Pragniemy poinformować, że zdobyliśmy dotację
celową w kwocie 12 tys. złotych

na zakup nowości

wydawniczych (książek niebędących podręcznikami)
w

ramach

„Narodowego

Programu

Czytelnictwa”. Program ma na celu

Rozwoju

rozwijanie zainteresowań

uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży,
w tym zakup nowości wydawniczych. Termin realizacji dotacji to 31
grudnia 2017 r.
W

czerwcu

przeprowadziliśmy

ankietę:

Jakie

książki

chciał(a)byś przeczytać?, Jakie książki chcesz, aby znalazły się
w Twojej bibliotece?”, w ramach której uczniowie zaproponowali
tytuły, autorów oraz serie wydawnicze . W efekcie zakupiliśmy blisko
300 nowych pozycji na kwotę ponad 6 tys zł.
Na holu szkoły pojawiła się tablica z recenzjami najciekawszych
nowości biblioteki szkolnej oraz tablica, na której uczniowie mogą
zapisać książki, których jeszcze nie ma, a chcieliby, by były w naszej
bibliotece- postaramy się je zakupić.
O kolejnych działaniach związanych z realizacją Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa będziemy informować na bieżąco
poprzez ogłoszenia w szkole i na stronie biblioteki.

Chcemy również przypomnieć, jak ważną rolę w rozwoju
młodzieży odgrywa czytanie książek:
Komunikacja Czytanie poszerza doświadczenia językowe, rozwija
słownictwo, uczy wyrażać myśli i rozumieć
innych ludzi.
Im bogatszy język, tym sprawniejsze wyrażanie własnego zdania,
lepsza umiejętność werbalizowania uczuć i potrzeb. Przeczytane
w książkach historie uczą dostrzegania związków przyczynowoskutkowych, odnajdywania zależności i wyciągania własnych
wniosków. Jednym słowem, czytanie kształtuje umiejętność
samodzielnego myślenia i formułowania myśli – kompetencje
niezbędne do właściwego funkcjonowania społecznego.
Odpoczynek Czytanie książek to jeden z najlepszych sposobów
relaksu. Podróż w świat wyobraźni daje wytchnienie i tak potrzebną
współczesnemu człowiekowi ciszę, zwłaszcza po zbyt długim
oglądaniu telewizji czy graniu na komputerze.
Inteligencja emocjonalna Samodzielne czytanie wymaga podjęcia
wysiłku oraz wytrwania w nim dla osiągnięcia celu
(przeczytania
książki
do
końca).
Wyrabia
cierpliwość
i umiejętność oczekiwania na nagrodę odroczoną w czasie, co wpływa
pozytywnie na rozwój
inteligencji emocjonalnej, niezbędnej
do prawidłowego funkcjonowania psychicznego.
Koncentracja Obecnie psychologowie, wychowawcy, a także rodzice
napotykają coraz większe trudności w pracy z młodym człowiekiem
nad umiejętnością skupiania uwagi. Wynika to z rosnącej liczby
bodźców, jaka otacza nas w codziennym życiu. Nieumiejętność
skupienia się na rzeczach istotnych sprawia, że młodzi ludzie stają się
niepewni siebie i trudno znoszą porażki. Ćwiczenie koncentracji
uwagi to bardzo trudne zadanie, ale niezbędne do prawidłowego
rozwoju intelektualnego i do prawidłowego funkcjonowania
w społeczeństwie.
Emocje Treść książki często staje się pretekstem do rozmowy
z rodzicami czy rówieśnikami na ważne tematy. Czytanie uczy
empatii i wrażliwości.

BIBLIOTEKA SZKOLNA POLECA NOWOŚCI ZAKUPIONE z
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Opowieść o zawiłych losach niezwykle
oryginalnej

rodziny.

Christof

mieszka

we Frankfurcie, Christophe w Paryżu,
Christopher

w

Londynie,

a

w Barcelonie. Nie znają się,

Cristòfol

a nawet nie

wiedzą o swoim istnieniu. Pewnego dnia
okazuje się, że oprócz podobnych imion
i podobnych wspomnień

z dzieciństwa

mężczyzn łączy coś dużo istotniejszego:
wspólny ojciec Gabriel! Teraz, już jako
bracia, jednoczą siły, by krok po kroku
odtworzyć

losy

Gabriela,

zawodowego

kierowcy ciężarówki kursującego w latach
60. po całej Europie i w jej odległych
zakątkach
spuściznę

pozostawiającego
-

potomstwo

swoją
nazywane

każdorazowo imieniem patrona kierowców.
Czy braciom uda się znaleźć wspólny język
i

odszukać

ojca,

który,

choć

zniknął

z ich życia już wiele lat temu, teraz
naprawdę

zaginął

w

tajemniczych

okolicznościach?

Zabawna, optymistyczna, wartka i pełna przygód książka, która
wciąga już od pierwszej strony!

Perfekcyjna para? Doskonałe małżeństwo? Czy idealne kłamstwo?
ŚWIATOWY BESTSELLER, KTÓRY WYWOŁAŁ SENSACJĘ NA
MIĘDZYNARODOWYM RYNKU WYDAWNICZYM
Wszyscy znamy takie pary jak Jack i Grace: on jest przystojny i bogaty, ona czarująca
i elegancka. Chciałoby się poznać Grace nieco lepiej, ale to niełatwe, bo Jack i Grace
są nierozłączni. Niektórzy nazwaliby to prawdziwą miłością.
Wyobraź sobie uroczystą kolację w ich idealnym domu, miłą konwersację, kolejne
kieliszki dobrego wina. Oboje wydają się w swoim żywiole. Przyjaciele Grace chcieliby
zrewanżować się lunchem w przyszłym tygodniu. Ona chętnie przyjęłaby zaproszenie,
ale wie, że nigdy
z nimi nie wyjdzie. Ktoś mógłby spytać, dlaczego Grace
nigdy nie odbiera telefonów, nie wychodzi z domu, a nawet nie pracuje.
I jak to możliwe, że gotując tak wymyślne potrawy, w ogóle nie tyje?
I dlaczego w oknach sypialni są kraty?
Doskonałe małżeństwo czy perfekcyjne kłamstwo?
„Najlepszy i najbardziej przejmujący thriller”

Brutalne morderstwo, części poćwiartowanego ciała
pojawiające się w stołecznych parkach, strach
w mieście. Policja czy telewizja - kto pierwszy
poinformuje o postępach śledztwa?

Znany prezenter stacji telewizyjnej nie zjawia się w pracy. Atmosfera robi się coraz
bardziej nerwowa jednak nikt nie podejrzewa najgorszego. Kilka dni po zaginięciu
Aleksandra Rawskiego przypadkowi przechodnie
w warszawskich parkach
dokonują makabrycznych odkryć – jakiś szaleniec rozrzuca po mieście kawałki
ludzkiego ciała. Kryminalistyczne ekspertyzy dowodzą, że są to szczątki zaginionej
gwiazdy telewizji informacyjnej. Kiedy śledztwo przenosi się za kulisy telewizji,
okazuje się, że po drugiej stron ekranu znajdziemy dosłownie wszystkie świństwa
świata…
Znakomity polski kryminał, z mocnymi elementami thrillera, bogatą
warstwą
psychologiczną i obyczajową.

Światowy bestseller, na podstawie którego powstał
film
wytwórni
Twentieth
Century
Fox.
Liesel Meminger swoją pierwszą
książkę
kradnie
podczas
pogrzebu młodszego brata. To
dzięki „Podręcznikowi grabarza”
uczy się czytać i odkrywa moc
słów. Później przyjdzie czas na
kolejne książki: płonące na
stosach nazistów, ukryte w
biblioteczce żony burmistrza
i wreszcie te własnoręcznie
napisane… Ale Liesel żyje
w niebezpiecznych czasach.
Kiedy jej przybrana rodzina
udziela schronienia Żydowi,
świat dziewczynki zmienia się
na
zawsze…
Markus Zusak urodził się w 1975
roku. Dorastał w Sydney, gdzie
wciąż mieszka z żoną i dwójką
dzieci. Jest autorem pięciu
powieści, w tym „Posłańca” oraz
„Złodziejki
książek”
–
międzynarodowego bestsellera,
przetłumaczonego na ponad
czterdzieści języków.

„Złodziejka książek „odniosła sukces . Od pierwszego wydania
w 2005 roku powieść przez 375 tygodni znajdowała się na liście
bestsellerów „New York Timesa”. Do dziś zajmuje pierwsze
miejsca na listach bestsellerów Amazon.com, Amazon.co.uk,
„New York Timesa” oraz podobnych listach w wielu krajach
Ameryki Południowej, Europy i Azji. Zdobyła liczne nagrody
i wyróżnienia oraz została sfilmowana.

Wśród książek zakupionych
z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
znalazła się również literatura fachowa dla uczniów uczących się
w technikum hotelarskim, aczkolwiek nie tylko, a mianowicie
przewodniki turystyczne:

-województwo mazowieckie
- Kazimierz Dolny
-Lublin
- Poznań
- Wrocław
- Kraków
-Giżycko
A także książki podróżnicze np.:
Lektura obowiązkowa dla ludzi
ciekawych świata!
Nie ma pewnie w Polsce nikogo, kto by bardziej niż pan
Jacek Pałkiewicz zasłużył sobie na miano podróżnika.
Są podróżujący celebryci, reportażyści, dokumentaliści,
ale podróżnik jest jeden. To Pałkiewicz. On ma gen,
który wypycha go w nieznane, każe włóczyć się po
nieznanych zakątkach świata, zaglądać w miejsca
zakazane. Nie robi tego dla kamer czy na potrzeby
kreacji własnej osoby, choć książki i zdjęcia, które z
sobą przywozi, są fascynujące.
Sztuka podróżowania to kompendium wiedzy o
wędrówkach wzdłuż i wszerz globu ziemskiego. Pan
Jacek dzieli się nie tylko wiedzą i doświadczeniem,
ale przede wszystkim pasją i intensywnością
przeżywania. Przy okazji pokazuje swój podróżniczy
warsztat, odsłania tajemnice i podpowiada, jak podróżować, by zyskać jak najwięcej, a stracić
jak najmniej. Obowiązkowa lektura dla ludzi ciekawych świata.
Jacek Pałkiewicz zebrał w jednym tomie doświadczenia z najdalszych szlaków, a ponieważ był
wszędzie, każdy z Was znajdzie tu coś, co pasuje do Waszego następnego wyjazdu obojętne czy to
wyjazd na urlop, czy wyprawa w nieznane.

Natalia Brożko zrobiła coś, o czym marzy wiele z nas , rzuciła wszystko i ruszyła
w podróż dookoła świata.
Cytat: autorka pisze …….
,,Po przygodach w Azji, Australii i Oceanii oraz Ameryce Północnej, o których
opowiadam w pierwszym tomie, przyszedł czas na eksplorację Ameryki Łacińskiej.
Razem z Fabianem – moim kompanem podróży – lądujemy w Bogocie. Nocujemy na
drzewie w Kolumbii, smakujemy ekwadorskiej czekolady, kupujemy dynamit
w Boliwii i przemierzamy z plecakami na grzbietach Paragwaj i Urugwaj. Stamtąd
płyniemy katamaranem do Argentyny, gdzie spędzamy piękne chwile w domu
przyjaciół, delektując się argentyńskim winem i wyśmienitą wołowiną. Nasze drogi
prowadzą potem do Chile i na Wyspę Wielkanocną. Z Ameryki Południowej
przenosimy się do Środkowej, by zobaczyć statki przepływające przez Kanał Panamski
i bogactwo natury w Kostaryce. Po szesnastu miesiącach w drodze wracamy wreszcie
do domu.”

Polecam lekturę tej książki jako inspirację

"Tam, gdzie byłam"

to - jak stwierdza sama Autorka - "przewodnik po życiu
osobistym i związanym z nim tak nierozłącznie życiem zawodowym". Czyli Elżbieta
Dzikowska zabiera nas w podróż. Nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie. Najpierw prowadzi
nas do miejsc, w których spędziła dzieciństwo, zapoznaje ze swoją rodziną. Dzieli się z nami
bolesnymi przeżyciami z czasów wojny. Opowiada o swojej młodzieńczej „działalności
konspiracyjnej” i o tym, jak znalazła się na sinologii zamiast na wymarzonej historii sztuki.
I o tym, jak to się stało, że specjalistka od Chin przez wiele, wiele lat prowadziła w
podróżniczym piśmie „Kontynenty” dział Ameryki Łacińskiej… I jeszcze o tym, jak poznała
Tony’ego Halika, który później został jej mężem.

A potem zabiera nas po prostu na kolejne wyprawy do
odległych krajów.

"Mnie zawsze interesowało, a także i dzisiaj interesuje
przede wszystkim poznanie" - wyjaśnia. Poznanie nie tylko
ciekawych miejsc, ale i ludzi. Jeździć po świecie
z prezydentem Meksyku? A dlaczego nie?! Poszukiwać na
Haiti w towarzystwie polskiego konsula potomków
walczących tam w czasach napoleońskich Polaków? Świetny
pomysł. Odwiedzić meksykańskiego czy kubańskiego
malarza w jego pracowni? Jasne! A potem dzielić się
wrażeniami i przeżyciami z innymi: z czytelnikami, słuchaczami i widzami. Więc Autorka
podróżowała. Sama i z Tonym Halikiem. Jako dziennikarka „Kontynentów” i jako
nieformalny operator filmowy swojego męża. Przywozili z tych wypraw materiały, które
potem prezentowali widzom w programach z cyklu "Pieprz i wanilia".
Któż ze starszego pokolenia nie pamięta, jak raz w tygodniu zasiadało się przed telewizorem
i chłonęło opowieści tej niezwykłej pary podróżników o nieznanym, niedostępnym świecie.
O Indianach w amazońskiej dżungli, o procesjach Wielkiego Tygodnia w Meksyku,
o uzdrawianiu za pomocą żywego węża, o produkcji cygar na Kubie, o czarownikach
i znachorach, o wanilii i grzybach halucynogennych… Zawsze towarzyszył im film. Teraz
tamte opowieści wracają. Na kartach tej książki. Tyle że ilustrowane już nie filmami,
a zdjęciami.
A więc wspomnienia, sentymenty, ale również trochę aktualnych informacji dla tych, którzy
zechcą obejrzeć opisywane miejsca na własne oczy. I jeszcze jedno: to dopiero początek tej
wspólnej podróży. Ten tom jest bowiem poświęcony tylko Meksykowi, Ameryce Środkowej
i częściowo Karaibom. W inne rejony świata wyruszymy dzięki następnym książkom z cyklu
"Tam, gdzie byłam".

