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NOWOŚCI DLA DOROSŁYCH
Niepokorni Vincenta Severskiego to zwieńczenie serii
kryminalno-szpiegowskiej. Autor jest byłym pułkownikiem polskiego wywiadu, szpiegował w wielu krajach pod
różnymi przybranymi tożsamościami, więc pewnie wi,
jak wygląda życie agenta. Wie też, jakie brudy potrafią władze i jak łatwo stracić życie. Niepokorni zaczynają się w momencie, gdy Popowski zostaje wywieziony
z Rosji a Sara i Konrad wracają do Polski. Kreml jest
nieprzychylny zarówno Polsce jak i Unii Europejskiej i
poważnie rozważa jej zniszczenie, Sara i Konrad zaś
próbują powstrzymać Rosjan. Dokonanie tego jest
możliwe jedynie, gdy postawią wszystko na jedną
kartę i przeciwstawią się
rozkazom „z góry”. Pełna
zwrotów akcji powieść
wciąga od pierwszej do
ostatniej chwili.

Reportaże cieszą się nas niesłabnącym wzięciem,
dlatego kupiłyśmy dla Państwa poruszającą książkę
Pawła Smoleński Wieje szarkijja, czyli pustynny
wiatr, którego Palestyńczycy mają równie dość, co
wojny z Izraelem. Autor pokazuje natomiast codzienne życie Beduinów, którzy od wielu dekad sa
nękani i prześladowani przez władze izraelskie. Czy
chcą rewolucji? Czy chcą zwycięskiej wojny? I tak,
i nie. Jak większość ludzi, po prostu spokojnego
życia, bez przemocy, bomb, więzień. Kim są izraelscy Beduini? Arabami? Nie -Arabowie nimi gardzą.
Izraelczykami -też nie bardzo, bo rząd ich prześladuje, mimo że teoretycznie mają takie prawa
jak Żydzi. Są zwykłymi ludźmi, którzy żyją w niezwykłych czasach i niezwykłych okolicznościach i
mają już tego dość, beduińska młodzież również
własnych tradycji: aranżowanych małżeństw, zachowań tłumaczonych religią, braku postępu. Kocioł
wrzącej zupy, w której gotują się opozycyjne religie, tradycje i kultury. I marzenie o wolności.

ZAPRASZAMY PO KSIĄŻKI TRADYCYJNE, AUDIO-KSIĄŻKI, E-BOOKI
(HTTP://BIBLIOTEKAKONSTANCIN.PL/INDEX.PHP/EBOOKI/
FORMULARZ-ZAMOWIENIA-EBOOKOW)

NOWOŚCI DLA MŁODZIEŻY

NOWOŚCI DLA DZIECI

November 9 Colleen Hoover opowiada historię dwójki

Seria Nelly Rapp napisana przez M. Widmarka i

młodych ludzi, którzy - jak to Hoover bywa - muszą się
mierzyć z niezliczony trudnościami. Fallon i Ben spoty-

Ch. Alvner podbiła serca dzieci na całym świecie.

kają się przypadkiem 9 listopada i Ben postanawia napisać książkę o wspaniałej dziewczynie, w której bez
trudu się zakochuje. I tu kończy się łatwa część ich
życia, bowiem losy bohaterów stworzonych przez Bena

Scooby-Doo ściga duchy i czarownice i rozwiązuje

wcale nie są tak szczęśliwe, jak on i Fallon by sobie
życzyli. A najgorsze jest to, że fikcja i rzeczywistość
splatają się ze sobą tak, że nastolatki w żaden sposób
nie wiedzą, jak się z tego wypłatać. I gdy zbliżamy się
do zakończenia, odnosimy wrażenie,
że happy end jest niemożliwy, choć
trzymamy kciuki za naszych bohaterów. Na szczęście znana z zamiłowania do trudnych sytuacji i ciekawych
zwrotów akcji autorka, pozwala sobie
na zaskakujące niespodzianki.

Nelly nie daje sobie w kaszę dmuchać i niczym
ich tajemnice. W Nelly Rapp i czarownicy z Wit-

tengergi dzielna agentka Upiornej Akademii musi
rozwiązać

zagadkę

podejrzanych

akwizytorów,

którzy w Helloween raczej coś wynoszą niż do
mieszkań. Nelly nie straszne są białe damy ani inne
nadprzyrodzone cuda. W Nelly Rapp i białe damy
spędza z rodzicami weekend w starym, nawiedzonym zamczysku, gdzie
spotyka

urocze

przezroczyste

białe,

siostry…

Jeśli

półzaś

chcecie dowiedzieć się, co Nelly zobaczyła w Nawiedzonym sklepie, zapraszamy do naszej biblioteki!
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KARNAWAŁ! BAWMY SIĘ!
Wcale nie wiadomo, skąd się wziąć karnawał. Jedni
naukowcy wywodzą go z Saturnaliów, które odbywały
się w grudniu na cześć narodzin boga słońca (25 grudnia). Inni z tradycji chrześcijańskiej. A może te dwa
wydarzenia są ze sobą ściśle powiązane? Boże Narodzenie przez pierwsze trzy wieki chrześcijaństwa obchodzono 6 stycznia, ale w grudniu odbywały się liczne
festyny z tańcami i ucztami, mimo że były oficjalnie
zakazane. Aby „poradzić” sobie z pogańskim świętowaniem, nie wystarczyło go zakazać – lud nie słuchał. Natomiast nałożenie nowego znaczenia na stare, było metodą sprawdzoną już w innych religiach.
I w ten toto sposób narodziny Saturna zostały zastąpione narodzinami Jezusa, a to był już powód do legalnej radości. Ale, zgodnie z kanonem chrześcijańskim,
radość, która zamienia się w rozpustę staje się grzechem, tak i karnawał był dopuszczalny tylko przez kilka tygodni, a potem następował post. Prof. Dudzik
uważa, że karnawał miał spełniać funkcję dydaktyczną i
pokazywać moralny upadek ludzkości, za który trzeba
odpokutować postem. Obecnie karnawał utracił na znaczeniu, gdyż nie ma prawnych ograniczeń zabawy a i
normy moralne bardzo się zmieniły.
W literaturze karnawał jest wykorzystywany do pokazania zarówno radości jak i tła dla zbrodni. Z klasyki
polecam Marię Antoniego Malczewskiego, piękny poemat w stylu Byronowskim zainspirowany prawdziwą
zbrodnią popełnioną w karnawale 1771 roku. Dwoje młodych ludzi kocha się szaleńczo, ale ojciec dziewczyny…
Kto zginął? Nie zdradzę, powiem tylko, że zimowy krajobraz, kulig w lesie i karnawał wprowadzają w nastrój
mroku i grozy. Warto wrócić do klasyki.

Współcześni pisarze? Mistrz karnawału Craiga
Russela świetnie wykorzystuje motyw karnawału w
Kolonii. Jest to kryminał z Janem Fablem, czwarta
powieść z sześciotomowego cyklu hamburskiego. Kolonią wstrząsa seria brutalnych morderstw, a policja
ma poważny problem z prowadzeniem śledztwa w
mieście, które najechały hordy turystów i gdzie
wszyscy się bawią i zakładają maski. Akcja nie pozwala oderwać się od książki, której kulminacja następuje w… Karnawałową Noc Kobiet.
Karnawał Karen Blixen to wbrew pozorom wcale nie
powieść, której akcja dzieje się w karnawale, lecz
zbiór opowiadań z różnych okresów jej życia. Czytając je, można zobaczyć jak autorka rozwijała się i
jak jej własne doświadczenia życiowe z Europy i
Afryki wpływały na jej twórczość. Na pewno warto
sięgnąć po tę pozycję.
Podobnie Karnawał w mateczniku Zofii Bystrzyckiej jest zbiorem opowiadań. Autorka nazywa go
„albumem, układanką, witrażem z lat, które ofiarowała mi biografia, a niekiedy pisarska wyobraźnia”. I
tak jak życie, książka jest pełna uniesień i dramatów, radości i szału namiętności oraz chwil, które po
prostu przeciekają przez palce niezauważone.

Agnieszka Podolecka

CZYTELNICY POLECAJĄ
Jak karnawał, to zabawa. A książki mogą dostarczyć
nam rozrywki i wywołać salwy śmiechu. Jedną z nich z
jest Stulatek, który wyskoczył przez okno i zniknął
Jonasa Jonassona (nie mylić z filmem, który był nudny
i bez polotu). Allan Karlsson właśnie kończy 100 lat i
gdy burmistrz postanawia mu wręczyć kwiatki w
domu spokojnej starości, dochodzi do wniosku,
że spokój mu się znudził, kwiatki są diabła warte,
więc … ucieka przez okno! Ale dokąd ma uciec
dziadunio, które ledwie powłóczy nogami i nie ma
pieniędzy na podróże? No cóż, kasę zawsze można skołować (czytaj: ukraść bandziorom), podróż
odbyć starą drezyną w towarzystwie nieboszczyka (niechcąco własnoręcznie zamordowanego),
a i uroki seksu można odkryć w wieku stu lat.

Zwłaszcza, gdy jest się specem od materiałów wybuchowych, pomogło się wynaleźć bombę atomową,
piło się wódkę ze Stalinem i miało podejrzane konszachty z Mao Zedongiem. A Allan ma to wszystko
na koncie (i jeszcze parę innych niespodzianek).
Powieść napisana jest z poczuciem humoru,
jakiego pozazdrościć może Monty Python!
Jeśli zdecydują się Państwo posłuchać jej
w wykonaniu Artura Barcisia, to zabawa
gwarantowana! Słuchałam książki w samochodzie i kierowcy oglądali się za mną, gdy
wybuchałam śmiechem. Naprawdę cudowna
rozrywka na dobry początek nowego roku!
Poleca Agnieszka Podolecka
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BIBLIOTEKARKI I CZYTELNICY POLECAJĄ
Polki, które zadziwiły świat Joanny Puchalskiej
wprawiła mnie w zadziwienie i poczucie dumy. Nie
tylko bowiem Maria Skłodowska-Curie wybiła się ponad przeciętność w swoim pokoleniu. W XVIII wieku
Regina Pilsztynowa stała się pierwsza na świecie kobietą, która zarabiała na siebie jako lekarz i leczyła
m.in… nałożnice w tureckim haremie. Człowiekiem
nauki była Alicja Dorabialska, która została pierwszą profesorką Politechniki Lwowskiej. Był rok 1934
i stanowiska profesorskie okupywali mężczyźni. W
1928 roku Janina Lewandowska zdobyła medal na
olimpiadzie a potem brała udział w wywożeniu polskiego skarbu narodowego w 1939, a potem jako jedyna kobieta zginęła w katyniu. Co łączy
kilkanaście pań opisanych w książce? Silna
wola i niezależność, wiedza, że najlepiej
polegać na sobie samej, ale i zdolność
współpracy z mężczyznami, uroda i wiara w
spełniania marzeń, choć czasy, w jakich
żyły często były dalekie od wymarzonych.
Inspirująca, wspaniała książka.

Nie masz czasu chodzić do kościoła? Nie zauważyłeś
kiedy przeminęły rekolekcje w Twojej parafii? Nic
straconego. Dominikanin, opat Adam Szustak biegnie
Ci z pomocą. Ojciec youtuber poszukując drogi do
Twojego serca przeniósł swoją rekolekcyjną serię z
youtube’a na papier i tak powstała książka z rekolekcjami. #jeszcze5minutek Adama Szustaka to książka o tym jak codzienność, rzeczy dla nas bardzo typowe mogą pomóc nam odnaleźć Boga. I wcale nie
trzeba go szukac w kościele. Mądrość życiowa można
wyciągnąć ze sporu Pepsi z Coca-Colą, obserwując
zmagania rolnika, który wygrał najdłuższy maraton w
USA (biegnie się 6 dni!!!) i przyglądając się życiu
zwierząt. W książce znajdziesz mnóstwo fotografii,
nietypowych skojarzeń i osobistego poczucia humoru op. Adama Szustaka. Inspiracja nie
tylko dla wierzących.
Poleca Magdalena Rużyc

Poleca Agnieszka Podolecka

ZAPRASZAMY PO KSIĄŻKI TRADYCYJNE, AUDIO-KSIĄŻKI, E-BOOKI
(HTTP://BIBLIOTEKAKONSTANCIN.PL/INDEX.PHP/EBOOKI/
FORMULARZ-ZAMOWIENIA-EBOOKOW)
Czad. W poszukiwaniu straconego czasu Aruna

Sprzedawca broni Hugh Laurie mógłby równie do-

Milcarza zabiera nas w podróż do serca Afryki, ale

brze być napisany prze dr. House’a. To samo poczucie
humoru: czarne, zaskakujące i skrzące jak błyskawica.
Sprzedawca broni jest literackim debiutem autora.
Główy bohater, Thomas Lang, były a teraz ochroiarz
dostaje propozycję zabójstwa na zlecenie. Nieszczęśnik odmawia i w dodatku stara się ostrzec potencjalną ofiarę. Jakby się dało cofnąć bieg rzeki albo zatrzymać intratny przemysł zbrojeniowy USA. Wszak
to jedna z głównych gałęzi przemysłu tego kraju! Laurie stworzył czarną komedię z wątkiem
szpiegowskim na miarę
samego Forsytha i Flemminga.

jednocześnie jest fascynującą powieścią, której akcja nawet tych, dla których egzotyczne tło nie jest
specjalną rekomendacją. Trzydziestolatek zmęczony
korporacyjnym wyścigiem szczurów, wyrusza na Saharę, by „naładować akumulator”. Gdy ląduje w Czadzie odkrywa, że żona oczyściła mu konto w za jego
romanse, a on musi przetrwać z dolarami. Milcarz pokazuje wewnętrzną przemianę bohatera, jego oczarowanie i zadziwienie Saharą i jej
mieszkańców, uniwersalne prawdy o życiu, których odkrycie jest czasami możliwe wyłącznie
wtedy, gdy pojedziemy na „koniec świata” i
uwolnimy się od naszej zwykłej rzeczywistości.
Poleca Czytelnik Marek

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KONSTANCINIEJEZIORNIE
www.bibliotekakonstancin.pl
www.facebook.com/biblioteka.konstancin

Poleca czytelnik Jacek
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Konstancin, Rycerska 13, tel. 22-756 4989
Konstancin, Sobieskiego 5 tel. 22-750 3860
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NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Będziemy przeprowadzać filię w Skolimowie! Prace
remontowe idą pełną parą. Budynek nabiera barw i charakteru, jest już projekt wnętrz, więc wiosną zaprosimy Państwa na ul. Moniuszki. Większe i piękniejsze
locum oznacza większy i wspanialszy księgozbiór. Dlatego już dziś zakupiliśmy do filii w Skolimowie audioksiążki. Do tej pory można je było wypożyczyć wyłącznie w Jeziornie, a od tego miesiąca dostępne będą także na Rycerskiej. Znajda tam Państwo „usypianki” dla
dzieci oraz pozycje dla młodzieży
i dorosłych.
Kontynuujemy również „Randkę w
ciemno z książką” na Grapie, w
Skolimowie i Jeziornie. Zainteresowanie zabawą przeszło nasze
najśmielsze oczekiwania. Dziękujemy również tym, którzy dołączają do książek recenzje. Zapraszamy do Skolimowa, Grapy i
Jeziorny.

Pierwsze noworoczne spotkanie Dyskusyjnego Klubu
Książki w Skolimowie odbędzie się 9 stycznia o godz.
17.00. Tym razem dyskusja skupi się na wybitnym
dziele literatury amerykańskiej Zwierzęta nocy Austin
Right. Główna bohaterka, wiele lat po rozstaniu z mężem otrzymuje książkę, która… składa się z fragmentów jej życia. Im dłużej czyta, tym większe przerażenie ją ogarnia. Znakomite połączenie thrillera i powieści psychologicznej. W kinach
można zobaczyć już jej ekranizację w reżyserii Toma Forda.
Powieść jest wielowymiarowa, jej
odbiór również, warto więc wdać
się w dyskusję i wymienić poglądami. DKK spotyka się co miesiąc i to
uczestnicy wybierają lekturę.
Na fascynującą rozmowę zapraszamy na Rycerską 13.

ZAPRASZAMY PO KSIĄŻKI DRUKOWANE, AUDIO-KSIĄŻKI I E-BOOKI
(HTTP://BIBLIOTEKAKONSTANCIN.PL/INDEX.PHP/EBOOKI/FORMULARZ
-ZAMOWIENIA-EBOOKOW)
Fantastyczny Klub Dyskusyjny zaprasza w nowym roku!
Tym razem porozmawiamy o space operze. Fani Gwiezdnych Wojen, Star Treka i innych przedstawicieli gatunku mile widziani. Spotykamy się 26 stycznia o 18:15.

Szczęśliwego Nowego Roku,
zdrowia i spełnienia marzeń!
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
www.bibliotekakonstancin.pl

oraz

https://www.facebook.com/Biblioteka.Konstancin/
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CO SIĘ WYDARZYŁO?
3 września odbyło się Ogólnonarodowe czytanie Quo
Vadis Henryka Sienkiewicza, po raz pierwszy również w
Bibliotece Publicznej w Konstancinie-Jeziornie. Jednym
z lektorów był pan burmistrz Kazimierz Jańczuk. Tuż
przed świętami para prezydencka przysłała bibliotece
list z podziękowaniem oraz wyjątkowy egzemplarz Quo
Vadis z dedykacją prezydenta Andrzeja Dudy. Biblioteka nie spodziewała się nagrody, więc była to miła niespodzianka.

*

Konkurs na najciekawszy i najzabawniejszy list do
Świętego Mikołaja rozstrzygnięty! Dzieci naprawdę się
postarały, a wystawę z ich prac można oglądać w bibliotece na Świetlicowej 1. Kreatywność dzieci nie miała
granic! Mikołaj dostał listy zrobione z wycinanek, wyklejanek, rebusów i… cukierków! Przyszedł tez list z
Belgii, gdzie wiadomość o naszym konkursie dotarła za
pomocą Facebooka. Opłaciło się wysilić - w nagrodę
dzieci dostały piękne książki i zabawki.
Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia i szczęścia w Nowym Roku!

12 grudnia w Filii Skolimów odbyło się spotkanie DKK.
Tym razem rozmawiałyśmy na temat książki Wendy
Welch pt. Księgarenka w Big Stone Gap. To urzekająca,
autentyczna historia małżeństwa Welchów, którzy na
postanawiają urzeczywistnić swoje marzenia i otwierają księgarnię z używanymi książkami. Książka opisuje
trudne początki: brak akceptacji wśród mieszkańców,
problemy finansowe, chwile załamania. Książka jest
również zapisem determinacji i woli walki, które w końcu doprowadzają do sukcesu. Prawdziwa inspiracja!

ZAPRASZAMY PO KSIĄŻKI, AUDIO-KSIĄŻKI I E-BOOKI
(HTTP://BIBLIOTEKAKONSTANCIN.PL/INDEX.PHP/EBOOKI/FORMULARZ
-ZAMOWIENIA-EBOOKOW)
AUDIO-KSIĄŻKI NIE TYLKO AUDIOFILI
Książka mówiona, audio-książka, najpopularniej audiobook
- nie taka nowa forma poznawania literatury i dokształcania się, a ciągle niedoceniana. W ramach naszej akcji
Randka w ciemno książką „przemyciłyśmy” kilka audioksiążek. I co się okazało? Że audio-książki dla dzieci to
super rozwiązanie dla rodziców, którzy wieczorem są
zbyt zmęczeni by czytać dzieciom bajki. Najlepsi polscy
aktorzy mogą to zrobić za nich.
Korki na ulicach? Co tam korki, gdy 78 aktorów odgrywa
dla nas losy Wiedźmina i jego podopiecznej Ciri! Wspaniałe słuchowiska radiowe, będące adaptacjami niemal wszystkich powieści Sapkowskiego, porwą nie tylko fanów fantastyki. A
może tak rady znanego mówcy motywacyjnego Ziga Ziglara i czas na „uniwersytet
samochodowy”? Mamy dla Państwa mnóstwo poradników psychologicznych, biznesowych oraz kursy angielskiego. Jak jeszcze mogą uprzyjemnić czas audio-książki?

Jeden z panów zdradził nam, że to jego ucieczka
przed… nudą sprzątania! Ze słuchawkami na uszach i
odkurzanie nie straszne. Dobry pomysł na połączenie
przyjemnego z koniecznym.
Mamy dla Państwa audio–książki po angielsku. W listopadzie zakupiłyśmy na próbę kryminały J. Pattersona i
okazały się strzałem w dziesiątkę, dlatego poszerzyłyśmy nasze zbiory o literaturę dla dzieci, młodzieży i
dorosłych. Znajdą u nas Państwo i powieści sensacyjne, i
fantastykę, i romanse, które podbiły serca i widzów na
całym świecie. A tym,
którzy mają
problemy za
snem, polecamy Płytę uła-
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oraz

https://www.facebook.com/Biblioteka.Konstancin/

twiającą zasypianie :-)

