Nowości wrzesień – październik 2013
Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń! / Nick Vujicic ; czyta Robert Michalak. - Wrocław :
Aetos Media, 2013. - 1 dysk optyczny CD-MP3 (537 min) : digital audio ; 12 cm. - Audiobook
Nick Vujicic australijski mówca motywacyjny
pochodzenia serbskiego urodzony z rzadką chorobą
znaną jako zespół tetra-amelia, czyli całkowitym
wrodzonym brakiem kończyn. Niezwykły młody
człowiek,
który
pokonał
niewyobrażalne
ograniczenia
wynikające
z
własnej
niepełnosprawności dziś prowadzi aktywne życie,
podróżuje, wygłasza na całym świecie wykłady na
temat niepełnosprawności, motywacji i wiary w
Boga., niosąc nadzieję i inspirację milionom ludzi.
Nick angażuje sie w działalność charytatywną, a
równolegle kieruje własna firmą, prowadzi
szkolenia
biznesowe,
przemawia
na
międzynarodowych konferencjach i spotyka się
z głowami państw.

Sygn.
PK 2746
Bawię się, uczę i śpiewam: piosenki dla przedszkolaków i uczniów klas
najmłodszych. CD 1-2 / Arkadiusz Maćkowiak ; muz. Stefan Gąsieniec ; wyk. Magda Wasylik.
- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013. - 2 dyski optyczne CD (44 min + 49 min) : digital audio
; 12 cm
+ DRUK TOWARZYSZĄCY

Bawię się, uczę i śpiewam : piosenki dla przedszkolaków i uczniów klas
najmłodszych / Arkadiusz Maćkowiak ; opracowanie zabaw Józef Częścik. - Gdańsk :
Wydawnictwo Harmonia, 2013. - 98, [1] s. : il. ; 24 cm
Zbiór piosenek i zabaw, które uczą w sposób
dyskretny, przyjemny dla dziecka. Nauka
poprzez
zabawę
to
najlepsza
i
najefektywniejsza
metoda
edukacji
maluchów. Zaproponowane piosenki i zabawy
przybliżą dzieciom wiedzę dotyczącą między
innymi kolejności liczebników, nazw dni
tygodnia, miesięcy czy liter w alfabecie.
Publikacja adresowana jest do dzieci w wieku
przedszkolnym i młodszym szkolnym. Może
okazać się pomocna również dla dzieci
niepełnosprawnych lub z opóźnieniem
w rozwoju.

Sygn.
PK 2751/CD1-2 + DT 1181

Dalsze gawędy o sztuce : VI-XX wiek / Bożena Fabiani ; czyta Bożena Fabiani. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 1 dysk optyczny CD-MP3 (669
min)
:
digital
audio
;
12
cm.
Audiobook
Bożena Fabiani – historyk, pedagog, nauczyciel
akademicki, autorka licznych publikacji,
tłumaczka, poetka..
Popularyzując
historię
kultury
autorka
wprowadza nas w czasy i świat ludzi sztuki od
mistrzów mozaiki bizantyjskiej do Salvadora
Dali i opowiada o nich tak, jakby to byli jej
dobrzy znajomi. Pokazuje jak patrzeć na ich
dzieła, wyjaśnia ukryty sens obrazów,
zastanawia się czy talent i charakter idą w parze,
czy artysta był swobodny w swej twórczości
i czy był szczęśliwy w życiu... Bogactwo
materiału jest imponujące! Autorka opowiada
przy tym z taka werwą, że bez reszty wciąga
Czytelnika w swoją opowieść.
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Zorro, załóż okulary / Marta Tomaszewska ; czyta Joanna Lissner. - Warszawa :
Lissner Studio, 2012. - 1 dysk optyczny CD-MP3 (9 h 43 min) : digital audio ; 12
cm. – Audiobook
Marta Tomaszewska jest ceniona autorka
wielu mądrych, trafiających głęboko do serca i
wyobraźni, niezwykłych książek. Jej bogaty
dorobek twórczy obejmuje ponad czterdzieści
powieści dla dzieci, młodzieży i dorosłych
oraz trzy tomy poezji. Utwory te były
wielokrotnie wznawiane, tłumaczone na języki
obce i wyróżniane prestiżowymi nagrodami
krajowymi i zagranicznymi.
Zorro załóż okulary to książka dla młodzieży
w wieku 9-13 lat. Opowiada o paczce
chłopaków mieszkających w Sopocie, którzy
żyją na jednym podwórku. W domu
wynajmuje się pokoje turystom. Gdy jedna z
wczasowiczek zostaje okradziona, chłopcy
postanawiaja rozpocząć śledztwo na własna
rekę.
Zakładają
BMW,
czyli
Biuro
Młodzieżowych Wywiadowców. Czy uda im
się rozwikłać zagadkę?...

Sygn.
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Warszawy Prusa

Czy w Lalce zawarty jest prawdziwy obraz
ówczesnej Warszawy? Czy Bolesław Prus
i Aleksander Głowacki to jedna i ta sama
osoba? Bolesław Prus, tak dobrze
wszystkim znany, jest w rzeczywistości
jedną z mniej oczywistych postaci
literatury polskiej.
Film jest propozycją nowego spotkania
z Prusem i jego Warszawa. Jego twórcy
mają nadzieję, że nie tylko przypomni
kilka pięknych historii, lecz także odkryje
kilka kart nieoczekiwanych.
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Oprac.
A. Kulczycka

