Knižné novinky
Obecná knižnica vo Svrčinovci má 44 nových knižných
titulov, z ktorých vyberáme:
Literatúra pre deti:
Disney: Ľadové kráľovstvo, Najkrajšia kolekcia príbehov od vydavateľstva Egmont.
Pridajte sa k nám a prečítajte si, ako si Anna s Elsou pripravili nočnú zábavu, ako Krištoff
pátral po ľadovej príšere, ako Olaf oslavoval narodeniny a mnoho ďalších zábavných
príbehov. Každá kapitola v tejto knihe zaberie asi 5 minút čítania nahlas – ideálne na
rozprávku pred spaním, ale aj na iné príležitosti.
Švédske rozprávky: vydavateľstvo CPRESS Brno
Švedskí rozprávkari Gunnar Olf Hyltén – Cavallius a George Stephens boli pre Švédov tým,
čím pre Slovákov Pavol Dobšinský. Veľké množstvo prekrásnych ľudových rozprávok by sa
nezachovalo bez ich nadšenia a obetavej práce. V knihe nájdete výber ľudových rozprávok,
ktoré odzrkadľujú život švédskeho ľudu, veľmi úzko spojeného s prírodou a prírodnými
živlami, priateľstvo medzi človekom a zvieraťom, rešpekt pred tajomstvami sveta alebo
večný boj dobrá a zla.
Rosa M. Cutro: Super šitie pre deti, vydavateľstvo Svojtka a Co Bratislava
Vytváranie rôzných vecí a hračiek v deťoch rozvíja kreativitu, vychováva trpezlivosť a zmysel
pre poriadok. Spoznávajú nové materiály a textúry a rozširujú slovnú zásobu. Zvyšujú si aj
zmysel pre estetiku a záujem o kombinácie rôznych farieb. Detské rúčky získavajú zručnosť
a prsty obratnosť. Učenie je postupné, od ľahšieho k zložitejšiemu. Dôležitá je však aj
podpora dospelého, najmä spočiatku pri voľbe materiálov.

Beletria: / výber /
Marián Kuffa: Kazateľnica život, vydavateľstvo KUMRAN.SK
Príbehy, ktoré rozpráva farár Marián Kuffa zo žakovskej fary.
Sylvain Reynard: Gabrielovo Inferno, vydavateľstvo XYZ Bratislava
Gabriel Emerson vo dne vážený profesor a odborník na Danteho, v noci hriešnik, čo podlieha
svojim chlipným predstavám. Júlia Mitchelová – plachá a neskúsená študentka, ktorá na
svoju prvú lásku nikdy nezabudla. Obaja so svojimi démonmi z minulosti...
Andy Jones: My dvaja, Plus Bratislava
Úprimná, vtipná, horkosladká love story o tom, čo sa stane, keď sa vo vzťahu zdanlivo
všetko pokazí, ale v skutočnosti to tak vôbec nie je. Toto je knižka so srdcom na pravom
mieste.

