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Międzynarodowe
Święto Bibliotek Szkolnych
zostało ustanowione przez
Międzynarodowe Stowarzyszenie
Bibliotekarstwa Szkolnego (ang.
International Association of School
Librarianship - www.iasl-online.org)

Międzynarodowy Dzień Bibliotek
Szkolnych
(ang. International School Library Day ) -
pierwsze obchody odbyły się 18
pażdziernika 1999r. Święto
obchodzone było corocznie, w czwarty
poniedziałek października, do 2007 roku.

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek
Szkolnych
(International School Library Month  ) – w
2008 roku "miesiąc" zastąpił poprzednie
święto, odbywające się przez cały
pażdziernik. ;text-underline:none'>Święto
obchodzone było corocznie, w czwarty
poniedziałek października, do 2007 roku.International School Library Month Google grafika
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Za górami, za lasami... w Nowym Yorku

Trylogia czasu

   ,,To nie jest ułomność ani choroba. Pozostanę już taki na zawsze-
zniszczony-jeśli nie uda mi się zdjąć czaru.”
  Historie jak z bajki nie muszą mieć miejsca dawno, dawno temu. Równie
dobrze mogą dziać się właśnie teraz- w naszych czasach. Nie zawsze
muszą rozgrywać się za górami, za lasami...-mogą przecież w Nowym
Yorku. Tak samo jak ich bohaterami nie muszą być piękne księżniczki,
lecz zwykłe nastolatki, często takie same jak my. Czy nie lepiej czyta się
takie baśnie?  ,,Bestia”- mówi Wam coś ten tytuł?
  Amerykańska autorka, Alex Flinn, wpadła na pomysł, by przenieść
niezwykłą, francuską baśń o Pięknej i Bestii do dzisiejszych realiów,
zmuszając przy tym swoje córki do przeczytania kilkudziesięciu wersji tej
historii. Potem zapytała je, jak  sobie wyobrażają nową wersję.  Ta
książka opowiada o bezdusznym nastolatku, którego życie opiera się
jedynie na popularności i pięknie zewnętrznym. Jest z pozoru idealne-
Kyle ma bogatego ojca, piękną dziewczynę, niesamowite mieszkanie w
centrum... Do czasu. Ktoś musiał go 

przecież ,,ustawić do pionu”, czyż nie? Tym kimś była czarownica.
  Przedstawiona historia pokazuje jak diametralnie zmienia się życie
chłopaka, który traci swoją urodę, staje się bestią, która nienawidzi
własnego odbicia. Traci wszystko- musi się ukrywać, jego dziewczyna nie
może na niego patrzeć, a ojciec kupuje mu dom na przedmieściach,
razem ze sprzątaczką i prywatnym nauczycielem, poczym zrywa
jakikolwiek kontakt z synem.
   Może Was to interesuje, że w 2010 roku powstał film ,,Bestia”, jednak nie
powiedziałabym o nim, że jest ekranizacją książki, opiera się tylko na
fabule. Ale to jest moje zdanie, Wy wyróbcie sobie własne. Zachęcam. 

Są to trzy książki autorstwa Kierstin Gier niemieckiej pisarki dla młodzieży.
„Czerwień Rubinu” , „Błękit Szafiru” oraz „Zieleń Szmaragdu” opowiadają o 17-letniej Gwendolin uczęszczającej
do londyńskiej szkoły. Nastolatka mieszka w domu z dwojgiem rodzeństwa, mamą, babcią – Lady Aristą ,
ciotkom, idealną kuzynką Charlottą i cioteczną babką Maddy. Jej rodzina jest zamieszana w tajemnicze
stowarzyszenie Loży któremu przewodniczy przed zmarłego już Hrabiego de Saint German.  Z biegiem czasu
Gwendolin dowiaduje się o tym że w jej rodzinie jest dziedziczony niezwykły gen podróży w czasie.

Bestia

Beastly
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Zaginiona dziewczyna

Gdy Stowarzyszenie Loży się o tym dowie, zrobi się nie złe zamieszanie. Od naszej bohaterki będzie się
wymagać na prawdę dużo. Czy podoła wyznaczonemu jej zadaniu? O tym przekonacie się sami, czytając
książki.

T.C. cz.1 T.C. cz.2 T.C. cz.3

Z.D.

Piękna i mądra Amy Dunne znika bez śladu w piątą rocznicę swego ślubu
z Nickiem. Podejrzenia natychmiast padają na męża, który coraz częściej
kłamie i szokuje otoczenie niewłaściwym zachowaniem. Niewątpliwie ma
wiele do ukrycia, ale czy rzeczywiście jest zabójcą? Wraz z siostrą Margo
u boku próbuje udowodnić swoją niewinność. Jednak jeśli Nick nie popełnił
zbrodni, gdzie w takim razie podziewa się jego cudowna żona? "Zaginiona
dziewczyna" to trzymająca w bezustannym napięciu powieść,
opowiadająca o małżeństwie, w którym wyjątkowo źle się dzieje. Z
właściwą sobie znajomością ludzkiej psychiki Gillian Flynn tworzy
tajemniczy thriller z wyrafinowaną intrygą.Trwają pracę nad hollywoodzką
ekranizacją powieści – producentem jest 20th Century Fox i wytwórnia
aktorki Reese Wintherspoon. Scenariusz napisze autorka powieści, a
reżyserem będzie David Fincher, twórca takich filmów, jak "Fight Club" i
"Dziewczyna z tatuażem". "Zaginiona dziewczyna" (oryg. "Gone Girl")
została nagrodzona w licznych konkursach literackich i plebiscytach.
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Igrzyska śmierci

Miasto kości

Filmowa, druga część trzeciej części „Igrzysk Śmierci” już w tym roku zagości na ekranach naszych kin, lecz
czy ktoś wie, że tytułowe igrzyska zrodziły się w głowie amerykańskiej pisarki Suzanne Collins.
Cała trylogia opowiada o Katniss Everdeen, która jest mieszkanką 12. Dystryktu w Panem. Każdy z nich od
czasu wielkiego powstania co roku musi wysyłać parę trybutów (chłopca i dziewczynkę w wieku od 12 – 18 lat),
którzy mierzą się w walce na śmierć i życie dla zabawy mieszkańców 
Kapitolu. Sama Katniss po śmierci ojca staje się głową rodziny i musi dbać o wyżywienie dla chorej matki i
młodszej siostry.
Cała trylogia to po prostu majstersztyk. Dzięki wspaniałej narracji pierwszoosobowej możemy zżyć się z Katniss,
poznać głębiej jej uczucia oraz skupić się na jej przemianie osobowości. Sama autorka pisze prostym językiem,
dzięki czemu możemy cały dzień przesiedzieć na czytaniu książki (mnie cała trylogia zajęła trzy dni). Fabuła
natomiast jest świetnie skonstruowana, dzięki czemu łatwo wczuć się w tragedię mieszkańców dystryktów.
Bohaterowie mają własne oblicza, często kontrastujące ze sobą, a wydarzenia stopniowo zmieniają każdego z
nich, o czym przekonacie się, czytając cała serie.
Z całego serca polecam trylogie o przygodach Everdeen, która głęboko weszła mi do głowy. Według mnie to
jedna z najlepszych książek stworzonych w ciągu ostatniej dekady.

 ''Miasto Kości'' jest to pierwsza część z cyklu Darów Anioła. Pozycja z fantastyki młodzieżowej. Skierowana
jest  głównie do nastolatków, podobna do opowieści takich jak ''Harry Potter'' czy sagi ''Zmierzch''.
  Główną bohaterką jest Clarissa Frey, która wiedzie zwykłe, nudne życie. Jej matka zdaje się być
nadopiekuńcza. Clary jest artystką, rozumianą jedynie przez wieloletniego przyjaciela, Simona. 
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Niezgodna

   "Niezgodna" to książka autorstwa Veroniki Roth, wydana w 2011 roku.
Jest mieszaniną gatunków – science fiction i fantastyki. Ludność w
powieści podzielono na pięć głównych frakcji: Nieustraszoność, Erudycję,
Altruizm, Prawość i Serdeczność. Szósta, Bezfrakcyjność, wyklucza
możliwość uczestniczenia w życiu społecznym, oznacza więc grupę osób
bez dachu nad głową i nie mających co jeść. Główna bohaterka, Beatrice,
kończy 16 lat i musi wybrać drogę, którą będzie podążać przez resztę
życia. Przechodzi testy wskazujące, w jakiej części społeczności
sprawdzi się najlepiej. Wyniki okazują się szokiem dla dziewczyny, gdyż
posiada cechy wszystkich głównych frakcji, co oznacza Niezgodność.
Opuszcza rodzinny dom i wybiera wymarzoną Niestraszoność,
jednocześnie ukrywając największy sekret, którego wyjawienie może stać
się karą śmierci...

Niezgodna

Wszystko zmienia się, gdy jednej nocy trafia do klubu, gdzie staje się
świadkiem nietypowych zdarzeń, jednocześnie poznaje  troje 
nastolatków: Jace'a, Aleca i Isabelle. Nowi znajomi wydają się być bardzo
podejrzani. Niestety,  sprawy przybierają niepokojący obrót, gdy znika
matka Clary, a ona sama zostaje zaatakowana przez coś 'nie z tego
świata' – demona. 
  Historia jest ciekawa i niezwykła, jednak dla doświadczonego czytelnika
przewidywalna. Pomimo tego czyta się ją przyjemnie i szybko. Występują
dialogi zabawne, opisy niespecjalnie szczegółowe, pełno natomiast
humoru, ironii i akcji. 
  Jak wspomniałam, akcja jest szybka i nie sposób się nudzić. Zwroty
bywają gwałtowne i niespodziewane, jednakże osobiście udało mi się
przewidzieć kilka sytuacji mających wydarzyć się pod koniec książki. Nie
popsuło mi to jednak przyjemności czytania. Jeśli chodzi o treść,
znajdziemy tu wszystko: wampiry, wilkołaki, wyklętych, Nocnych
Łowców, spiski,  tajemnice rodzinne oraz państwo, które formalnie nie
istnieje.
  W konstrukcji całość jest mieszanką „Buffy – postrach wampirów” z
„Harrym Potterem”, z tym że koneksje rodzinne miejscami przypominają
raczej „Modę na sukces”. Choć wydają mi się zbyt zawiłe, wierzę, że
autorka miała w tym jakiś cel – być może uwidoczni się on w późniejszych
częściach. Kilka użytych w książce zabiegów zdaje się być wyjętych z
innych pozycji i skleconych w nowej konfiguracji, jednakże pragnę
podkreślić, że jakoś specjalnie mi to nie przeszkadzało.
  Podsumowując, cała  treść książki ciekawa, a język przystępny. Książka
idealna do pociągu czy poduszki. Myślę, że nie tylko nastolatkowie dadzą
się porwać tej opowieści. Zdecydowanie ją Polecam.
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Zostań, jeśli kochasz

Trudi Canavan i jej seria o Kyralii, czyli kapcie
wam pospadają

" Zostań, jeśli kochasz" to książka autorstwa Gayle Forman, której
bohaterką  jest  17-letnia Mia, która po wypadku, w którym zginęła jej
najbliższa rodzina, tkwi w dziwnym stanie zawieszenia, pomiędzy życiem
a śmiercią. Musi wybrać, czy jest w stanie żyć bez rodziców, bez
ukochanego brata z przyjaciółmi czy nie będzie w stanie wytrwać  bez
rodziny i woli umrzeć. W czasie tego zawieszenia przypomina sobie
najróżniejsze miłe wydarzenia z jej życia. 
Książka jest doskonałym wyborem dla nastolatków,  pojawia się w niej
tematyka muzyczna, ponieważ Miaoraz jej chłopak grają na
instrumentach, bohaterka na wiolonczeli, a Adam na gitarze. Powieść
zawiera również wiele głębszych myśli, które trzeba odnaleźć, wczytując
sięw treść. Słownictwo, jakim posługiwała się autorka jest proste, dzięki
czemu szybko się czyta. Książka jest pisana z punktu widzenia Mii, więc
możliwe, że bardziej zainteresuje dziewczęta. Opowiedziana w niej historia
potrafi wzruszyć do łez, ukazuje największe wartości- wsparcie rodziny
czy dojrzałą miłość Adama i Mii, pomimo młodego wieku bohaterów. 
Serdecznie zachęcam wszystkich chętnych do przeczytania książki
,,Zostań, jeśli kochasz’’, myślę że nie pożałujecie.

Zostań...

   W tym artykule chciałbym zrecenzować serię książek Trudi Canavan
(Trylogię Czarnego Maga, Trylogię Zdrajcy i Uczennicę Maga).
  Jest to seria o magach i trudnych decyzjach podejmowanych przez ludzi
na wysokich szczeblach kariery, bogata w historię pełną intryg i tajemnic.
Wśród domysłów o przeszłości występują tylko ziarna prawdy o wielkiej
wojnie, zbrodniach i spiskach. Niebezpieczeństwo i niepewność
momentami wisiały nad kartkami jak smog nad miastem, a czasami akcja
przyspieszała  bicie mojego serca podczas pełnych detali i świetnie
opisanych walk iskrzących magią.
  Główna bohaterka jest świetnie wykreowaną postacią i niemalże
przykładem, iż niezależnie od pochodzenia, ludzie potrafią dokonywać
 wielkich rzeczy. Można by nawet nazwać ją "patronką biednych".
Wywarła na mnie ogromne wrażenie, jednocześnie zadziwiając do tego
stopnia, że musiałem porzucać porywającą lekturę czy też czytać stronę
po trzy razy, by otrząsnąć się z szoku i niedowierzania. 
   Sami magowie są przeniesionymi na papier... politykami. Oprócz 

Uczennica maga
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mocy i zysków mają też obowiązki.
Z nimi przychodzą zmartwienia
dotyczące poprawności, dobra
kraju i mieszkańców, a co się z tym
wiąże zepsucie i korupcja. Trudi ma
talent do opisywania polityków w
powieściach, po prostu wyglądają
jak żywi. Mimo tych wątków
magowie nadal byli ludźmi, a
autorka tak ich  opisywała, że
nawet z czarnym charakterem
można by się utożsamić bądź się
go wystraszyć. Co kto woli.
  Nie dziwi mnie, że Trudi Canavan
dostała liczne nagrody za swoje
dzieła. Gdy skończyłem czytać
ostatnią książkę z serii o Kyralii,
poczułem się, jakby ktoś wyrwał ze
mnie kawałek duszy, po czym tę
cząstkę mnie spalił. Dotarło do
mnie, że nigdy już nie przeczytam
o Sachace, nie poznam nowych
odkryć Gildii, czy stosunków Kyralii
do Sachaki. Książki tej australijskiej
pisarki są jak radość w życiu - niby
można bez niej żyć, ale po co?
Uczą też, że często niewiedza
znieczula, jest najwygodniejszym
wyjściem z sytuacji.

Gildia Magów

Nowicjuszka

Wielki Mistrz

Misja...

Łotr

Królowa...

Mamy nadzieję, że
udało nam się zachęcić
Was do częstszego
czytania książek, nie
tylko lektur. Zachęcamy
do korzystania z
biblioteki szkolnej i
miejskiej.
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