
Nowości

Nowe książki w bibliotece

 

   

„Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych 
 uczniów zdolnych”
  pod redakcją prof. dr hab. Wiesławy Limont, dr Joanny Cieślikowskiej i Dominiki Jastrzębskiej

„W poradniku znajdzie Czytelnik zarówno informacje związane z najnowszymi badaniami i koncepcjami zdolności i twórczości, jak również przykłady dobrych praktyk w kształceniu uczniów zdolnych. W rozdziale pierwszym zatytułowanym Psychologiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju uczniów zdolnych przedstawiono psychospołeczny kontekst rozwoju uczniów zdolnych, między innymi wpływ czynników osobowościowych, rolę nauczyciela, znaczenia uregulowań prawnych. Rozdział drugi zatytułowany Dobre praktyki psychoedukacji i kształcenia uczniów zdolnych obejmuje cztery artykuły związane z doświadczeniami psychologów i nauczycieli w pracy z uczniami zdolnymi” (prof. dr hab. Wiesława Limont, fragment ze wstępu do poradnika)

 

   

 1 / 21



Nowości

„Poradnik pracy z uczniem zdolnym w zakresie fizyki w szkole ponadgimnazjalnej ” Autor:  Włodzimierz Zielicz

 

   

„Rozwijanie zdolności językowych na lekcji języka obcego” Autorzy: Joanna Sobańska-Jędrych, Beata Karpeta-Peć, Marta Torenc
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  Dan Brown „Inferno” „

Robert Langdon, światowej sławy specjalista w dziedzinie symboli, budzi się w zupełnie obcym miejscu w szpitalnym łóżku. Nie pamięta, jak i dlaczego znalazł się w szpitalu, ani skąd się wziął tajemniczy przedmiot, który znajduje w swojej marynarce. Nie ma jednak czasu na rozmyślania (…). Ścigany przez wrogów przemierza uliczki Florencji, próbując rozwikłać tajemniczą zagadkę. Podąża śladem wskazówek zawartych w słynnym poemacie Dantego...”

 

  Andrzej Sapkowski „Sezon burz”

„Oto nowy Sapkowski i nowy wiedźmin. Mistrz polskiej fantastyki znowu zaskakuje. „Sezon burz” nie opowiada bowiem o młodzieńczych latach białowłosego zabójcy potworów ani o jego losach po śmierci/nieśmierci kończącej ostatni tom sagi. WIEDŹMIN. SEZON BURZ to w wiedźmińskiej historii rzecz osobna, nie prapoczątek i nie kontynuacja. Jak pisze Autor: Opowieść trwa. Historia nie kończy się nigdy…”
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  Suzanne Collins „Kosogłos”  

Trzecia część trylogii „Igrzyska śmierci”. 

„Katniss Everdeen wraz z matką i siostrą mieszka w Trzynastce – legendarnym podziemnym dystrykcie, który wbrew kłamliwej propagandzie Kapitolu przetrwał, a co więcej, szykuje się do rozprawy z dyktatorską władzą. Katniss mimo początkowej niechęci, wykończona  psychicznie i fizycznie ciężkimi przeżyciami na arenie, zgadza się zostać Kosogłosem – symbolem oporu przeciw kapitolińskiemu tyranowi.”
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„Warto mimo wszystko” Anna Dymna, Wojciech Szczawiński
„Obszerny wywiad-rzeka, w którym poznajemy dwa intrygujące oblicza Anny Dymnej. Anna Dymna - kobieta Ciepła i pogodna. Niczego nie ocenia, nie wartościuje. Nie narzeka. Przyjmuje życie z całym jego bogactwem. Bliska każdemu. Niemal na wyciągnięcie ręki. Przyjaciółka domu. Jednocześnie twarda i odważna. Zdecydowana. Nie boi się wyzwań. Nie boi się trudów. Cały wolny czas poświęca powołanej przez siebie fundacji.  Anna Dymna - aktorka Wybitne role u wybitnych reżyserów. Niezapomniane kreacje filmowe i teatralne. Nagrody, festiwale, uznanie publiczności. Zadziwiająca wierność jednemu teatrowi. Ale aktorstwo nigdy nie przesłoniło jej tego, co najważniejsze. Dlatego dziś Anna Dymna może nam powiedzieć kilka ważnych i prostych słów.”

 

  „Ucieczka do przodu! Jerzy Stuhr od A do Z”
Jerzy Stuhr, Maria Malatyńska

„Z okazji swoich 60. urodzin wybitny aktor, reżyser i rektor krakowskiej PWST postanowił podarować nam wyjątkowy prezent. Jest nim książka, w której mówi o swojej pracy, poglądach i życiowych przypadkach. Opowieści o najważniejszych rolach Jerzego Stuhra, artystach, z którymi współpracował, czy o branży filmowej splatają się z uwagami na tematy takie jak polityka, uczciwość czy sukces. Ile kosztuje film? Czy reżyser i rektor powinien być jednocześnie biznesmenem? Jaki jest sposób na Szekspira, a jak poradzić sobie z Wyspiańskim? W jakim języku gra się najlepiej? Jak występować, gdy bilet na przedstawienie kosztuje 100 złotych? Jak objawiają się austriackie geny? Czy można dogadać się z młodszym pokoleniem? Poszczególne fragmenty tej pełnej niepowtarzalnego humoru i anegdot książki składają się na prywatną encyklopedię jednej z najważniejszych postaci polskiej kultury.”
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  „Václav Havel: Tylko krótko, proszę”. 
Rozmowa z Karelem Hvížd’alą, zapiski, dokumenty

„To pierwsza od piętnastu lat książka Václava Havla. Dzieli się on w niej z czytelnikami wspomnieniami z czasów, gdy był głową państwa. Havel z humorem pokazuje codzienność na Hradczanach, swoje kłótnie z premierem, a także heroiczną walkę z ciągle psującą się drukarką. Obok anegdot czytelnik znajdzie w tej książce uwagi na temat współczesnego świata: od opisu narodzin młodej demokracji po wyjaśnienie, czemu operacja USA w Iraku musiała zakończyć się fiaskiem. Polskich czytelników na pewno szczególnie zainteresują fragmenty o Aleksandrze Kwaśniewskim i wspomnienie o Janie Pawle II. 
To również opowieść o prywatnym życiu wybitnego polityka - Havel opisuje tragedię śmiertelnej choroby pierwszej żony i opowiada o początkach drugiej miłości i małżeństwa. 
„Tylko krótko, proszę” stanowi po części kontynuację wywiadu z Karelem Hvížďalą, zapoczątkowanego w książce Zaoczne przesłuchanie oraz kolaż wypisów z osobistego pamiętnika oraz najrozmaitszych notatek i zapisków do najbliższych współpracowników.”
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  „Władysław Bartoszewski. Wywiad rzeka” 

Michał Komar
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Biografia Władysława Bartoszewskiego zajmująco i niezwykle barwnie opowiedziana przez głównego bohatera. Obok faktów wszystkim ogólnie znanych dowiadujemy się wielu ciekawostek, anegdot, poznajemy ludzi, z którymi W. Bartoszewski zetknął się w swoim życiu. Załączona do książki płyta zawiera fragmenty wywiadu.

 

  „Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989”
Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Filip Musiał
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Publikacja ma ponad 500 stron i składa się z siedmiu rozdziałów.Poświęcone są II Rzeczypospolitej, II wojnie światowej, Polsce pojałtańskiej, okresowi stalinizmu w PRL oraz dekadom rządów Władysława Gomułki, Edwarda Gierka oraz Wojciecha Jaruzelskiego. Książka ta to kompendium wiedzy o najnowszej historii Polski. 

 

  Seria wydawnictwa ParkEdukacja „Trener*” 
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W bibliotece znajdują się następujące książki z serii:Chemia, Język angielski, Biologia, Historia: analiza źródeł historycznych, Język niemiecki, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie: analiza tekstów źródłowych.  Książka została opracowana pod kątem samodzielnej pracy ucznia. Istotnymi elementami towarzyszącymi publikacji są praktyczne wskazówki i przykłady oraz różnorodność ćwiczeń. 
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  Seria wydawnictwa ParkEdukacja „Repetytorium*” 

W bibliotece znajdują się następujące książki z serii:Chemia, Język angielski, Biologia, Historia, Język niemiecki, Matematyka, Wiedza o społeczeństwie, Język polski, Geografia, Fizyka.W Repetytoriach znajdują się wszystkie wiadomości wymagane na maturze zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

  

  Alina Witkowska, Ryszard Przybylski
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„Romantyzm” 
Książka z serii Wielka Historia Literatury PolskiejTematycznie podręcznik obejmuje dzieje literatury polskiej zamknięte przedziałem czasowym od rozbiorów do powstania styczniowego. Wydawnictwo składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje okres tzw. szoku porozbiorowego, Księstwa Warszawskiego i częściowo Księstwa Polskiego. W drugiej części podręcznika znajduje się właściwe opracowanie romantyzmu. 

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009

 

 12 / 21



Nowości

  Joanna Wojnicka

„Słownik wiedzy o filmie” 

Książka ma za zadanie wprowadzenie Czytelnika w krąg podstawowych problemów sztuki filmowej, sztuki pojmowanej jako pewna całość - od chwili narodzin po dzień dzisiejszy. Daje wgląd w jej historię - główne nurty, style, kierunki, by zobrazować tę jedyną w swym rodzaju ewolucję, w której wynalazek techniczny umożliwił i zainicjował pojawienie się nowej sztuki.
Książka składa się z trzech części: Historia, Kino autorów, Kino gatunków oraz zawiera słownik podstawowych pojęć filmowych. 
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Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008

  
  

Magdalena Goik
„Kobiety w literaturze”
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Książka ta ukazuje wizerunki kobiet na obszarze szeroko pojętej literatury, zarówno twórczyń jak i postaci fikcyjnych. Są tu muzy, emancypantki, feministki, działaczki, i artystki - kobiety, które aktywnie uczestniczyły w życiu i współtworzyły historię.
„Chodzi bowiem o to aby odnaleźć kobietę prawdziwą, a nie taką jak się wydaję, ze być powinna. Ta autentyczna kobieta zawsze będzie niespodzianką, zaprzeczającą stereotypom i łatwym interpretacjom. Warto ją zobaczyć, bo spotkanie z nią może być zaskakujące i fascynujące” (fr. Wstępu)

Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009
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Wojciech Roszkowski

„Półwiecze.
Historia polityczna świata po 1945 roku”  
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„Tak wyjątkowe dzieło powstaje raz na pokolenie naukowe w skali zarówno polskiej, jak i międzynarodowej. Stanowi syntezę przedstawiającą najważniejsze wydarzenia polityczne, społeczne, gospodarcze, a także kulturalne na świecie w ostatnim półwieczu. Wiele zawartych w niej informacji autor wprowadził po raz pierwszy na polski rynek wydawniczy. Książka została przygotowana przy wykorzystaniu ogromnej literatury przedmiotu, nie tylko opracowań historycznych, lecz także różnorodnych źródeł, w tym publicystyki oraz prasy współczesnej. Autor starał się zająć stanowisko jednoznaczne, świadom odmiennych zdań innych historyków, publicystów czy polityków, które będą znajdowały swój wyraz w wywołanych książką dyskusjach”1    

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005

1 cyt. za Księgarnia Internetowa PWN. [online]. [dotęp 10 maja 2010]. Dostępny w Internecie: http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/4439/polwiecze.html
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  Umberto Eco

„Historia piękna”
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  „Książka ta - choć ilustrowana stoma arcydziełami wszech czasów - nie jest kompendium wiedzy o sztuce. Obrazy, podobnie jak cytaty z dzieł literackich, od Pitagorasa po teksty współczesne, odzwierciedlają zróżnicowane pojęcia piękna, jakie pojawiały się na przestrzeni dziejów.
Książka ilustruje, jak pojmowano piękno natury, kwiatów, zwierząt, ciała ludzkiego, gwiazd, proporcji matematycznych, światła, drogocennych kamieni, Boga, wreszcie - szatana. 
Na podstawie tekstów filozofów, pisarzy, uczonych, mistyków i teologów oraz świadectw artystów można się także zorientować, jak odczuwał piękno zwykły, przeciętny człowiek. Okazuje się, że nie tylko w różnych epokach, ale nawet w obrębie tej samej kultury ścierały się ze sobą różnorodne pojęcia na temat piękna”. (fr. z okł.)

  Rebis, 2006
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  „Lektury obowiązkowe”Gazety Wyborczej 

Kolekcja „Lektury obowiązkowe” to książki w formacie mp3. W bibliotece można znaleźć tomy:
2- Michaił Bułhakow „Mistrz i Małgorzata”
3- Władysław Reymont „Chłopi”
4- Witold Gombrowicz „Trans Atlantyk”
5- Fiodor Dostojewski „Zbrodnia i kara”
7- Stanisław Wyspiański „Wesele”
8- Eliza Orzeszkowa „Nad Niemnem”
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9- Franz Kafka „Proces”
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