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NOWOŚCI DLA DOROSŁYCH
Ilustrowana krótka historia czasu, Stephena Hawkinga to kolejny przejaw geniuszu tego naukowca. I
nie chodzi bynajmniej o to, że wyjaśnia on czym są
cząstki elementarne, czarne dziury i skąd wziął się
wszechświat, ale na tym, że wyjaśnia to w taki sposób, że każdy potrafi zrozumieć. Mieć wielką wiedzą
to jedna rzecz, umieć ją przedstawić tzw.
„normalnemu” człowiekowi, to
coś zupełnie innego. A Hawking
prostym językiem i używając
prostych porównać, pozwala
nam zrozumieć działanie
wszechświata i czasu. Czapki
z głów! To się naprawdę świetnie czyta. I ogląda, bo ilustracje i zdjęcia są bardzo pomocne. Dla dorosłych i młodzieży i
każdej istoty ciekawej świata!

Miłość bez granic, Nick i Kanae Vujicic. Jak często słyszymy narzekania, że ktoś ma pecha w miłości, że los mu (jej) nie sprzyja, jak często nie wierzymy, że prawdziwa miłość do grobowej deski istnieje? Nick Vujicic miał wszystkie powody, by wątpić: urodził się bez rąk i nóg, więc wydawało mu się,
że żadna kobieta go nie zechce. Tymczasem pokonał swoje kompleksy, uwierzył w siebie i swoje prawo do miłości i wiedzy szczęśliwe życie z piękną żoną i
dziećmi. W naszej bibliotece
są też inne książki Nicka: Bez
rąk, bez nóg, bez ograniczeń!, Miłość bez granic:
niezwykła historia miłości,
która
pokonuje
wszelkie
przeszkody i Niezwyciężony:
potęga wiary w działaniu.

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

NOWOŚCI DLA MŁODZIEŻY
Fantastyka w imperialnej Rosji? Brzmi… no cóż… fantastycznie. A jednak! Trylogia Grisza Leigh Bardugo
szturmem zdobyła serca czytelników. Fałda Cienie to
przerażająca ciemność zamieszkana przez potwory,
ciemność potrafiąca rozbijać królestwa. Kto do niej
wchodzi, ginie lub wychodzi pełen złych mocy. Alina
Satrkov chce ochronić swój kraj przed złymi mocami i

NOWOŚCI DLA DZIECI
Człowiek. Jak to działa? Marty Maruszczak to
znakomita propozycja nie tylko dla dzieci. Rodzice
też dowiedzą się wielu ciekawych rzeczy o funkcjonowaniu ludzkiego ciała i jego rozwoju od chwili
poczęcia. Czy wiedzą Państwo, ze w okresie płodowym człowiek ma ogon? Może nie widać go na każ-

postanawia kształcić się na Griszę, członkinię elity
władającej magią. Ale co zrobić,
gdy interes państwa leży w
sprzeczności z pragnieniami ser-

dym ciążowym zdjęciu usg, ale na kilka tygodni

ca? Jak ocalić miłość w czasach
niepokoju? Alina i inni bohaterowi
powieści są wielowymiarowi a inspirowana carską Rosją rzeczywi-

dzieć, czemu robią się

stość bogata i wciągająca. Po I
tomie pt. Cień i kość przyszła
pora na tom II—Szturm i grom.

przed narodzinami, nasz kręgosłup kończy się
ogonkiem!

Poza

tym,

dzieci mog się dowieśpiące, co powoduje, ze
czują głód i mają (bądź
nie)

apetyt

oraz

jak

działają wszystkie nasze
organy.
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LITERATURA SENSACYJNA, KRYMINAŁ, THRILLER
Nie ma jednoznacznej decyzji, którą powieść możemy
uznać za pierwszy kryminał lub książkę sensacyjną.
Jakby się uprzeć, to Pamiętniki Cezara są wystarczająco sensacyjne, ale oczywiście powieścią nie są. Inni
uważają, że sprawozdania ze rozpraw sądowych wydanych przez francuskiego prawnika Francoisa Gayota de
Pitavala (1734) to pierwsza pozycja sensacyjna, bo
historia każdej zbrodni została dobrze opisana i pokazano jak rozwijało się śledztwo i jak złapano winnego.
Jakie są więc cechy, które musi spełniać powieść, by
uznano ją za kryminał? Oczywiście musi być zbrodnia i
musi być dochodzenie. Niektórzy twierdzą, że to
ostatnie musi prowadzić detektyw lub policja, ale jest
przecież mnóstwo kryminałów (choćby Pettersona czy
Cobena), w których zbrodniarza próbują odnaleźć tzw.
„normalni” ludzie.

I tu wielu naukowców decyduje się przyznać palme
pierwszeństwa Edgarowi Alanowi Poe (1809-1849),
który stworzył postać detektywa C. Auguste'a Dupina. Historie Poe’go ociekają makabrycznymi opisami i grozą typową dla romantyków. W II połowie
XVIII w. niewątpliwie wybija się na pierwszy plan
Fiodor Dostojewski i jego Zbrodnia i kara, w której
mamy zabójstwo, śledztwo, winę i odkupienie. I tak
historia prowadzi nas do Arthura Conana Doyla
(1959-1930). Tu już chyba nikt nie ma wątpliwości,
czym jest powieść kryminalna. Sherlock Holmes i
Doktor Watson stali się częścią masowej kultury a
na dedukcji i sposobie prowadzenia akcji Doyla opierają się dalsze pokolenia autorów.

Agnieszka Podolecka

CZYTELNICY POLECAJĄ
Nie tylko dorośli kochają kryminały. Dzieci też lubią
gimnastykować głowę i rozwiązywać zagadki. W naszej
bibliotece mamy kilka serii dla dzieci i młodzieży, po
które i dorośli chętnie sięgają.
Biuro detektywistyczne Lassego i Mai nie boi się żadnych wyzwań. Na przykład w książeczce Tajemnica pożarów (M. Widmark i H. Willis) dzielne dzieciaki próbują rozwikłać zagadkę dziwnych podpaleń w rodzinnym miasteczku Valleby. Seria z przygodami Lassego i
Mai od lat jest wybierana książką roku przez szwedzkie Jury Dziecięce (50 000 głosujących dzieci!!!) i ma
rosnące grono fanów w Polsce.
Tajna agentka Dawn (A. Dale) postawi włosy na wszystkim rodzicom. Bo co by było, gdyby odkryli Państwo, że
Państwa córka jest członkinią… tajne organizacji tropiącej szpiegów? I do tego zleca się jej zadania, których wielu dorosłych agentów boi się podjąć? A przy
tym Dawn Buckle jest niezwykle zabawna i sympatyczna i od jej przygód nie sposób się oderwać!

Inny Piotrek i bandyci też może wprawić w osłupienie. Piotrek został bowiem porwany, czyli padł ofiarą najgorszego strachu, jaki mogą mieć rodzice (i
dzieci oczywiście). Na szczęście bandyci są mało
rozgarnięci, w przeciwieństwie do Piotrka i książka
jest czarną komedią pomyłek.
Zachęcamy rodziców do sięgnięcia po powieści sensacyjne dla dzieci i nastolatków. Wspólne czytanie
z dziećmi może nas zabrać w niezwykłą podróż!
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BIBLIOTEKARKI I CZYTELNICY POLECAJĄ
Stół króla Salomona Luisa Montero Maglano to

Nieobecna Agnieszki Olejnik to powieść, która wcią-

perfekcyjne połączenia przygód Indiany Jonesa ze
Cootna Molene’a i fenomenalną wyprawą w głąb historii Hiszpanii. Bohatowie są członkami tajnej organizacji pod kryptonimem NKP. Nikt z zewnątrz nie
wie, co to oznacza ani czym się zajmują ci dziwni
ludzie. Tirso Alvaro robi doktorat w Cantenbury, gdy
staje się kradzieży bezcennej pateny. {Po powrocie
do Madrutu odpowiada na enigmatyczna ofertę pracy i wpada w cykl niebezpiecznych prób. W końcu
zostaje członkiem NKP—Narodowego Korpusu Poszukiwaczy, którzy odzyskują skradzione hiszpańskie
dzieła sztuki. A to, ze robią zupełnie niezgodnie z prawem, narażając życie i zostawiając za sobą
pasmo trupów… to już drobiazg.
Rewelacyjnie napisana książka
przygodowa z archeologią i wielkimi dziełami w tle! Z zapartym
tchem czekam na ciąg dalszy!

ga od pierwszych stron.
Julia i Julita to podobne jak dwie krople wody siostry
bliźniaczki. Każda z nich wiedzie inne życie i od czasu
do czasu chętnie zamieniają się tożsamością. Julita,
nieszczęśliwie zakochana singielka, z radością zajmuje miejsce siostry i opiekuje się ukochanym siostrzeńcem. Julia w tym czasie, znudzona żona i matka, spotyka się z kochankami. Podczas jednej z takich
zamian Julia zostaje zamordowana. Wszyscy myślą,
że zginęła jej siostra. Julita nie wyprowadza nikogo z
błędu. Sądząc, że morderca chciał zabić właśnie ją
przejmuje tożsamość Julii na zawsze. Nie sądzi jednak, że bajkowe
życie siostry okaże się tylko iluzją. Jakie tajemnice skrywała
przed nią bliźniaczka? I czy Julita
na pewno uchroniła siebie przed
niebezpieczeństwem? Zapraszam
do lektury.

Poleca Agnieszka Podolecka

Poleca Żaklina Sielska
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Księga cmentarna Neila Gaimana może odstraszać
tytułem, ale jest to wspaniała opowieść o przyjaźni,
dorastaniu i odkrywaniu świata. Główny gohater, Nick,

Pieśń imion Normana Lebrechta. Martin Simmonds,

cuieka przed mordercami rodziców i chowa się na
cmentarzu. Tak otaczają go opieką duchy, starając
się nauczyć chłopca podstawowych zasad, które powinny rządzić życiem: miłości, lojalności, troski o in-

życiu wszystko, ale… jest w nim ogromna pustka od
czasu, gdy kilkadziesiąt lat wcześniej zaginał jego
najlepszy przyjaciel, ocalały z holokaustu polski Żyd
Dowidl. Dowidl był niezwykle utalentowanym skrzyp-

nych. Zawieszony między światem żywych a umarłych
Nick, próbuje poradzić sobie z
przeszłością i odnaleźć sposób na
radosną przyszłość. Jak wszystkie

kiem i chłopcy byli sobie bliscy jak najbardziej kochający się bracia. Nagle, w dniu debiutu, Dowidl zaginął i nigdy nie został
odnaleziony. Wspomnienia z dzieciń-

książki Gaimana, Księga cmentarna
przesycona jest niesamowita atmosferą z pogranicza baśni, horroru i czarnej komedii.

stwa, które snuje Martin, wciągają
bez reszty. Wszechobecna muzyka
jest prawie słyszalna. Do tego koktajl namiętności, zazdrości, zemsty

Poleca CzytelniczkaWiktoria

i zdrady, czyli powieść, której nie
można się oprzeć! Poleca czytelnik Jacek
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główny bohater, ma 60 lat i jest właścicielem firmy
drukującej i sprzedającej nuty. Wydaje się, że ma w
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NADCHODZĄCE WYDARZENIA
Randka w ciemno z... Książką!
Książka ma tę przewagę na mężczyzną czy kobietą, z
którą umawiamy się na randkę w ciemno, że nie musimy
przed nią uciekać ani wpisywać w grafik jej (jego) zajęć. Dlatego proponujemy Państwu randkę z książkami!
W Bibliotece Głównej na Świetlicowej znajdą Państwo
szafkę z książkami oprawionymi w szary papier… Bez
tytułów. Bez możliwości podglądania. Niespodzianki! Na
papierze będzie kilka słów
charakteryzujących to, co w
środku, np. wojna, miłość,
zdrada. Zatem wybierając
pakunek nie będziemy wiedzieć, co jest w nim ukryte!
Każdy czytelnik może dopisać kilka słów od siebie, by
zachęcić lub zniechęcić inne
osoby. Życzymy wspaniałej
zabawy! Randka potrwa do

Spotkanie z Dominikiem Rettingerem. Jesteśmy
dumne z naszych wspaniałych zbiorów i równie dumne z
faktu, że jeden z najchętniej czytanych autorów jest
mieszkańcem Konstancina! Dominik Rettinger nie tylko
pisze wspaniałe kryminały, powieści historyczne i scenariusze filmowe, ale też chętnie dzieli się swoimi spostrzeżeniami z czytelnikami. Dlatego filia Skolimów na
spotkanie autorskie 17 listopada o godz. 18.00. Pisarz opowie nam, skąd czerpie inspirację, które postaci stworzył obserwując konkretnych ludzi i jak się
tworzy fabułę do filmu. Spotkanie organizuje Dyskusyjny
Klub
Książki.
Serdecznie
zapraszamy
na Rycerską
13!

końca roku!

ZAPRASZAMY PO KSIĄŻKI DRUKOWANE, AUDIO-KSIĄŻKI I E-BOOKI
(HTTP://BIBLIOTEKAKONSTANCIN.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
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CO SIĘ WYDARZYŁO?
25 października w Filii Skolimów aktorka( i lektorka)Joanna Gajór wprowadziła najmłodszych czytelników w
ś w i a t
n i e z w y k ł y c h
b a ś n i
H.Ch. Andersena. Usłyszeliśmy baśnie "Imbryk" (dzieci
mogły również dotknąć prawdziwy imbryk), "Księżniczka
na ziarnku grochu" oraz "Plotka". Potem dzieci rysowały
bądź malowały przygotowane szablony postaci zapamiętanych z bajek. A na koniec zorganizowaliśmy wystawę
prac, zaśpiew a l i ś m y
wspólnie piosenkę. Dzieci
zrobiły
sobie zdjęcia
z J. Gajór i
wzięły od niej
auto gr afy. ..
Było naprawdę baśniowo!

Lekcje biblioteczne dla maluchów? Jasne, że tak! Przecież nawet dwulatki uwielbiają książki, a przecież wiadomo, że czym skorupka za młodu nasiąknie… Odwiedziły nas dzieci z przedszkola Krasnoludek. Dzieci dowiedziały się, czym jest biblioteka. Wysłuchały kilku
bajek i mogły pobuszować wśród zbiorów dla dzieci w
naszym specjalnym pokoju z miękkim fotelem, stolikiem dla dzieci i krzesełkami, kredkami, zabawkami i
oczywiście książkami. Z wypiekami na buziach wybierały książeczki z żółtego domku Disneya i kolorowały postaci znane z kreskówek. Warto przyprowadzić do nas przedszkolaki. Warto też starsze dzieci,
bo czytanie daje nam drugie
życie, pomaga odpocząć i rozwijać się. Zapraszamy do
współpracy szkoły i przedszkola.

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

ROZWIJAMY SIĘ czyli ZBIORY ANGIELSKOJĘZYCZNE I AUDIO-KSIĄŻKI
Powiększenie zbiorów anglojęzycznych okazało się hitem! W naszej gminie mieszka wiele osób, które znają
ten język, ale jest mnóstwo takich, którzy chcą się go .
Dla nich mamy bezpłatne kursy angielskiego (hasło można dostać tu: http://bibliotekakonstancin.pl/index.php/
ebooki/formularz-zamowienia-ebookow) oraz książeczki
z audio-książkami nagranymi przez najlepszych brytyjskich aktorów. Można jednocześnie czytać, słuchać i
szukać podpowiedzi w obrazkach :-) Największym wzięciem cieszą się książki
Sparksa, Grishama i Archera, ale i fantastyka dla
młodzieży jest chętnie
czytana. Znajda Państwo u
nas i Harrego Pottera, i
Twilight, i Divergent. Jest
w czym wybierać!

Audio-książki dla dorosłych zdobywają coraz więcej
zwolenników. Często, gdy je proponujemy po raz pierwszy, czytelnik patrzy zdziwiony i mówi, że woli czytać.
Ale czy da się czytać jadąc samochodem? Albo gotując
obiad? Nie bardzo. Albo mając poważną dysleksję Dlatego właśnie mamy dla Państwa ponad 850 powieści, lektur i poradników nagranych na płyty cd i MP3. Dzięki
nim można mieć „uniwersytet samochodowy” (jak mawiał
Zig Ziglar) i to zarówno po polsku jak i po angielsku. Z
książką nie będą
się Państwo nudzić w korkach
do Warszawy!
Audio-książki są
do wypożyczenia
na Świetlicowej
1. Zapraszamy!
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