz niem.

12.03 10 rocz. ?mo -MIGUEL DELIBES (1920-2010), pisarzhiszp.; 17.10-100 rocz. ur.
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13.03 45 rocz. ?mo - IVO ANDRI? (1892-1975), jugos?. powie?ciopisarz, nowelista i

poeta; 1961 -

Nagroda Nobla

13.03 120 rocz. ur. - JORGOS SEFERIS (1900-1971), gr. poeta i eseista; 1963 - Na

grodaNobla
15.03 190 rocz. ur. -PAUL HEYSE (1830-1914), pisarz niem.; 1910 -Nagroda Nobla

16.03 90 rocz. ur.
- KRZYSZTOF K?KOLEWSKI (1930-2015), pol. publicysta, autor

scenariuszy, opowiada? i powie?ci; 24.05 - 5 rocz. ?mo

16.03 80 rocz. ?mo - SELMALAGERLOF (1858-1940), pisarkaszw.; 1909-Nagroda
Nobla

16.03

24.03

25.03

26.03

50 rocz. ?mo - JERZY SZANIAWSKI (1886-1970), pol. dramaturg
115 rocz. ?mo - JULES VERNE (1828-1905), pisarz franc.

115 rocz. ur. - KAROL OLGIERD BORCHARDT (1905-1986), pol. pisarz
5 rocz. ?mo - TOMAS TRANSTROMER (1931-2015), szw. poeta, pisarz i t?u

macz; 2011- Nagroda Nobla

KWIECIE?
1.04 270 rocz. ur. - HUGO KO???TAJ (1750-1812), pol. polityk, pisarz, filozof

2.04 215 rocz. ur. -HANS CHRISTIAN ANDERSEN (1805-1875), du?. pisarz i po

eta, bajkopisarz; 4.08 - 145 rocz. ?mo

180 rocz. ur. - EMILE ZOLA (1840-1902), pisarz franc.2.04

3.04

5.04

105 rocz. ?mo - ICCHOK LEJB PEREC (1851 lub 1852-1915), pisarz pol. i ?yd.
15 rocz. ?mo - SAUL BELLOW (1915-2005), pisarz amer.; 1976 -

Nagroda No-

bla; 10.06 - 105 rocz. ur.

7.04 250 rocz. ur. - WILLIAM WORDSWORTH (1770-1850), poeta ang.; 23.04-

170 rocz. ?mo

10.04 100 rocz. ur. - MACIEJ S?OMCZY?SKI (1920-1998), pol. pisarz, t?umacz

12.04 100 rocz. ur.
- ANNA KAMIE?SKA (1920-1986), pol. poetka, pisarka, autorka

ksi??ek dla dzieci i m?odzie?y
325 rocz. ?mo - JEAN DE LA FONTAINE (1621-1695), poeta franc., bajkopisarz
5 rocz. ?mo -UONTER GRASS (1927-), pisarz niem.; 1999 -

Nagroda Nobla

80 rocz. ur.
- JEAN-MARIE GUSTAVE LE CLEZIO (1940-), pisarz franc.,

2008 -

Nagroda Nobla

13.04

13.04

13.04

90 rocz. ?mo - W?ADIMIR MAJAKOWSKI (1893-1930), ros. poeta, dramaturg
40 rocz. ?mo - JEAN-PAUL SARTRE (1905-1980), franc. pisarz, dramaturg

14.04

15.04

15.04

17.04

17.04

20.04

20.04

21.04

24.04

25.04

25.04

26.04

95 rocz. ur. - SAT-OKH, w?a?c. Stanis?aw Sup?atowicz (1925-2003), pisarz pol.
135 rocz. ur.

- KAREN BLIXEN (1885-1962), pisarka du?.

125 rocz. ur.
- TADEUSZ BOCHE?SKI (1895-1962), pol. poeta, pisarz i eseista

110 rocz. ur. - JAN DOBRACZY?SKI (1910-1994), pisarz pol.
75 rocz. ?mo - WAC?AW SIEROSZEWSKI (1858-1945), pisarz pol.
110 rocz. ?mo -MARK TWAIN (1835-1910), pisarz amer.; 30.11-185 rocz. ur.

40 rocz. ?m. - ALEJO CARPENTIER (1904-1980), pisarz kuba?ski

10 rocz. ?mo - ALAN SILLITOE (1928-2010), prozaik ang.

425 rocz. ?mo - TORQUATO TASSO (1544-1595), poeta w?.

110 rocz. ?mo - BJ0RNSTJERNE BJ0RNSON (1832-1910), pisarz norw.; 1903

-

Nagroda Nobla

26.04 25 rocz. ?mo - HANNA O?OGOWSKA (1904-1995), pol. pisarka, poetka i t?u

maczka, autorka utworów dla m?odzie?y
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85 rocz. ur. - MAGDA LEJA (1935-2006), pol. pisarka, autorka utworów dla dzieci

135 rocz. ur.
- EGON ER WIN KISCH (I 885-1948), czes. pisarz pisz?cy w j?z. niem.

27.04

29.04

MAJ

1.05 120 rocz. ur. -ALEKSANDER WAT, w?a?c. Aleksander Chwat (1900-1967),

pol. poeta i prozaik
7.05 35 rocz. ?mo - ADAM BARDAJ (1918-1985), pisarz pol., autor utworów dla

dzieci i m?odzie?y
140 rocz. ?mo - GUSTAW FLAUBERT (1821-1880), pisarz franc.8.05

9.05

9.05

85 rocz. ur. - HALINA PO?WIATOWSKA (1935-1967), poetka pol.
215 rocz. ?mo - FRIEDRICH SCHILLER (1759-1805), niem. poeta, dramaturg
30 rocz. ?mo - WIENIEDIKT JEROFIEJEW (1938-1990), ros. pisarz, dramaturg
125 rocz. ur.

- JAN P ARANDOWSKI (1895-1978), pisarz pol.

11.05

11.05

12.05

14.05

50 rocz. ?mo - NELL Y SACHS (1891-1970), poetka niem.; 1966 -

Nagroda Nobla

90 rocz. ?mo - W?ADYS?AW ORKAN, w?a?c. Franciszek Ksawery Smaciarz

(1875-1930), pisarz pol.; 27.11 - 145 rocz. ur.

15.05 130 rocz. ur.
- FERDYNAND GOETEL (1890-1960), pol. pisarz, publicysta;

24.11 - 60 rocz. ?mo

16.05 20 rocz. ?mo - ANDRZEJ SZCZYPIORSKI (1928-2000), pisarz pol.
16.05 100 rocz. ur. - LEOPOLD TYRMAND (1920-1985), pol. pisarz i publicysta;

19.03 - 35 rocz. ?mo

17.05

18.05

19.05

19.05

150 rocz. ur. -LUCJAN RYDEL (1870-1918), pol. poeta i dramatopisarz
110 rocz. ?mo - ELIZA ORZESZKOWA (1841-1910), pisarka pol.
55 rocz. ?mo - MARlA D?BROWSKA (1889-1965), pisarka pol.
540 rocz. ?mo - JAN D?UGOSZ, ?ac. Ioannes Dlugossius, Longinus (1415-

1480), pol. historyk, kronikarz, duchowny; l.l2 - 605 rocz. ur.

20.05 80 rocz. ?mo - VERNER VON HEIDENSTAM (1859-1940), szw. prozaik i po

eta; 1916 -

Nagroda Nobla

20 rocz. ?mo - KRZYSZTOF BORU? (1923-2000), pisarz pol.
135 rocz. ?mo - VICTOR HUGO (1802-1885), pisarz franc.

22.05

22.05

24.05 80 rocz. UT. - IOSW BRODSKI (1940-1996), ros.-amer. poeta i eseista; 1987-

Nagroda Nobla

24.05 115 rocz. ur. - MICHAI? SZO?OCHOW (1905-1984), pisarz ros.; 1965 - Na

grodaNobla
30.05 15 rocz. ?mo - TOMASZ PACY?SKI (1958-2005), pisarz pol.
30.05 60 rocz. ?mo - BORIS PASTERNAK (1890-1960), pisarz ros.; 10.02 - 130 rocz.

ur.; 1958 - Nagroda Nobla (nie przyj?ta)

CZERWIEC

1.06 105 rocz. Uf. - JAN TWARDOWSKI (1915-2006), pol. poeta, ksi?dz
1.06 10 rocz. ?mo - ANDRIEJ WOZNIESIENSKI (1933-2010), poeta ros.

2.06 180 rocz. Uf. - THOMAS HARDY (1840-1928), ang. pisarz i poeta
3.06 415 rocz. ?mo - JAN ZAMOYSKI (1542-1605), pol. szlachcic, magnat, hetman

i kanclerz wielki koronny, humanista-mecenas, filolog i mówca

6.06 320 rocz. ?mo - WESPAZJAN KOCHOWSKI (1633-1700), pol. poeta i historyk
6.06 145 rocz. UT. - THOMAS MANN (1875-1955), pisarz niem.; 1929 -

Nagroda

Nobla; 12.08 - 65 rocz. ?mo
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7.06 40 rocz. ?mo - HENRY MILLER (1891-1980), pisarz amer.

9.06 150 rocz. ?mo - CHARLES DICKENS (1812-1870), pisarz bryt.
13.06 155 rocz. ur. - WILLIAM BUTLER YEATS (1865-1939), irl. poeta, dramaturg

i filozof; 1923 -

Nagroda Nobla

13.06 70 rocz. ?mo - KSAWERY PRUSZY?SKI (1907-1950), pol. pisarz, publicysta
14.06 90 rocz. ur. - W?ODZIMIERZ ODOJEWSKI (1930-2016), pisarz pol.
14.06 25 rocz. ?mo - ROGER ZELAZNY (1937-1995), pisarz amer.

18.06 10 rocz. ?mo - JOSE SARAMAGO (1922-2010), pisarz portug., 1998 - Nagroda
Nobla

.

20.06 25 rocz. ?mo - EMIL CIORAN (1911-1995), pisarz rum.

21.06 115 rocz. ur. - JEAN-PAUL SARTRE (1905-1980), franc. pisarz, filozof; 1964
-

Nagroda Nobla

28.06 120 rocz. ur. - LEON KRUCZKOWSKI (1900-1962), pol. pisarz, publicysta
28.06 20 rocz. ?mo - ks. JÓZEF TISCHNER (1931-2000), pol. pisarz, filozof

29.06 90 rocz. ?mo - mLIAN EJSMOND (1892-1930), pol. pisarz, poeta, bajkopisarz
29.06 90 rocz. ur. - S?AWOMIR MRO?EK (1930-2013), pol. dramatopisarz i prozaik
29.06 120 rocz. ur. - ANTOINE DE SAINT-EXUPERY (1900-1944), pisarz franc.

30.06 40 rocz. ?mo - HALINA SNOPKIEWICZ (1934-1980), pol. pisarka, t?umaczka,
autorka powie?ci dla m?odzie?y

LIPIEC

3.07 5 rocz. ?mo - KRYSTYNA SIESICKA (1928-2015), pol. pisarka, autorka utwo

rów dla m?odzie?y
20 rocz. ?mo - GUSTAW HERLING-GRUDZI?SKI (1919-2000), pisarz pol.
15 rocz. ?m.-CLAUDE SIMON (1913-2005), pisarz franc.; 1985-NagrodaNobla
90 rocz. ?mo - ARTHUR CONAN DOYLE (1859-1930), pisarz ang.

4.07

6.07

7.07

9.07 75 rocz. ?mo - MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA (1891-1945),

pol. poetka i dramatopisarka
10.07 95 rocz. ur.

- EDMUND NIZIURSKI (1925-2013), pol. pisarz, twórca literatury
dla m?odzie?y

16.07 35 rocz. ?m.-HEINRlCHBOLL (1917-1985), pisarz niem.; 1972-NagrodaNobla
18.07 40 rocz. ?mo - HANNA JANUSZEWSKA (1905-1980), pol. pisarka, poetka,

t?umaczka, autorka utworów dla dzieci; 20.04 - 115 rocz. ur

19.07 70 rocz. ?mo - JAN ANTONI GRABOWSKI (1882-1950), pol. pisarz, twórca

ksi??ek dla dzieci i m?odzie?y
75 rocz. ?mo - PAUL V ALERY (1871-1945), franc. poeta, eseista20.07

24.07

25.07

125 rocz. ur. -ROBERT GRA VES (1895-1985), pisarz bryt.; 7.12 -35 rocz. ?mo

115 rocz. ur. - ELIAS CANETTI (1905-1994), austr. pisarz poch. ?yd., poeta,

dramaturg, t?umacz; 1981 -

Nagroda Nobla

25.07

27.07

29.07

40 rocz. ?mo - W?ODZIMIERZ WYSOCKI (1938-1980), ros. poeta, pie?niarz
185 rocz. ur. -GIOSuE CARDUCCI(l835-1907), poeta w?.; 1906-NagrodaNobla
120 rocz. ur.

- EYVIND JOHNSON (1900-1976), pisarz szw., 1974 -

Nagroda
Nobla

30.07 75 rocz. ur.-PATRICKMODIANO (1945-), pisarz franc.; 2014-NagrodaNobla

SIERPIE?

5.08 170 rocz. ur. - GUY DE MAUPASSANT (1850-1893), pisarz franc.
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10.08 125 rocz. ur. - MICHAI? ZOSZCZENKO (1895-1958), pisarz ros.

17.08 110 rocz. ur. - JADWIGA ?YLI?SKA (1910-2009), pol. pisarka, autorka po-

wie?ci dla m?odzie?y
.

18.08 170 rocz. ?mo -HONORE DE BALZAC (1799-1850), pisarz franc.

19.08 50 rocz. ?mo - PAWE? JASIENICA, w?a?c. Leon Lech Beynar (1909-1970),

pol. historyk, pisarz historyczny, eseista i publicysta
22.08 100 rocz. ur. - RAY BRADBURY (1920-2012), pisarz amer.

23.08 25 rocz. ?mo - ADAM WI?NIEWSKI-SNERG (1937-1995), pisarz pol.
26.08 140 rocz. ur.

- GUILLAUME APOLLINAIRE, w?a?c. Wilhelm Apolinary Ko

strowicki (1880-1918), poeta franc.

26.08 20 rocz. ?mo - WOJCIECH ?UKROWSKI (1916-2000), pisarz pol.
28.08 25 rocz. ?mo - MICHAEL ENDE (1929-1995), pisarz niem., autor utworów dla

dzieci

WRZESIE?

1.09 50 rocz. ?mo - FRAN(:OIS MAURIAC (1885-1970), pisarz franc.; 1952 - Na

grodaNobla
8.09 100 rocz. ur. - LES?AW M. BARTELSKI (1920-2006), prozaik pol.
8.09 190 rocz. ur.

- FREDERIC MISTRAL (1830-1914), poeta franc.; 1904 - Na

groda Nobla

50 rocz. ?mo -JAN IZYDOR SZTAUDYNGER (1904-1970), pol. poeta, fraszkopis
360 rocz. ur. -DANIEL DEFOE, w?a?c. D. Foe, (166Q-1731), pisarz ang.

12.09

13.09

15.09

17.09

19.09

19.09

130 rocz. ur.
- AGATHA CHRISTIE (1890-1976), pisarka ang.

85 rocz. ur.
- KEN KESEY (1935-2001), pisarz amer.

35 rocz. ?mo - ITALO CALVINO (1923-1985), prozaik w?.

120 rocz. ur.
- W?ODZIMIERZ S?OBODNIK (1900-1991), pol. poeta, t?u

macz, autor ksi??ek dla m?odzie?y
20.09 45 rocz. ?mo - SAINT-JOHN PERSE, w?a?c. Marie-Rene-Alexis Leger (1887-

1975), franc. poeta i dyplomata; 1960 - Nagroda Nobla

21.09 175 rocz. ?mo - KLEMENTYNA HOFFMANOWA (1798-1845), pol. pisarka i

pedagog, autorka utworów dla dzieci

25.09 50 rocz. ?mo - ERICH MARIA REMARQUE, w?a?c. Erich Paul Remark (1898-

1970), pisarz niem.

27.09 85 rocz. ur.
- ANDRZEJ BRYCHT (1935-1998), pisarz pol.

PA?DZIERNIK

1.10 85 rocz. ur. - NIKOS CHADZINIKOLAU (1935-2009), pol. prozaik, poeta, t?u

macz pochodzenia gr.

no 125 rocz. ur. - SIERGIEJ JESIENIN (1895-1925), poeta ros.; 28.12 - 95 rocz.

?mo

4.10 270 rocz. ur. - FRANCISZEK DIONIZY KNIA?NIN (1750-1807), pol. poeta,

dramatopisarz i t?umacz

50 rocz. ?mo - JULIAN PRZYBO? (1901-1970), poeta pol.6.10

8.10

8.10

110 rocz. ?mo - MARIA KONOPNICKA (1842-1910), pol. poetka i nowelistka

100 rocz. ur.
- FRANK HERBERT (1920-1986), pisarz amer.

10.10 90 rocz. ur. - HAROLD PINTER (1930-2008), ang. dramaturg, pisarz; 2005 -

Nagroda Nobla
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11.10 135 rocz. Uf. -

FRAN<;:OIS MAURIAC (1885-1970), pisarz franc.; 1952 - Na-

grodaNobla
15.10 100 rocz. ur. - MARIO PUZO (1920-1999), amer. pisarz pach. w?.

15.10 120 rocz. ur. - JADWIGA CHAMIEC (1900-1995), pol. pisarka, autorka utwo

rów dla dzieci i m?odzie?y; 30.10 - 25 rocz. ?mo

65 rocz. ?mo -JOSE ORTEGA Y GASSET (1883-1955), hiszp. filozof i eseista

275 rocz. ?mo - JONATHAN SWIFT (1667-1745), pisarz ang. pach. irl.

18.10

19.10

21.10

22.10

22.10

90 rocz. ?mo - W?ODZIMIERZ PERZY?SKI (1877-1930), poL dramaturg, prozaik
25 rocz. ?mo -KINGSLEY AMIS (1922-1995), bryt, pisarz, poeta
150 rocz. Uf. - IWAN BUNIN (1870-1953), ros. poeta i nowelista; 1933 -Na

grodaNobla
26.10 130 rocz. ?mo - CARLO COLLODI, w?a?c. Carlo Lorenzini (1826-1890), w?.

pisarz, dziennikarz

29.10 10 rocz. ?mo -LUDWIK JERZY KERN (1920-2010), pol. pisarz, satyryk, autor

utworów dla dzieci; 29.12 - 100 rocz. Uf.

30.10 125 rocz. ur. - MARIA KUNCEWICZOWA (1895-1989), pisarka pol.
30.10 135 rocz. ur.

- EZRA POUND (1885-1972), amer. poeta i eseista

LISTOPAD

2'.11 70 rocz. ?m. - GEORGE BERNARD SHAW (1856-1950), irl. dramaturg i pro

zaik, krytyk, publicysta; 1925 - Nagroda Nobla

2.11 45 rocz. ?mo - PIER PAOLO PASQLINI (1922-1975), w?. pisarz, poeta
7.11 95 rocz. ur. - WILLIAM WHARTON, w?a?c. Albert William du Aime (1925-

2008), pisarz amer.

8.11 120 rocz. Uf. - MARGARET MITCHELL (1900-1949), pisarka arner.

10.11 155 rocz. ur.
- W?ADYS?AW UMI?SKI (1865-1954), pol. pisarz, autor ksi?-

?ek dla dzieci i m?odzie?y
13.11 170 rocz. ur. - ROBERT LOUIS STEVENSON (1850-1894), pisarz szkoc.

15.11 125 rocz. ur. -ANTONI S?ONIMSKI (1895-1976), pol. pisarz i felietonista

17.11 115 rocz. ur. - ADAM WA?YK, w?a?c. A. Wagman (1905-1982), pol. poeta,

prozaik
19.11 120 rocz. Uf. -ANNA SEGHERS, w?a?c, Netty Reiling-Radvanyi (1900-1983),

pisarka niem.

20.11 110 rocz. ?mo - LEW TO?STOJ (1828-1910), ros. prozaik i my?liciel
20.11 95 rocz. ?mo - STEFAN ?EROMSKI (1864-1925), pisarz pol.
22.11 80 rocz. ?mo - WAC?AW BERENT (1873-1940), pol. pisarz i t?umacz

22.11 5 rocz. ?mo - MONIKA SZWAJA (1949-2015), pisarka pol.
23.11 30 rocz. ?rn. - ROALD DAHL (1916-1990), pisarz bryt.
27.11 125 rocz. ?mo - ALEKSANDER DUMAS syn (1824-1895), franc. pisarz, dramaturg
28.11 140 rocz. ur.

- ALEKSANDR B?OK (1880-1921), ros. poeta, dramaturg
28.11 50 rocz. ?mo - JAN DRDA (1915-1970), pisarz czes.; 4.04 -105 rocz. ur.

30.11 120 rocz. ?mo - OSCAR WILDE (1854-1900), ang. poeta, prozaik pach. irl.

26.11 165 rocz. ?mo -ADAM MICKIEWICZ (1798-1855), poeta pol.

GRUDZIE?

2.12 40 rocz. ?mo - ROMAIN GARY, w?a?c, Roman Kacew (1914-1980), franc, pi
sarz pach. ?yd.
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4.12 145 rocz. ur.
- RAINER MARIA RlLKE (1875-1926), austr. poeta, pisarz

5.12 150 rocz. ?mo -ALEXANDRE DUMAS ojciec (1802-1870), pisarz franc.

5.12 95 rocz. ?mo - W?ADYS?AW REYMONT, w?a?c. Stanis?aw W?adys?aw Rej-
ment (1867-1925), pisarz pol.; 1924 -

Nagroda Nobla

6.12 75 rocz. ur.
- RAFA? WOJACZEK (1945-1971), poeta pol.

7.12 35 rocz. ?mo - ROBERT GRA VES (1895-1985), ang. poeta, prozaik
9.12 35 rocz. ?mo - IRENEUSZ IREDY?SKI (1939-1985), pol. prozaik, dramaturg,

poeta
10.12 75 rocz. ur.

- MAREK GRECHUTA (1945-2006), pol. poeta, piosenkarz, kom-

pozytor i malarz

11.12 210 rocz. ur. - ALFRED DE MUSSET (1810-1857), franc. poeta i pisarz
12.12 160 rocz. ur. - JAN KASPROWICZ (1860-1926), pol. dramaturg i poeta
12.12 105 rocz. ur. - JEREMI PRZYBORA (1915-2004), poeta pol.
14.12 30 rocz. ?mo - FRIEDRICH DURRENMATT (1921-1990), szwajc. dramaturg,

prozaik, eseista i teoretyk teatru

16.12 55 rocz. ?mo - WILLIAM SOMERSET MAUGHAM (1874-1965), bryt. pisarz,

dramaturg
21.12 645 rocz. ?mo - GIOV ANNI BOCCACCIO (1313-1375), pisarz w?.

27.12 60 rocz. ?mo - JANINA MORTKOWICZOWA (1875-1960), pol. pisarka i t?u

maczka utworów dla dzieci i m?odzie?y
30.12 155 rocz. ur. -RUDYARD KIPLING (1865-1936), pisarz ang.; 1907 -:-Nagroda

Nobla

31.12 115 rocz. ur. - TADEUSZ BREZA (1905-1970), pol. prozaik, eseista

Anna Kalniuk, Ksi??nica Zamojska

---------+<>+---------
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I cl ZESTAWIENIA BffiLIOGRAFICZNE

Jerzy Markiewicz (1928-2015)
bibliografia

Jerzy Markiewicz (1928-2015) - prawnik, historyk, pisarz (literatura faktu), publi
cysta. Urodzi? si? 2 marca 1928 r. w Bi?goraju. W latach 1934-1941 ucz?szcza? do Pu

blicznej Szko?y Powszechnej nr 2 w Bi?goraju, nast?pnie kontynuowa? nauk? na tajnych

kompletach, pod koniec drugiej wojny uczy? si? w gimnazjum i liceum w Bi?goraju oraz

Szczebrzeszynie. W czasie wojny uczy? si? równie? zawodu fotografa w zak?adzie fo

tograficznym M. Brodowskiej w Bi?goraju i w 1944 r. zda? egzamin czeladniczy. We

wrze?niu 1943 r. zosta? kurierem Komendy Bi?gorajskiego Obwodu Armii Krajowej
?o?nierzem pseudonimie "Junior". W lipcu 1944 r. bra? czynny udzia? w akcji "Burza".

W latach 1947-1951 studiowa? na Wydziale Prawa i Nauk Spo?ecznych Katolic

kiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie uzyska? stopie? magistra prawa. W latach

1950-1958 pracowa? na Wydziale Prawa UMCS w Lublinie. Wykonywa? zawód ad

wokata niemal 50 lat, na pocz?tku do 1958 r. w Lublinie, nast?pnie do 2001 r. w Bi?

goraju. W tym czasie nie zaniecha? pracy naukowej i publicystycznej. W 1968 r. otrzy
ma? stopie? naukowy doktora nauk prawnych, za? w 1981 roku stopie? doktora habi

litowanego. Po zako?czeniu dzia?alno?ci jako czynny adwokat, powróci? na KUL,
w 2001 r. zosta? powo?any na stanowisko profesora nadzwyczajnego i obj?? kierow

nictwo Katedry Historii Prawa S?dowego Polski na Tle Powszechnym na Wydziale

Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim.

Od 1968 r. by? cz?onkiem Okr?gowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich

w Lublinie, a po jej przekszta?ceniu w 1996 r. w Okr?gow? Komisj? ?cigania Zbrodni

Przeciwko Narodowi Polskiemu.

W 1968 r. wspó?organizowa? Towarzystwo Regionalne w Bi?goraju i w latach

1968-1988 pe?ni? funkcj? prezesa Zarz?du. By? cz?onkiem wielu towarzystw nauko

wych na Lubelszczy?nie.
Jest autorem prac naukowych z zakresu historii prawa, historii II wojny ?wiatowej,

szczególnie na Zamojszczy?nie i Lubelszczy?nie.
Zmar? 3 marca 2015 r., zosta? pochowany na cmentarzu na Majdanku w Lublinie.

Cz. I podmiotowa

Artyku?y
1. Procesy czarownic w Lublinie I Jerzy Markiewicz II Kultura i ?ycie. - 1953, nr

29, s. 2

2. Niedobre milczenie I Jerzy Markiewicz II Kamena. -1956, nr 5, s. 11-14

3. Hitlerowskie metody pacyfikacji i egzekucji w Zamojszczy?nie w latach okupacji

niemieckiej (1939-1944) I Jerzy Markiewicz II Zeszyty Majdanka. - T. 3 (1969),
s. 141-153
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4. Ruch oporu w Zamojszczy?nie w latach okupacji I Jerzy Markiewicz II W: Zamo??

i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze polskiej. - Zamo??, 1969. - S. 353-390

5. Bataliony Ch?opskie w walkach na Zamojszczy?nie I Jerzy Markiewicz II WTK.

- 1973, nr 11, s. 6-7

6. Walka i m?cze?stwo adwokatów Izby Lubelskiej w latach wojny i okupacji 1939-

1945 I Jerzy Markiewicz. -1974, nr 7, s. 100-115

To?. W: 90-lecie Izby Adwokackiej w Lublinie: szkice o dziejach adwokatury

lubelskiej I pod red. Piotra Sendeckiego. - Lublin, 2009. - S. 152-169

7. Wk?ad Batalionów Ch?opskich w walki na Zamojszczy?nie w latach okupacji nie

mieckiej I Jerzy Markiewicz II W: Bataliony Ch?opskie w walce o narodowe i

spo?eczne wyzwolenie I red. nauk. Kazimierz Przybysz.
- Warszawa, 1975. - S.

47-87

8. Halban - cz?owiek, dzie?o (1893-1960) I Jerzy Markiewicz II Informator UMCS.

- 1978, nr 1, s. 5

9. Najubileusz 400-lecia Zamo?cia I Jerzy Markiewicz II Palestra. - 1980, nr 7, s. 1-3

10. W obronie Zamojszczyzny I Jerzy Markiewicz II Tygodnik Zamojski. - 1982, nr

42, s. 8-12; nr 43, s. 6-9 ; nr 44/45, s. 5

11. Ch?opi a wojna I Jerzy Markiewicz II Tygodnik Zamojski. - 1983, nr 24, s. 8-11 ;

nr 26, s. 6-7,10-11 ; nr 27, s. 4-7,10; nr 28, s. 7-10

12. Ch?opi Zamojszczyzny wobec polityki okupanta I Jerzy Markiewicz II W: Ch?opi
w obronie Zamojszczyzny I pod red. Janusza Gmitruka, Zygmunta Ma?kow

skiego. - Warszawa, 1985. - S. 42-63

13. Szlak skrwawionej paproci I Jerzy Markiewicz, Janusz Kami?ski 11TIM. - 1987,

nr34,s.12-13 .

14. Osuchy I Jerzy Markiewicz II Tygodnik Zamojski. -1988, nr 24, s. 3

15. Bia?e plamy na Zamojszczy?nie I Jerzy Markiewicz; rozm. Jan Byra II Tygodnik

Zamojski. - 1988, nr 11, s. 1, 8-9 ; nr 12, s. 1,4
16. Nasz Wrzesie? I Jerzy Markiewicz II Tygodnik Zamojski. - 1989, nr 36, s. 6-9 ;

nr 37, s. 6-9 ; nr 38, s. 6-9 ; nr 39, s. 6-9 ; nr 40, s. 6?9 ; nr 41, s. 6-9 ; nr 42, s. 6-

9; nr 43, s. 6-9 ; nr 44, s. 6-9 ; nr 45, s. 7-9 ; nr 46, s. 7-9 ; nr 47, s. 7-9 ; nr 48, s.

7-9; nr 49, s. 8-9

17. Obóz karny w B?udku I Jerzy Markiewicz II Tygodnik Zamojski. - 1989, nr 16, s.

1,8-9; nr 17, s. 8-9; nr 18, s. 8-9;nr 19, s. 8-9; nr 23, s. 1,4

18. Ró?ni? si? pi?knie: prawnicy do senatu I Jerzy Markiewicz; oprac. Joanna Ko

nieczna II Prawo i ?ycie. - 1989, nr 19, s. 6

19. Zbrodnie nieznane I Jerzy Markiewicz II Tygodnik Zamojski. - 1989, nr 47, s. 1,

6; nr 48, s. 1,6; nr 49, s. 1,4; nr 50, s. 7-9

20. Bohaterowie I Jerzy Markiewicz II Przegl?d Kresowy. - 1990, nr 1, s. 7-10

21. Ja ?o?nierz Armii Krajowej I Jerzy Markiewicz II Przegl?d Kresowy. - 1990, nr 4,

s.7-l0

To?. Tanew. - 1992, nr 2, s. 2, 4

22. Kapral "Wacek" I Jerzy Markiewicz II Przegl?d Kresowy. -1990, nr 7, s. 7-10

To?. Tanew. - 1992, nr 3, s. 1,3 ; nr 4, s. 3

23. Matka "Woyny" I Jerzy Markiewicz II Przegl?d Kresowy. - 1990, nr 3, s. 7-9
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24. Pseudonim "Azja" I Jerzy Markiewicz II Przegl?d Kresowy. -1990, nr 2, s. 7-10

25. S?owo harcerza I Jerzy Markiewicz II Przegl?d Kresowy. - 1990, nr 6, s. 7-10

26. S?owo ubeka I Jerzy Markiewicz II Przegl?d Kresowy. -1990, nr 5, s. 7-10

27. Lubelskie Dni Pami?ci I Jerzy Markiewicz II Tygodnik Zamojski. - 1991, nr 1, s.

7-9

28. Bohaterowie I Jerzy Markiewicz IITanew. - 1992, nr 10, s. 1-2 ; nr 11/12, s. 4-5

29. Niez?omni I Jerzy Markiewicz II Tanew. -1992, nr 13, s. 4-5

30. ?o?nierze S?u?by Zwyci?stwa Polski, Zwi?zku Walki Zbrojnej Armii Krajowej z

Bi?goraja, polegli i zamordowani w okresie okupacji niemieckiej I Jerzy Markie

wicz II Tanew. - 1992, nr 14, s. 4-5

31. ?o?nierzom wolno?ci I Jerzy Markiewicz II Tygodnik Zamojski. -1992, nr 41, s. 9

32. Pod Osuchami : w 50. rocznic? bitwy I Jerzy Markiewicz II Tygodnik Zamojski.
-

1994, nr 25, s. 1,6
33. A mo?e "Dzieje Józefowa"? I Jerzy Markiewicz II W: Z historii pa?stwa, prawa,

miast i Polonii: prace ofiarowane profesorowi ?wikowi w czterdziestolecie pracy

twórczej. - Rzeszów, 1998. - S. 369-378

34. Szarajówka (18 maj 1943 r.) : najokrutniejsza pacyfikacja I Jerzy Markiewicz II

Goniec ?ukowej. - 2003, nr 35, s. 2-4

35. Powstanie Zamojskie 1942-1943 : (próba oceny i analizy) I Jerzy Markiewicz II

Prawo. Administracja. Ko?ció?. - 2004, nr 1/2, s. 239-267

36. ?o?nierze Polskiego Pa?stwa podziemnego. Osuchy 25 czerwca 1944 r. I Jerzy
Markiewicz II Zeszyt Osuchowski. - 2004, nr 2, s. 7-10

37. Pami?? I Jerzy Markiewicz II Aspekty.
- Nr 3 (2006), s. 65-69

38. Powiatowa Delegatura Rz?du Rzeczypospolitej Polskiej w Bi?goraju 29 VII 1944
- 8 VIII 1944 r. : (próba zarysu i analizy) I Jerzy Markiewicz II Nad Tanwi? i

?ad?. Przyczynki do historii kultury Ziemi Bi?gorajskiej. - T. 1 (2006), s. 31-49

39. Przest?pstwa przeciwko rodzinie w Kodeksie Kar G?ównych i Poprawczych z

1847 r. I Jerzy Markiewicz II Roczniki Wydzia?u Nauk Prawnych i Ekonomicz

nych KUL. Prawo. - T. 2 (2006), s. 91-114

40. Przest?pstwa przeciwko rodzinie w Kodeksie Karz?cym Królestwa Polskiego z

1818 r. I Jerzy Markiewicz II W: rus et Fides I red. Tadeusz Guz, Ma?gorzata Ku?.

- Lublin, 2006. - S. 85-94

41. Zbrodnia wojenna na Rapach I Jerzy Markiewicz II Zeszyt Osuchowski. - 2006,
nr 4, s. 3-4

42. Bi?goraj anie - ?o?nierze kampanii wrze?niowej 1939 roku I Jerzy Markiewicz II

Nad Tanwi? i ?ad?. Przyczynki do historii kultury Ziemi Bi?gorajskiej. - T. 2

(2007), s. 25-29

43. Ponownie w Powiatowej Delegaturze Rz?du Rzeczypospolitej Polskiej w Bi?go

raju I Jerzy Markiewicz II Nad Tanwi? i ?ad?. Przyczynki do historii kultury Ziemi

Bi?gorajskiej. - T. 2 (2007), s. 49-50

44. Bry?owie I Jerzy Markiewicz II Aspekty.
- Nr 4 (2007), s. 33-36

45. Osuchy - zachowane w pami?ci I Jerzy Markiewicz [i in.] IITanew. - 2007, nr 3,
s.22-23
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46. Przest?pstwa przeciwko rodzinie w Kodeksie Karz?cym Królestwa Polskiego z

1818 r. i Kodeksie Kar G?ównych i Poprawczych z 1847 r. I Jerzy Markiewicz II

Teka Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk. Oddzia?a w Lublinie. - T. 1

(2008), s. 112-130

47. Regulacja hipoteczna wed?ug prawa z 1825 roku w po?udniowej Lubelszczy?nie
do czasu wprowadzenia ukazów uw?aszczeniowych (1825-1866) I Jerzy Markie

wicz II W: W kr?gu historii i wspó?czesno?ci polskiego prawa: ksi?ga jubileu
szowa dedykowana profesorowi Arturowi Korobowiczowi I pod red. Wojciecha

Witkowskiego. - Lublin, 2008. - S. 188-204

48. Ro?nówka i jej mieszka?cy I Jerzy Markiewicz II Nad Tanwi? i ?ad?. Przyczynki
do historii kultury Ziemi Bi?gorajskiej. - T. 3 (2008), s. 30-36

49. Prawna ochrona rodziny w Królestwie Polskim (1815-1915) I Jerzy Markiewicz

II W: Gaudium in litteris : Ksi?ga Jubileuszowa ku czci ksi?dza Arcybiskupa Pro

fesora Stanis?awa Wielgusa I red. Stanis?aw Janeczek, Wanda Bajor, Micha? M.

Macio?ek. - Lublin, 2009. - S. 1057-1067

50. Rejon 3 Krzeszów Obwodu Bi?gorajskiego Zwi?zku Walki Zbrojnej - Armii Kra

jowej 1939-1944 (organizacja, personalia, polityka) I Jerzy Markiewicz II Nad

Tanwi? i ?ad?. Przyczynki do historii kultury Ziemi Bi?gorajskiej. - T. 4 (2009),
s.28-36

51. Straty osobowe (niepe?ne) miasta Bi?goraja w czasie II wojny ?wiatowej (1 IX

1939-8 V 1945) I Jerzy Markiewicz II Nad Tanwi? i ?ad?. Przyczynki do historii

kultury Ziemi Bi?gorajskiej. - T. 4 (2009), s. 77-88

52. Kszta?towanie si? polskiego systemu prawa s?dowego i jego twórcy w okresie

mi?dzywojennym 1919-1939 : (wybrane zagadnienia) I Jerzy Markiewicz II Teka

Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk. Oddzia? w Lublinie. - T. 3 (2010),
s. 113-122

53. Nadzwyczajna akcja pacyfikacyjna (Akcja "AB") na Zamojszczy?nie w relacji

wi??nia Franciszka Mroczka I Jerzy Markiewicz II Nad Tanwi? i ?ad?. Przyczynki
do historii kultury Ziemi Bi?gotajskiej. - T. 5 (2010), s. 27-29

54. Podziemne struktury pa?stwa polskiego i ich bezpiecze?stwo mi?dzynarodowe w

latach 1939-1945 I Jerzy Markiewicz II W: Bezpiecze?stwo Polski: historia i

wspó?czesno?? I red. Tadeusz Guz. - Lublin, 2010. - S. 75-103

55. Walka o hipotek? ijej tre?ci w trakcie realizacji prawa o przywilejach i hipotekach
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1i5J NASZE RECENZJE

Opowiadania bizarne

Olga Tokarczuk w maju 2018 r. odebra?a w Londynie jedn? z najwa?niejszych
nagród literackich na ?wiecie - The Man Booker International Prize. W pa?dzier
niku natomiast znalaz?a si? w finale ameryka?skiej National Book Award. Mi?

d.zynarodowe uznanie sprawi?o, ?e publikacj? wielu jej utworów zainteresowa?y
SI? ?wiatowe wydawnictwa, a Ksi?gi Jakubowe wkrótce - zgodnie z zapowie
dziami autorki -

maj? ukaza? si? po arabsku. Spod jej pióra wysz?y liczne opo
wiadania i powie?ci m.in.: Podró? ludzi Ksi?gi, Prawiek i inne czasy, Dom dzienny,
dom nocny, Bieguni. W kwietniu nak?adem Wydawnictwa Literackiego ukaza?y
si? Opowiadania bizarne. Jest to zbiór pisany w ostatnich latach, o ?yciu w zgo
dzie z natur? i o rozwijaj?cej si? w szalonym tempie technologii, która w krótkim

czasie mo?e zmieni? oblicze naszej cywilizacji. S?owo bizarre z j?zyka francu

skiego oznacza: dziwny, ?mieszny, nie zwyk?y i takie te? s? Opowiadania bizarne.

Zawieraj? one dziesi?? opowie?ci fantastycznych, mocno jednak powi?zanych
z rzeczywisto?ci?. Opowiadania o mo?liwo?ciach wspó?czesnej medycyny, o nie

samowitych zbiegach okoliczno?ci, o samotno?ci i wyobcowaniu w spo?ecze?
stwie. Autorka zderza ze sob? kilka zupe?nie odmiennych ?wiatów, w których
rozwa?ania o naturze ludzkiej mieszaj? si? z religi?, za? codzienno?? ze snami.

To udowodnienie tego, jak rzeczywisto?? przerasta nasze mo?liwo?ci poznawcze.
Opowiadanie Pasa?er otwieraj?ce zbiór, mówi o cz?owieku, którego w dzie

ci?stwie ka?dej nocy nawiedza? nieopisany strach, a w doros?ym ?yciu u?wiada
mia on sobie, ?e: Cz?owiek, którego widzisz, nie dlatego istnieje, ?e go widzisz,
ale dlatego, ?e to on na ciebie patrzy.

Zielone Dzieci, czyli Opis dziwnych zdarze? na Wo?yniu sporz?dzony przez me

dykajego Królewskiej Mo?ci Jana Kazimierza, Williama Davissona. Narratorem

jest lekarz Szkot, którego zadaniem jest dbanie o zdrowie polskiego króla, w cza

sie wyprawy do Lwowa, aby odda? kraj pod opiek? Matki Bo?ej. Relacjonuje on

prze?ycia z podró?y na pó?nocy Europy. Próbuje przy okazji rozwik?a? zagadk?
trtjemniczych dzieci, które posiadaj? w swych organizmach domieszk? czego? ro

?linnego. Zdumienie badacza dotyczy?o plica polonica
- ko?tuna, pe?nego z?ych

oraz dobrych mocy. Dziewczynka i ch?opiec posiadaj? zarówno cechy ro?linne -

zielona skóra, ale równie? zwierz?ce, np. warcz?. Zrodzone gdzie? na niedost?p
nych moczarach, s? nie tylko naukow? ciekawostk?, ale przede wszystkim niena

zwanym zagro?eniem.

Przetwory to s?oiki pani Zofii, która pod koniec ?ycia, chc?c zabezpieczy?
doros?ego syna zostawia mu weki nie tylko pe?ne smalcu i fasolki po breto?sku,
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ale wype?nione tak?e g?bk? w sosie pomidorowym oraz innymi podobnymi spe

cja?ami. Trudno przy tym rozstrzygn?? czy mowa tu o zem?cie, czy o zbiegu oko

liczno?ci.

Szwy opowiadaj? równie? o starszym cz?owieku, który "bole?nie" odczuwa

zagubienie w coraz szybciej zmieniaj?cej si? rzeczywisto?ci. W ko?cu sam nie

wie, czy nie ulega zaburzeniom psychicznym. Zaczyna si? od szwów na skarpet
kach, nast?pnie d?ugopisy wype?nia br?zowy tusz, a znaczki pocztowe s? okr?g?e.

W opowiadaniu Wizyta autorka roztacza wizje spo?ecze?stwa ?yj?cego wspól
nie z androidami. Ludzie dziel? codzienne obowi?zki i role spo?eczne z egonami,
czyli z przedstawicielami sztucznej inteligencji. Przy tym za nietakt towarzyski
uwa?a si? wyja?nianie, kto jest rzeczywistym cz?owiekiem.

Prawdziwa historia to opowie?? o niesamowitym zbiegu okoliczno?ci, któ

rego skutki prowadz? do tragedii. Do absurdalnej sytuacji dochodzi w holender

skim metrze, kiedy z niewyja?nionych przyczyn upada na posadzk? kobieta, a na

ratunek przychodzi jej tylko jeden cz?owiek - profesor, który przyby? do Holandii

na konferencj? naukow?. Profesor podczas udzielania pomocy, pobrudzi? si?
krwi? i zosta? okradziony z dokumentów oraz pieni?dzy, sam pos?dzony zosta?

ostatecznie za sprawc? zdarzenia i musia? ucieka? z miejsca wypadku. Ca?a hi

storia nie prowadzi jednak do happy endu, a co najstraszniejsze, mo?e wydarzy?

si? wsz?dzie i ka?demu.

Kolejne opowiadanie to Serce, które przedstawia perypetie pana M., pacjenta
po przeszczepie. Cz?owiek ten, aby dowiedzie? si?, kto zosta? jego dawc? wyru

sza z ?on? w podró? do Chin.

Transfugium to o?rodek, który oferuje bogatym ludziom przemian? w inny

byt, równie? zwierz?cy. Wspomniany proces czeka siostr? kobiety, któr? nawie

dzaj? moralne dylematy.
Góra Wszystkich ?wi?tych opowiada o tajemniczych badaniach naukowych,

nad grup? nastolatków. Badania przeprowadza Polka, która przybywa do Szwaj
carii i zostaje umieszczona w miejscowym klasztorze. Mieszkaj? tam starsze za

konnice, które codziennie powtarzaj? te same rytua?y i czynno?ci. Kobiety zaczy

naj? dzie? od porannej kawy ze ?mietank?, starannie przy tym oddzielaj? od sie

bie elementy pojemniczka: plastik, papier i aluminium. Narratorka odkrywa rów

nie? klasztorn? tajemnic?, dotycz?c? umieszczonych tam i zostaj?cych pod tro

skliw? opiek? sióstr, relikwii. Podobnie w badaniach nad m?odzie?? wyja?nia ta

jemnicze pochodzenie tej grupy.

Kalendarz ludzkich ?wi?t pokazuje w sposób szokuj?cy odwieczn? t?sknot?
ludzko?ci za nie?miertelno?ci?. Opowiada o postaci, która przez coroczn? ?mier?

i zmartwychwstanie ratuje ?wiat. Opowiadanie dotyczy podstawowych warto?ci:

dobra, z?a i okrucie?stwa oraz granic ?ycia i ?mierci.

Opowiadania bizarne, mimo ?e maj? form? fantastyczn?, s? mocno zakorze

nione w rzeczywisto?ci. Mówi? o wyzwaniach cywilizacji, którym musi sprosta?
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wspó?czesny cz?owiek, coraz bardziej samotny i zagubiony w szybko zmieniaj?
cych si? realiach ?ycia. Opowiadania poruszaj? odwieczn? potrzeb? poszukiwa
nia szcz??cia i nie?miertelno?ci. Jednocze?nie ukazuj?, krucho?? ludzkiego bytu
i zagro?enie wykluczeniem spo?ecznym. Wiele nowych zjawisk dzieje si? poza
nami i trudno mie? na nie jaki? wp?yw, trzeba za wszelk? cen? stara? si? utrzyma?
kontrol? chocia? nad w?asn? codzienno?ci?. Cz?owiek tak naprawd? wci?? nie

bardzo rozumie, czym jest jego cia?o, jak dzia?a umys?, co to jest czas, w którym
?yje. Fabu?a opowiada? rozgrywa si? w ró?nych czasach i przestrzeniach od pol
skich Kresów w latach potopu szwedzkiego po rodzin? klonów z przysz?o?ci. Pro

blem osamotnienta w ?wiecie, który przest?jemy rozumie?, mo?e dotkn?? wszyst
kich. Swiat sta? si? bizamy, a my w nim samotni.

Literatura:
- Nasz bizamy ?wiat! Olga Tokarczuk: rozmawia Aleksandra Pawlicka'!/ Newsweek Pol

ska, -

2018, nr 18/19 s. 6-8, 10-11
-

Swiaty bizame/ Olga Tokarczuk; rozmawia Katarzyna Kubisiowska.!/ Tygodnik Po

wszechny. -

2018, nr 14 s. 88-92
- Tokarczuk Olga: Opowiadania bizame. -Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2018
- Zielone dzieci, czyli opis dziwnych zdarze? na Wo?yniu spisane przez medyka Jego Kró-

lewskiej Mo?ci Jana Kazimierza, Williama Davissona/ Olga Tokarczuk.!/ Odra. - 2016,
nr 9 s. 74-83

Agnieszka Szewczuk, Ksi??nica Zamojska

Tokarczuk Olga: Opowiadania bizarne. -Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2018

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

Hortensja i cie?

Ksi??ka Hortensja i cie? ju? sam? ok?adk? po prostu oczarowuje i zach?ca do

si?gni?cia po lektur?. Strona graficzna budzi zachwyt, a ilustracje, których próbka
widoczna jest na ok?adce utrzymane s? w jednolitym kolorycie. Sk?adaj? si? na

to stonowane barwy: be?owe, szare, czarne i bia?e. Delikatne obrazy malowane

akwarel?, wspó?graj? z tajemniczym nastrojem opowie?ci, poruszaj? wyobra?ni?.
A opowie?? jest prosta: ma?a dziewczynka mieszkaj?ca sama w lesie ma ogromny
problem - nie mo?e pogodzi? si? z faktem, ?e jej cie? wsz?dzie za ni? chodzi, ?e

j? prze?laduje, a ona nie mo?e si? go pozby?. Kiedy wreszcie udaje si? jej zatrza

sn?? przed nim okno, WÓwczas pojawiaj? si? uzbrojeni zbójcy. Wtedy to zniena

Widzony cie? ratuje jej ?ycie. To zaskakuj?ce wydarzenie sprawia, i? dziew

czynka zaczyna rozumie?, ?e bez cienia jest ona jak: papier bez atramentu. jelo
nek bez plamek albo ksi??yc bez nocy. Cie? jest jej przyjacielem, a nie wrogiem,
przed którym trzeba si? chowa? czy ucieka?, jest po prostu jej cz??ci?.

75



To wa?na lektura, zw?aszcza dla dzieci, które maj? problemy z akceptacj? sa

mych siebie, które boj? si? rzeczy nieznanych i niezrozumia?ych.

Ksi??eczka zosta?a stworzona przez dwie Angielki - siostry Natali? i Lauren

O'Hara, których babcia by?a Polk?. To ona we wczesnym dzieci?stwie kszta?to

wa?a wyobra?ni? dziewcz?t opowie?ciami o lesie, o zwierz?tach czy krajobrazach

wy?aniaj?cych si? z bia?ego, zimowego puchu.
Z uwagi na przes?anie, warto?ci literackie i artystyczne tej wyj?tkowej pozycji

nie powinno zabrakn?? po?ród dzieci?cych lektur.

Joanna Ko?tun, Ksi??nica Zamojska

O'Hara Natalia, O'Hara Lauren: Hortensja i cie?. - Warszawa: Wydaw. Prószy?ski i S-ka, 2018

-------_IK+<>+_--------
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[clSBP
Aktywni i Kreatywni. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

na Lubelszczy?nie -

monografia jubileuszowa

17 grudnia 2018 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. H. ?opaci?
skiego w Lublinie odby?a si? promocja monografii Aktywni i kreatywni. Stowa

rzyszenie Bibliotekarzy Polskich na Lubelszczy?nie, wydanej przez Zarz?d
Okr?gu SBP w Lublinie, która obejmuje histori? dzia?alno?ci lubelskich bibliote

karzy zrzeszonych w Stowarzyszeniu, od powstania jako Ko?o Zwi?zku Bibliote

karzy Polskich w Lublinie w 1935 roku a? do chwili obecnej.
Na monografi? sk?ada si? 15 artyku?ów przygotowanych na podstawie doku

mentów ?ród?owych przez bibliotekarzy, pracuj?cych w lubelskich strukturach
SBP. Autorzy skrupulatnie bad?j?cy zachowane ?ród?a, zaprezentowali ludzi

i dzia?ania cz?onków SBP zrzeszonych w Okr?gu Lubelskim, oddzia?ach Bia?a

Podlaska, Che?m, Zamo?? i W?odawa oraz ko?ach: ?widnickim, lubartowskim
i lubelskich (Miejskie, Akademickie). Publikacj? uzupe?nia indeks osobowy za

wier?j?cy nazwiska osób wymienionych w tre?ci artyku?ów.
Wydawnictwo ukaza?o si? w roku obchodów IDO-lecia odzyskania przez Pol

sk? Niepodleg?o?ci i w rok po obchodach IDO-lecia istnienia Stowarzyszenia Bi

bliotekarzy Polskich. Redakcji ksi??ki podj??y si? dzia?aczki lubelskiego SBP -

Joanna Chap ska, Bo?ena Lech-Jab?o?ska i dr Anastazja ?niechowska-Karpi?ska.
Projekt ok?adki, sk?ad i ?amanie wykona? Pawe? Znamierowski (WBP w Lubli

nie). Dzia?ania poszczególnych struktur przedstawiono wed?ug okre?lonego sche

matu: cz?onkowie za?o?yciele, wspó?praca z innymi podmiotami, dzia?alno?? po

Szczególnych kó? i oddzia?ów, sk?ady osobowe zarz?dów we wszystkich kaden

cjach oraz odznaczenia i wyró?nienia przyznane przez SBP najaktywniejszym bi

bliotekarzom dzia?aj?cym w Stowarzyszeniu.
Publikacja jest pierwsz? prób? dokumentowania historii SBP w naszym wo

jewództwie i b?dzie z pewno?ci? stanowi? inspiracj? do podejmowania dalszych
bada? ?ród?owych w celu uzupe?niania dziejów naszej Organizacji zawodowej.

Wydawnictwo zosta?o dofmansowane ze ?rodków Urz?du Marsza?kowskiego
oraz Miasta Lublin.

.

.

W promocji monografii uczestniczy?a Joanna Pasztaleniec-Jarzy?ska, prze

wodnicz?ca SBP, która doceniaj?c wysi?ek autorów, pogratulowa?a wydania tej
wa?nej i potrzebnej ksi??ki.

Danuta Zwoli?ska, Ksi??nica Zamojska

----------. <>. :..---------?
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Lubelski Bibliotekarz Roku

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2011 r. organizuje ogólnopolski Kon

kurs Bibliotekarz Roku, którego g?ównym celem jest promocja naj aktywniej szych
i najbardziej twórczych bibliotekarzy. Konkurs realizowany jest w dwóch etapach:
okr?gowym (wybierani s? naj aktywniej si bibliotekarze w poszczególnych wojewódz

twach) i ogólnopolskim, wy?aniaj?cym Bibliotekarza Roku ciesz?cego si? najwi?k

szym uznaniem w kraju.

Zgodnie z regulaminem, kandydatów do konkursu mog? zg?asza? osoby indywi
dualne (pracownicy i u?ytkownicy bibliotek), jak te? struktury i przedstawiciele SBP

oraz innych organizacji, dyrekcje bibliotek, redakcje czasopism zawodowych oraz lo

kalne w?adze (samorz?dowe, uczelniane).
Spo?ród kandydatów zg?oszonych pierwszej turze rekrutacji, wojewódzka Komi

sja Konkursowa wy?ania najlepszego regionalnego Bibliotekarza Roku, który jest

kwalifikowany do drugiego etapu. Zarz?d G?ówny SBP publikuje ogólnopolsk? list?
kandydatów do tego tytu?u, a laureat wy?aniany jest w drodze g?osowania interneto

wego oraz typowania przez cz?onków Kapitu?y Konkursowej. W 2019 r. zrezygno

wano z g?osowania internetowego. Bibliotekarza Roku 2018 wy?oni? komisje woje-
wódzkie tworz?c listy rankingowe.

.

W dotychczasowych zmaganiach tytu?, Lubelskiego Bibliotekarz Roku zdoby?y:
Danuta Szlendak - dyrektor PBP w Pu?awach; Ma?gorzata Zi?czuk -

zast?pca dyrek
tora MBP we W?odawie; Anna Ost?p

- instruktor z MBP im. H. ?opaci?skiego w Lu

blinie; Ma?gorzata Antoniak - dyrektor MBP w Krasnymstawie; Barbara Cywi?ska

dyrektor MBP w Bychawie, Wioleta Wójtowicz-Wici?ska - bibliotekarka z BPG

Ha?sk, pow. w?odawski; Karolina Suska - dyrektor z Gminnej Biblioteki i Domu

Kultury w ?aziskach pow. opolski oraz Jolanta Janiec - MBP w Hrubieszowie.

Lubelskie Bibliotekarki Roku trzykrotnie w ogólnopolskim rankingu zajmowa?y
2. miejsce (Ma?gorzata Zi?czuk - 2012, Karolina Suska - 2017 i Jolanta Janiec-

2018 r.). W 2018 r. (8. edycja konkursu) do etapu wojewódzkiego zg?oszonych zo

sta?o 5 kandydatek reprezentuj?cych biblioteki publiczne Biszczy, Che?ma, Hrubie

szowa, Modliborzyc i Zamo?cia.

Danuta Zwoli?ska, Ksi??nica Zamojska

Lubelski Bibliotekarz Roku - nominacja dla Danuty Zwoli?skiej

Z rekomendacji Ksi??nicy Zamojskiej, w ósmej edycji konkursu, do tego za

szczytnego tytu?u, zg?oszona zosta?a Danuta Zwoli?ska. Jest instruktorem ds. sieci

terenowej, w liczebnym pod wzgl?dem ilo?ci gmin jak i liczby bibliotek, powiecie

zamojskim. W kontaktach z samorz?dami k?adzie du?y nacisk na sprawy zwi?zane z

w?a?ciw? organizacj? sieci oraz systematyczne podnoszenie standardów infrastruk

tury bibliotecznej. Niestrudzenie zabiega o wdra?ania w bibliotekach nowych techno

logii, a jednocze?nie bibliotekarzom pomaga prze?amywa? bariery przed tym co
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nowe. Sukcesywnie pracuje nad ?wiadomo?ci? bibliotekarzy w zakresie kszta?towa

nia zasobów bibliotecznych, dzi?ki czemu biblioteki w wi?kszym stopniu posiadaj?
nowe i aktualne zbiory. Doceniaj?c wysi?ki bibliotekarzy i samorz?dów na rzecz kre

owania nowoczesnej wizji bibliotekarstwa, podkre?la i uwypukla przyk?ady dobrych

zmian; w 2017 roku zg?osi?a Fili? Biblioteczn? w Wysokiem gm. Zamo?? do woje

wódzkiego konkursu "Biblioteka na 5", przygotowa?a propozycj? do nominacji dy

rektora BPG Zamo?? do tytu?u Bibliotekarza Roku 2016. Naj aktywniej szych biblio

tekarzy typowa?a do nagród i wyró?nie? z okazji Jubileuszu 100-lecia SBP. Nie tylko

motywuje bibliotekarzy do uczestnictwa w dzia?aniach lokalnych, powiatowych, wo

jewódzkich i ogólnopolskich, ale tak?e sukcesywnie promuje dzia?alno?? bibliotek

oraz nowe inicjatywy i ciekawe przyk?ady animacji czytelnictwa, m.in. na ?arriach

czasopisma "Bibliotekarz Zamojski".
Dobra i efektywna dzia?alno?? bibliotek w ogromnej mierze zale?y od kompeten

cji zawodowych kadry bibliotekarskiej. W sferze dzia?alno?ci szkoleniowej prac<l; Da

nusi Zwoli?skiej jest nie do przecenienia. Sprawnie i bardzo skutecznie wspó?dzia?a
w tym zakresie z wieloma specjalistami w kraju, pozyskuj?c ich do?wiadczenie i wie

dz? w rozwi?zywaniu problemów wspó?czesnego bibliotekarstwa. W 2017 r., z jej ini

cjatywy bibliotekarze mogli poszerzy?, wzbogaci? lub uzupe?ni? swoj? wiedz? m.in. z

zakresu prawa autorskiego i legalnych ?róde? kultury, obs?ugi programu bibliotecz

nego MAK +, wiedzy o literaturze dla dzieci i doros?ych na podstawie przegl?dów

prowadzonych przez znanych specjalistów (Ann? Marchewk? z Uniwersytetu Jagiel

lo?skiego i Grzegorza Leszczy?skiego z Uniwersytetu Warszawskiego). W ramach

wymiany do?wiadcze? organizuje szkolenia wyjazdowe; w 2017 roku bibliotekarze

powiatu zamojskiego odwiedzili biblioteki pow. w?odawskiego i Che?ma, oraz biblio

tek? Multimedialn? "Biblio" w Lublinie.

Jest aktywnym cz?onkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W latach 1989-

1993 pe?ni?a funkcje wiceprzewodnicz?cej Zarz?du Okr?gu Zamo??, w kadencji

2005-2009 funkcj? przewodnicz?cej oddzia?owej Komisji Rewizyjnej i przewodnicz?

cej Ko?a Zamo??, a. od 2009 r. do chwili obecnej jest przewodnicz?c? Zamojskiego
Oddzia?u SBP. B?d?c w organizacji zainicjowa?a i zrealizowa?a wiele cennych inicja

tyw s?u??cych g?ównie integracji ?rodowiska bibliotekarskiego (spotkania przy ogni

sku, spotkania obecnych i by?ych pracowników bibliotek, obchody bibliotekarskich

?wi?t i uroczysto?ci, wycieczki w celu wymiany do?wiadcze?).
W zmaganiach o tytu? Lubelskiego Bibliotekarza Roku 2017 nie uda?o jej si? osi?

gn?? najwy?szej noty, ale my i tak cieszymy si?, ?e znalaz?a si? gronie nominowa

nych. Dzi?kujemy jej za do?wiadczenie i wiedz?, którymi potrafi dzieli? si? z drugim

cz?owiekiem, za otwarto?? na to co nowe, za pasje spo?ecznikowskie, które umiej?tnie

zaszczepia w innych ludziach, za dzia?ania na rzecz integracji ?rodowiska zawodo

wego wokó? spraw wa?nych i istotnych. Gratulujemy!

Halina Zieli?ska, Ksi??nica Zamojska

---------------- __ .?<>?w. __ ---------------
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I i5l KRONIKA

Kronika bibliotek publicznych powiatu zamojskiego
II pó?rocze 2017 roku - 2018 rok (wybór)

ZAMO??

lipiec / sierpie? 2017

• Zamojskie Czytanie Le?miana - akcja promuj?ca czytelnictwo w ramach obchodów

Roku Boles?awa Le?miana w Zamo?ciu - Ksi??nica Zamojska, Centrum "Synagoga"
FOD? w Zamo?ciu

• III Przegl?d Fotografii Zamojskiej
-

wystawa pokonkursowa (KZ, ZDK, Zamojska
Grupa Fotograficzna); Uwolnione talenty

-

wystawa prezentuj?ca twórczo?? pla

styczn? s?uchaczy ZUTW; S?ów kilka o Boles?awie Le?mianie ... ; Dzikie zwierz?ta
Roztocza -

wystawa pokonkursowa (CIEiM); Moje podró?e ma?e i du?e -

wystawa

pokonkursowa, prezentuj?ca dzia?alno??" osób z niepe?nosprawno?ci? i spo?ecznie

wykluczonych (OCN); Brat Albert Chmielowski - dobry jak chleb - Rok ?wi?tego
Brata Alberta (OCN) -

ekspozycje
- Ksi??nica Zamojska

• W kr?gu ?ycia i twórczo?ci Boles?awa Le?miana - og?oszenie konkursu czytelniczego
-

Ksi??nica Zamojska
• Janusz Korczak - badacz dzieci?cego ?wiata; Papusza

- cyga?ska poetka; Zygmunt
Klukowski - lekarz i kronikarz Zamojszczyzny

- biblioteczne spotkania i prelekcje dla

seniorów-z Dziennego Domu Senior-Wigor w Zamo?ciu nt. literatury
- OCN Ksi??

nicy Zamojskiej
• Wakacyjna wyprawa

-

zaj?cia wakacyjne dla dzieci i m?odzie?y
- CIEiM

• Puchatkowe spotkania
-

cykl zaj?? dla dzieci w wieku przedszkolnym wraz

z opiekunami - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
Q My si? latem nie nudzimy, po?ród ksi??ek si? bawimy

- wakacyjny cykl spotka? (2

razy w tygodniu) dla dzieci i m?odzie?y w ramach projektu Rozczytane Miasto, pro

paguj?cego zdrowy styl ?ycia, dofinansowanego przez Miasto Zamo?? z Miejskiego

Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
- ODM, FB nr

1,2,3,4,6

• W?druj?ca estrada -

postaw na rodzin?
- udzia? w imprezach plenerowych ergani

zowanych przez ZDK -

Ksi??nica Zamojska, filie

wrzesie?

• Narodowe czytanie 2017 - Stanis?aw Wyspia?ski Wesele - zamojska edycja ogólno

polskiej akcji promuj?cej czytelnictwo, z udzia?em m.in. przedstawicieli w?adz mia

sta, szkó? i o?rodków edukacyjno-wychowawczych, m?odzie?y szkolnej, s?uchaczy
ZUTW, duchownych, czytelników

- Ksi??nica Zamojska, Lubelskie Kuratorium

O?wiaty - Delegatura w Zamo?ciu, LSCDN - O. w Zamo?ciu

• Zamojska Biesiada Literacka z udzia?em Sylwii Chutnik, autorki, m.in. Kieszonko

wego atlasu kobiet -

Ksi??nica Zamojska
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B?d? krytyczny. Przegl?d najwarto?ciowszej literatury wspó?czesnej
- szkolenie dla

bibliotekarzy; w programie wyk?ady: Wspó?czesne ?ycie literackie jako ?ród?o wiedzy
o literaturze - dr Anna Marchewka, UJ; Wokó? ksi??ki dla dzieci - dr hab. prof. UW

Grzegorz Leszczy?ski, UW -

Ksi??nica Zamojska

•

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki po?wi?cone ksi??ce Wies?awa My?liwskiego
Ostatnie rozdanie -

Ksi??nica Zamojska

•

Roztocza?ski Park Narodowy - dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe - w ramach

Europejskich Dni Dziedzictwa 2017; S?ów kilka o Boles?awie Le?mianie ... ; Brat Al-

•

bert Chmielowski - dobry jak chleb (OCN); Fascynuj?cy ?wiat starych temperówek ze

zbiorów Alicji Juszczak oraz grafik ?ukasza Siatkowskiego (ODM)
-

wystawy
-

Ksi??nica Zamojska

Tragiczne do?wiadczenia czasu wojny i okupacji w literaturze polskiej; Naród, który

traci pami?? przestaje by? narodem - biblioteczne spotkania senioralne - OCN

Ksi??nicy Zamojskiej

•

Puchatkowe spotkania - cotygodniowe zaj?cia dla dzieci w wieku przedszkolnym
wraz z opiekunami

- ODM Ksi??nicy Zamojskiej

•

Sobotnie spotkania z ksi??k? (ODM), Witaj szko?o na weso?o (FB nr l, 2, 3, 4: 6)
-

cotygodniowe zaj?cia dla dzieci w wieku szkolnym

•

Spotkania autorskie z Joann? Olech w ramach projektu Rozczytane Miasto - ODM,

FB nr 1,2,3,4,6

•

Bajeczne spotkania, Zaczytane przedszkolaki, Bajki naszych s?siadów, Wychowanie

przez czytanie, Bajeczka dla przedszkolaka, G?o?ne czytanie, Spotkanie z bajkq
-

g?o
?ne czytanie dzieciom z zamojskich przedszkoli - ODM, FB nr 1,2,4, 6

•

Prezentacja twórczo?ci regionalnej - spotkanie z cyklu Rozmowy o ksi??ce
- FB nr

4, Klub Seniora .Pogodna Jesie?"

•

pa?dziernik
• Zdawczo-odbiorcza kontrola zbiorów Centrum Informacji Ekologicznej i Mediateki

-

Ksi??nica Zamojska
• Podsumowanie Roku Boles?awa Le?miana w Ksi??nicy Zamojskiej; w programie:

Tomasz Jastrun o fizyce i metafizyce Boles?awa Le?miana, og?oszenie wyników kon

kursu W kr?gu ?ycia i twórczo?ci Boles?awa Le?miana oraz wernisa? wystawy ??ka
malarstwa El?biety Gnyp -

Ksi??nica Zamojska
• Rozmowa nt. ksi??ki K. Tóth Linie kodu kreskowego w Dyskusyjnym Klubie Ksi??ki

-

Ksi??nica Zamojska
•. Barwy autyzmu - seminarium z cyklu Budowanie przyjaznego ?wiata dla osób z nie

pe?nosprawno?ci?. W programie: Autyzm niejedno ma imi? - M. ?agowska, SOSW

w Zamo?ciu; Autyzm 24 godziny na dob?
- okiem rodzica - A. Bondyra; Autyzm,

szko?a i inni - okiem nauczyciela terapeuty
- B. Ataiska, SOSW w Tomaszowie

Lub.; Biblioteka -

miejsce przyjazne osobom z autyzmem
- B. Grabowska, KZ -

OCN Ksi??nicy Zamojskiej, Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy w Zamo

?ciu, Zamojskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych "Przebudzenie"
• Tadeusz Ko?ciuszko - cz?owiek idei wolnej Ojczyzny

-

wystawa rocznicowa zbiorów

z Ksi?gozbioru Klemensowskiego Rodziny Zamoyskich; Boles?aw Le?mian (1877-
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1937) -jeden z najwybitniejszych liryków polskich okresu mi?dzywojennego; Fascy

nuj?cy ?wiat starych temperówek (ODM); Ja i mój ?wiat. Barwy autyzmu (OeN) -

wystawy
- Ksi??nica Zamojska

• Dom to nie miejsce, lecz stan -

spotkanie literackie niepe?nosprawnych twórców -

OeN Ksi??nicy Zamojskiej
• Cyprian Kamil Norwid -

poeta osobny; Przyczyny upadku I Rzeczpospolitej - biblio

teczne spotkania senioralne - OeN Ksi??nicy Zamojskiej
• Puchatkowe spotkania -

zaj?cia dla dzieci w wieku przedszkolnym wraz z opieku
nami - ODM Ksi??nicy Zamojskiej

• Rozczytane Miasto -

projekt promuj?cy zdrowy styl ?ycia w?ród dzieci i m?odzie?y;
zrealizowano: spotkania autorskie z Renat? Pi?tkowsk? iMalwin? Ko?urno (ODM,
FB nr l, 2, 3, 4, 6), warsztaty literacko-artystyczne prowadzi? ?ukasz Trojanowski

(ODM, FB nr l, 3, 6), warsztaty teatralno-recytatorskie prowadzi?a Anna Batorska

Smyk (ODM, FB nr l, 3, 4)
• Realizacja IX edycji akcji Czytam i rysuj? z energi?, promuj?cej czytelnictwo oraz

ucz?cej bezpiecznego u?ytkowania energii elektrycznej. Program skierowany do

starszych przedszkolaków (5-6 lat) wspierany przez PGE Dystrybucja S.A. O. Za

mo?? - ODM, FB nr l, 2, 3, 4, 6

• Bajeczne spotkania, Kwadranse z ksi??k?, Bajki naszych s?siadów, Zaczytane przed

szkolaki, Bajki naszych s?siadów, Wychowanie przez czytanie, Bajeczka dla przed
szkolaka, G?o?ne czytanie, Spotkanie z bajk?

- g?o?ne czytanie przedszkolakom -

ODM, FB nr 1,2,3,4,6
• Sobotnie spotkania z ksi??k? (ODM) oraz Jesienny kalejdoskop (FB nr I, 2, 3; 4, 6)

-

cotygodniowe zaj?cia dla dzieci w wieku szkolnym
• Harmonijne ?ycie z przyrod? w ksi??ce "Nad Niemnem" E. Orzeszkowej -Rozmowy

o ksi??ce - FB nr 6

listopad
• Zmiany wizerunkowe instytucji publicznej na przyk?adzie Urz?du Statystycznego i

bibliotek samorz?dowych
- seminarium. W programie: promocja ksi??ki prof. dr hab.

Haliny Wi?niewskiej Medycyna w nowo powsta?ym Zamo?ciu i zielnik lekarski Jana

Ursyna; Nowe metody gromadzenia i rozpowszechniania danych statystycznych - S.

Dziaduch, US w Lublinie; Remonty i modernizacje bibliotek publicznych wojewódz
twa lubelskiego w 1.2010-2017 - P. Kordybacha, WBP w Lublinie; Modernizacje bi

bliotek powiatu zamojskiego w ostatnim dziesi?cioleciu
- D. Zwoli?ska, KZ; Biblio

teka u Kazimierza - nowa przestrze?, nowe mo?liwo?ci - W. Trójczak, M. Fr?czek,
MGBP w Modliborzycach; Inwestycje biblioteczne na terenie gminy Zamo?? - E.

Stankiewicz, GBP Zamo??; Biblioteka dobrze zaprojektowana
- arch. Sabina Mazu

rek; prezentacja wydawnictw US w Lublinie O. w Zamo?ciu - Ksi??nica Zamojska,

Urz?d Statystyczny w Lublinie Oddzia? w Zamo?ciu

• Zamojska Biesiada Literacka z Beat? Kozaczy?sk?, m.in. autork? ksi??ki Byli?my w

transportach Dzieci Zamojszczyzny
- Ksi??nica Zamojska

• Dyskusyjny Klub Ksi??ki: Kazuo Ishiguro Nie opuszczaj mnie - Ksi??nica Zamojska
• Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny; ??ka

- malarstwo El?biety Gnyp; 100

rocznica utworzenia Ksi?garni Polskiej; Tadeusz Ko?ciuszko - cz?owiek idei wolnej
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Ojczyzny; Ja i mój ?wiat. Barwy autyzmu (OCN); Astrid Lindgren
- pisarka wielu

pokole? (ODM)
-

wystawy
? Staro?? te? rado?? - konkurs twórczo?ci satyrycznej

- OCN Ksi??nicy Zamojskiej
CI Biblioteczne spotkania senioralne nt. literatury - OCN Ksi??nicy Zamojskiej
• Puchatkowe spotkania - zaj?cia dla dzieci w wieku przedszkolnym wraz z opieku

nami - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
"

Bajeczne spotkania, Kwadranse z ksi??k?, Bajki naszych s?siadów, Zaczytane przed

szkolaki, Bajki naszych s?siadów, Wychowanie przez czytanie, Bajeczka dla przed

szkolaka, G?o?ne czytanie, Spotkanie z bajk?
- g?o?ne czytanie przedszkolakom

-

ODM, FB nr 1,2,3,4,6
CI Sobotnie spotkania z ksi??k? (ODM) oraz Misiowe bajanie (FB nr l, 2, 3, 4, 6) -

cy

kliczne zaj?cia dla dzieci i m?odzie?y w wieku szkolnym
..

Warsztaty literacko-artystyczne prowadzone przez ?ukasza Trojanowskiego w ra-

mach projektu Rozczytane Miasto - FB nr 2, 4

.. Poeta u?miechni?tego Boga - Rozmowy o ksi??ce - FB nr 6

grudzie?

..

Dyskusyjny Klub Ksi??ki: Chigozie Obioma Rybacy
- Ksi??nica Zamojska

" Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny; ?wi?teczna wystawa prac plastycz

nych uczestników Warsztatu Terapii Zaj?ciowej przy Parafii ?wi?tego Micha?a Ar

chanio?a w Zamo?ciu (OCN); Czytam i rysuj? z energi?; Literacki MMS (ODM, FB nr

1,2, 3,4, 6)-wystawy-Ksi??nicaZamojska
.. Biblioteczne spotkania senioralne (Dzienny Dom Senior+) - OCN Ksi??nicy Zamoj

skiej
.. Puchatkowe spotkania

-

zaj?cia dla "dzieci w wieku przedszkolnym wraz z opieku
nami - ODM Ksi??nicy Zamojskiej

.. Podsumowanie projektu Rozczytane miasto dofinansowanego z Miejskiego Programu

Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych. W programie m.in.: fina?

konkursu plastycznego Literacki MMS, cz??? artystyczna w wykonaniu Szkolnego
Teatru "Mundi", zwiedzanie wystawy pokonkursowej Literacki ly/MS - ODM, FB nr

1,2,3,4;6
..

Podsumowanie, dofinansowanej przez PGE Dystrybucja S.A. O. Zamo??, IX edycji

akcji czytelniczo-edukacyjnej oraz konkursu plastycznego Czytam i rysuj? z energi?;
w programie warsztaty Ciekawski George w bibliotece prowadzone przez Ann?

Uszy?sk?, wr?czenie nagród
- ODM, FB nr l, 2, 3,4, 6

.. Sobotnie spotkania z ksi??k? (ODM) oraz Nastrojowo z kol?d? (FB nr l, 2, 3, 4, 6)
-

cykliczne zaj?cia dla dzieci i m?odzie?y w wieku szkolnym
CI

Bajeczne spotkania, Kwadranse z ksi??k?, Bajki naszych s?siadów, Zaczytane przed
szkolaki, Bajki naszych s?siadów, Wychowanie przez czytanie, Bajeczka dla przed
szkolaka, G?o?ne czytanie, Spotkanie z bajk? - g?o?ne czytanie przedszkolakom

-

ODM, FB nr l, 2, 3, 4, 6

..

Ksi??ki mojego dzieci?stwa -

Rozmowy o ksi??ce - FB nr 4, Klub Seniora "Pogodna
Jesie?"
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stycze? 2018

• Zamojska Biesiada Literacka z Jakubem Ma?eckim -

Ksi??nica Zamojska
• Promocja ksi??ki Eugeniusza Wilkowskiego NSZZ Solidarno?? w Zamojskich Fa

brykach Mebli w latach 1980-1990 - Ksi??nica Zamojska
• Dyskusyjny Klub Ksi??ki: Anna Kaszubska, Zargan Nasordinova 186 szwów. Z Cze

czenii do Polski. Droga matki - Ksi??nica Zamojska
• NSZZ Solidarno?? w Zamojskich Fabrykach Mebli w latach 1980-1990 w ?wietle

materia?ów ?ród?owych - z archiwum M. Splewi?skiego i zbiorów w?asnych KZ; Li

teraccy laureaci Nagrody Nobla (rocznicowa); ?wi?teczna wystawa prac plastycznych
uczestników WTZ przy Parafii ?wi?tego Micha?a Archanio?a w Zamo?ciu (OCN)

-

wystawy
-

Ksi??nica Zamoj ska

• Biblioteczne spotkania senioralne (Dzienny Dom Senior+) - OeN Ksi??nicy Zamoj

skiej
• Og?oszenie kampanii czytelniczej PODEJMIJ WYZWANIE CZYTELNICZE. W 2018

roku przeczytam ... trwaj?cej do 30 maja - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Puchatkowe spotkania - ca?oroczne cotygodniowe zaj?cia dla dzieci w wieku przed

szkolnym wraz z opiekunami; w programie m.in. g?o?ne czytanie, zabawy ruchowe,

projekcje bajek, zaj?cia plastyczne
- ODM Ksi??nicy Zamojskiej

• Ksi??eczka dla S?oneczka, Kwadranse z ksi??k?, Czytanie z przytulankq, Literackie

poranki, Dorastanie z ksi??k? (ODM),C;:zytanki dla przedszkolaka, Bajeczka dla

przedszkolaka, Godzina na historyjk?, Spotkanie z bajk? (FB nr 1,2,3,4,6) -

g?o?ne

czytanie przedszkolakom
• Sobotnie spotkania z ksi??k? (ODM) oraz Bajki przy kominku (FB nr l, 2, 3, 4, 6)

-

cotygodniowe zaj?cia dla dzieci w wieku szkolnym
• Prawdziwa historia Ireny Sendlerowej

- Rozmowy o ksi??ce - FB nr 6

luty 2018

• Gamifikowanie literatury pi?knej na smartfonach
-

warsztaty dla bibliotekarzy pro

wadzone przez Marcina Skrabk?
- Ksi??nica Zamojska

." Dyskusyjny Klub Ksi??ki: T. Jansson S?oneczne miasto -

Ksi??nica Zamojska
• W obronie niepodleg?ej Rzeczypospolitej (Rok Jubileuszu Konfederacji Barskiej);

NSZZ Solidarno?? w Zamojskich Fabrykach Mebli w latach 1980-1990; Kolorowy
?wiat Julki -

wystawa rysunku i malarstwa Julii Sikorskiej (OCN); Poznaj wielk? ko

ci? rodzin? z okazji ?wiatowego Dnia Kota (ODM)
-

wystawy
-

Ksi??nica Zamoj
ska

• Biblioteczne spotkania senioralne (Dzienny Dom Senior+) - OCN Ksi??nicy Zamoj

skiej
• Ferie z humorem -

zaj?cia dla dzieci i m?odzie?y szkolnej=- ODM, CIEiM, FB nr l,

2,3,4,6
• Ksi??eczka dla S?oneczka, Kwadranse z ksi??k?, Czytanie z przytulankq, Literackie

poranki, Dorastanie z ksi??k?, Czytanki dla przedszkolaka, Bajeczka dla przedszlco

laka, Godzina na historyjk?, Spotkanie z bajk?
- g?o?ne czytanie przedszkolakom -

ODM, FB nr l, 2, 3, 4, 6
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• Sobotnie spotkania z ksi??k? (ODM) oraz Plastusiowe zabawy (FB nr 1,2, 3, 4, 6)

cotygodniowe zaj?cia dla dzieci w wieku szkolnym
• Romantycznie nastrojowo - Rozmowy o ksi??ce nt. poezji romantycznej - FB nr 4,

Klub Seniora .Pogodna Jesie?"

• Adam Zagajewski
-

poeta wspó?czesny
- Rozmowy o ksi??ce

- FB nr 6

marzec 2018

• D?uga droga z zes?ania w Kazachstanie - Zamojska Biesiada Literacka z Anatolem

Diaczy?skim, repatriantem i literatem - Ksi??nica Zamojska
• Spotkanie autorskie z Lusi? Ogi?sk? - ODM Ksi??nioy Zamojskiej
• Poezja kobieca i ... m?ska rzecz - spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki

- Ksi??nica

Zamojska
• Pierwsze spotkanie Klubu Wolontariatu Ksi??nicy Zamojskiej
• W obronie niepodleg?ej Rzeczypospolitej (Rok Jubileuszu Konfederacji Barskiej);

Kolorowy ?wiat Julki; Zapa?czana kolekcja - etykiety zapa?czane ze zbiorów S. Ru

dego (ODM) -

wystawy
- Ksi??nica Zamojska

• Kobieta w roli g?ównej
-

spotkanie literackie niepe?nosprawnych twórców - OCN

Ksi??nicy Zamojskiej
• Biblioteczne spotkania senioralne (Dzienny Dom Senior+)

- OCN Ksi??nicy Zamoj

skiej
• Ksi??eczka dla S?oneczka, Kwadranse z ksi??k?, Czytanie z przytulankq, Literackie

poranki, Dorastanie z ksi??k?, Czytanki dla przedszkolaka, Bajeczka dla przedszko
laka, Godzina na historyjk?, Spotkanie z bajk?

-

g?o?ne czytanie przedszkolakom
-

ODM, FB nr l, 2, 3, 4, 6

• Sobotnie spotkania z ksi??k? (ODM) oraz Budzimy wiosn? (FB nr 1,2, 3, 4, 6) - co

tygodniowe zaj?cia dla dzieci w wieku szkolnym

kwiecie? 2018

• Ksi??nica Zamojska pozyska?a z MKiDN dotacj? w wysoko?ci 140 tys. z? na realiza

cj? projektu Innowacja i informatyzacjajako podstawowe narz?dzie w katalogu ofer
towym dla u?ytkowników biblioteki, dzi?ki czemu przeprowadzona zosta?a moderni

zacja infrastruktury sieciowo-komputerowej biblioteki i 5. filii. ??czna warto?? pro

jektu - 175 tys. z?

• Zamojska edycja II Ogólnopolskiego Czytania Je?ycjady M. Musierowicz; w pro

gramie: czytanie fragm. przez znanych zarno?cian, rysowanie bohaterów Je?ycjady,

zagadki literackie, rozmowy o ksi??kach M. Musierowicz - Ksi??nica Zamojska,
ZDK

.

• Obchody ?wiatowego Dnia Ksi??ki i Praw Autorskich. W programie: happening z

udzia?em uczniów SP nr 10 (FB nr 4); spotkanie autorskie z Izabel? Winiewie?

Cybulsk? i wystawa Sówki Morandówki i inne bohaterki ksi??ki "S?ownik s(?)ówek"
Izabeli Winiewicz-Cybulskiej (ODM); dwa spotkania autorskie z dr. Markiem Sikor

skim Kamie? smoczy. Historia pewnej mistyfikacji medycznej (KZ) oraz Legenda o

?w. Jerzym w sztuce. Sekrety i osobliwo?ci (FB nr 2)
• Dyskusyjny Klub Ksi??ki: Jakub Ma?ecki Rdza - Ksi??nica Zamojska
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• Ilustracja ksi??kowa Magdaleny Jozefczuk-Dmitrocy, Henryk Zwolakiewicz (1903-

1984) -

artysta, grafik, etnograf bibliofil; W krainie ksi??ki -

wystawy
-

Ksi??nica
Zamojska

• Biblioteczne spotkania senioralne (Dzienny Dom Senior+) - OCN Ksi??nicy Zamoj
skiej

• Og?oszenie konkursów: W?drówki po szlakach Roztocza - XVIII edycja regionalne

go konkursu ekologicznego (ClEiM) i konkursu plastycznego Bohaterowie polskich

bajek, ba?ni i legend (ODM)
• Ksiq?eczka dla S?oneczka, Kwadranse z ksi??k?, Czytanie z przytulankq, Literackie

poranki, Dorastanie z ksi??k?, Czytanki dla przedszkolaka, Bajeczka dla przedszko
laka, Godzina na historyjk?, Spotkanie z bajk?

-

g?o?ne czytanie przedszkolakom -

ODM, FB nr l, 2, 3, 4, 6

• Sobotnie spotkania z ksi??k? (ODM) oraz Ba?niowe poczytajki (FB nr l, 2, 3, 4, 6)

cykliczne zaj?cia dla dzieci w wieku szkolnym
• Przy szabasowych ?wiecach -

Rozmowy o ksi??ce
- FB nr 4, Klub Seniora .Pogod-

na Jesie?"

• S?owami o mi?o?ci -

poezja mi?osna - Rozmowy o ksi??ce - FB nr 6

maj 2018

• 3 maja podczas uroczystej sesji Rady Miasta Zamo?? zosta?a otwarta Ksi?ga wpisów
z okazji IDO-lecia odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci, której pomys?odawc? i

inicjatorem by?a Ksi??nica Zamojska. Podczas uroczysto?ci do Ksi?gi wpisali si?
m.in. Prezydent Andrzej Wnuk, Zast?pca Prezydenta Magdalena Do?gan i Przewod

nicz?cy Rady Miasta Zamo?? Jan Wojciech Matwiejczuk. Ksi?ga w?drowa?a po za

mojskich urz?dach, instytucjach, szko?ach, organizacjach. Trafi?a do osób pe?ni?cych
wa?ne funkcje pa?stwowe i spo?eczne, ale tak?e do zwyk?ych ludzi, którzy sw? co

dzienno?ci? przyczyniaj? si? do wzmacniania naszej lokalnej i narodowej wspólnoty
• Obchody Tygodnia Bibliotek ph. (DO)WOLNO?? CZYTANIA. W programie m.in.:

Bajka wielu lektorów -

g?o?ne czytanie dzieciom z podzia?em na role; spotkania z re

gionalnymi pisarkami -

Monik? Rebizant-Siwi?o, Ann? Rychter, Izabel? Winiewie?

Cybulsk? w Kawiarence .Pod Szarlotk?", kiermasz starej ksi??ki, Oni te? byli biblio

tekarzami - Biblioteczne spotkanie senioralne - Ksi??nica Zamojska
• VllI Zamojski Festiwal Ksi??ki. W programie m.in.: Herbert - wi?zie? historii (FB nr

3) i Ars moriendi w poezji Zbigniewa Herberta (KZ)
- wyk?ady popularyzatorskie

dra Lecha Giemzy (KUL); koncert poetycko-muzyczny Kuby Michalskiego Herbert

i Asnyk - dwa spojrzenia; Turniej Herbertowski z udzia?em m?odzie?y i s?uchaczy

ZUTW; warsztaty ilustratorskie dla dzieci Malowanie wierszy prowadzi?a Magdalena

Józefczuk-Dmitroca; Literacki challenge
- quizy i zabawy edukacyjne; og?oszenie

konkursu Pamietajmy o Herbercie; gala festiwalowa - Ksi??nica Zamojska
• Promocja ksi??ki Kap?a?ska droga ksi?dza pra?ata Jana Zdzis?awa Ci?mi?skiego -

organizatorzy wydarzenia Prezydent Miasta Zamo??, Ksi??nica Zamojska ·oraz sto

warzyszenia i ruchy katolickie

• Dyskusyjny Klub Ksi??ki: Jaros?aw Kami?ski Tylko Lola - Ksi??nica Zamojska
• Poezja jako obowi?zek - Rok Herberta; Henryk Zwolakiewicz (1903-1984) -

artysta,

grafik, etnograf, bibliofil; W krainie ksi??ki -

wystawy
- Ksi??nica Zamojska
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• Biblioteczne spotkania senioralne (Dzienny Dom Senior+); Spotkanie czwartkowe

dla osób niewidomych i s?abowidz?cych w Punkcie PZN - OCN Ksi??nicy Zamoj-

ili?
.

•

Ksi??eczka dla S?oneczka, Kwadranse z ksi??k?, Czytanie z przytulankq, Literackie

poranki, Dorastanie z ksi??k?, Czytanki dla przedszkolaka, Bajeczka dla przedszko- .,

laka, Godzina na historyjk?, Spotkanie z bajk? - g?o?ne czytanie przedszkolakom
-

ODM, FB nr 1, 2, 3, 4, 6

• Sobotnie spotkania z ksi??k? (ODM) oraz Majowe spotkania z ksi??k? (FB nr 1, 2, 3,

4, 6) -

cykliczne zaj?cia dla dzieci w wieku szkolnym
•

Dopalacze nios? ?mier? -

prelekcja prozdrowotna w ramach projektu Zaczytani m?o

dociani promuj?cego zdrowy styl ?ycia w?ród dzieci i m?odzie?y, dofinansowanego z

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych
- FB

nr3

•

Przeprowadzono okresow? kontrol? zbiorów w FB nr 5

czerwiec 2018

•

Spotkanie autorskie z Ivo Vuco, autorem Z?odzireja - Ksi??nica Zamojska
•

Czytanie ??czy
-

obchody XVII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. W

programie m.in.: g?o?ne czytanie ksi??ek dzieciom, warsztaty biblioterapeutyczne,

zaj?cia plastyczne, fina? konkursu rodzinnego Bohaterowie polskich bajek, ba?ni i le

gend, wystawa pokonkursowa - ODM, OCN, FB nr l, 2, 3, 4, 6 Ksi??nicy Zamoj

skiej
•

Zamojskie obchody ogólnopolskiej akcji NOC BIBLIOTEK 2018 ph. Rzeczpospo

Czyta. W programie m.in.: prelekcje: Jak wychowa? kreatywne dziecko - dr Anna

Sak-Styczy?ska, Maurycy Zamoyski i jego czasy
- Tomasz Banach, koncert pie?ni

patriotycznych w wykonaniu chóru ZUTW, program s?owno-muzyczny Dzi? szybuj?

po?ród chmur w wykonaniu harcerzy, turniej gier planszowych, gry i zabawy mu

zyczne, ruchowe i literackie dla dzieci, "balonowe" warsztaty dla naj m?odszych,

podsumowanie akcji czytelniczej Podejmij wyzwanie czytelnicze 2018 - Ksi??nica

Zamojska
• VIII Krajowa Konferencja Stowarzyszenia Pami?ci Jana Paw?a II (22-24 czerwca).

Drugi dzie? w Ksi??nicy Zamojskiej, w programie m.in. otwarcie wystawy Jan Pa

we? II - ?wi?ty naszych czasów, wyk?ad inauguracyjny i referaty programowe (Za
mo?? Miasto ?wiatowego Dziedzictwa Kultury. UNESCO - dr B. Szyszka, Zamo??;

Polscy m?czennicy i b?ogos?awieni
- ks. prof. Tomasz Kaczmarek; Jan Pawe? II w

polskiej filatelistyce - ks. pra?at dr Roman Zr6j; spotkanie autorskie z Januszem Ka

wa?ko), stoisko okoliczno?ciowe Poczty Polskiej S.A. -

Ksi??nica Zamojska
•

Warsztaty twórczej pracy z bajk? dla bibliotekarzy, realizowane w ramach projektu
Po wiedz? i bibliotekarsk? inspiracj? na Kamienn?, dofinansowanego ze ?rodków

MKiDN, prowadzi? Micha? Malinowski -

Ksi??nica Zamojska
• Biblioteczne spotkania senioralne (Dzienny Dom Senior+); Spotkanie czwartkowe

dla osób niewidomych i s?abowidz?cych (Punkt w PZN) - OCN Ksi??nicy Zamoj

skiej

W?drówki po szlakach Roztocza -

podsumowanie regionalnego konkursu ekologicz

nego
- CIEiM Ksi??nicy Zamojskiej

•
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• Opowiem Ci o Polsce -

podsumowanie regionalnego konkursu dla osób niepe?no

sprawnych
- OCN Ksi??nicy Zamojskiej

• Poezja jako obowi?zek - Rok Herberta; Jan Pawe? II -

?wi?ty naszych czasów; Serie

wydawnicze dla dzieci; Herosi futbolu (ODM); Opowiem Ci o Polsce (OCN); W?
drówki po szlakach Roztocza (CIEiM)

-

wystawy
-

Ksi??nica Zamojska
• Ksi??eczka dla S?oneczka, Kwadranse z ksi??k?, Czytanie z przytulankq, Literackie

poranki, Dorastanie z ksi??k?, Czytanki dla przedszkolaka, Bajeczka dla przedszko
laka, Godzina na historyjk?, Spotkanie z bajk? - g?o?ne.czytanie przedszkolakom
ODM, FB nr l, 2, 3, 4, 6

• Sobotnie spotkania z ksi??k? (ODM) oraz Poznawanie przez czytanie (FB nr l, 2, 3,

4, 6)
-

cykliczne zaj?cia dla dzieci w wieku szkolnym
• Dopalacze nios? ?mier? -

prelekcje prozdrowotne w ramach projektu Zaczytani m?o

dociani- FB nr 4, 6

• Przeprowadzono okresow? kontrol? zbiorów w FB nr 2

• Zdumiewaj?cy ?wiat przyrody
-

Rozmowy o ksi??ce - FB nr 4, Klub Seniora Pogod-
na Jesien

lipiec / sierpie? 2018

• Parnietajmy o Herbercie -

og?oszenie konkursu czytelniczego - Ksi??nica Zamojska
• Buszujemy po ksi??kowej d?ungli - wakacyjny cykl spotka? (2 razy w tygodniu) dla

dzieci i m?odzie?y w ramach projektu Zaczytani M?odociani - ODM, FB nr 1,2,3,4,
6

• Wakacje w Mediatece "The library is cool" - zaj?cia edukacyjno-kulturalne dla

dzieci - CIEiM Ksi??nicy Zamojskiej
• Poezja jako obowi?zek - Rok Herberta; Herosi futbolu (ODM); Opowiem Ci o Pol

sce (OCN); W?drówki po szlakach Roztocza (CIEiM)
-

wystawy
-

Ksi??nica Zamoj
ska

• Spotkania czwartkowe dla osób niewidomych i s?abowidz?cych (Punkt w PZN) -

OCN Ksi??nicy Zamojskiej
• Puchatkowe spotkania

-

cotygodniowe zaj?cia dla dzieci w wieku 3-5 lat z udzia?em

ich opiekunów
- ODM Ksi??nicy Zamojskiej

• Okresowa kontrola zbiorów w Wypo?yczalni G?ównej Ksi??nicy Zamojskiej

• Rozpocz?to remont elewacji budynku Biblioteki G?ównej, który potrwa? do 30 wrze

?nia - Ksi??nica Zamojska
• W?druj?ca estrada -

postaw na rodzin? - udzia? w imprezach plenerowych organi

zowanych przez ZDK - Ksi??nica Zamojska, filie

wrzesie? 2018

• Narodowe Czytanie 2018 - Stefan ?eromski Przedwio?nie - zamojska edycja ogól

nopolskiej akcji z udzia?em przedstawicieli w?adz miasta, szkó? i o?rodków eduka

cyjno-wychowawczych, m?odzie?y szkolnej, s?uchaczy ZUTW, duchownych, czytel
ników biblioteki -

Ksi??nica Zamojska, Lubelskie Kuratorium O?wiaty -

Delegatura
w Zamo?ciu, LSCDN - O. w Zamo?ciu
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•

Iluminacja. Dzie?a natury
- Roztocze - wernisa? wystawy fotografii Bartosza Dy

bowskiego po??czony z promocj? albumu Iluminacja. Dzie?a natury
- Roztocze -

Ksi??nica Zamojska
•

Miej oko na dobr? ksi??k?. Krytyczny przegl?d najwarto?ciowszej literatury dla czy

telników bibliotek publicznych -

warsztaty dla bibliotekarzy w ramach projektu Po "

wiedz? i bibliotekarskq inspiracj? na Kamienn? prowadzone przez Zofi? Karaszew

sk? i Sylwi? Stano - Ksi??nica Zamojska
• ?ladami Zamojskich TwórcÓw Niepodleg?o?ci

-

plenerowe spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Ksi??ki - Ksi??nica Zamojska

•

Zamojscy Twórcy Niepodleg?o?ci
-

og?oszenie e-konkursu dla dzieci i m?odzie?y
-

Ksi??nica Zamojska
•

Zamojskie sylwetki Niepodleg?ej 1918 - w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa

2018; Uskrzydleni. (Nie)widzialna depresja; Opowiem Ci o Polsce (OCN); Naszywki
lotnicze (ODM)

-

wystawy
-

Ksi??nica Zamojska
• Biblioteczne spotkania senioralne (Dzienny Dom Senior+); Czwartkowe Spotkania

(Punkt w PZN)
- OCN Ksi??nicy Zamojskiej

• Sobotnie spotkania z ksi??k? (ODM) oraz Z ksi??k? w plecaku (FB nr l, 2, 3, 4, 6)
-

cykliczne zaj?cia dla dzieci w wieku szkolnym
• Dorastanie z ksi??k?, Czytanki dla przedszkolaka, Bajeczka dla przedszkolaka, Go

dzina na historyjk?, Spotkanie z bajk?
-

g?o?ne czytanie przedszkolakom
- FB nr l,

2,3,4,6
.

•
Spotkania autorskie z Paw?em Ber?sewiczem w ramach projektu Zaczytani M?odo

ciani - ODM, FB nr l, 2, 3, 4, 6

•

Przeprowadzono okresow? kontrol? zbiorów w Dziale Informacji, Bibliografii i Wie

dzy o Regionie Ksi??nicy Zamojskiej

pa?dziernik 2018

Spotkanie autorskie z poet? i pisarzem Jaros?awem Miko?ajewskim
-

Ksi??nica Za

mojska

•

•

Depresja dzieci i m?odzie?y
- seminarium z cyklu "Budowanie przyjaznego ?wiata

dla osób niepe?nosprawnych". W programie: Diagnostyka i leczenie depresji u dzieci

i m?odzie?y - Agata Por?ba-Chabros; Rola rodziny i szko?y w przebiegu depresji u

dziecka - Aneta Rozmus; Cyberprzemoc a depresja - Agnieszka FiIipowicz; Depre
sja w literaturze dzieci?co-m?odzie?owej

- Barbara Grabowska - Ksi??nica Zamojska
• Wirtualna rzeczywisto?? w bibliotece - jak przyci?gn?? do biblioteki nieczytaj?cych

-

warsztaty dla bibliotekarzy realizowane w ramach projektu Po wiedz? i bibliotekar

sk? inspiracj? na Kamienn?, dofinansowanego ze ?rodków MKiDN, prowadzi? Karol

Baranowski -

Ksi??nica Zamojska
• POLONA i ACADEMlKA - szkolenie w zakresie korzystania z cyfrowych serwisów

bibliotecznych; prowadzi? Iwo Hryniewicz, BN -

Ksi??nica Zamojska
• Biblioteczne spotkania senioralne - OCN Ksi??nicy Zamojskiej
•

Realizacja X edycji akcji Czytam i rysuj? z energi?, promuj?cej czytelnictwo oraz

ucz?cej bezpiecznego u?ytkowania energii elektrycznej adresowanej do przedszkola-
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ków (5-6 lat). Program wspierany przez PGE Dystrybucja S.A. O. Zamo?? - ODM,
FB nr l, 2, 3, 4, 6

• Uskrzydleni. (Nie)widzialna depresja (OCN); Galeria lalek (ODM) -

wystawy
-

Ksi??nica Zamojska
• Bajkowe bajanie, Poczytajki dla przedszkolaka, Dorastanie z ksi??k?, Czytanki dla

przedszkolaka, Bajeczka dla przedszkolaka, Godzina na historyjk?, Spotkanie z bajk?
- g?o?ne czytanie przedszkolakom

- ODM, FB nr l, 2, 3, 4, 6

• Sobotnie spotkania z ksi??k? (ODM) oraz Czyta? czy nie. czyta? - oto jest pytanie (FB
nr l, 2, 3, 4, 6) -

cykliczne zaj?cia dla dzieci w wieku szkolnym
• W ramach projektu Zaczytani M?odociani zrealizowano: spotkania autorskie z Rok

san? J?drzejewsk?-Wróbel; spektakle profilaktyczne Laboratorium ?ycia; warsztaty

teatralno-recytatorskie z Ann? Smyk-Batorsk?; warsztaty biblioterapeutyczne z D.

Usidus; og?oszono konkurs plastyczny Snap z lektury - ODM, FB nr 1,2,3,4,6
• Przeprowadzono kontrole zbiorów w Centrum Informacji Ekologicznej i Mediatece

oraz Czytelni Ksi??nicy Zamojskiej

listopad 2018

• BiblioTEKA NIEPODLEG?O?CI - wydanie i dystrybucja jednodniowej gazety jubi

leuszowej -

Ksi??nica Zamojska
• Podsumowanie e-konkursu Zamojscy Twórcy Niepodleg?o?ci; w programie og?osze

nie wyników, wr?czenie nagród, monta? s?owno-muzyczny Dzi?kujemy Ci Polsko w

wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 8 w Zamo?ciu -

Ksi??nica Zamojska
• Czytanie dramatu Icchoka Lejba Pereca "W nocy na Starym Rynku" -

Ksi??nica

Zamojska, MDK, Centrum "Synagoga" FOD?

• Podró?e literackie i filmowe z Masternakiem - spotkanie autorskie ze Zbigniewem
Mastemakiem -

Ksi??nica Zamojska
• Statystyka na Niepodleg?o?? - seminarium. W programie: Biblioteka w statystyce,

statystyka w bibliotece sto lat - D. Kostrubiec, US w Lublinie O. Zamo??; Od nie

podleg?o?ci do wspó?czesno?ci. Biblioteki publiczne Lubelszczyzny - M. Pieczykolan
i P. Kordybacha, WBP w Lublinie; Zamojska biblioteka w Niepodleg?ej - A. Kal

niuk, KZ; Droga do niepodleg?o?ci mieszka?ców gminy Radecznica - Z. Syka?a,
BPG Radecznica; ?abu?skie drogi do odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci - B.

Szyku?a, P. Piela, BPG ?abunie - Ksi??nica Zamojska, Urz?d Statystyczny w Lubli

nie O. w Zamo?ciu

• Dyskusyjny Klub Ksi??ki: Marcin Wicha Rzeczy, których nie wyrzuci?em
-

Ksi??nica

Zamojska
• Drogi do niepodleg?o?ci; Czasopisma regionalne w okresie mi?dzywojennym; Nie

podleg?a 1918-1939 -

wystawy
- Ksi??nica Zamojska

• Historia Polski w barwnych ods?onach - cykl zaj?? dla dzieci w wieku przedszkol

nym i wczesnoszkolnym - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Biblioteczne spotkania senioralne (Dzienny Dom Senior+); Spotkanie czwartkowe

dla osób niewidomych i s?abowidz?cych (Punkt w PZN) - OCN Ksi??nicy Zamoj

skiej
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• W bibliotece te? jest super, czyli jak przekona? m?odych do korzystania z us?ug bi

bliotecznych i czytania -

warsztaty dla bibliotekarzy prowadzi? dr Micha? Zaj?c

(UW) w ramach projektu Po wiedz? i bibliotekarsk? inspiracj? na Kamienn?
-

Ksi??nica Zamojska
• Rodzinna Rewia Kreatywno?ci - cykliczne zaj?cia dla ca?ych rodzin w ka?dy wtorek; ,

w programie m.in. zabawy plastyczne, literackie, j?zykowe, gry planszowe, puzzle,

czytanie - ODM Ksi??nicy Zamojskiej
• Sobotnie spotkania z ksi??k? (ODM) oraz Sk?d wiem to co wiem (FB nr l, 2, 3, 4, 6)

cykliczne zaj?cia dla dzieci w wieku szkolnym
•

Bajkowe bajanie, Poczytajki dla przedszkolaka, Dorastanie z ksi??k?, Czytanki dla

przedszkolaka, Bajeczka dla przedszkolaka, Godzina na historyjk?, Spotkanie z bajk?
-

g?o?ne czytanie przedszkolakom - ODM, FB nr l, 2, 3, 4, 6

o Sobotnie spotkania z ksi??k? (ODM) oraz Poznawanie przez czytanie (FB nr l, 2, 3,

4, 6) -

cykliczne zaj?cia dla dzieci w wieku szkolnym
• Jacek Kaczmarski -legendarny bard Solidarno?ci - Rozmowy o ksi??ce

- FB nr 6

grudzie? 2018

•

Wypo?yczalnia Czytaków - nowa us?uga w ramach projektu "Wypo?yczalnia odtwa

rzaczy cyfrowej ksi??ki mówionej dla osób niewidomych i s?abowidz?cych" Stowa

rzyszenia LARlX -

Ksi??nica Zamojska
•

Czy warto by? obywatelem? - debata; moderator Antoni Rusinek -

Ksi??nica Zamoj

ska, Klub Mi?o?ników "Tygodnika Powszechnego"
•

Celtyckie Odrodzenie - Celtic Revival= ekspozycja po?wi?cona ruchowi kulturalne

mu w Irlandii przygotowana przez Fundacj? Kultury Irlandzkiej; D?wi?cz?ce hobby
ze zbiorów czytelników (ODM); Czytam i rysuj? z energi?; Snap z lektury (ODM, FB

nr l, 2, 3, 4, 6)
-

wystawy
-

Ksi??nica Zamojska
• W bibliotece te? jest super

- LARP w dzia?aniach bibliotecznych
-

warsztaty dla bi

bliotekarzy prowadzi? Hubert Stasiuk w ramach projektu Po wiedz? i bibliotekarsk?

inspiracj? na Kamienn? -

Ksi??nica Zamojska
• Biblioteczne spotkania senioralne (Dzienny Dom Senior+); Spotkanie czwartkowe

(Punkt w PZN)
- OCN Ksi??nicy Zamojskiej

• Rodzinna Rewia Kreatywno?ci
-

cotygodniowe zaj?cia dla rodzin - ODM Ksi??nicy

Zamojskiej
• Podsumowanie projektu Zaczytani M?odociani dofinansowanego z Miejskiego Pro

gramu Profilaktyki i Rozwi?zywania Problemów Alkoholowych. W programie m.in.

fina? konkursu plastycznego Snap z lektury, zwiedzanie wystawy pokonkursowej
Snap z lektury, wr?czenie nagród

- ODM, FB nr l, 2, 3, 4, 6

•
Podsumowanie, dofinansowanej przez PGE Dystrybucja S.A. O. Zamo??, X edycji

akcji czytelniczo-edukacyjnej oraz konkursu plastycznego Czytam i rysuj? z energi?;
w programie spotkanie z 1. Winiewie?-Cybulsk?, wr?czenie nagród, zwiedzanie wy

stawy pokonkursowej
- ODM, FB nr l, 2, 3, 4, 6

•

Bajkowe bajanie, Poczytajki dla przedszkolaka, Dorastanie z ksi??k?, Czytanki dla

przedszkolaka, Bajeczka dla przedszkolaka, Godzina na historyjk?, Spotkanie z bajk?
-

g?o?ne czytanie przedszkolakom
- ODM, FB nr l, 2, 3,4, 6
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• Sobotnie spotkania z ksi??k? (ODM) oraz Ksi??ka pod choink? (FB nr l, 2, 3, 4, 6) -

cykliczne zaj?cia dla dzieci w wieku szkolnym
• Osobliwo?ci i sekrety ?wiata nauki -

Rozmowy o ksi??ce w Klubie Seniora Pogodna
jesie?

- FB nr 4

• Bo?e Narodzenie w literaturze - Rozmowy o ksi??ce
- FB nr 6

ADAMÓW

lipiec / sierpie? 2017

• Nauczanie ortografii z wykorzystaniem inteligencji wielorakich -

warsztaty z psy

chologiem i pedagogiem
• Wakacje w bibliotece -

warsztaty plastyczne i techniczne, gry i zabawy, czytanie
tekstów literackich dla dzieci

wrzesie? / pa?dziernik
• Spotkanie autorskie z Agnieszk? Tyszk?
• Nie do wiary. w bibliotece kryj? si? czary

- spektakl edukacyjny teatru Maska dla

dzieci

• Anio?y z kory palmy -

warsztaty r?kodzie?a

luty 2018

• Paczka literacka - konkurs na recenzj? ksi??ki wybranej z paczki
• Kulinarnie w bibliotece -

warsztaty kulinarne dla seniorów

• Komputerowy ?pun -

spotkanie autorskie Krzysztofa Piersy z gimnazjalistami

marzec / kwiecie?

• Wielkanocne ozdoby -

warsztaty r?kodzielnicze dla seniorów

• Spotkanie autorskie z Lusi? Ogi?sk?, autork? Roztocza?skich Ksi?g Krasnali

• Konkurs na recenzj? utworu Zbigniewa Herberta - obchody Roku Herberta

• Og?oszenie Konkursu na logo Biblioteki

maj / czerwiec

• Opowie?ci z teczki profesora Ksi??eczki
- spektakl dla dzieci teatru Maska

• Noc Bibliotek

lipiec / sierpie?
• Wakacyjne pi?tki w bibliotece -

zaj?cia dla dzieci

wrzesie? / pa?dziernik
• Narodowe czytanie - udzia? w ogólnopolskiej akcji czytelniczej
• Zadanie z patriotyzmu

-

spektakl w wykonaniu krakowskiego teatru Maska

• ABC przedsi?biorczo?ci :.-
edukacja finansowa dla mieszka?ców gminy

• Spotkanie autorskie z Agnieszk? Martink?
• Bombki pa?acowe -

warsztaty r?kodzielnicze

GRABOWIEC

lipiec / sierpie? 2017

• Bibliowakacje, w programie m.in.: wyjazd na Farm? Iluzji, kamykowy zawrót g?owy,

pocztówka z wakacji, dzie? kulinarny, wycieczka do Obserwatorium Astronomicz

nego w Trzeszczanach i do Hrubieszowa, Noc w bibliotece, Dzie? czarownic
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wrzesie?

• Narodowe czytanie "Przedwio?nia" w plenerze
, listopad

• Dzie? Pluszowego Misia

luty 2018

Ferie zimowe -

zaj?cia biblioteczne i plenerowe organizowane we wspó?pracy z

GOK

•

marzec / kwiecie?
•

Tydzie? z Internetem -

warsztaty dla m?odzie?y licealnej zorganizowane we wspó?

pracy z GOK nt. pracy redaktora
•

Tworzymy komiks w oparciu o histori? Grabowca -

warsztaty ze Zbigniewem Ma

sternakiem

Byli?my w transportach Dzieci Zamojszczyzny
- spotkanie autorskie i wyk?ad dr

Beaty Kozaczy?skiej z okazji 75-lecia wysiedle? ludno?ci na Zamojszczy?nie

•

maj / czerwiec

• Dzie? Bibliotekarza -

plenerowe spotkanie bibliotekarzy s?siaduj?cych gmin i dzie

ci wDa?czypolu
• Dwadzie?cia lat z Patronem -

wspó?udzia? w realizacji gry terenowej przygotowanej
przez Zespó? Szkó? w Grabowcu

• Ca?a Polska Ta?czy Poloneza -

wspó?udzia? w wydarzeniu. plenerowym

lipiec / sierpie?
•

Bibliowakacje -

zaj?cia plastyczne (m.in. glicerynowe myde?ka, akwarium w s?oi

ku), zawody sumo, wizyta na placu zabaw, "czarownice", noc w bibliotece, gra tere

nowa, wycieczka do Ba?towa; grill na zako?czenie wakacji

wrzesie?/pa?dziernik
• Narodowe czytanie

- udzia? w ogólnopolskiej akcji
•

Obchody 750-lecia Grabowca -

piel?gnacja grobów przed obchodami, festyn ro-

dzinny, gra terenowa

listopad
• Dzie? Pluszowego Misia -

spotkania urodzinowe z przedszkolakami

KOMARÓW-OSADA

lipiec / sierpie? 2017

• Smaki Komarowa

U?miech Lata

gminny konkurs kulinarny podczas pikniku Komarowski

97. rocznica Bitwy pod. Komarowem -

patriotyczna uroczysto?? ogólnopolska

Naj?adniejszy ogród przydomowy - fina? konkursu podczas Do?ynek gminno

parafialnych

•

•

wrzesie? / pa?dziernik
•

Promocja twórczo?ci regionalnej
-

wydanie i promocja 3. tomików wierszy lokal

nych twórców

listopad
• 99. rocznica Odzyskania Niepodleg?o?ci - gminna uroczysto?? patriotyczna
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stycze?/luty 2018

• VII Gminny Przegl?d Kol?d i Pastora?ek - SOK i Biblioteka

• XXVI Fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy. ?wiate?ko do nieba - SOK i

Biblioteka

• XX Gminny Przegl?d Zespo?ów Kol?dniczych
- SOK i Biblioteka

• Spotkanie autorskie z regionalistk? Henryk? Syty i promocja jej 2. tomików wierszy
wydanych przez Bibliotek?

• Obchody 76. rocznicy wysiedle? ludno?ci gm. Komarów

marzec

• Gminny Dzie? Kobiet - SOK i Biblioteka, Stow. Aktywni w Kulturze

maj
• ?wi?to 3 Maja

-

gminne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja - SOK i

Biblioteka

• Ogólnopolska akcja Polska biega
-

impreza rekreacyjno-sportowa - SOK

i Biblioteka

czerwiec

• Gminne ?wi?to Sportu -

impreza rekreacyjno-sportowa
- SOK i Biblioteka'

• Najaktywniejszy Czytelnik roku szkolnego 2017/2018 - fina? konkursu

lipiec / sierpie?
• Na zdrowie - piknik rodzinny w Zubowicach

• Piknik so?ecki -

wydarzenie ?rodowiskowe

• Smaki Komarowa - gminny konkurs kulinarny podczas pikniku Komarowski

U?miech Lata

• 98. rocznica Bitwy pod Komarowem - uroczysto?? patriotyczna

wrzesie?

• Do?ynki - konkurs na naj?adniejszy ogród przydomowy

KRASNO BRÓD

wrzesie? 2017

Narodowe czytanie ;
Wesela" na rynku miejskim

listopad / grudzie?
• Zaprogramuj si? na czytanie

-

warsztaty czytelnicze z elementami kodowania i pro

gramowania

stycze? / luty 2018

• Piqtkowa wypo?yczalnia w Przedszkolu - ca?oroczny cykl zaj?? w Przedszkolu lub

w Bibliotece: czytelnicze zaj?cia z dzie?mi

• Ferie w bibliotece - cykl zaj?? integracyjnych dla dzieci

• Ty jeste? dla mnie -

promocja ksi??ki Marii Doma?skiej

marzec / kwiecie?

• Stroiki wielkanocne - wiosenne warsztaty dla doros?ych
• Mistrz Pi?knego Czytania - konkurs dla m?odzie?y i doros?ych

maj
• Ma?y Mistrz Czytania -

gminny konkurs pi?knego czytania dla dzieci
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czerwiec

• XVII Ogólnopolski Tydzie? Czytania Dzieciom -

spotkania biblioteczne dla przed
szkolaków

Kocham Ci? Polsko -

mi?dzyszkolny turniej wiedzy o Polsce
•

lipiec / wrzesie?

• Uroki naszego Roztocza. Krasnobród 2018- konkurs fotograficzny
• Narodowe Czytanie "Przedwio?nia" -

we wspó?pracy z Zespo?em Szkó? w Krasno-

brodzie

grudzie?
• Bo?e Narodzenie w moim domu - konkurs plastyczny dla dzieci

•

Lampiony ?wi?teczne
-

warsztaty r?kodzielnicze dla doros?ych

LABUNIE

sierpie? 2017

• Dawna wie? -

wystawa malarstwa Krystyny Hubali
•

Czytam nagminnie, czyli na okr?g?o -

rajd rowerowy
• Narodowe Czytanie

- udzia? w akcji ogólnopolskiej
• Ró?ne oblicza Matki, Mamy, Mate?ki -

pokonkursowa wystawa prac laureatów

pa?dziernik / listopad
• Przerwa na wspólne czytanie. Kinder mleczna kanapka

- udzia? GBP w ogólnopol
skiej akcji promocyjnej
W ?abuniach. Przelotem lub na sta?e -

wystawa fotograficzna Floriana Gromka
•

• Dzie? Pluszowego Misia - literackie oblicza misia, zaj?cia dla dzieci

grudzie?
• 75. Rocznica Wysiedle? na Zamojszczy?nie -

wystawa
o

Ozdoby choinkowe -

wystawa prac czytelników biblioteki

stycze? / luty 2018
•

Anio?y -

wystawa prac Lucyny Mo?czan

o Ferie w bibliotece - zaj?cia biblioteczne (czytanie bajek, projekcje filmowe w Izbie

Muzealnej, gry planszowe, tworzenie w?asnych gier)
• Mistrz G?o?nego Czytania

- konkurs wspó?organizowany ze szko?? z okazji Mi?dzy

narodowego Dnia J?zyka Polskiego

marzec

• ?o?nierze Wykl?ci -

wystawa okoliczno?ciowa

• Dzie? Czytania z Franklinem -

promocja ksi??ek i czytelnictwa

kwiecie?
• Ocalone z transportu Dzieci Zamojszczyzny

-

wystawa, projekcje filmu Dzieci Za

mojszczyzny i wyk?ad ks. dr. Czes?awa Galka dla ró?nych grup
•

Ksi??kowe Emporium
-

wygrana Biblioteki w ogólnopolskim konkursie organizo
wanym przez Lustro Biblioteki i wydawnictwo Zielona Sowa, realizacja programu

we wspó?pracy ze Szko?? Podstawow?
Wiersze wybrane Alicji Saputy - spotkanie autorskie i promocja tomiku

•
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maj
• Wielka Majówka

- udzia? Biblioteki w gminnych obchodach ?wi?ta, m.in. spotkanie
autorskie z dr Beat? Kozaczy?sk?

• Zdobycie tytu?u finalisty przez Bibliotek?, Przedszkole i Szko?? Podstawow? w

ogólnopolskim konkursie Bazgro? 2018

czerwiec / lipiec
• Le?ne Nowiny- gra terenowa zorganizowana we wspó?pracy z UG

• Noc Bibliotek -

gra terenowa RzeczPospolita - Czytam, czytanie Z. Herberta, pro

jekcja filmu, konkursy, spotkanie autorskie z Marcinem Wro?skim

wrzesie? / pa?dziernik
• Fina? Gminnego Konkursu Interdyscyplinarnego z okazji obchodów Roku

Z. Herberta i L Sendlerowej ANIO?OWO pod patronatem Wójta Gminy ?abunie i

Proboszcza Parafii ?abunie

• Narodowe czytanie "Przedwio?nia" w plenerze
- udzia? w ogólnopolskiej akcji

• W kó?ko zaczytani
-

rajd rowerowy, otwarcie nowego szlaku rowerowego

z przystankami przy bibliotece i Izbie Muzealnej w Barchaczowie

• Fina? projektu Twórcza alternatywa
-

Pasje naszych mieszka?ców! - wydanie i

promocja publikacji Pasje naszych mieszka?ców

• Ma?a ksiq?ka - wielki cz?owiek - pierwsi dyplomowani 3-letni czytelnicy
w Bibliotece, udzia? w projekcie Instytutu Ksia?ki

grudzie?
• Nadchodzqce ?wi?ta ka?dy zapami?ta

- spektakl dla dzieci w zaprezentowany przez

Teatr Maska z Krakowa

• Lucjan Momot: Obro?cy rodzinnych strzech - ukaza?a si? 28 publikacja z serii .La

bu?ska Biblioteczka Regionalisty"
• Królowa Istagrama, czyli ?nie?ka wed?ug Piotra Pieli -

wydano kolejn? bibliotecz

n? publikacj?,
• Wsz?dzie anio?y

-

wystawa Urszuli Pilip, ?abu?skiej nauczycielki, artystki i podró?
niczki

MI?CZYN

lipiec / sierpie? 2017

• Wakacje w bibliotece -

gry i zabawy, czytanie tekstów literackich dla dzieci

grudzie?
• Spotkanie op?atkowe dla dzieci

stycze? / luty 2018

• Ferie w bibliotece - biblioteczne zaj?cia integracyjne dla dzieci

• Cykliczne g?o?ne czytanie bajek w bibliotece i zaj?cia biblioteczne

marzec/czerwiec

• Ozdoby wielkanocne -

warsztaty dla m?odzie?y
• Wycieczki do biblioteki i lekcje biblioteczne - dla uczniów Szko?y Podstawowej w

Mi?czynie

sierpie?
• Wakacje w bibliotece - biblioteczne zaj?cia dla dzieci
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NIELISZ

luty / marzec 2018
• Martwa natura -

warsztaty plastyczne
•

Biblioteczne gry planszowe - dla dzieci i m?odzie?y
•

Moja ulubiona bajka - konkurs plastyczny, we wspó?pracy ze Szko?? Podstawow?

maj / czerwiec

• Dzie? Matki w Bibliotece - wydarzenie okoliczno?ciowe
•

Ogólnopolski Tydzie? Czytania Dzieciom - zaj?cia dla najm?odszych uczniów szko?y

podstawowej i przedszkolaków
•

Polonez na 100-lecie Niepodleg?o?ci
- udzia? w ogólnopolskiej próbie bicia rekordu

Polski
• Noc Bibliotek - udzia? Biblioteki w ogólnopolskiej akcji
•

Niezwyk?e podró?e z ksi??k? - og?oszenie konkursu czytelniczego
•

Ma?a Ksi??ka - Wielki Cz?owiek - udzia? w projekcie ogólnopolskim

lipiec / sierpie?
•

Wakacje w bibliotec? - w programie m.in.: Umys?owy zawrót g?owy; Polska jakiej
nie znamy; Tydzie? spotka? z obcymi kulturami; Bajkowe krasnale; Anio?y s? w?ród

nas; Bezpieczne wakacje; Dooko?a sto?u - zdrowo i kolorowo

pa?dziernik / listopad
•

Moje interpretacje natury
-

wystawa prac plastycznych Stefanii Wójcik
•

Mirabelka - kie?kuj?ca historia -

warsztaty w ramach projektu realizowanego z

okazji obchodów IDO-lecia Odzyskania Niepodleg?o?ci
•

Barwy Polski - zaj?cia edukacyjno-plastyczny dla dzieci
•

Warsztaty kulinarne i ekonomiczne -

cykl dwudniowy dla doros?ych wspó?organi-

Zowany z GOPS

grudzie?
•

Miko?ajkowe Czytanie
- dwudniowa akcja czytelnicza

o

Ksi??ka twoim przyjacielem
-

zaj?cia dla dzieci promuj?ce czytelnictwo
•

Bombki ?wi?teczne
-

warsztaty wielopokoleniowe
•

Wigilia Nieliska 2018 - wspó?organizacja wydarzenia plenerowego
o

Gry bez pr?du w Bibliotece

RADECZNICA
wrzesien 2017
•

Narodowe Czytanie" Wesela"
•

Promocja tomiku wierszy Feliksa Kuny Biesiada, ach biesiada
• A gdy dzie? nadejdzie nowy

-

promocja tomiku Reginy Smoter-Grzeszkiewicz

listopad / grudzie?
• Fina? konkursu literackiego Talenty ma?ych Ojczyzn
• Trudne dzieci?stwo. Losy radecznickicli dzieci podczas okupacji

-

promocja publi
kacji regionalnej Reginy Smoter-Grzeszkiewicz

siyczen 2018
•

Spotkanie op?atkowe
- dla twórców lokalnych i czytelników
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marzec

• Dzie? Kobiet - spotkanie integracyjne aktywnych czytelników i sympatyków Bi

blioteki

• Tradycje naszych dziadków ocalmy od zapomnienia
- konkurs na palmy, pisanki i

stroiki wielkanocne wspó?organizowane z GCK w Radecznicy

kwiecie? / maj
• Spotkanie autorskie z Agnieszk? Martink?
• Wystawa malarstwa Paw?a Piotraka

• S?ownik Gminy Radecznica 1984-1990 promocja ksi??ki Reginy Smoter-

Grzeszkiewicz

• Wystawa prac malarskich Dominiki Ma?ysz

czerwiec

• Promocja tomików wierszy lokalnych poetek Janiny G?sior i Heleny Sobczak

• Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny (1942-1943) -

wystawa historyczno-
fotograficzna i wyk?ad dr Beaty Kozaczy?skiej

wrzesie? / pa?dziernik
• Narodowe Czytanie - udzia? Biblioteki w akcji ogólnopolskiej
• Na bujanym fotelu -

promocja tomiku wierszy Feliksa Kuny
• Wspomnienia 1963-1975 -promocja publikacji Reginy Smoter-Grzeszkiewicz

• Warsztaty kosmetyczne dla pa?

listopad / grudzie?
• Na kartach wspomnie?

-

promocja wydawnictwa Heleny Stadnickiej
• Talenty ma?ych Ojczyzn - podsumowanie konkursu literackiego
• I to jest mój kraj

-

prezentacja tomiku poetyckiego Feliksa Kuny

MOKRE (BPG ZAMO??)
lipiec/sierpie? 2017

• Wakacje z bibliotek? Z biegiem Wis?y w?drujemy
- BPGZ w Mokrem i filie

wrzesie?/pa?dziernik
• Narodowe Czytanie - udzia? Biblioteki w akcji ogólnopolskiej
• Festiwal Kreatywnego Czytelnictwa" ?eromski z tabletem" - realizacja projektu z

programu Partnerstwo dla ksi??ki, dofinansowanego przez MKiDN. W ramach fe

stiwalu odby?o si? 28 warsztatów dla dzieci i m?odzie?y, 13 rodzinnych warsztatów

wielopokoleniowych w bibliotekach, szko?ach i ?wietlicach wiejskich. W programie
festiwalu wykorzystano autorsk? metod? pracy z tekstem literackim Micha?a Mali

nowskiego, za?o?yciela i dyrektora Muzeum Bajek Ba?ni i Opowie?ci

listopad
• Dzie? Pluszowego Misia - BPGZ w Mokrem i filie

grudzie?
• Tydzie? Kultury W?gierskiej - w programie m.in. konkurs prasowo-czytelniczy,

spotkanie z Ann? Butrym, warsztaty kulinarne, kulturalne, prowadzone przez mi?

dzynarodow? grup? wolontariuszy
- BPGZ w Mokrem
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•

Wydanie gry planszowej Z flisakami z biegiem Wis?y oraz tomiku poetyckiego Po

zwoli? Pegazowi rozwin?? skrzyd?a

stycze? / luty 2018
• Ca?a Polska czyta dzieciom -

ca?oroczny cykl spotka? czytelniczych dla dzieci -

wszystkie biblioteki gminy Zamo??
o Ferie w bibliotece - ró?norodne zaj?cia dla dzieci w bibliotece gminnej oraz wg

odr?bnych harmonogramów we wszystkich filiach. Ferie zako?czono imprez? fina

?ow? dla uczestników z ca?ej gminy z udzia?em wolontariusza z W?gier Gyorgy La

kato sa i przedstawicieli M?odzie?owej Rady Gminy
•

Anio?y, Anio?ki, Anio?eczki - fina? XII edycji konkursu plastycznego pod patronatem

Wójta Gminy Zamo?? oraz wystawa pokonkursowa
•

Wielokulturowe spotkania m?odzie?y ph. 4 strony ?wiata - rozpocz?? si? cykl spo

tka? bibliotecznych z przedstawicielami M?odzie?owej Rady Gminy, Wolontariatu

Europejskiego
•

Dzie? Babci i Dziadka - ?rodowiskowe wydarzenie biblioteczne zorganizowane w

partnerstwie z KGW - FB Sitaniec

marzec

• VII Otwarte Dni Biblioteki - blok zaj?? bibliotecznych w BPGZ w Mokrem dla

dzieci i m?odzie?y z Zespo?u Szkó? w Zawadzie
• No to si? popisz

- gminne eliminacje do konkursu kaligraficznego organizowanego
przez bibliotek? partnersk? w Zwierzy?cu oraz udzia? zwyci?zców w finale

•
Dzie? z Poezj? - spotkanie autorskie z Lusi? Ogi?sk?

kwiecie?
•

Pozwoli? Pegazowi rozwin?? skrzyd?a - promocja tomiku poetyckiego laureatów

pi?ciu edycji konkursu poetyckiego Odkrywamy ukryte talenty, wydanego przez Bi

bliotek?. Promocji towarzyszy?o spotkanie poetycko-wokalne
• XII edycja Konkursu recytatorskiego o Laur Najlepszego Recytatora Gminy Zamo??

pod patronatem Wójta Gminy Zamo?? (przes?uchania recytatorów trwa?y 2 dni)
o

Spotkanie autorskie. z Ma?gorzat? Skowron
•

Spotkanie autorskie z Agnieszk? Walczak-Chojeck? w ramach DKK
o

Losy Dzieci Zamojszczyzny (1942-1943)
- wyk?ad historyczny dr Beaty Kozaczy?

skiej w ramach obchodów IOO-lecia odzyskania Niepodleg?o?ci

maj
• Noc w Bibliotece ph. Niemo?liwe nie istnieje

-

o tematyce podró?niczo-muzycznej,
spotkanie z m?odymi podró?nikami i wyst?p zespo?u ze Zwierzy?ca Szybki kwartet

czerwiec

• Noc Bibliotek dla dzieci z udzia?em przedstawicieli mi?dzynarodowego wolontariatu

(przedstawiciele Danii, Gruzji, Hiszpanii i Ukrainy)
•

Poezja i bajka s?owem i p?dzlem malowana - X fina? konkursu plastycznego pod
patronatem Wójta Gminy Zamo??

•

Ogólnopolski Tydzie? G?o?nego Dzieciom - filie w Kalinowicach, Lipsku, P?oskiem,

Wysokiem, Sita?cu, Zawadzie,
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lipiec / sierpie?
• Wakacje w bibliotece ph. Rok 2018 Rokiem Kobiet -

cykl zaj?? bibliotecznych dla

dzieci - 3 dni w tygodniu przez ca?e wakacje i wydarzenie fina?owe

• Spotkanie z Mari? Juszczak, lokaln? poetk?
• Bukiety z naszych ogrodów -

warsztaty florystyczne dla pa?

wrzesie? / pa?dziernik
• Narodowe Czytanie

-

z udzia?em szkó? z Lipska i Pniówka

• Danie dla Mola - udzia? Biblioteki wraz z zaprzyja?nionymi Klubami Seniora w

konkursie literacko-kulinarnym organizowanym przez MBP w Bychawie
• Ma?a Ksi??ka - Wielki Cz?owiek - udzia? w projekcie ogólnopolskim

listopad / grudzie?
• Spotkanie autorskie z Joann? Mari? Chmielewsk?

- w ramach DKK

• Wieczornica patriotyczna z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodleg?o?ci
• Obchody ?wiatowego Dnia Pluszowego Misia

• Sto lat wolnej polski. Sto lat praw wyborczych kobiet - fina? konkursu prasowo

czytelniczego organizowanego pod patronatem Wójta Gminy Zamo??

• Zwierzajki 2 -

promocja ksi??eczki dla dzieci i spotkanie z autork? Mari? Du?awsk?
• Spotkanie autorskie z Monik? Ann? Oleksa po??czone ze spotkaniem op?atkowym

SITNO

lipiec / sierpie? 2017

• Pi?? wakacyjnych dni z kultur? - CKzB wSitnie

• Wakacyjne spotkania w bibliotece - FB w Cze?nikach i Horyszowie Polskim

pa?dziernik / listopad
• Przygotowania i udzia? w rejonowym konkursie Booktalking, czyli gaw?da o ksi??ce

- FB Horyszów Polski

stycze? / luty 2018

• Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny (1942-1943)
-

wystawa historyczno

fotograficzna i wyk?ad dr Beaty Kozaczy?skiej
• Kozio?ek Mato?ek ??czy pokolenia

- konkurs rodzinny
• Jedna po drugiej, czytamy na d?ugiej

- ca?oroczna biblioteczna akcja codziennego

czytania przez dzieci na d?ugiej przerwie l strony wybranej przez dzieci ksi??ki -

FB Horyszów Polski

• Ferie w Bibliotece -

zaj?cia plastyczne, czytelnicze oraz sportowe dla dzieci - FB

Cze?nik i, FB Horyszów Polski

marzec / kwiecie?

• Ksi?gi roztocza?skich Krasnali -

zaj?cia biblioteczne w Przedszkolu wSitnie

• Gminne zagadki szkolnej gromadki
- konkurs wiedzy o gminie Sitno

• Obchody ?wiatowego Dnia Ksi??ki i Praw Autorskich - czytelnikom wr?czano

czerwone ró?e, s?odycze oraz lokalne wydawnictwa

maj / czerwiec

• Tydzie? Bibliotek - s?odki pocz?stunek dla czytelników odwiedzaj?cych Bibliotek?
oraz fina? konkursu Kozio?ek Mato?ek ??czy pokolenia
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o Zwiedzanie Pacanowa - wycieczka dla uczestników konkursu Kozio?ek Mato?ek

??czy pokolenia
o Noc Bibliotek - ca?onocne zaj?cia biblioteczne dla dzieci
"

Wycieczka w Bieszczady

lipiec / sierpie?
• Ma?a Ksi??ka - Wielki Cz?owiek - udzia? w ogólnopolskim projekcie
•

Wakacje w bibliotece - FB Cze?niki

wrzesie? / listopad
" Szlakiem ?ez - we wspó?pracy z Zespo?em Szkó? akcja zbierania materia?ów nt. lo

kalnych Dzieci Zamojszczyzny
"

Portrety Wielkich Polak?w 1918-2018 - konkurs plastyczny
•

100-lecie Odzyskania Niepodleg?o?ci - konkurs na kartk? z ?yczeniami dla Ojczy-
zny, 100 kotylionów na lOO-lecie - FB Horyszów Polski, FB Cze?niki

e

Mi?dzynarodowy Dzie? Pluszowego Misia - FB Horyszów Polski
"

Myszkowanie w Sieci - szkolenie komputerowe

grudzie?
"

Kalendarz adwentowy -

program zaj?? bibliotecznych - FB Horyszów Polski
•

Kartka bo?onarodzeniowa - konkurs plastyczny
- FB Horyszów Polski

•

Ozdoby ?wi?teczne -

warsztaty plastyczne - FB Cze?niki

SKIERBIESZÓW
wrzesie? 2017
•

Wakacyjny Czytelnik 2017 r. - konkurs czytelniczy
"

Narodowe czytanie
•

Portret Stanis?awa Wyspianskiego - konkurs plastyczny

listopad
"

?wi?to Pluszowego Misia
•

Andrzejki w bibliotece

grudzie?
•

Wigilia Skierbieszowska
" Kartka bo?onarodzeniowa - konkurs plastyczny
•

Biuletyn Informacyjny Gminy Skierbieszów - wznowienie zawieszonego kwartalnika

stycze?/luty 2018
"

Dzie? Babci i Dziadka - spotkanie okoliczno?ciowe
"

Za?o?enie Dyskusyjnego Klubu Ksi??ki dla doros?ych, spotkania dyskusyjne co

miesi?c
" Nuda zim? nam nie straszna - zaj?cia biblioteczne Ferie 2018

Walentynki - test wiedzy
•

• ?wiat wed?ug Brzechwy
- konkurs plastyczny

marzec

•
Bohaterowie polskich legend

- konkurs plastyczny
• Mistrz ortografii 2018 - konkurs ortograficzny dla uczniów klas VI
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• Wielkanocne symbole ?wi?teczne
-

zaj?cia plastyczne

kwiecie?

• Jeden z dziesi?ciu - konkurs wiedzy dla uczniów kI. V

• Podr?? z Bolkiem i Lolkiem - konkurs plastyczny

maj
• Dzie? Bibliotekarza i Bibliotek - wyjazd grupy m?odych czytelników do Grabowca i

wspólne ?wi?towanie
• Mistrz Pi?knego Czytania 2018 - VIII edycja konkursu gminnego
• Ulubiona posta? biblijna - konkurs plastyczny
• Wyjazd do kr?gielni

-

nagroda dla najbardziej rozczytanych dzieci

czerwiec

• Dzie? Dziecka - festyn rodzinny
• W cieniu magnolii - konkurs na recenzj? ksi??ki dla klubowiczów DKK

• Poznajemy histori? naszej stolicy
- konkurs wiedzy

lipiec / sierpie?
• Wakacje z bibliotek? - GBP i GOK

• Wakacyjny Czytelnik 2018 - konkurs

wrzesie? / pa?dziernik
• Narodowe Czytanie "Przedwio?nia" przez mieszka?ców Skierbieszowa

• Dzie? Przedszkolaka z Bibliotek?
• Czekoladowy autobus -

warsztaty czekoladowe

• ?wiat w okowach lodu - konkurs plastyczny

pa?dziernik
o Jesienne nastroje

- zaj?cia plastyczno-techniczne
• ?wi?to pieczonego ziemniaka - turniej i wydarzenie integracyjne
• Jan Pawe? II w oczach m?odego-cz?owieka

- konkurs plastyczny

listopad
• Dzie? Je?a -

zaj?cia czytelniczo-plastyczne
• Krzy?ówki o Julianie Tuwimie - konkurs czytelniczy
• Witra?e postaci z bajek - konkurs plastyczny

grudzie?
• Miko?ajkowa Loteria w Bibliotece

• Czytelnik Roku 2018 - konkurs czytelniczy
• Najpi?kniejsza ozdoba choinkowa - konkurs plastyczny
• Wigilia skierbieszowska - integracyjne wydarzenie plenerowe

STARY ZAMO??

lipiec 2017

• Letnisko dla dzieci oraz Wakacje z bibliotek?
- GBP we wspó?pracy z GOK i FB

Udrycze

wrzesie? / pa?dziernik 2017

• Narodowe czytanie we wspó?pracy ze Szko?? Podstawow? w Wierzbie
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o ?wi?to pieczonego ziemniaka - konkurs kulinarny
• IX gminny Konkurs Recytatorski - we wspó?pracy z GOK
•

Zegary z powertexu
-

warsztaty plastyczne dla doros?ych

listopad
o Gminne obchody ?wi?ta Niepodleg?o?ci
o

Lataj?cy kufer oraz Awantura o ?ab? - przedstawienia teatralne dla dzieci
o

Spotkanie autorskie z Malwin? Martyniuk, pisz?c? uczennic? kI. IV
o

Dzie? Pluszowego Misia - FB Udrycze
•

Andrzejki - FB Udrycze
•

Swi?teczne bombki w 3D -

warsztaty dla doros?ych

grudzie?
o

Spotkanie autorskie z Margarett Borroughdame
•

l!roczysto?ci obchodów 75. rocznicy wysiedlenia Udrycz
o

Swi?teczna kartka - konkurs plastyczny dla dzieci
•

?chwytaj bia?ego kruka - fina? konkursu literackiego
o

Swi?teczne ozdoby -

warsztaty plastyczne dla doros?ych

stycze? I luty 2018
•

Ca?oroczny cykl zaj?? czytelniczo-plastycznych dla ró?nych grup dzieci klas 0-3

Po?wi?conych czytaniu
•

Zaj?cia czytelniczo-plastyczne dla dzieci kI. 0-3 raz w tygodniu w ci?gu roku szkol-

nego
- FB Udrycze

o

Emeryckie ostatki dla cz?onków Gminnego Ko?a Emerytów i Rencistów
•

Zimowisko podczas ferii dla dzieci z terenu gminy we wspó?pracy z GOK
•

Ferie w bibliotece - FB Udrycze
• X Halowy Turniej Pi?ki No?nej o Puchar Wójta Gminy Stary Zamo??
•

Turniej Wiedzy Po?arniczej -

etap gminny dla dzieci i m?odzie?y
•

Transfer zdj?cia na podobrazie
-

warsztaty plastyczne dla doros?ych

marzec

• Dzie? Kobiet -

gminne ?wi?to dla pa? z KGW
o

Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny (1942-1943) -

wystawa historyczno-

fotograficzna i spotkanie z dr Beat? Kozaczy?sk?
•

Zaczarowane s?owa - wiersze Jana Brzechwy - konkurs recytatorski
- FB Udrycze

•

Po?egnanie zimy- FB Udrycze
• Palma wielkanocna 2018 - konkurs zorganizowany we wspó?pracy z parafi?
•

?wi?teczna kartka - konkurs plastyczny

kwiecie? I maj
•

Cykl zaj?? czytelniczo-plastycznych dla ró?nych grup uczniów
•

Smokobójstwo i Na tropach smoka wawelskiego
-

spotkania autorskie z dr. Markiem

Sikorskim dla dzieci i dla m?odzie?y
o Na tropie afery, gdzie podzia?y si? litery - przedstawienie teatralne dla dzieci
o Noc w Bibliotece z Harry Potterem -

ca?onocny program zaj?? bibliotecznych reali

zowanych wspólnie z GOK w ramach akcji Noc bibliotek
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maj / czerwiec

• Majówka dla seniorów -

przygotowana we wspó?pracy z Gminnym Ko?em Emery-
tów i Rencistów

• Dzie? Dziecka - festyn o zasi?gu gminnym wspó?organizowany z GOK

• Integracyjny rajd rowerowy po okolicy we wspó?pracy z GOK

• Noc ?wi?toja?ska - impreza integracyjna zorganizowana we wspó?pracy
z Gminnym Ko?em Emerytów i Rencistów

• Dzie? Rodziny
-

wyjazd integracyjny do wioski przygód "Frajda" w Bli?owie - FB

Udrycze
.

• Letnisko dla dzieci -

wspó?organizowane z GOK

SU?ÓW

lipiec / sierpie? 2017

• Sekrety Wsi -

gazeta regionalna gminy Su?ów -

miesi?cznik redagowany
i wydawany w bibliotece

• II Piknik archeologiczny w S?siadce -

wydarzenie plenerowe wspó?organizowane
przezGBP

• Po?egnanie lata - festyn w Kulikowie

wrzesie? / pa?dziernik
• Narodowe czytanie we wspó?pracy z Gminn? Grup? Artystyczn? dzia?aj?c? przy

Bibliotece

listopad / grudzie?
• Widowisko s?owno-muzyczne z okazji obchodów ?wi?ta Niepodleg?o?ci
• Spotkanie op?atkowe mieszka?ców gminy, w programie m.in. Jase?ka w wykonaniu

Grupy Artystycznej Gminy Su?ów dzia?aj?cej przy Bibliotece

stycze? / luty 2018

• Ferie w Bibliotece -

turniej sportowy dla dzieci i m?odzie?y - GBP

marzec / kwiecie?

o Gminny Dzie? Kobiet - spotkanie okoliczno?ciowe pa? z gminy Su?ów z przedsta
wicielami w?adzy samorz?dowej, spektakl Kandydatki na ?on? w wykonaniu Grupy
Artystycznej Gminy Su?ów

maj
• Dzie? Bibliotek i Bibliotekarza - spotkanie okoliczno?ciowe i wspólna zabawa bi-

bliotekarzy i spo?eczno?ci szkolnej z Su?owa

czerwiec

• Dzie? Dziecka w Su?owcu - gminna impreza integracyjna
• II Festiwal Twórczo?ci Patriotyczno-Chrze?cija?skiej w Tworyczowie -

wydarzenie
o zasi?gu ponadlokalnym wspó?organizowane przez bibliotek?, gmin? i parafi? w

Tworyczowie

lipiec / sierpie?
• III Piknik Archeologiczny w S?siadce

- wydarzenie plenerowe wspó?organizowane

przezGBP
• S?siedzkie Spotkania -

integracyjne wydarzenie plenerowe
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Po?egnanie lata -

festyn w Kulikowie, w tym wy?cig kolarski pn. Memoria? im .

Feliksy Po?dzik

•

Do?ynki gminne -

wyst?p bibliotecznej Grupy Artystycznej
•

wrzesie?/pa?dziernik
•

Narodowe Czytanie we wspó?pracy ze szko?ami

listopad/grudzie?
•

Zaduszki Muzyczne - koncert w wykonaniu m?odzie?y
•

Kapliczki -

miniatury ?wi?ty?
-

realizacja projektu dofinansowanego z Programu

Narodowego Centrum Kultury (inwentaryzacja kapliczek i krzy?y z terenu gminy,
warsztaty snycerskie oraz wystawa podsumowuj?ca projekt)

o

Gminne Obchody ?wi?ta Niepodleg?o?ci - wydarzenie plenerowe, w tym nadanie

im. IDO-lecia Niepodleg?o?ci placowi, przy którym mie?ci si? GBP
•

Bez tej mi?o?ci mo?na ?y? - wieczornica patriotyczna
•

Spotkanie op?atkowe mieszka?ców gminy;, w programie m.in. okoliczno?ciowy
spektakl s?owno-muzyczny Grupy Artystycznej

SZCZEBRZESZYN
pa?dziernik / listopad 2017
•

Przerwa na wspólne czytanie. Kinder mleczna kanapka - udzia? MGBP
w

ogólnopolskiej akcji promocyjnej
•

Szczebrzeszyn za 150 lat - fina? konkursu na opowiadanie fantastyczne dla dzieci i

m?odzie?y
•

List do kole?anki lub kolegi
- fina? konkursu realizowanego w ramach Mi?dzynaro

dowego Dnia Pisania Listów
•

Moja ulubiona posta? z bajki
- fina? konkursu plastycznego dla dzieci

•

Przy onej dolinie - udzia? w koncercie w Zaburzu podsumowuj?cym projekt reali

zowany przez GCK w Radecznicy i biblioteki gminne w Su?owie, Szczebrzeszynie i

Radecznicy oraz Towarzystwo dla Natury i Cz?owieka w Lublinie

stycze? / luty 2018
•

Kiermasz ksi??ki .

•

Warsztaty w zakresie programowania w ramach projektu Eksperci programowania
w Podregionie Che?msko-Zamojskim

-

warsztaty w 3. szko?ach
•

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Piers? nt. uzale?nie? od gier komputerowych

kwiecie? / maj
•

Mi?dzynarodowy Dzie? Ksi??ek dla Dzieci -

4-dniowy cykl zaj?? bibliotecznych dla

naj m?odszych
•

Kiermasz ksi??ek
•

Spotkanie autorskie z Wies?awem Drabikiem
•

Mój wymarzony dzie? wagarowicza
- fina? konkursu

o

Opowie?ci z teczki profesora Ksi??eczki
-

spektakl dla dzieci w wykonaniu Teatru

Maska z Krakowa

czerwiec
•

Noc Bibliotek -

program zaj?? dla dzieci
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• Dzie? Smerfa
-

w Przedszkolu Samorz?dowym w Bodaczowie

• Las z mojej ksi??ki
- fina? konkursu edukacyjno-plastycznego

wrzesie? / pa?dziernik
• Ma?a Ksi??ka

- Wielki Cz?owiek -

projekt skierowany do 3-latków i ich rodziców

• Spotkanie autorskie z Piotrem Macierzy?skim nt. II wojny ?wiatowej i holocaustu

• Konrad Bartoszewski" Wir" -

wystawa
• Ca?a Polska czyta dzieciom - bibliotekarze czytaj? przedszkolakom przez ca?y rok

szkolny
• W drodze ku wolno?ci. Powstanie styczniowe w okolicach Józefowa -

wystawa

listopad / grudzie?
• Kiermasz Miko?ajkowy
• Zjakiej jestem bajki - fina? konkursu plastycznego
• Miko?aj w bibliotece - wizyta Miko?aja w?ród przedszkolaków uczestnicz?cych w

zaj?ciach bibliotecznych

ZWIERZYNIEC

wrzesie? / pa?dziernik 2017

• Narodowe Czytanie" Wesela" - wydarzenie plenerowe
• Pasowanie na czytelnika - dla naj m?odszych czytelników Biblioteki

• Spotkanie z poezj? religijn? ks. Paw?a S?o;lOpasa
marzec 2018

• Dzie? Pami?ci ?o?nierzy Wykl?tych
- zaj?cia biblioteczne dla gimnazjalistów

• Dzie? kobiet w Bibliotece -

prawa kobiet w literaturze

• No to si? popisz
- VII edycja konkursu kaligraficznego

maj
• Czyste powietrze wokó? nas

- zaj?cia biblioteczne z przedszkolakami
• Rozpoznaj autora -

zgarnij ksi??k?
- quiz literacki

• Warsztaty recytatorskie z udzia?em Micha?a Dudzi?skiego
• Recytatorski przegl?d poezji W?adys?awa Sitkowskiego z okazji 90. urodzin - z

udzia?em Jubilata

• O finansach ... w bibliotece - kurs dla seniorów

wrzesie? / pa?dziernik
• Narodowe Czytanie" Przedwio?nia" - w plenerze
• Biblioteka w obiektywie Wojciecha Lewandowskiego
• Spotkanie autorskie z Mari? Grzyb, lokaln? poetk? i promocja jej tomiku Uciekaj?ce

pejza?e
• Spotkanie autorskie z Hann? Wasi ak, promuj?ce tomik poetycki Zwierzyniec ijego

genius loci

listopad / grudzie?
• Ma?a Ksi??ka - Wielki Cz?owiek - udzia? Biblioteki w ogólnopolskim projekcie

Anna Kalniuk, Danuta Zwoli?ska, Ksi??nica Zamojska
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Bajka wielu lektorów -

Tydzie? Bibliotek w Ksi??nicy Zamojskiej



Warsztaty twórczej pracy

z bajk?

VIII Zamojski Festiwal Ksi??ki
- koncert Kuby Michalskiego
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