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Oddział dla Dzieci

Miasteczko z bajki / Dorota Gellner ; ilustracje Jola Richter-Magnuszewska. Poznań : Papilon — Publicat, copyright
2017. — [32] strony : ilustracje ; 28 cm.
Wystarczy ją otworzyć i uwolnić fantazję, aby nie ruszając się z miejsca, otworzyć drzwi do magicznego, bajkowego
świata. Bo przecież w bajkach wszystko jest możliwe — nawet bajkowe miasteczko z wąskimi uliczkami i kolorowymi
kamienicami, gdzie ciągle dzieje się coś niezwykłego. „W bajkowym miasteczku nad rzeczką ze szkiełka są domy jak
złote i srebrne pudełka. Są śmieszne uliczki, wieżyczki i schody, i wszyscy tam mają bajkowe przygody”. Jakie? O tym
można przeczytać, wybierając spośród dwudziestu jeden „melodyjnych, napisanych rymowaną prozą tekstów Doroty
Gellner”. Kto tam mieszka? Kot, kaczuszki, suseł, króliki, mysz, prosiak, jaszczurka, gąska, jeż, pies, zając, owieczka,
nietoperz, pająk, krokodyl oraz smok — ponad 20 postaci, które przeżywają zdumiewające perypetie, o których
dowiecie się z tej wspaniałej książeczki. Jak na miasteczko przystało, jest ratusz „z kokardą z koronki”, biblioteka,
kurzy dworek, wieże (jeża i nietoperza), mysia kamienica, pasmanteria „U Kozy”, lodowisko oraz hotel „U Kota”, w
którym (podobno) smok wynajął apartament. Wszystko to przepięknie zilustrowane przez Jolę Richter-Magnuszewską.
Różnobarwne, pełne szczegółów, zabawne, wyglądające jak wycinanki rysunki idealnie oddają treść wierszyków.
Miasteczko z bajki to świetna pozycja, która zapewni najmłodszym wiele godzin czytania, oglądania i odkrywania w
niej wciąż nowych rzeczy oraz tworzenia własnych i pasjonujących opowieści.
poleca Katarzyna Marchwica

Wypożyczalnia dla Dorosłych
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Kwiaty w pudełku : Japonia oczami kobiet / Karolina Bednarz. Wydanie 1. — Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2018. —
324, [4] strony ; 22 cm.
Kwiaty w pudełku. Japonia oczami kobiet Karoliny Bednarz to zbiór reportaży o Japonii, próba pokazania, że życie w
Kraju Kwitnącej Wiśni to nie tylko kwiaty wiśni, gejsze, zielona herbata i oświetlone neonami ulice. Autorka przygląda
się Japonii krytycznie, ale i z empatią, celnie wskazując bolączki i wyzwania, z którymi na co dzień mierzą się
mieszkanki tego kraju. Pokazuje siłę kobiet, które mimo różnych trudności coraz głośniej mówią o swoich problemach
i próbują dochodzić swoich praw. Jaka jest ich rola we współczesnym świecie? Czym jest stygmatyzacja? Jeśli chcecie
się dowiedzieć, kim są „przegrane psy”, czym jest „choroba tańczących kotów” i jak być kawii, to sięgnijcie po tę
publikację.
poleca Jolanta Stawiarska

Czytelnia Główna

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły / Adele Faber i Elaine Mazlish ; z
posłowiem „Nowe pokolenie” Joanny Faber ; tłumaczenie Mariola Więznowska, Beata Horosiewicz. Wydanie nowe
poszerzone. — [Poznań] : Media Rodzina, copyright 2013. — 429, [2] strony : ilustracje ; 21 cm.
Adele Faber i Elaine Mazlish są autorkami popularnych poradników edukacyjnych, które zdobyły duże uznanie wśród
rodziców, wychowawców i psychologów. Książka, o której mowa stała się światowym hitem pośród publikacji
poświęconych problemom, z jakimi każdego dnia zmagają się rodzice i dzieci. W sposób niezwykle osobisty, pełen
życzliwości i prostoty autorki dzielą się własnym doświadczeniem oraz głęboką wiedzą na temat dylematów
rodzicielskich i dziecięcych uczuć, sposobów nawiązywania współpracy, skuteczności i nieskuteczności pochwał oraz
kar. Ujawniając przyczyny porażek wychowawczych i wskazując sposoby ich uniknięcia, uczą dojrzałego i
satysfakcjonującego rodzicielstwa. Nowością i szczególną zaletą tego poradnika jest pokazanie, jak to robić!
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Praktyczne ćwiczenia i wskazówki sprawiają, że książka jest przeznaczona dla każdego, kto chciałby nie tylko lepiej
rozumieć i mądrzej kochać dzieci, lecz także być przez dzieci kochanym i rozumianym.
poleca Ewa Bochenek

Filia Biblioteka Naukowo-Techniczna

Wentylacja pożarowa : oddymianie / Bogdan Mizieliński, Grzegorz Kubicki. Wydanie 1, dodruk. — Warszawa :
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. — 375, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 25 cm.
Na 370 stornach podręcznika zostały zawarte informacje dotyczące podstaw teoretycznych niezbędne do zrozumienia
procesów towarzyszących pożarom w obiektach budowlanych, takich jak wymiana ciepła, dymotwórczość, emisja i
zagrożenie dymem oraz przepływ dymu w budynku. Opis zjawisk fizycznych stanowi wstęp do omówienia zasad
funkcjonowania, projektowania i wykonania różnego typu systemów wentylacji pożarowej stosowanych w ochronie
szerokiej grupy obiektów budowlanych (obiektów wielkokubaturowych, wielokondygnacyjnych, atriów, garaży
zamkniętych i tuneli drogowych). W końcowej części podręcznika można znaleźć szereg praktycznych informacji
dotyczących elementów systemu wentylacji pożarowej oraz wymagań odnośnie wykonania, odbiorów i nadzoru nad
tego typu instalacjami. Książka jest kompleksowym podręcznikiem przedmiotu wentylacja pożarowa i jako taka
powinna znaleźć miejsce w bibliotece każdego inżyniera budownictwa oraz osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo
pożarowe obiektów budowlanych.
poleca Urszula Karasińska
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