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NOWOŚCI KSIĄŻKOWE
(wybrane tytuły spośród kilkuset zakupionych pozycji)

LITERATURA DLA DOROSŁYCH

LITERATURA DLA DZIECI



BAR POD KOGUTEM / JOHN GRISHAM



ĆWIERĆFINAŁ TO JUŻ COŚ! / MICHAŁ PIEDZIEWICZ



DAWNA ZNAJOMA / LAURA MARSHALL





DO FANATYKÓW / AMOS OZ

KOTKI DOROTKI : CZYTAM UWAŻNIE / JOANNA
KRZYŻANEK



DOBRY WYBÓR / K. A. LINDE



KTO PRZYTULI MISIA TULISIA? / DAVID MELLING



FALCÓ / ARTURO PÉREZ-REVERTE



MÓJ WIELORYB / BENJI DAVIES



INNI LUDZIE / DOROTA MASŁOWSKA



O CZYM SZUMIĄ DRZEWA / PETER WOHLLEBEN



POŚWIATA / MICHAEL CHABON



PO CO MSZYCE GŁASZCZE MRÓWKA I CZY MOŻE
GRZAĆ LODÓWKA / RAFAŁ KLIMCZAK



PRZEPAŚĆ / MICHELLE PAVER





SERCE CHOPINA : (EIN LIEDERKREIS) / JACEK
DEHNEL

ZWIERZOOBJAŚNIARKA : WYNALAZEK, KTÓRY ZMIENIŁ ŚWIAT / SERGIO OLIVOTTI



SYN ZAKONNICY / JOANNA JAX

BIOGRAFIE



TAŃCZĄC NA CZUBKACH PALCÓW / GABRIELA
ANNA KAŃTOR



300 UCZONYCH PRYWATNIE I NA WESOŁO. T. 1



WIELKA SAMOTNOŚĆ / KRISTIN HANNAH



300 UCZONYCH PRYWATNIE I NA WESOŁO. T. 2



JUTRO BĘDZIE "ZEMSTA" : DZIENNIKI 19842005 / ANDRZEJ ŁAPICKI

POWIEŚĆ MŁODZIEŻOWA



MÓJ BONIEK / JACEK SARZAŁO





NA WSKROŚ PIĘKNA : HISTORIA HELENY MODRZEJEWSKIEJ / ARAEL ZURLI



OTA PAVEL : POD POWIERZCHNIĄ / ALEKSANDER
KACZOROWSKI



RYSZARD KAPUŚCIŃSKI : Z DALEKA I Z BLISKA /
MAREK KUSIBA

DWÓRKI KRÓLOWEJ BONY / KALINA JERZYKOWSKA



DZIEWCZYNKA, KTÓRA WYPIŁA KSIĘŻYC / KELLY
BARNHILL



TO, CZEGO NIE WIDAĆ / AGATA POLTE

POWIEŚĆ KRYMINALNA


KOPIA DOSKONAŁA / MAŁGORZATA ROGALA

HISTORIA



OŻYWCZY DESZCZ / MARCIN PODOLEC





PIWONIA ODRODZONA / KRZYSZTOF GEDROYĆ

PÓŁNOC I POŁUDNIE : TEKSTY O POLSKIEJ KULTURZE I HISTORII / MAREK A. CICHOCKI



ZBIORNIK 13 / JON MCGREGOR



PRZECIEŻ ICH NIE ZOSTAWIĘ : O ŻYDOWSKICH
OPIEKUNKACH W CZASIE WOJNY

FANTASTYKA

LITERATURA FAKTU



LIGA SMOKÓW / NAOMI NOVIK





OSTATNIE KONKLAWE / MARCIN WOLSKI

NIE MIESZKAM W IGLOO : DEKADA ŻYCIA NA GRENLANDII / ADAM JARNIEWSKI





PRZYGOTOWANIA

SZCZĘŚLIWY JAK ŁOSOŚ : O NORWEGII I NORWEGACH / ANNA KUREK



ULICA WIECZNEJ SZCZĘŚLIWOŚCI : O CZYM MARZY
SZANGHAJ / ROB SCHMITZ

/ O.S. CARD
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DLA

OLGI

22 maja Olga Tokarczuk i jej tłumaczka na język
angielski Jennifer Croft otrzymały jedną
z najważniejszych literackich nagród, czyli Man
Booker International Prize za powieść Bieguni.

TOKARCZUK

wierzących, że świat jest przesiąknięty złem,
które ma do człowieka trudniejszy dostęp, gdy
pozostaje on w ciągłym ruchu. Konieczne jest
nieustanne przemieszczanie się, aby nie ulec
temu złu.
Flights to tytuł angielskiego wydania książki,
która ukazała się na Wyspach Brytyjskich
w maju 2017 roku nakładem wydawnictwa Fitzcarraldo Editions.

Olga Tokarczuk (Fot. ŁUKASZ GIZA)
http://wyborcza.pl/7,75517,23133376,olga-tokarczuk-nominowana-do-bookera.html

Man Booker International Prize jest międzynarodową nagrodą ustanowioną w 2005 roku w Wielkiej
Brytanii i przyznawaną za powieść w języku angielskim dla pisarzy z całego świata. Na początku trafiała do wybranego laureata co dwa lata, później od
2015 roku co rok. Mogą zakwalifikować się do niej
również powieści napisane w innych językach, lecz
szeroko dostępne w angielskim tłumaczeniu
(w 2005 roku nominowany był Stanisław Lem).
Pierwszym laureatem, który otrzymał nagrodę, był
albański pisarz Ismail Kadare. Do grona takich
znakomitości jak Alice Munro i Philip Roth dołączyła w tym roku Olga Tokarczuk.

W 2009 roku ukazała się powieść Prowadź
swój pług przez kości umarłych, niekonwencjonalny thriller moralny z kryminalną zagadką. Rok temu na jej podstawie został nakręcony przez Agnieszkę Holland i Kasię Adamik
film pt. Pokot. W 2015 roku Tokarczuk otrzymała kolejny raz Nike za wydane rok wcześniej Księgi Jakubowe. W tej powieści historycznej ukazuje barwny
świat Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Mimo że
akcję osadziła m. in. na
XVIII-wiecznym
Podolu,
porusza również tematy
aktualne i ważne w XXI
wieku.

Pisarka urodziła się i wychowała w Sulechowie.
Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach pracowała jako psychoterapeutka
w poradni zdrowia psychicznego w Wałbrzychu. Po
przeprowadzce do Nowej Rudy zrezygnowała z pracy
i poświęciła się całkowicie pisaniu. Obecnie mieszka
i pisze we Wrocławiu oraz w Krajanowie koło Nowej
Rudy. Prowadzi różne warsztaty i zajęcia z twórczego pisania.
Zadebiutowała w 1979 roku opowiadaniem w czasopiśmie „Na Przełaj”. Pierwszą powieść Podróż
ludzi Księgi wydała w 1993 roku. Otrzymała za nią
nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek.
Kolejne książki E.E., Prawiek i inne czasy, Dom
dzienny, dom nocny przynosiły jej coraz większą
popularność. W 2007 roku ukazała się powieść
Bieguni, za którą autorka została uhonorowana
Literacką Nagrodą Nike. Powieść to niezwykła podróż przez różne miejsca i czasy. Tytuł nawiązuje do
odłamu rosyjskich staroobrzędowców, biegunów,

Najnowsza książka autorki Opowiadania bizarne to dziesięć zaskakujących i nieprzewidywalnych opowiadań.
Olga Tokarczuk to jedna z najbardziej znanych
współczesnych polskich pisarek. Wielokrotnie
nominowana do literackich nagród, laureatka
niektórych z nich. Wszystkich zainteresowanych
twórczością autorki zapraszamy do naszej biblioteki.
ŻS
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CIEKAWOSTKI SZACHOWE
Wielkim zwolennikiem gry w szachy, a także świetnym szachistą był marszałek Józef Piłsudski. Będąc
uwięzionym
w
twierdzy
w Magdeburgu,
zajmował
się
spisywaniem
wspomnień z okresu walk legionowych. Gdy w sierpniu
1918 roku do jego celi został dokwaterowany Kazimierz Sosnkowski, późniejszy generał polskiej armii,
Naczelnik zarzucił pisanie
na rzecz gry w szachy. Rozegrali wówczas ponad sto
partii, z czego znakomitą
większość wygrał Naczelnik. Wyniki gier zapisywali
kredą na piecu, stosując
prostą notację – kreska
przy nazwisku zwycięzcy.
Po odzyskaniu w 1918 roku
niepodległości Marszałek do końca życia patronował rozgrywkom szachowym, fundując nagrody
i sponsorując polskich szachistów.
Paweł Tochowicz

ZABIERZ KSIĄŻKĘ NA WAKACJE

Sprzedawca marzeń to piękna powieść obyczajowa Richarda
Paula Evansa. Jest to niebanalna historia opowiadająca o dążeniu
do odkupienia win oraz o tym, co zrobił ktoś, kto dostał szansę, by
zacząć życie od nowa. Opowiada o Charlesie Jamesie, który wychował się w wielkiej biedzie, ale dzięki uporowi i marzeniom dostał się
na sam szczyt. Kiedy tam się znalazł, zmieniły się jego priorytety,
a on sam zapomniał co i komu zawdzięcza. Nagle los zaczyna z niego
drwić i wywraca jego życie do góry
nogami.

Pozdrawiam i przepraszam Fredrika Backmana to opowieść o szalonej Babci i jej wnuczce Elsie, które
co noc udają się do świata bajek.
Kiedy Babcia umiera i zostawia serię
listów z przeprosinami do osób, którym wyrządziła krzywdę, zaczyna się największa z przygód Elsy. Wzruszająca i zabawna opowieść,
poruszająca serce i wyobraźnię.
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TYM

MIESIĄCU

POLECAMY

Nieodnaleziona Remigiusza Mroza to dyna-

Jak schować lwa Helen Stephens to książka dla

miczna

dzieci z serii Przyjazna łapka. Jest to pięknie ilustrowana historia o przyjaźni między małą dziewczynką a dużym lwem. Pewnego dnia lew przybył
do miasteczka, aby kupić sobie kapelusz. Mieszkańcy bali się lwów, więc musiał uciekać. Schował
się w domku do zabaw dla dzieci, który należał do
dziewczynki
o imieniu Malwinka.
Tylko
ona nie bała
się na pozór
groźnego lwa.
Zabrała go do
domu i ukryła
przed rodzicami. Wspólnie
spędzali czas
i się zaprzyjaźnili. Książka uczy dzieci akceptacji i rozwija w nich
wrażliwość. Pokazuje, że uprzedzając się do kogoś,
możemy go źle ocenić, a nawet w jakiś sposób
skrzywdzić. Polecam tę książkę do wspólnego czytania wszystkim dzieciom i rodzicom.

powieść

sensacyjna,

która

zaskakuje

mnóstwem zwrotów akcji. Fabuła powieści oparta jest w większości na dialogach, co powoduje, że wydarzenia następują po sobie bardzo
szybko, a książkę wręcz się połyka.

W wir akcji zostajemy

rzuceni

już

od

pierwszych

stron i do samego końca trudno się zorientować, o co w tym
wszystkim

chodzi.

Tytułowa

nieodnaleziona to narzeczona
głównego bohatera, Wernera, która znika po brutalnych przeżyciach. Po dziesięciu latach Werner
trafia nagle na jej ślad. Losy bohaterów wplatają
się w niebezpieczną intrygę. Poruszająca jest też
część fabuły poświęcona przemocy domowej oraz
sposobom jej tuszowania przez pokrzywdzone kobiety. Wydawca zachwala, że to pierwszy polski
thriller psychologiczny na miarę największych
światowych bestsellerów, czy to prawda? I tak, i
nie… Zachęcam Państwa do przeczytania i wyro-

ŻS

bienia sobie własnej opinii.
Anna Rybicka

WAŻNE

DATY

I

NADCHODZĄCE

1 lipca–31 sierpnia – konkurs fotograficzny
pt. Zabierz książkę na wakacje. Prace można
składać w dowolnej placówce.
4 lipca – 140. rocznica śmierci Hansa Christiana
Andersena, duńskiego pisarza.
7 lipca – 85. rocznica śmierci Arthura Conana
Doyle’a, szkockiego pisarza, autora powieści detektywistycznych, których głównym bohaterem
jest Sherlock Holmes.
16 lipca – Dyskusyjny Klub Książki w Filii Skolimów przy ul. Moniuszki 22B, godzina 18.00.

WYDARZENIA

6–10 sierpnia – Wakacyjny Tydzień w Bibliotece dla najmłodszych czytelników – spotkania
z cyklu Co można robić w bibliotece w Filii Skolimów przy ul. Moniuszki 22B w godzinach 10.00–
12.00.
Każdy piątek lipca i sierpnia – Scrabble w Bibliotece w Placówce Głównej przy ul. Świetlicowej 1, godzina 15.30–17.30.

Spotkania klubu „Zwolennicy Szachów — Biblioteka Skolimów” zostają zawieszone na czas
wakacji. Na kolejne spotkanie zapraszamy we
wrześniu.

31 lipca – 50. rocznica urodzin Joanne Kathleen Rowling, autorki przygód Harry’ego Pottera.
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KONSTANCINIE-JEZIORNIE
www.bibliotekakonstancin.pl
https://www.facebook.com/bibliotekakonstancin/
Biuro: Moniuszki 22B, tel. 22 757 31 45

Biblioteka Główna, Świetlicowa 1,
Filia Skolimów, Moniuszki 22B,
Filia Grapa, Sobieskiego 5
Filia Opacz, Opacz 8,
Filia Słomczyn, Wiślana 83,

tel.
tel.
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tel.
tel.
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▲
16 lipca o godz. 18.00 w Filii Skolimów przy
ul. Moniuszki 22B odbędzie się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym
razem omawiana będzie książka Marcina
Wichy pt. Rzeczy, których nie wyrzuciłem.
Nowi uczestnicy mile widziani!

►
Również do Filii Skolimów zapraszamy najmłodszych czytelników na Wakacyjny Tydzień w Bibliotece. Spotkania z cyklu "Co
można robić w bibliotece" odbywać się będą
w dniach 6–10 sierpnia w godzinach 10.00–
12.00.
Do
zobaczenia
w
bibliotece!
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Wszystkim Czytelnikom i Sympatykom
Biblioteki Publicznej w KonstancinieJeziornie życzymy przyjemnego odpoczynku w wakacje, udanych wyjazdów
i szczęśliwych powrotów do domów. Zapraszamy również do naszych placówek
po nowości książkowe oraz do uczestniczenia w przygotowanych przez nas letnich atrakcjach.

Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym pt. Zabierz książkę na wakacje.
Konkurs polega na sfotografowaniu się
z książką w wakacyjnej/letniej scenerii.
Prace można składać od 1 lipca do 31 sierpnia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi tuż
po wakacjach 4 września.

Miłośników oraz amatorów gry w scrabble
gorąco zapraszamy w każdy piątek lipca
i sierpnia w godzinach 15.30–17.30 do Placówki Głównej przy ulicy Świetlicowej 1 na
Scrabble w bibliotece.

