
Biblioteka szkolna poleca, zaprasza... 
 

W bieżącym roku szkolnym nasza biblioteka wzbogaciła się o nowe woluminy. Z pewnością 

każdy znajdzie wśród nich książkę, którą chciałby przeczytać. Zachęcam do odwiedzenia 

szkolnej książnicy. Wspólnie wybierzemy tytuł, które was zainteresuje. 

 

• Coś dla miłośników klasyki 

 

 
  

Jane Austen - ,,Duma i uprzedzenie"                                                                                         

Jedna z pierwszych powieści społeczno-obyczajowych. Autorka ukazuje życie angielskich 

wyższych sfer na przełomie XVIII i XIX wieku. Trafne obserwacje psychologiczne, humor          

i wątki romansowe sprawiły, że książka cieszy się wielką popularnością także współcześnie           

– w plebiscycie BBC z 2003 roku na ulubioną książkę brytyjskiego czytelnika (UK's Best          

-Loved Book) ,, Duma i uprzedzenie ’’ zajęła drugie miejsce, zaraz po ,,Władcy Pierścieni’’.                                                                                                                       

Tytuł książki odnosi się do postawionej przez autorkę tezy, że pierwsze wrażenie często bywa 

mylące, a bliższa znajomość potrafi diametralnie zmienić opinię o innej osobie. 
 

• Literatura kobieca 

 

 
  

Michalina Olszańska - ,,Zaklęta"                                                                                                 

Historia dla osób, dla których czytanie jest ucieczką od rzeczywistości. Przepiękna opowieść 
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młodej pisarki o życiu człowieka w symbiozie z przyrodą. Wychowywana w środku lasu 

przez ekscentryczna zielarkę dziewczynka nie ma pojęcia o istnieniu innych ludzi. Wzrasta 

wśród drzew, ziół - posłuszna prawom natury, żyjąca w idealnej harmonii ze wszystkim, co ją 

otacza. Opiekunka za wszelką cenę próbuję uchronić ją przed zepsutym, zgorzkniałym 

światem ludzi, pragnąc uczynić z niej istotę czystą, nie zabrudzoną kłamstwem cywilizacji. 

 

Nora Roberts - ,,Kolekcjoner"                                                                                                        

Zawodowa opiekunka domów i pisarka Lila Emerson nie zapuszcza korzeni. Nic jej nie wiąże 

– ani praca, ani mieszkanie, ani ewentualny partner. Wędruje od domu do domu i tylko 

czasem zdarza się jej przenocować u przyjaciółki na Manhattanie. Chociaż podobają się jej 

niezwykle domy klientów, ich kosztowne zbiory i urocze zwierzęta, Lila nie pragnie niczego 

na własność.  

 

• Książki historyczne 

 

 
 

Roman Szenk - ,,Rewiry Hipokratesa’’                                                                               

Opowieść o życiu i pracy Tadeusza Kosibowicza, będzińskiego  lekarza – o jego odwadze, 

ofiarności, patriotyzmie, o wierności przysiędze lekarskiej w każdych warunkach , także             

w warunkach hitlerowskich obozów koncentracyjnych 

• Sensacja, kryminał, horror 



 

Dan T. Shelberg - ,,Mona’’ 

Mona znaczy siejąca zniszczenie. Jest to świetnie napisany i bardzo realny thriller, który 

przemawia do wyobraźni i sprawia, że "gęsia skórka" wychodzi na rękach. Czy czeka nas 

przyszłość, w której technologia będzie tak głęboko ingerować w nasze życie? 

 

 

 

Stephen King - ,,Komórka’’                                                                                                      

Pierwszy października w Bostonie był pięknym, słonecznym dniem, tylko że o 15:03 po 

południu rozdzwoniły się telefony komórkowe na całym świecie. Sygnał, który przesłały 

sprawił, że ich właściciele zmienili się w coś, co z wyglądu przypomina człowieka, ale jest 

dzikie, bezrozumne i pała żądzą mordu - są oni nazwani "telefonicznymi szaleńcami". 
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• Przewodniki turystyczne dla miłośników podróży 

 

 
 

• Światowy bestseller ,,Rewolucja w uczeniu’’ dla tych, którzy chcą ulepszyć 

funkcjonowanie swojego mózgu, myśleć szybciej i sprawniej, z łatwością przyswajać 

nowe dziedziny wiedzy, prędko opanowywać języki obce, poradzić sobie z każdym 

wyzwaniem. 

 

 
 

 

 

Polecam!!! 
Jolanta Domańska 


