ŚNIEGI WOJNY / reż. Petter Naess ; scen. Ole Meldgaard, Dave Mango, Petter Naess ;
zdj. Daniel Voldheim ; muz. Nils Petter Molvaerr ; wyk. Florian Lukas, David Kross,
Lachlan Nieboer, Rupert Grint [et al.]. - Warszawa : Kino Świat, [2013]. - 1 dysk optyczny
DVD-Video (100 min) : dźw., kolor ; 12 cm
Norwesko-szwedzki dramat wojenny inspirowany prawdziwymi wydarzeniami,
jakie miały miejsce podczas II Wojny Światowej.
W kwietniu 1940 roku nad nieprzyjazną norweską dziczą dochodzi do starcia
dwóch wrogich samolotów - brytyjskiego i niemieckiego.
Zestrzeleni brytyjscy i niemieccy lotnicy podejmują współpracę, która ma im
zapewnić przetrwanie w ciężkich, zimowych warunkach.
Wspólne potrzeby sprawiają, że między żołnierzami przeciwnych stron
barykady zawiązuje się niezwykła przyjaźń, a zasady wojny przestają mieć
znaczenie.

Sygn. DVD 4395
HOBBIT : niezwykła podróż. CD 1-2 / reż. Peter Jackson ; scen. Fran Walsh, Philippa
Boyens, Peter Jackson, Guillermo del Toro ; zdj. Andrew Lesnie ; muz. Howard Shore ;
wyk. Ian McKellen, Martin Freeman, James Nesbitt [et al.]. - Warszawa : Galapagos,
[2013]. - 2 dyski optyczne DVD-Video (163 + 147 min) : dźw., kolor ; 12 cm
Adaptacja powieści J. R. R. Tolkiena Hobbit, czyli tam i z powrotem.
Film został nakręcony w plenerach Nowej Zelandii. Trylogia Hobbita
nawiązuje do trylogii Władcy Pierścieni, wyreżyserowanej również
przez Jacksona.
Fabuła Hobbita przedstawia historię 60 lat przed głównymi
wydarzeniami w ekranizacji Władcy Pierścieni. Niezwykła Podróż
opowiada o młodym hobbicie Bilbo Bagginsie, który wyrusza wraz z
czarodziejem Gandalfem i trzynastoma krasnoludami w podróż do
Samotnej Góry w celu pokonania smoka Smauga.
Światowa premiera filmu miała miejsce 13 grudnia 2012 roku.
W Polsce premiera filmu odbyła się 28 grudnia 2012 roku.

Sygn. DVD 4486
Z DESZCZU POD RYNNĘ / Marcin Brykczyński ; reż. Ewa Szymańska ; muz. i real.
dźwięku Andrzej Gmitrzuk ; czyta Marcin Brykczyński. - Warszawa : Audio Liber, 2012. 1 dysk optyczny CD (29 min 41 s) : digital audio ; 12 cm
„Wyrażenia, które pokazują język” to
idiomy, czyli wyrazy lub zwroty nie
dające się dosłownie przetłumaczyć.
Z deszczu pod rynnę
to tomik
zabawnych wierszy z idiomami,
odkrywających prawdziwe znaczenie
użytych słów.

Sygn. PK 2738

DYSLEKSJA: nie zamykaj oczu. - Sosnowiec : Wydawnictwo Projekt-Kom, 2013. - 1 dysk
optyczny DVD-Video ( 22 min + 18 min) : dźw., kolor ; 12 cm

Dysleksja rozwojowa po raz pierwszy została zdiagnozowana w XIX wieku i
nazwano ją wówczas wrodzona ślepotą słowną. Dzis jest to tzw. Syndrom
specyficznych trudności w uczeniu się.
Film skierowany do uczniów, rodziców, pedagogów i terapeutów opowiada
historie dzieci w różnym wieku i z różnym rodzajem dysleksji rozwojowej,
pokazując ich życie i perypetie związane z nauką i egzystencją w społeczeństwie
szkolnym. Na płycie:
1. Historia. 2. Przyczyny. 3. Symptomy. 4. Paradoksy. 5. Problemy szkolne. 6.
Emocje. 7. Specjaliści. 8. Strategia. 9. Nauczyciele

Sygn. DVD 4465
BAŚNIE ZNAD FIORDÓW / Donata Dominik-Stawicka. - [Bełchatów] : Wydawnictwo
Małe Jeżyki, 2013. - 63 s. : il. kolor. ; 23 cm
BAŚNIE ZNAD FIORDÓW / Donata Dominik-Stawicka ; real. Jarosław Woźniewski ;
czyta Marcin Pietrow. - [Bełchatów] : Wydawnictwo Małe Jeżyki, 2013. - 1 dysk optyczny
CD (62 min 10 s) : digital audio ; 12 cm
Zbiór baśni opartych na motywach
mitów skandynawskich i opisujących
historyczne początki Norwegii.
Baśnie, w których świat fantazji miesza
się z rzeczywistością przybliżają kulturę
dalekiej Północy.
Płyta i książka zawierają:

Sygn. DT 1178

1. Turniej krasnoludków.
2. Baśń o miodzie Skaldów.
3. Złote jabłka bogini Idun.
4. Podziemna wyprawa Gunnara.
5. Jak Frej szczęście rozdawał.
6. Baśń o dzielnym Sygurdzie.
7. Baśń o młynie Grottim.
8. Baśń o zatopionym mieście.
9. Sen księżniczki Ranghildy.
10. Baśń o historii świata.
11. Naramiennik króla Haralda.

Sygn.PK 2744

