NOWOŚCI SIERPIEŃ – LISTOPAD 2015
polecamy najnowsze zbiory audiowizualne
Od sierpnia przybyło wiele nowości w naszych zbiorach – zachęcamy do zapoznania się z nimi w katalogu OPAC.
Poniżej niektóre z nich.

FILMY
Wyjątkowa kolekcja "Biblioteki Gazety Wyborczej" – Szekspir.
Każdy z tomów składa się z książki zawierającej tekst
dramatu w tłumaczeniu Macieja Słomczyńskiego oraz
płyty DVD z klasycznymi spektaklami brytyjskiej
telewizji BBC.
"Gazeta Wyborcza" w swojej wyjątkowej kolekcji
sięgnęła do dwóch unikalnych źródeł: projektu BBC jedynej telewizyjnej realizacji wszystkich dramatów
Szekspira, gdzie w obsadzie zobaczymy czołowych
aktorów brytyjskich: John Cleese, Helen Mirren, Sir
John Gielgud, Bob Hoskins i Alan Rickman oraz
specjalnego
wydania
przekładów
Macieja
Słomczyńskiego, który jako jedyny tłumacz na świecie
przełożył wszystkie jego dzieła.
syg. DVD od 5294 do 5309

Snajper
Biograficzny film poświęcony najlepszemu snajperowi w historii
elitarnej jednostki Navy SEALs. Historia kariery wojskowej i życia
osobistego Chrisa Kyle'a, nakręcona bardzo oszczędnymi środkami
ale za to budząca adrenalinę i napięcie.
Chris Kyle członek elitarnej jednostki Navy SEALs ma jedno zadanie
w Iraku- chronić swoich towarzyszy broni. Ratując niezliczoną ilość
żołnierzy zyskuję miano „legendy”. Rośnie jego reputacja ale i rośnie
chęć zgładzenia go przez wrogów, którzy wyznaczają wysoką nagrodę
za jego głowę.
W filmie równie silnie poruszony jest wątek rodzinny.
Snajper [Film DVD] / reż. Clint Eastwood ; scen. Jason Hall ; zdj. Tom Stern ; muz.
Clint Eastwood ; obsada: Bradley Cooper, Sienna Miller, Luke Grimes [et al.]. Warszawa : Warner Bros, 2015.
syg. DVD 5379

Hobbit
Krasnoludy z Ereboru odzyskują ojczyznę, ściągając gniew smoka.
Wolne istoty Śródziemia łączą siły przeciwko Sauronowi, który wysyła
legiony orków na Samotną Górę.

Hobbit [Film DVD] : bitwa pięciu armii. CD 1-2 / reż. Peter Jackson ; scen.
Guillermo del Toro, Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens ; zdj. Andrew
Lesnie ; muz. Howard Shore ; obsada: Martin Freeman, Ian McKellen, James
Nesbitt, Richard Armitage [et al.] - Warszawa : Galapagos, [2015].
syg. DVD 5395

Birdman
Najnowszy film Alejandro Gonzáleza Inárritu to historia
zapomnianego gwiazdora, wsławionego niegdyś rolą
superbohatera (tytułowego Birdmana), który walczy ze
swoim ego, próbując odzyskać sławę i rodzinę. Film
przez wielu krytyków okrzyknięty arcydziełem, z życiową
rolą Michaela Keatona

Birdman [Film DVD] / scen. i reż. Alejandro González Iñárritu ;
scen. Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris, Armando Bo ; zdj.
Emmanuel Lubezki ; muz. Antonio Sanchez ; obsada: Michael
Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton [et al.]. - Warszawa :
Imperial CinePix, 2015.
syg. DVD 5398

Igrzyska śmierci. Kosogłos. Cz. 1
Kontynuacja wydarzeń z drugiej części „Igrzysk śmierci”, jednego
z największych kinowych fenomenów ostatnich lat. Do wcześniejszej
obsady filmu dołączą w tej części nominowana do Oscara Julianne
Moore.
Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) trafia do Dystryktu 13 po tym,
jak raz na zawsze położyła kres Głodowym Igrzyskom. Wbrew
kłamliwej propagandzie, rebelianci przetrwali zemstę Kapitolu. Pod
przewodnictwem pani prezydent Coin (Julianne Moore) przygotowują
się do rozprawy z dyktatorską władzą. Katniss, mimo początkowych
wahań, zgadza się wziąć udział w walce. Czy odnajdzie się w roli
przywódczyni? Czy stanie się Kosogłosem, symbolem nadziei i oporu
przeciw tyranii prezydenta Snowa?
Igrzyska śmierci [Film DVD] : kosogłos. Cz. 1 / reż. Francis Lawrence ; scen.
Danny Strong, Peter Craig ; muz. James Newton Howard ; zdj. Jo Willems ;
obsada: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth [et al.]. Warszawa : Monolith Video Sp. z o.o., [2015].
syg. DVD 5411

Serce, serduszko
Warto obejrzeć ta pełna ciepła i wrażliwości bajkowa powieść o miłości,
której każdy z nas szuka. Bohaterkami filmu są dwie osoby spragnione
tego uczucia – kobieta i dziecko.
Maszeńka marzy o karierze primabaleriny. Pewnego dnia ucieka z domu
dziecka, a w ślad za nią rusza Kordula, jej ekscentryczna opiekunka
i miłośniczka tatuaży. Razem przemierzają całą Polskę od Bieszczad aż
do Gdańska, by zdążyć na egzamin do szkoły baletowej. Ścigane listem
gończym przez policję napotykają na swojej drodze mnóstwo dziwnych
postaci, które pomagają dziewczynce spełnić marzenia. Maszeńki szuka
też jej ojciec, który musi na nowo odnaleźć drogę do serca córki
i odmienić swoje życie.
Film piękny i wzruszający.
Serce, serduszko [Film DVD] / scen. i reż. Jan Jakub Kolski ; zdj. Piotr Lenar ; muz.
Dariusz Górniok ; obsada : Gabriela Muskała, Borys szyc, Franciszek Pieczka, Maja
Komorowska [et al.]. - Warszawa ; Agora, 2014.
syg. DVD 5386

Body/Ciało
Jest to kolejny polski, licznie nagrodzony film, który zagościł na
naszych półkach.
Film jest próba zmierzenia się z problemem tragicznej śmierci
najbliższej osoby. Bohaterami są cyniczny prokurator i jego córka,
która cierpi na anoreksję. Każdy z nich szuka swojego sposobu na
poradzenie sobie z tym zdarzeniem. Spotkanie z terapeutką
dziewczyny, która ma kontakt ze zmarła osobą wymusza na nich
zupełnie nowe spojrzenie na życie i śmierć.
Film na pewno wart obejrzenia.
Body / Ciało [Film DVD] / reż. Małgorzata Szumowska ; scen. Małgorzata
Szumowaska, Michał Englert ; zdj. Michał Englert ; obsada: Janusz Gajos, Maja
Ostaszewska, Justyna Suwała, Ewa Dałkowska [et a.]. - Warszawa : Kino Świat,
2015.
Nagrody : Srebrny Niedźwiedź, sześć Złotych Lwów, siedem innych nagród
i osiem nominacji
syg. DVD 5370

Nie zapomnieliśmy o najmłodszych, dla nich także mamy kilka nowych pozycji filmowych
zapraszamy do wypożyczalni.
_________________________________________________________________________________________

DOKUMENTY DŹWIĘKOWE
dla starszych

Co nas nie zabije. David Lagercrantz
(audiobook CD)

Co nas nie zabije to kontynuacja trylogii Millennium Stiega Larssona
napisana przez Davida Lagercrantza.
Mikael Blomkvist przechodzi kryzys i rozważa porzucenie zawodu
dziennikarza śledczego. Lisbeth Salander podejmuje duże ryzyko i bierze
udział w zorganizowanym ataku hakerów. Ich drogi krzyżują się, kiedy
profesor Balder, ekspert w dziedzinie badań nad sztuczną inteligencją, prosi
Mikaela o pomoc. Profesor posiada szokujące informacje na temat
działalności amerykańskich służb specjalnych. Mikael zaczyna zbierać
materiały do sensacyjnego tekstu, który może uratować jego karierę.

Co nas nie zabije [Płyta komp.] / David Lagercrantz ; lektor Adam Bauman ; tł. Irena i
Maciej Muszalscy. - Warszawa : Czarna Owca, 2015.
syg. PK 3265

Doktor Sen. Stephen King
(audiobook CD)

Kontynuacja bestsellerowego „Lśnienia”.
Dalsza historia małego chłopca obdarzonego niezwykłą mocą,
którego nękają duchy. Chłopca uwięzionego w odludnym hotelu
wraz z opętanym ojcem.
Nękany przez mieszkańców hotelu Panorama, w którym jako
dziecko spędził jedną straszliwą zimę, Dan przez dziesięciolecia
błąka się po Ameryce, usiłując zrzucić z siebie odziedziczone po
ojcu brzemię beznadziei, alkoholizmu i przemocy. Ostatecznie
odnajduje swoje miejsce w małym miasteczku w New
Hampshire, we wspierającej go grupie Anonimowych
Alkoholików i w domu opieki, gdzie zachowana z lat dzieciństwa
resztka mocy pozwala mu nieść ulgę umierającym w ostatnich
chwilach ich życia. Staje się znany jako „Doktor Sen”.
Doktor Sen [Płyta komp.] / Stephen King ; tł. Tomasz Wilusz ; czyta Roch Siemianowski. - Warszawa : Prószyński Media :
we współpr. z Biblioteka Akustyczna, [2015]
syg. PK 3267

Jawne tajemnice. Alice Munro
(audiobook CD)

Zbiór opowiadań nagrodzony w 1994 Governor General’s Award.
Osiem wyjątkowych historii kobiet samotnych, zakochanych,
samodzielnych lub bezradnych. Każda z tych opowieści
przepełniona jest intensywnymi emocjami, a Munro wydobywa je
wszystkie z charakterystyczną dla siebie swobodą i melancholią.
Bohaterowie Jawnych tajemnic są tacy jak my, codzienniniecodzienni, uchwyceni w jakimś momencie życia, uwikłani w
niespełnione miłości, niemożliwe romanse i wywołujące poczucie
winy zdrady.
Jawne tajemnice [Płyta komp.] / Alice Munro ; przeł. Anna PrzedpełskaTrzeciakowska ; czyta Anna Apostolakis. - Warszawa : Biblioteka Akustyczna,
cop. 2014.
syg. PK 3275

Gandhi Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy.
Mahatma Gandhi
(audiobook CD)

Jest to książka-drogowskaz, klasyczna autobiografia, opowiadająca
jego własnymi słowami historię życia Gandhiego oraz tego, jak
rozwijał swoją koncepcję niestosowania przemocy oraz biernego
oporu, która utorowała Indiom drogę do niepodległości i stała się
podstawą wielu ruchów niepodległościowych.

Autobiografia : dzieje moich poszukiwań prawdy [Płyta komp.] / Mohandas
Karamchand Gandhi ; lektor Michał Breitenwald - Piaseczno : Heraclon International
Sp. z.o.o, 2013.
syg. PK 3259

Ciemno, prawie noc. Joanna Bator
(audiobook CD)

Joanna Bator jest publicystką i dziennikarką, autorką
powieści, opowiadań i esejów, a także prac naukowych.
Porzuciła karierę akademicką na rzecz twórczości
literackiej.
Reporterka Alicja Tabor wraca do Wałbrzycha, miasta
swojego dzieciństwa. Osiada w pustym poniemieckim
domu, z którego przed laty wyruszyła w świat. Dowiaduje
się, że od kilku miesięcy w Wałbrzychu znikają dzieci,
a mieszkańcy zachowują się dziwnie. Rośnie
niezadowolenie, częstsze są akty przemocy wobec
zwierząt, w końcu pojawia się prorok, Jan Kołek, do
którego w biedaszybie przemówiła wałbrzyska Matka
Boska Bolesna. Po jego śmierci grupa zbuntowanych
obywateli gromadzi się wokół samozwańczego „syna",
Jerzego Łabędzia. Alicja ma zrobić reportaż o zaginionej
trójce dzieci, ale jej powrót do Wałbrzycha jest także
powrotem do dramatów własnej rodziny: śmierci
rodziców, samobójstwa pięknej starszej siostry, zafascynowanej wałbrzyską legendą księżnej Daisy i zamku
Książ. Wyjaśnianiu tajemnicy Andżeliki, Patryka i Kalinki towarzyszy więc odkrywanie tajemnic z przeszłości
Alicji. W swojej najnowszej książce Joanna Bator nawiązuje do konwencji powieści gotyckiej. Nie po to jednak,
by bawić czytelnika: w tym, co niesamowite, często ukryta jest prawda o nas, której na co dzień nie chcemy
pamiętać.
Ciemno, prawie noc [Płyta komp.] / Joanna Bator ; czyta Anna Buczek. - Warszawa : Grupa Wydawnicza Foksal, cop. 2013.
syg. PK 3264

Grand. Janusz L. Wiśniewski
(audiobook CD)

"Pewnego lipcowego deszczowego poranka, przed wschodem słońca,
na plaży przed sopockim Grand Hotelem bezdomny mężczyzna
znajduje śpiącą tam znaną warszawską dziennikarkę..."

Tak zaczyna się nowa powieść Wiśniewskiego. Obrosły historią
i legendami sopocki Grand Hotel staje się miejscem wydarzeń
szczególnych. Auto, jako podpatrywacz, towarzyszy ludziom,
którzy spędzają w tym hotelu jeden krótki letni weekend.
Niezauważony wchodzi do ich pokoi, prześwietla ich biografie,
zasypia i budzi się w ich łóżkach. Opowiada o ich snach,
porażkach, tęsknotach, marzeniach i cierpieniach. Hotel to
często miejsce przemienienia. I o tym także jest ta książka.
Atmosfera anonimowości hotelu pozwala bohaterom zrzucić
swoje maski, a śledzący ich czytelnik na końcu dowie się prawdy,
którą sam już dawno znał, że wszystkim chodzi o miłość.
Grand [Płyta komp.] / Janusz Leon Wiśniewski ; lektor Piotr Grabowski. Warszawa : Wielka Litera, cop. 2014.
syg. PK 3273

dla młodszych

Kochana rodzinka i ja. Rodzina szkaradków i ja. Rodzinne kłopoty i ja.
Natalia Roleczek
(audiobook CD)

Trylogia Natalii Roleczek o Judycie i jej rodzinie, skierowana jest raczej do dziewczęcej części młodzieży.

syg. PK 3286

syg. PK 3285

syg. PK 3280

Judyta to szalona nastolatka, wychowywana bez ojca. Uważa się już za bardzo dorosłą pannę i wszędzie węszy
intrygi. Jej starsza siostra, Paulina, choć ma pracę i swoje życie towarzyskie, próbuje wychowywać Judytę.
Poza nimi spokój krakowskiego mieszkania burzy Julian, wieloletni wielbiciel matki obu pannic, stryj Karol,
babcia i koleżanka Katarzyny.

Pora do przedszkola
Zbiór 12 opowiadań, w interpretacji znakomitej aktorki Doroty
Segdy, które pomogą dzieciom przekroczyć przedszkolny próg,
a także doskonale bawić się w grupie rówieśniczej.
Historyjki mają charakter terapeutyczny. Wyjście dziecka z domu
„w wielki świat” jest zawsze problemem zarówno dla dzieci, jak
i ich rodziców, a przedstawione historyjki w dyskretny sposób
pozwolą zwalczyć te obawy jednym i drugim. Polecamy rodzicom
i wychowawcą przedszkolnym.

Pora do przedszkola [Płyta komp.] / Anna Sójka ; lektor Dorota Segda - Poznań :
Publicat, cop. 2014.
syg. PK 3277

Kłopoty komendanta Roka
Książka autorstwa Kazimierza Szymeczko w formacie audiobooka
w zabawny i niekonwencjonalny sposób przybliża czytelnikom cykl
4 pór roku, wskazuje charakterystyczne cechy kolejnych miesięcy,
opisuje święta i obrzędy dyktowane od wieków przez tradycję
i... pogodę. le dni deszczowych może wziąć Maj, tak aby Czerwiec
był słoneczny? Czy Listopad odciąży nieco Lutego i przejmie dwa
tygodnie wietrznej pogody? Gdzie skierować upały, które wypadają
akurat w Styczniu?
Komendant Rok ma zawsze pełne ręce roboty. I choć narzeka na
swoich podwładnych, wie, że może na nich liczyć; w potrzebie
Miesiące i Pory Roku zawsze grają do jednej bramki.
Kłopoty komendanta Roka [Płyta komp] / Kazimierz Szymeczko ; czyta
Aleksander Mikołajaczak. - Warszawa : Biblioteka Akustyczna Sp. z o.o., 2009.
syg. PK 3279

Klasa pani Czajki
Tym razem audiobook przeznaczony dla naszej młodszej młodzieży,
czyli gimnazjalistów.
Klasa pani Czajki jest powieścią o paczce ich rówieśników, którzy
zmagają się ze szkolną codziennością i problemami okresu
dorastania. Bohaterów poznajemy na początku pierwszej klasy
gimnazjum. Różni ich wiele - zainteresowania, styl, muzyka, ilość
gotówki w kieszeni, uroda i temperament. Łączy jedno – trzy
wspólne lata pod okiem wychowawczyni - polonistki Barbary Czajki
- osoba surowej, ale i bardzo sprawiedliwej.
Nowa szkoła, nowa klasa, nowe przyjaźnie i wyzwania. Zawsze
zakochana Kamila, jej przyjaciółka Małgośka, zakręcony Maciek i
„najpiękniejsza” Kaśka – to tylko część tej paczki – resztę dowiecie
się słuchając tej opowieści.....
Klasa pani Czajki [Płyta komp.] / Małgorzata Karolina Piekarska ; lektor Janusz Zadura. - Warszawa : Biblioteka Akustyczna, cop. 2008.
syg. PK 3278

