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Drodzy Czytelnicy!
Nadchodzi jesień. Przed nami coraz dłuższe, często deszczowe i ponure
wieczory, a więc czas sprzyjający oddawaniu się lekturze książek. Mamy
nadzieję, że częste odwiedziny w Naszej Bibliotece pomogą Wam, Szanowni
Czytelnicy, przyjemnie spędzić jesienne miesiące, a wędrówki po kartach
książek dostarczą Wam niezapomnianych przeżyć.
„Ekologia – moda czy potrzeba?”
Biblioteka Miejska zaprasza na wystawę ekologiczną
zatytułowaną „Ekologia – moda czy potrzeba?” Wystawa
prezentować będzie literaturę ekologiczną ze zbiorów Biblioteki, a
także przedstawione zostaną sposoby postępowania każdego
człowieka mającego na uwadze dobro Ziemi. Zwiedzający zapoznać
się będą mogli również z działaniami podejmowanymi na terenie
Śląska Cieszyńskiego, mającymi na celu chronienie przyrody i całego środowiska.
Wystawa połączona zostanie z konkursem wiedzy ekologicznej, przeznaczonym dla
osób powyżej 15 roku życia. Ekspozycję zwiedzać będzie można w okresie od
12.12.2005 do 31.01.2006 w godz. 800-1500 w salce wystawowej Biblioteki Miejskiej.
Zapraszamy!
UWAGA!
W dniach 14.11.2005 – 7.12.2005 Oddział dla Dzieci będzie nieczynny z powodu remontu.
Przepraszamy!
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KALENDARIUM ROCZNIC W 2005 ROKU
PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

v 3.10 urodził się Siergiej Jesienin (18951925), poeta rosyjski
v 3.10 urodziła się Janina Mortkowiczowa
(1875-1960), autorka książek dla dzieci
v 6.10 zmarł Julian Przyboś (1901-1970),
poeta, eseista
v 8.10 zmarła Maria Konopnicka (18421910), poetka, nowelistka, tłumaczka
v 11.10 urodził się François Mauriac (18851970), pisarz francuski, laureat Literackiej
Nagrody Nobla (1952)
v 17.10 urodził się Arthur Miller (19152005), dramaturg amerykański
v 18.10 zmarł Jose Ortega y Gasset (18831955), hiszpański pisarz i filozof
v 19.10 urodziła się Hanna MortkowiczOlczakowa (1905-1968), poetka,
powieściopisarka, autorka książek dla dzieci
v 19.10 zmarł Jonathan Swift (1667-1745),
pisarz angielski
v 22.10 urodził się Iwan Bunin (1870-1953),
poeta i nowelista rosyjski, laureat Literackiej
Nagrody Nobla (1933)
v 23.10 zmarł Aleksiej N. Tołstoj, pisarz
rosyjski
v 9-15.10 Tydzień Pisania Listów

v 2.11 zmarł Bernard Shaw (1856-1950),
dramatopisarz angielski
v 7.11 urodził się William Wharton (1925),
pisarz amerykański
v 8.11 urodziła się Margaret Mitchell (19001949), pisarka amerykańska
v 13.11 urodził się Louis Stevenson (18501894), pisarz angielski pochodzenia
szkockiego
v 15.11 urodził się Antoni Słonimski (18951976), poeta, satyryk, dramatopisarz, prozaik
v 17.11 urodził się Adam Ważyk (1905-1982),
poeta, prozaik, eseista, tłumacz
v 20.11 zmarł Stefan Żeromski (1864-1925),
pisarz, dramaturg, publicysta
v 20.11 zmarł Lew Tołstoj (1828-1910),
rosyjski pisarz i myśliciel
v 26.11 zmarł Adam Mickiewicz (1798-1855),
poeta
v 27.11 zmarł Alexandre Dumas (syn) (18241895), powieściopisarz i dramaturg francuski
v 30.11 urodził się Mark Twain (1835-1910),
pisarz amerykański, dziennikarz, humorysta
v 30.11 zmarł Oskar Wilde (1854-1900),
pisarz i dramaturg angielski
v 21.11 Światowy Dzień Życzliwości

Mark Twain (1835-1910), amerykański pisarz, dziennikarz,
humorysta
Urodził się 30 listopada 1835 r. w osadzie Florida. Gdy miał 5 lat, jego
rodzina przeniosła się do małej miejscowości - Hannibal. Tam się wychował,
w prowincjonalnym miasteczku amerykańskiego Południa, nad najważniejszą
ówczesną wodną arterią komunikacyjną - Missisipi. Okolica, w której spędził
młodość, odgrywa znaczącą rolę w wielu jego książkach. W wieku dwunastu
lat z powodu śmierci ojca musiał przerwać naukę i rozpocząć pracę
zarobkową. Początkowo był chłopcem na posyłki w drukarni, później kształcił
się na zecera. Trochę później spełniło się jego marzenie z dzieciństwa: uzyskał
uprawnienia pilota parostatków pływających na Missisipi. Jak wielu jego rodaków w tym okresie
ruszył na Zachód. Przez pewien czas pracował w kopalniach srebra w Nevadzie, a następnie szukał
szczęścia jako poszukiwacz złota w Kalifornii. W tym okresie zaczął pracować jako dziennikarz. Wiele
podróżował po Stanach Zjednoczonych, odbywał też podróże do Europy. W roku 1870 ożenił się z
majętną panną, osiedlił w północno-wschodniej części kraju, w stanie Connecticut. Wszedł w
środowisko żony i pod wpływem Williama Deana Howellsa okrzepł jako literat i rozpoczął następną,
dojrzalszą część swojej kariery. Był jednym z pierwszych wielkich prozaików Stanów Zjednoczonych.
Jego charakterystyczny styl miał duży wpływ na kształtowanie się stylu całej literatury amerykańskiej.
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KSIĄŻKI NA JESIENNE
WIECZORY

Chauvel P.: Reporter wojenny
Patrick Chauvel to słynny
francuski fotoreporter, który od
trzydziestu kilku lat z ogromnym
poświęceniem dokumentuje światowe konflikty. Z właściwą sobie
ironią opisuje liczne wyprawy od debiutu w 1967 roku w
Izraelu, po wojnę czeczeńską w
1994 roku.

LUDZIE STELA…

Wiśniewski J.L.: Intymna teoria
względności
Zbiór opowiadań o najintymniejszych zakamarkach ludzkiej duszy, ukazujący zaskakujące powiązania między biologią czy
chemią a reakcjami psychologicznymi, emocjonalnymi człowieka.
To także opowieść o różnych
rodzajach miłości i śmierci, nadziei i rozpaczy .

Stasiuk A.: Jadąc do Babadag
To książka o podróży przez zapomnianą Europę. Nie ma w niej stolic, nie ma metropolii – jest europejska prowincja od Beskidu Niskiego
aż po Albanię. Bardzo możliwe, że
jest to wyprawa w europejską "podświadomość", podróż w rejony, o
których jednocząca się i modernizująca Europa wolałaby nie pamiętać.

Walenty Krząszcz

Urodził się 13 lutego 1886 r. w Górkach Wielkich w rodzinie
chłopskiej. Kształcił się w niemieckim seminarium nauczycielskim w
„...Natomiast ulice nie mogły
Cieszynie, co w pewnym stopniu zaważyło na tym, że zaczął
pomieścić tłumów polskiego ludu
początkowo tworzyć w języku niemieckim. Był nauczycielem szkół
wieśniaczego i robotniczego, napłyludowych w różnych miejscowościach Śląska Cieszyńskiego, a także
wającego ze wszystkich stron
Księstwa Cieszyńskiego. Hej, było
kierownikiem szkól w Kisielowie, Lesznej Górnej i Międzyrzeczu.
się też na co popatrzeć! Rynek
Jako nauczyciel ludowy pełnił również obowiązki organisty.
główny napełniony już był po same
Debiutował w 1912 roku. Pierwszą książkę w języku polskim
brzegi zbitymi kłębami ludzi, a tu
wydał w roku 1919 pt. „Z cieszyńsko-śląskiej wsi”. Jego twórczość
wciąż z każdej ulicy, z każdego zaułka. z każdej bramy napływały coraz
epicka związana była głównie z regionem najbliższym – Śląskiem
to nowe rzesze kotłujące się, że się
Cieszyńskim. Jako nauczyciel obserwował zwyczaje i problemy
ta prastara wieża Piastowska [...]
społeczności, w której tkwił, a przeniesienie tych obserwacji do
niemało zdziwić musiała, skąd naraz
tyle narodu u jej stóp stanęło...”
twórczości sprawiło, że był pisarzem niezwykle poczytnym na
cieszyńskiej wsi. Niektóre z jego powieści to: „Szkoła na pustkowiu”,
Krząszcz W.: Janek. Cieszyn
1921
„Janek”, „Mamidło cieszyńskie”, Zdrajca powstańców”, „Z górnośląskiej wsi”, „W złotym Cieszynie”, „Przed maturą”. Dla potrzeb
prostych ludzi pisał również utwory sceniczne, które wystawiano na
scenie amatorskiej. Z utworów scenicznych wydał drukiem tylko
„Wesele cieszyńskie”. W spuściźnie rękopiśmiennej pozostały
dramaty: „Raubczycy spod Czantorii”, „Ofiary wojny” i „Grynia,
herszt rozbójników beskidzkich”. W rękopisie pozostawił również
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pt. „Nauczyciel Lebiedzik”.
Zmarł 4 kwietnia 1959 roku.

Wakacje w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie
Kraina baśni zawsze znajdowała się gdzieś daleko – za górami, za lasami...
Tymczasem całkiem blisko, bo w siedzibie Biblioteki Miejskiej w Cieszynie do końca
października br. można obejrzeć wystawę aż 326 prac plastycznych przedstawiających
baśniowe postaci, które wyczarowali w swej wyobraźni i umieścili w baśniowej krainie
piękna i tęczowych marzeń najmłodsi czytelnicy bibliotek publicznych powiatu
cieszyńskiego i Zaolzia. Prace stanowią pokłosie konkursu plastycznego „Baśniowi
bohaterowie zjednoczonej Europy”, zrealizowanego w ramach cyklicznej akcji
„Wakacje z biblioteką 2005”.
Uroczysty finał wakacyjnej akcji obejmującej konkurs plastyczny i czytelniczy, na
największą ilość przeczytanych w ciągu tegorocznych wakacji książek odbył się 22
września br. w siedzibie Biblioteki Miejskiej w Cieszynie. Podczas uroczystości,
zgodnie z werdyktem jury, które obradowało pod przewodnictwem mgr Łukasza
Konarzewskiego, nagrody i wyróżnienia odebrało 24 czytelników polskich i czeskich
bibliotek publicznych oraz 11 wychowanków Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie.
Dodatkowo w uroczystości finałowej uczestniczyło 34 najaktywniejszych czytelników,
którym przyznany został zaszczytny tytuł
„Wzorowego czytelnika powiatu cieszyńskiego”.
Podsumowanie uświetnił występ aktorów Teatru
Bajka z Czeskiego Cieszyna.
Akcja „Wakacje z biblioteką 2005” została
zorganizowana w ramach projektu „Biblioteki i
literatura bez granic w Euroregionie Śląsk
Cieszyński – Těšínské Slezsko”, który otrzymał
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Czytelnia Biblioteki Miejskiej w Cieszynie
Czytelnia BM Cieszyn zaprasza do korzystania ze swoich zbiorów. Oprócz
literatury popularnonaukowej i czasopism dostępnych na miejscu, proponujemy Państwu
wypożyczenia za zewnątrz:
♦ wypożyczenia nocne – literaturę popularnonaukową, oprócz słowników i encyklopedii,
wypożyczamy na czas zamknięcia czytelni
♦ czasopisma – wypożyczamy nieodpłatnie
czasopisma z pierwszego półrocza 2005 r.
oraz starsze
♦ płyty CD-ROM i DVD – wypożyczamy
nieodpłatnie płyty dołączane do czasopism
prenumerowanych przez BM Cieszyn
♦ kasety VHS – wypożyczamy nieodpłatnie
kasety video, znajdujące się w zbiorach BM
W czytelni skorzystać można ponadto z ksero, Internetu, skanera, drukarki. Usługi te
Biblioteka świadczy odpłatnie. Zapraszamy!
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