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NOWOŚCI DLA DOROSŁYCH
harem,

Dziewczyna z Bostornu, Anita Diamant. Wciąga-

Małgorzata Czyńska. Kim był Demon z Zakopanego, dla którego panny, mężatki i wdowy traciły
głowę? Nie stronił od alkoholu, narkotyków, taktował je jak jednorazowe zabawki, a one i tak za
nim szalały. Pikantne opowieści i próba zrozumienia fenomenu są tematem książki Czyńskiej. Autorka zebrała również pokaźną
kolekcję zdjęć Witkacego i
jego kobiet. Pokazuje, które z
nich trafiły na karty na jego
książek, a które były natchnieniem, gdy malował i czyni to
barwnym językiem. Każdy rozdział poświęcony jest innej
kobiecie. Pozycja nie tylko dla
wielbicieli Witkacego.

jąca opowieść o Addie Baum, która bardzo chciała

Kobiety

Witkacego.

Metafizyczny

żyć inaczej niż krewni, a ponieważ urodziła się i
wychowała w dzielnicy żydowskiej w Bostonie na
początku XX wieku, jej droga do szczęścia nie była
usłana różami.
samodzielność

Addie walczy o swoją wolność,
finansową

o

i

stara się spełniać swoje marzenia. Oto fascynująca powieść o życiu w świecie pełnym
zakazów i o realizowaniu marzeń, a także wspaniały portret bohaterki, która uosabia
oraz definiuje model współczesnej kobiety.

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

NOWOŚCI DLA MŁODZIEŻY

NOWOŚCI DLA DZIECI

Apollo i boskie próby, Rick Riordan. Kolejna książka

W moim sercu. Księga uczuć, Christine Roussey.

autora fantastyki dla młodzieży, który za swych bohaterów obrał sobie greckich bogów. Apollo rozgniewał

Pięknie wydana książka dla dzieci, omawiającą emo-

swojego ojca Zeusa i za karę został strącony z Olimpu. Słaby i zdezorientowany ląduje w Nowym Jorku
jako zwykły nastolatek. Pozbawiony nadprzyrodzonych
mocy liczący cztery tysiące lat bóg musi nauczyć się,

łość, radość, niepokój, smutek, gniew. Ile rzeczy

jak przeżyć we współczesnym świecie, dopóki nie zdoła
jakoś
odzyskać
przychylności
Zeusa.
Niestety Apollo ma wielu wrogów:
bogów, potwory i ludzi, którzy

zobaczymy, co się w nim kryje. Radość, smutek,

chcieliby jego ostatecznej zagłady. Potrzebuje pomocy, a do głowy
przychodzi mu tylko jedno miejsce, w którym może jej szukać –
enklawa współczesnych półbogów
znana jako Obóz Herosów.

cje i uczucia, które każdy z nas nosi w sobie: mimieści się w naszych sercach!

„Dziś otworzę szeroko drzwi do mojego serca i
odwaga,

gniew

-

w

każdym sercu mieszka
wiele uczuć.” W moim

sercu to piękna książka o uczuciach, która
podbiła tysiące małych
i dużych serc.
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KOMIKS — NIEDOCENIANA LITERATURA
Komiks jako jedne z najbardziej pojemnych mediów
kultury, ponieważ jego forma dociera do wszystkich
bez względu na wykształcenie i wychowanie. Komiks
przekazuje treść nie tylko za pomocą wypowiedzi, ale i
obrazków. Dzięki swej formie, jest bardzo zrozumiały
nawet dla ludzi o niskim wykształceniu. Umożliwia czytanie osobom, które nie potrafią dobrze czytać, np.
małym dzieciom. Choć komiksy istniały w wielu kulturach na przełomie wieków, komiks jaki znamy dziś powstał dopiero w 1933 roku. Na początku były to tylko
krótkie zabawne historyjki w gazetach, które miały na
celu zabawianie ludzi. Bohaterami tych komiksów były
znane postaci komiksowe jak Batman czy Superman. Z
czasem, gdy okazało się jak bardzo ludziom ten rodzaj
rozrywki przypadł do gustu, zaczęto wydawać komiksy
oddzielnie od gazet, rozwijać postaci i tworzyć światy.
W 1950 roku w USA, została wprowadzona ustawa o
cenzurowaniu komiksów. Powstała głównie dlatego, że
rodzicom nie podobały się brutalność i erotyczne sceny które czasem się pojawiały w komiksach, które czytały ich dzieci. Po wprowadzeniu ustawy, sprzedaż komiksów spadła i też były wydawane w znacznie mniejszych nakładach. Doprowadziło to do powstania komiksów alternatywnych, które rozpowszechniły się w latach 80. Komiksy te były pisane i sprzedawane potajemnie i stały się bardziej ambitne, przekazując prze-

myślenia filozoficzne, psychologiczne i pełniły funkcje przekazywania „prawdy” i innych informacji, o
których rząd nie chciał mówić. Tak powstały tak
zwane „komiksy artystyczne”. Po zniesieniu ustawy,
komiksy nie wróciły tylko do dawnej formy zabawiania czytelnika, ale wiele autorów wciąż tworzyło komiksy alternatywne. W dzisiejszych czasach gatunków komiksów jest mnóstwo: pełne metafor filozoficzno-psychologiczne, o tematyce wojennej, komiksy internetowe oraz komiksy w stylu noir. A nad każdym pracuje sztab specjalistów. Do najbardziej znanych ambitnych komiksów należą: The Walking Dead,
Baśnie, Sandman, Koralina, Ocean na końcu drogi.
Seria Baśnie opowiada historię postaci z bajek, tak
zwanych baśniowców, którzy uciekają do naszego
świata (Nowego Jorku), gdyż ich światem zawładnął
zły i okrutny imperator zwany Cesarzem. Czytając,
widzimy jak toczy się obecnie życie baśniowców i jak
planują odbić Strony Rodzinne, z których uciekli. Na
pierwszy rzut oka jest to komiks opowiadający
„przygody” Królewny Snieżki, Złego Wilka oraz Niebieskiego chłopca. W rzeczywistości jest to wzruszający komiks o wojnie, o tym ile strat i ofiar niesie za sobą.

Poleca: Wiktoria Podolecka

CZYTELNICY POLECAJĄ
Rycerze św. Wita Davida B. to arcydzieło sztuki
komiksowej stawiane na jednej półce z Mausem Arta
Spiegelmana, czy Persepolis Mariane Satrapi. Fakt
ten nieco utrudnił mi pierwszy kontakt z tym komiksem. Oczekiwałem literacko-wizualnej przygody, która wciągnie mnie w swój świat od pierwszej strony.
Niestety początkowo Rycerze zawodzą. Narracja wydaje się być nieco anachroniczna, a mnogość wątków
chaotyczna. Jednak ten pozorny chaos z każdą kolejną stroną nabiera sensu i składa się na wielowymiarowy portret francuskiej rodziny zmagającej się z chorobą najstarszego syna Jean-Christopha. Autor opowiada historię rodzinnych zmagań z epilepsją starszego brata z perspektywy dziecka. Jesteśmy świadkami pierwszego ataku Jean-Christopha i pierwszych
prób mierzenia się z chorobą za pomocą medycyny
tradycyjnej. Niepowodzenia i rozczarowania kierują
rodziców w stronę coraz bardziej radykalnych metod

niekonwencjonalnych, które z czasem zaczynają
oddziaływać na wszystkich członków rodziny.
Historia walki z chorobą przeplata się z osobistymi
wątkami, wizualizacjami snów. Na kartach komiksu
spotykamy duchy, starożytnych wojowników, zmarłych członków rodziny. David B. zaprasza nas na
bezkompromisowe spotkanie z emocjami wrażliwego
dziecka dorastającego w cieniu epilepsji brata. Oniryczny
klimat przeplata się z surowym realizmem choroby i
ludzkiego nieszczęścia. Obserwujemy pogłębiający się
rozkład rodziny, w której na
swój sposób chorują wszyscy, i wszyscy są wobec tego
bezradni. Wstrząsający komiks.

Poleca Olek Ryszka
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BIBLIOTEKARKI I CZYTELNICY POLECAJĄ
Idealna, Magda Stachura. Gdy Anita, szczęśliwa i

Labirynt, Kate Mosse. Opowieść o przeznaczeniu,
miejscu człowieka w historii, miłości i zdradzie, rozgrywająca się w Langwedocji czasów Katarów i XXI
wieku. W 2005 roku Alice odkrywa dwa szkielety w
grocie w Pirenejach. Grota oznaczona jest symbolem
labiryntu, symbolem, który 800 lat wcześniej stał
się kryjówką dla potężnej tajemnicy… Średniowieczne losy bohaterów mieszają się ze współczesnością,
trzymając czytelnika w napięciu. Świetna akcja i
najlepszy sposób na poznanie historii tajemniczej
krainy na południu Europy. Grobowiec tej samej autorki jest równie zaczarowany.
Losy bohaterów widoczne są w
kartach tarota, a jednak… każdy
ma wolną wole i może zawalczyć o
swoją przyszłość. Mosse maluje
portret kobiet, które odkrywają
własną siłę: Léonie pod koniec XIX
wieku i Meredith, współczesną pisarkę.

spełniona zawodowo mężatka, po dwóch latach starań
nie może zajść w upragnioną ciążę, jej idealne dotąd
życie powoli sypie się w gruzy, a marzenie o dziecku
staje się jej obsesją. Pogrążona w depresji prawie nie
wychodzi z domu, a cały wolny czas spędza na podglądaniu ludzi przez kamery miejskiego monitoringu.
Pewnego dnia znajduje w swojej szafie rzeczy, które
nie należą do niej. To rodzi w niej niepokój i strach.
Czy sama sobie kupiła ubrania i kosmetyki, o których
już nie pamięta? Czy to mąż, z którym od pewnego
czasu ledwo się tolerują, chce z
niej zrobić osobę chorą psychicznie? A może jest ktoś jeszcze, kto
ją obserwuje i próbuje manipulować jej życiem? Historia Anity to
trzymający w napięciu thriller psychologiczny, który spodoba się
każdemu, kto lubi rozwiązywać
zagadki.

Poleca A. Podolecka

Poleca Żaklina Sielska

ZAPRASZAMY PO KSIĄŻKI TRADYCYJNE, AUDIO-KSIĄŻKI, E-BOOKI
(HTTP://BIBLIOTEKAKONSTANCIN.PL/INDEX.PHP/EBOOKI/
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Secondhand. Koniec czerwonego człowieka, Swietłana Aleksijewicz. Przejmujący reportaż o przemianach ustrojowych i społecznych w Rosji od Gorbaczo-

Może to nie czeski film, ale na pewno najlepsza czeska komedia! Dwie części: Ostatnia arystokratka
oraz Arystokratka w ukropie Evžena Bočka zachwy-

wa do Jelcyna. Pasjonujące Reportaż pokazuje, jak
trudno było ludziom żyć w nowej rzeczywistości, która powstała po upadku ZSSR. Kapitalizm, supermarkety oraz zachodnie trendy nie zaskarbiły sobie ser-

cają swoją lekkością oraz inteligentnym humorem.
Wraz z rodziną Kostów (oraz prochami ich przodków,
które przewożą samolotem) przeniesiemy się z serca
Ameryki do odległej wsi na prowincji Czech, gdzie

ca specyficznego rodzaju człowieka jakim
jest ,,Homo sovieticus’’. Taka osoba dalej przechowuje jak relikwię swoją legitymację
partyjną oraz wspomina dawną Rosję,

znajduje się zamek Kostka- dawna siedziba rodu.
Jednak szlacheckie życie w rzeczywistości odbiegać
będzie od wyobrażeń, które ze sobą przywieźli. Zamiast służby i skarbca ze złotem zastali niewdzięcz-

która była wielka, zanim obrócono
jego ukochaną ojczyznę w pył. Książka pełna jest kontrastów oraz historii, które pomagają zrozumieć Ro-

nego kasztelana i niezapłacone od wielu lat rachunki.
Żeby utrzymać zamek rodzina Kostków musi otworzyć jego podwoje i w pocie czoła sprzedawać swój
arystokratyczny wizerunek tłumom turystów. Udaje

sjan.

się to z różnym skutkiem, co stwarza coraz zabawniejsze sytuacje.
Poleca Katarzyna Kielar

Poleca Katarzyna Kielar
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NADCHODZĄCE WYDARZENIA
13.10.2016 o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie z
Małgorzatą Gutowską-Adamczyk, autorką m.in. serii
Cukiernia pod Aniołem, Podróż do miasta świateł i kilku
scenariuszy filmowych. Będzie można dowiedzieć się,
jak powstają jej powieści,
skąd czerpie inspirację i
jakie są jej plany artystyczne na przyszłość. Zapraszamy do filii Skolimów,
ul. Rycerska 13.
Fantastyczny Klub Dyskusyjny. Tym razem tematem
będzie walka, honor, konflikt. Na kolejny spotkaniu
klubu podyskutujemy o tym, co nierzadko stanowi centralny punkt literatury i filmu, nie tylko z dziedziny
fantastyki. Rozpiętość przedstawień tematu i przyjętych konwencji jest ogromna, od przygodowych, poprzez heroiczne i wzniosłe aż po mroczne i ciężkie.
Wszyscy miłośnicy fantastyki i RPG mile widziani! Zapraszamy 27.10.2016 o g. 18.15, ul. Świetlicowa 1.

Spotkanie DKK. Tym razem będziemy omawiać książkę L. S. Christensena pt. "Odpływ". Najnowsza, wieloskładnikowa opowieść Christensena, autora niezapomnianego „Półbrata” i głównego norweskiego pretendenta do Literackiej Nagrody Nobla, wciąga od pierwszych chwil. Odpływ to propozycja dla wszystkich, którzy kochają filmy braci Coen. Christensen hipnotyzuje
tak samo, ale czułość, z jaką opisuje swoich niedoskonałych bohaterów, sprawia, że Odpływ emanuje niezwykłym ciepłem. Autor powraca do swoich ulubionych wątków i tematów:
relacji dziecko–rodzice, dojrzewania
oraz pięknie zarysowanych postaci
kobiet, świetlistych i tajemniczych.
Te wątki będą punktem wyjścia naszej dyskusji, ale zapraszamy również osoby, które nie czytały książek
Christensena. Zapraszamy 24 października o g. 17.00 do filii Skolimów, ul. Rycerska 13.

ZAPRASZAMY PO KSIĄŻKI DRUKOWANE, AUDIO -KSIĄŻKI I E-BOOKI
(HTTP://BIBLIOTEKAKO NSTANCIN.PL/INDEX.PHP/EBOOKI/FORMULARZ
-ZAMOWIENIA-EBOOKOW)

Kolejne spotkanie Miłośników Książki GRAPA. Tym
razem tematem przewodnim będzie sztuka malowania
czyli makijaż krok po kroku. Tożsamość gościa i
eksperta w sprawach piękna pozostaje tajemnicą-niespodzianką. Możemy zdradzić jedynie, że
będzie to znana wizażystka, która przedstawi
nam literaturę związaną z jej pracą i pokaże
różne techniki makijażu. Zapraszamy17 października o. 18.00 za Sobieskiego 5.

Nasza biblioteka zakupiła 70 pięknych, kolorowych
książeczek po angielsku! Mało tego! Do każdej książeczki dołączona jest płyta cd. Dzięki temu,
dzieci mogą słuchać bajki jednocześnie czytając i poznawać prawidłowy akcent. Zapraszamy szkoły na lekcje biblioteczne poświęcone nauce angielskiego! Zainteresowane szkoły prosimy o kontakt: 22-75 64 220.
Dzięki naszym książeczkom, nauka zamieni
się w zabawę :-)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
www.bibliotekakonstancin.pl

oraz

https://www.facebook.com/Biblioteka.Konstancin/
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CZEGO NIE SPODZIEWASZ SIĘ W BIBLIOTECE?
Przeprowadziłyśmy małą ankietę wśród czytelników i
okazało się, że „niespodziewane” można podzielić na
dwie kategorie: wydarzenia oraz gazety.
Wydarzeń kulturalnych jest u nas bez liku i można je
organizować również na specjalne zamówienie. Czy wiedzą Państwo, że prowadzimy lekcje biblioteczne dla
przedszkolaków? No, może słowo „lekcja” brzmi trochę
za poważnie, ale cel jest ten sam: zarazić dzieci ciekawością świata i miłością do książek. W październiku odbędą się aż cztery warsztaty dla dzieci w wieku 3-5
lat. Pozwolimy maluchom pobuszować wśród książek, pokażemy, w
której szufladzie czekają na nich
komiksy, w której kolorowanki i
gdzie znajdą książeczki o swoich
ulubionych bohaterach. Dzieci kochają takie książkowe wyprawy,
więc zapraszamy do współpracy
szkoły i przedszkola!

Czy wiedzą Państwo, ze nasza biblioteka prenumeruje
aż 20 gazet, tygodników i periodyków? Mamy stałych
czytelników, którzy przychodzą do nas na poranną prasówkę. Gdyby ktoś potrzebował numerów archiwalnych,
to również są. Wielkim zainteresowaniem cieszą się
pisma psychologii (podobnie jak książki z naszych
zbiorów). Prenumerujemy Zwierciadło i Sens, najważniejsze na polskim rynku poświęcone problemom ludzkiej psychiki.
Dla fanów fantastyki tez mamy dobra wiadomość: miesięcznik Nowa Fantastyka jest zawsze na naszych półkach. W październikowym numerze m.in. artykuł o
Czarnej Wdowie, czyli Natalii Romanowej, która w uniwersum Marvela
przeszła na stronę amerykańskich
herosów. W numerze proza polskich
fantastów, recenzje filmów i gier.

ZAPRASZAMY PO KSIĄŻKI, AUDIO -KSIĄŻKI I E-BOOKI
(HTTP://BIBLIOTEKAKO NSTANCIN.PL/INDEX.PHP/EBOOKI/FORMULARZ
-ZAMOWIENIA-EBOOKOW)
ROZWIJAMY SIĘ czyli ZBIORY ANGIELSKOJĘZYCZNE
Powtarzanie po raz kolejny, że świat stał się globalną
wioską, nie ma większego sensu, ale jest to fakt, który
skłonił nas do poszerzenia zbiorów bibliotecznych o
książki i audiobooki po angielsku. I bynajmniej nie tylko
klasyka gości na półkach, choć oczywiście zarówno Dickensa jak i Conrada czy Austin nie brakuje.
Zwracamy się z ofertą do najmłodszych—kolorowe książeczki i nagrane z rozmachem płyty
przeczytane przez najlepszych brytyjskich aktorów (np. Kate Winslet) nie
tylko rozbawią, ale i przyczynią się do
nauki języka. Specjaliści twierdzą, że
uczyć się wszystkimi zmysłami, wiec gdy
dziecko ma przed sobą książeczkę z bajecznie kolorowymi obrazkami, a jednocześnie słucha tekstu z książeczki, dosłownie pochłania wiedzę całym sobą.

Dla młodzieży mamy ulubione książki nastolatków: Harry
Potter, Twilight (Zmierzch), ale też powieści takich
autorów jak Ogilvy, Peyton i McCaugherean.
Na dorosłych czeka oczywiście S. King, J. Peterson, P.J.
Tracy, H. Coben czy Dan Brown. Mamy nawet Wojnę i
pokój Tołstoja w wersji angielskiej dla najambitniejszych. I gratka dla każdego wielbiciela sensacji: 26
audiobooków J. Petersona nagranych
piękną angielszczyzną BBC! Oferta
audiobooków będzie stale poszerzana i tylko od Państwa zależy, ile płyt
znajdzie się w naszych zbiorach. Im
więcej osób będzie z nich korzystać,
tym więcej kupimy. Zachęcajmy więc
znajomych i rodzinę do czytania i
słuchania książek w angielskim oryginale!.
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