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Newsletter literacki
Od redakcji

 

Lutowe wydanie Newslettera literackiego to
między innymi przewodnik po urodzinach pisarzy
i ich twórczości na każdy dzień miesiąca, to
biografia Tomasza More, felieton o tym dlaczego warto czytać, inspirujące
cytaty, książka dla dzieci na zimowe wieczory i nie tylko, przedstawienie
sylwetki animatorki kultury i czytelnictwa zarządzającej ośmioma
placówkami bibliotecznymi na terenie powiatu zamojskiego oraz
przybliżenie działalności tych placówek, i jak zwykle anegdoty literackie.
Mamy nadzieję, że materiał, który przygotowaliśmy na luty będzie dla
Państwa miłą lekturą i inspiracją do sięgnięcia po nowe lub zapomniane
książki czy też organizacji zajęć z zakresu literatury i czytelnictwa.

Pozdrawiamy Państwa serdecznie!

Anna Kwoczko

 

Cytat miesiąca
 

"Całkowicie nowy pomysł jest jedną z najrzadszych rzeczy znanych
człowiekowi." 

Tomasz More (Morus)

 

"An absolutely new idea is one of the rarest things known to man." 

http://slowoteka.pl/
http://slowoteka.pl/
http://pdf.mailerlite.com/removessl_hex/687474703a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f623679306b37


Thomas More

Biografia miesiąca
 

Święty Thomas More, Morus (1478-1535), angielski mąż stanu,
myśliciel, humanista, prawnik, polityk, pisarz, czołowy ideolog odrodzenia,
autor książki „Utopia”, celebrowany jako męczennik w Kościele
rzymskokatolickim. Urodził się w Londynie 7 lutego 1478 roku… WIĘCEJ…

Przewodnik po urodzinach pisarzy
 

Pisarze urodzeni w lutym 

 

1 lutego

Muriel Spark, ur. 1 lutego 1918 r. w Edynbugu – szkocka powieściopisarka.
Najbardziej znana jej powieść to „Pełnia życia panny Brodie”, na podstawie której
nakręcono film oraz serial telewizyjny (pod tym samym tytułem. Luźną adaptacją
tej powieści jest też film „Uśmiech Mony Lizy” z 2003 r.  Wielokrotnie nagradzana,
między innymi James Tait Black Memorial Prize w 1965 r.   Dwukrotnie
nominowana do Nagrody Bookera. (zm. 13 kwietnia 2006 r. we Florencji)

Meg Cabot, (właśc. Meggin Patricia Cabot, pseud. Jenny Carroll), ur. 1 lutego
1967 r. w Bloomington w USA - amerykańska pisarka, autorka romantycznych
komedii dla nastolatków i dorosłych. Napisała i opublikowała prawie 60 książek.
Pierwszą książką jaką napisała była „Tam, gdzie rosną dzikie róże” – wydana w
1998 r. Najbardziej znana jest z serii   14 książek dla nastolatek „Pamiętnik
księżniczki”. Meg Cabot jest też współtwórcą scenariuszy do filmów: „Księżniczka
na lodzie” (2005) i „Pamiętnik księżniczki”. WIĘCEJ...

 

Felieton miesiąca
 

„O pocztówkach i o tym, dlaczego warto
czytać”  – felieton Margarett Borroughdame dla
czasopisma Stowarzyszenia Bibliotekarzy

http://mbbooks.eu/materialy-newsletter-literacki-luty-2018-biografia-thomas-more/
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Kliknij

Polskich. WIĘCEJ...

Polecamy książkę dla dzieci
 

„Nie taka mroźna zima” – album wierszy
zimowych dla dzieci autorstwa Margarett
Borroughdame to „migawki” o zimie pisane
słowem, rysunkiem i zdjęciami. Mówią o tym co
w zimie najpiękniejsze, najradośniejsze i
najzabawniejsze! WIĘCEJ o książce...

 

Co słychać u nas
Książki dla dzieci Wydawnictwa MBBOOKS będą na Gdańskich Targach
Książki w dniach 16-18 marca 2018. Będzie można je obejrzeć i nabyć na
stoisku nr 55 u Motyli Książkowych. GTK odbędą się w Polskiej Filharmonii
Bałtyckiej im. F. Chopina w Gdańsku. Zapraszamy!

Wieści z bibliotek
 

Największą siecią gminnych bibliotek na terenie pow. zamojskiego, która
obejmuje 8 placówek bibliotecznych kieruje Pani Elżbieta Stankiewicz,
która za swoją aktywność i zaangażowanie w propagowanie kultury została
nominowana do tytułu Człowiek Roku 2017 w kategorii „Kultura
(powiat zamojski)”. W zawodzie Bibliotekarza pracuje od 31 lat, a od
2006 r. pełni funkcję dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Zamość z
siedzibą w Sitańcu, która w 2012 r. została przeniesiona do miejscowości
Mokre.

http://slowoteka.pl/kategoria/do-czytania/
http://mbbooks.eu/artykul-margarett-borroughdame-poradniku-bibliotekarza-nr-32017/
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Pani Elżbieta z wielką pasją angażuje się w rozwój czytelnictwa dziecięcego.
W proces ten zaangażowała dorosłych: rodziców, nauczycieli, organizacje
społeczne, lokalnych twórców i inne osoby, aktywne w środowisku lokalnym.
Od 7 lat przy Bibliotece pod jej kierownictwem działa grupa teatralna GONG.
Grupa może poszczycić się wieloma przedstawieniami i inscenizacjami.
Dyrektor Biblioteki w Mokrem jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, swoją wiedzą, doświadczeniami i osiągnięciami dzieli
się z innymi bibliotekarzami na łamach „Bibliotekarza Zamojskiego”, oraz 
„Dostrzegacza Bibliotecznego”, a wydarzenia w bibliotece często promuje w
lokalnych mediach. Poza bibliotekarstwem posiada także inne pasje -
chętnie włącza się w działania organizacji społecznych i sportowych, między
innymi jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze”, a od
ponad 20 lat jest aktywnym członkiem, licencjonowanym sędzią i trenerem
sekcji Radioorientacji Sportowej, organizatorem i uczestnikiem zawodów
ogólnopolskich i międzynarodowych w tej dyscyplinie sportu. Nie zaniedbuje
też obowiązków mamy 6-ciorga dzieci, babci jednego wnuka i pani domu, a
do tego udaje jej się „wykraść” jeszcze codziennie czas na czytanie.

W Bibliotece Publicznej Gminy Zamość z/s w Mokrem odbywają się konkursy
(plastyczne, literackie, kaligraficzne, recytatorskie), warsztaty
(detektywistyczne, dziennikarskie, plastyczne), akcje promujące
czytelnictwo (Narodowe czytanie, Cała Polska czyta dzieciom, Tydzień
głośnego czytania). Biblioteka każdego roku uczestniczy również w Tygodniu
Bibliotek i Nocy Bibliotek. W 2017 r. biblioteka zrealizowała dwa projekty
sfinansowane z funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w
ramach programu pod hasłem „Partnerstwo dla książki”. Były to: „Z
flisakami z biegiem Wisły” oraz Festiwal Kreatywnego Czytelnictwa
„Żeromski z tabletem”.   Przez cały rok odbywają się spotkania autorskie -
bibliotekę odwiedzili między innymi: Maria Ulatowska, Anna Sakowicz, Jacek
Skowroński, Jarosław Siek, Krzysztof Koziołek, Monika Sawicka, Magdalena
Kordel, Krzysztof Czarnota, Sławomir Koper, Zbigniew Kołba, Tomasz
Białkowski, Maria Duławska, a w grudniu 2017 r. również Margarett
Borroughdame.

Jedną z ostatnich ciekawych inicjatyw Biblioteki był Tydzień Kultury
Węgierskiej (11-16 grudnia 2017 r.), który został zorganizowany w ramach
obchodzonego w Polsce Roku Kultury Węgierskiej.  W tym czasie odbyły  się
warsztaty prowadzone przez zaproszonego gościa, rodowitego Węgra –
pana György’a Lakatosa, który opowiadał dzieciom ciekawostki dotyczące
swojego kraju, a dorosłym przybliżył sekrety kuchni węgierskiej.   Wystąpił
też  zespół wokalno-instrumentalny „Tamburino”, krzewiący kulturę romską
i węgierską. Biblioteka przeprowadziła również konkurs   prasowo-
czytelniczy pod hasłem „Polak, Węgier – dwa bratanki”. Zadaniem



czytelników było wyszukanie odpowiedzi na pytania konkursowe i wykazanie
się wiedzą o kulturze i historii Węgier. Konkurs został zakończony
uroczystym wręczeniem dyplomów i nagród w dwóch kategoriach: dzieci i
młodzież oraz dorośli.

Pani Elżbiecie Stankiewicz i Bibliotece Publicznej Gminy Zamość z/s w
Mokrem wraz z podległymi 7 filiami życzymy dalszych sukcesów i wielu
ciekawych inicjatyw oraz energii i wytrwałości w propagowaniu kultury i
czytelnictwa!!!

Anegdoty literackie
 

Pewnego dnia Cyprian Kamil Norwid przeglądał zagraniczne gazety, a
obecny przy tym jego przyjaciel zapytał: 
- Czy jest dziś coś nowego? 
- Owszem - odparł artysta. 
- A co? 
- Data - wyjaśnił Norwid.

* * *

Pewnego razu, kiedy Aleksander Dumas wrócił z proszonego obiadu, jego
syn zapytał:
- No i jak tam, wesoło było?
- Bardzo - odpowiedział ojciec - ale gdyby mnie tam nie było, to umarłbym z
nudów.
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