Szanowni Czytelnicy!
Od marca rozpoczynamy wydawanie naszego pisma. Co dwa miesiące będziemy Was informować o nowych
wydarzeniach w naszych bibliotekach. Znajdziecie tu trochę historii, trochę informacji z regionu oraz biblioteczne
ciekawostki. Nasze pismo będzie dostępne w formie tradycyjnej i w formie cyfrowej, którą udostępniać będziemy na naszej
stronie www.biblioteka.muszyna.pl. Zapraszamy do czytania i dzielenia się uwagami.

AKTUALNOŚCI
Marzec
Zapraszamy na wystawy fotograficzne: Jacka Sobarni
do Małej Galerii Biblioteki w Muszynie, oraz „Żegiestów.
Opowieść o pięknie” Jerzego Jędrysa do Biblioteki
w Żegiestowie.
Kwiecień
Zaplanowaliśmy również wystawy fotograficzne:
Cerkwie z lotu ptaka Kamila Paluszka w Małej Galerii
Biblioteki w Muszynie oraz fotografie Tadeusza Rysia
w Bibliotece w Żegiestowie.
Nie zapomnijcie
21 marca przeczytać kilka wierszy, a 25 marca poczytać
książki J.R.R.Tolkiena.
W kwietniu warto oglądnąć spektakl teatralny lub
wystawę (15 kwietnia) i wybrać się na potańcówkę (29
kwietnia).

Podróż do Bajkolandii ma już 10 lat. Akcja czytelnicza
zapoczątkowana przez Bożenę Szczepaniak we współpracy
z Dominiką Izworską z przedszkola w Żegiestowie
zgromadziła kilkuset przedszkolaków, którzy zasłuchiwali się
w historie czytane przez śp. Annę Kosińską i Helenę
Tischner.

Biblioteka w Muszynie
Biblioteka w Muszynie rozpoczęła swoją działalność
we wrześniu 1947. Od tej daty upłynęło 74 lata
nieprzerwanej działalności na rzecz społeczności
lokalnej. Jako najbardziej demokratyczna instytucja
kultury (każdy może skorzystać z usług biblioteki
niezależnie od statusu społecznego i zasobności
portfela) oferuje swoim użytkownikom dostęp
do wiedzy w tradycyjnej formie (książki) jak również
cyfrowej (darmowy dostęp do Internetu w czytelni
komputerowej). Bogaty księgozbiór regionalny
pozwala zgłębić wiedzę o naszym terenie.
Zróżnicowany wybór tytułów dostępnych w bibliotece
i pomoc bibliotekarza pozwoli na zdobycie
lub poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin.

Nasza biblioteka wciąż poszerza swoją ofertę i nie
wyklucza
również
osób
niedowidzących
i niewidomych. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem
Pomocy
Osobom
Niepełnosprawnym
„Larix”
pozyskaliśmy
Czytaki
specjalne
urządzenia
do odtwarzania książki mówionej.
Nadal wzbogacamy nasz zasób audiobooków
(557 tytułów), książek (67 448 tytułów). Od 2020 roku
nasi użytkownicy mogą otrzymać darmowy dostęp
do platformy e-booków Legimi (ponad 60 tysięcy
tytułów).
Jesteśmy dla Was otwarci 6 dni w tygodniu.
Sylwia Rypel

Filia w Żegiestowie
Filia w Żegiestowie realizuje w ramach swojej
działalności szereg działań. Mowa tu o „Podróży
do Bajkolandii” czyli spotkania z przedszkolakami które
spotykają się w bibliotece i słuchają czytanych im
przez zaproszonych seniorów książek. Swoją tradycję
mają u nas prelekcje z leśniczym oraz z historykiem
regionalistą. Biblioteka posiada bogaty zbiór literatury
regionalnej i zdjęć dokumentujących historię regionu.
Od paru lat odbywają się w bibliotece „Spotkania
literackie” skupiające nie tylko regionalnych twórców
(pisarzy, poetów, malarzy, fotografów), ale także
popularnych, znanych autorów książek oraz
mieszkańców Żegiestowa. Z powodu pandemii zostały
one zastąpione wywiadami on – line pt.: „Zakochani
w regionie”. Bardzo lubiane stały się wystawy
i wernisaże organizowane w bibliotece w ramach

promocji regionalnych twórców fotografii, a także
wystawy rysunku dziecięcego organizowane jako
efekt końcowy wakacyjnych i feryjnych warsztatów.
Już od lat biblioteka organizuje „Wakacje z biblioteką”
i „Ferie z biblioteką”, cykl zajęć literacko-plastycznych
opartych na lubianych książkach dla dzieci.
Odbywają się też u nas spotkania autorskie
z twórcami piszącymi dla dzieci i młodzieży.
Ciekawą formą popularyzacji czytelnictwa wśród
młodych czytelników jest nagrywanie audiobooków.
Biblioteka współpracuje ze Szkołą Podstawową
i Przedszkolem w Żegiestowie, z Towarzystwem
Przyjaciół Żegiestowa oraz ze Stowarzyszeniem Tańca
Regionalnego „Żegiestowska Bukowina”.
Bożena Szczepaniak

Filia w Powroźniku
Biblioteka Publiczna – Filia w Powroźniku powstała
w 1974 r., jako Gromadzka Biblioteka Publiczna
w Powroźniku. Obecnie znajduje się w budynku szkoły.
Oprócz księgozbioru dla dzieci, młodzieży i dorosłych
w bibliotece znajdują się 3 stanowiska komputerowe
z dostępem do internetu. Bogaty zbiór książek
dotyczących regionu, pozwala zagłębić się w historię
miejscowości. Biblioteka prowadzi współpracę
z przedszkolem w Powroźniku. Co miesiąc
organizujemy zajęcia dla dzieci, podczas których
nie tylko czytamy, ale również śpiewamy, rysujemy,
gramy w gry, układamy puzzle… Wraz z biblioteką
w Muszynie oraz Filią w Żegiestowie organizujemy
akcję: Biblioteka na kółkach. Systematycznie jeździmy
z książkami do szkół w Miliku i Andrzejówce, gdzie

uczniowie mają możliwość wypożyczenia lektur
i książek, odpowiadających ich zainteresowaniom.
Odbywają się tu zajęcia z edukacji regionalnej
prowadzone
przez
zaproszonych
leśników
i regionalistów. Biblioteka organizuje tez spotkania
autorskie dla dzieci i młodzieży. W czasie ferii
zimowych oraz wakacji, organizowane są warsztaty
dla dzieci podczas których mają one okazję rozwijać
swoje wszechstronne zainteresowania czytelnicze
i plastyczne świetnie się przy tym bawiąc. W tym roku
wszystkie zajęcia były organizowane w formie on-line.
Cieszy fakt, że z roku na rok liczba dzieci biorących
w nich udział, systematycznie wzrasta.
Magdalena Lelito

DZIEJE BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W MUSZYNIE część 1
1 września 1947 roku był dniem rozpoczęcia działalności
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Muszynie. W pierwszej księdze
inwentarzowej pod datą 15.10.1947 roku wpisano 1300
woluminów, na których widniały pieczątki: „Czytelnia Ludowa
w Muszynie”, „Czytelnia Miejska TSL im. Władysława Jagiełły
w Muszynie”, „Czytelnia im. Józefa Piłsudskiego w Muszynie”,
„Czytelnia im. Tadeusza Kościuszki w Muszynie” i inne. Co
oznaczały te pieczątki i skąd wzięły się książki nimi opatrzone
w nowo założonej Bibliotece Miejskiej? Świadczą one o znacznie
dłuższej tradycji czytelniczej niż 50 lat! Właściwe byłoby
obchodzenie 100-lecia muszyńskiej Biblioteki. Na terenie Galicji
w 1891 roku założone zostało przez Adama Asnyka Towarzystwo
Szkoły Ludowej, mające za zadanie krzewienie oświaty wśród
ludu. W ramach działalności Towarzystwa zakładano szkoły elementarne i średnie, seminaria nauczycielskie, bursy
i ochronki. Dla dorosłych organizowano kursy dla analfabetów, domy ludowe, biblioteki i czytelnie. Jednym
z pierwszych kół TSL założonych w Galicji było koło w Nowym Sączu, które krzewiło idee Towarzystwa na terenie
powiatu. W kwietniu 1893 roku założone zostało Koło TSL w Muszynie. Niewiele wiemy o pierwszym okresie
działalności Towarzystwa. Zachował się odcisk pieczątki na książce: „Czytelnia Ludowa w Muszynie” (egzemplarz
„Pana Tadeusza”, wydany w 1898 roku z okazji 100-lecia urodzin Mickiewicza), a także wzmianka w protokołach
Ochotniczej Straży Pożarnej w Muszynie, o tym, że zebrania tej organizacji odbywały się w latach 1898-1899
w lokalu Czytelni Ludowej. W latach 1900 -1910 przynajmniej dwukrotnie wybierano członków wydziału TSL
w Muszynie, lecz z przyczyn „osobistych i miejscowych” działalność koła wkrótce zamierała. Rozkwit działalności
Towarzystwa Szkoły Ludowej w Muszynie przypada na lata 1910-1914. Na zebraniu obywatelskim w dniu 24 grudnia
1910 roku reaktywowano Koło, nadając mu imię Władysława Jagiełły. Pod koniec tego roku do Koła należało 71
osób, głównie urzędników, nauczycieli i mieszczan. Do 1914 roku Koło utrzymywało czytelnię z wypożyczalnią.
Czytelnia dysponowała 18 czasopismami, w tym dwoma dziennikami, w wypożyczalni było 161 książek, ponadto
w depozycie trzymano przeszło 500 książek biblioteki parafialnej. W skład Zarządu Czytelni Miejskiej TSL
w Muszynie w latach 1910-1914 wchodzili: kurator Michał Komorowski, gospodarz Zofia Skimina, bibliotekarz ksiądz
Jan Mroczek, oraz członkowie — Józef Buszek (urzędnik magistracki) i Stanisław Pałucki. Aktywność Koła i Czytelni
przerwał wybuch I wojny światowej. Celem zabezpieczenia przed ewentualnymi zniszczeniami ksiądz Józef Gawor
umieścił księgozbiór na plebanii. Przed I wojną światową na terenie Muszyny ożywioną działalność kulturalną,
zwłaszcza wśród wojskowych i pracowników cła, prowadziło Towarzystwo Kassynowe, które posiadało również
zasobną bibliotekę. Wzmianki o istnieniu i pracy tej organizacji przetrwały w dokumentach Ochotniczej Straży
Pożarnej oraz na pieczątkach na zachowanych w Bibiotece Miejskiej książkach. c.d.n.
Łucja Bukowska

REGION W LITERATURZE

KĄCIK ARTYSTYCZNY
Jerzy Jędrys
Urodzony w Zakamyczu pod Krakowem w 1959
roku. Do Żegiestowa przybył 8 lat temu i mocno
związał się z tym miejscem.
Fascynują go ludzie, a jego pasją jest fotografia.
W otaczającej go rzeczywistości stara się dostrzegać
piękno i artyzm.
W Filii w Żegiestowie można oglądnąć wystawę
fotografii, których jest autorem: „Żegiestów,
opowieść o pięknie”.

Anna Oleksy
Z wykształcenia pedagog i psycholog. Od zawsze
zafascynowana wszelkim rodzajem kontaktu ludzi
ze sztuką i jego terapeutycznym oddziaływaniem
na człowieka. Od pewnego czasu eksperymentuje
z różnymi formami i technikami artystycznymi takimi
jak: malarstwo, kolaż, fotografia.
Hubert Śliwiński
Plastyk, ceramik, malarz, rysownik, filmowiec, grafik
komputerowy, arteterapeuta oraz muzyk i poeta.
Założyciel zespołu „NaŚi muzyczna grupa twórcza”.
Odrzuca schematy i stereotypy tak w życiu jak
i w swojej twórczości, próbując realizować się
na różnych płaszczyznach sztuki.

Wystawę Anny Oleksy i Huberta Śliwińskiego pt.:
"Głębia patrzenia" będzie można oglądać w maju
w filii Biblioteki Publicznej MiGU Muszyna,
w Żegiestowie.

NAJCHĘTNIEJ POŻYCZANE KSIĄŻKI
1. Pokój motyli / Lucinda Riley
2. Srebrne skrzydła / Camilla Läckberg
3. Marzycielka / Katarzyna Michalak
4. Siostra słońca / Lucinda Riley
5. Księgi Jakubowe / Olga Tokarczuk
6. Podróż Cilki / Heather Morris
7. Precedens / Remigiusz Mróz
8. Córka fałszerza. Tom 2 / Joanna Jax
9. Dziewczyna z Neapolu / Lucinda Riley
10. Córka fałszerza. Tom 1 / Joanna Jax
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