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Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym
na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w związku z potrzebą poprawy
stanu czytelnictwa w Polsce. Program jest realizowany przez Ministerstwo
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki
Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we
współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.
Podstawowe akty prawne:
1. Uchwała Nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” ,
2. Załącznik do uchwały nr 69/2021 Rady Ministrów : Program Wieloletni Narodowy Program
Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025,
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie szczegółowych
warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
2.0. na lata 2021–2025”.

Przedmiotem niniejszej prezentacji jest:
Priorytet 3 NPRC: Zakup nowości wydawniczych do placówek
wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

W ramach naboru wniosków ogłaszanych dla Kierunku
interwencji 3.2. można ubiegać się
o dofinansowanie zakupu :
"nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami), w
szczególności:
książek historycznych poświęconych, m.in. historii Polski XX wieku, oraz
lektur szkolnych do bibliotek szkolnych.
W ramach otrzymanego wsparcia finansowego szkoły będą nabywać
książki, które ukazały się drukiem lub na innym nośniku (w tym książki
obrazkowe, mówione i elektroniczne), które są dostępne na rynku
księgarskim, niezależnie, czy jest to pierwsze wydanie czy wznowienie".

Źródło: Uchwała nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”

Zatem: jak zrobić zakupy, by spełnić narzucone
warunki i zrealizować cele programu?
Podstawowe zadania dla nauczyciela-bibliotekarza:
Wybrać książki zgodne z duchem NPRC a jednocześnie atrakcyjne dla
uczniów,
Sprawdzić dostępność książek na rynku wydawniczym,
Spełnić wymogi formalno-prawne procedury zakupowej,
Dotrzymać narzuconych terminów realizacji zakupów,
Wprowadzić książki do obiegu bibliotecznego.
Należy mieć na uwadze, że nie istnieje wykaz konkretnych tytułów książek,
które w ramach NPRC można kupić. To jest zawsze decyzja szkoły, jednak
zakup każdej pozycji musi wpisywać się w cele NPRC.

Co można kupić, a czego nie:
Można kupić:
książki w wersji papierowej i elektronicznej (audiobooki i e-booki),
beletrystyka, reportaże, literatura popularno-naukowa - dla młodzieży,
komiksy, książki obrazkowe (w tym Kamishibai),
poradniki psychologiczne, biografie,
książki dla uczniów niepełnosprawnych (dotykowe, multisensoryczne, z
dużą czcionką, książki adaptacyjne, kreatywne, wierszyki logopedyczne),
nagrody książkowe dla uczniów szkół biorących udział w akcjach
promujących czytelnictwo.
Nie można kupić:
podręczników szkolnych i naukowych (nawet jeśli będą udostępniane
uczniom i nauczycielom jako materiały pomocnicze),
słowników, encyklopedii, czasopism, filmów (mimo, że są to np. adaptacje
lektur).

W szczególności...:
Cel szczegółowy 3 wdrażany przez Priorytet 3 NPRCz 2.0
precyzuje, że:
"istotnym jest zapewnienie w bibliotekach szkolnych możliwie
powszechnego dostępu do lektur szkolnych i nowości wydawniczych,
w tym książek historycznych poświęconych, m.in. historii Polski XX
wieku".
Źródło: Uchwała nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”

Oznacza to, że należy w zakupach zaplanować książki historyczne oraz
lektury. W przypadku tych ostatnich decyzja powinna być jednak
poprzedzona dokładną analizą zasobów (jeśli nie mam braków w lekturach
może warto zakupić inne pozycje, zwiększające atrakcyjność oferty
biblioteki?).

Jak stworzyć dobrą listę zakupów obowiązkowo:
Zgodnie z przepisami dotyczącymi NPRCz 2.0:
"Zakup książek przez szkołę powinien być poprzedzony zasięgnięciem opinii rady
rodziców i samorządu uczniowskiego (warunek ten nie dotyczy szkół, w których nie
tworzy się rady rodziców lub samorządu uczniowskiego), a w przypadku szkół w ORPEG
– opinii rodziców i uczniów, a także powinien uwzględnić potrzeby uczniów
niepełnosprawnych".

Ponadto:
"Organ prowadzący szkołę, który uzyskał wsparcie finansowe, jest obowiązany zapewnić, aby
szkoły, w odniesieniu do których uzyskał wsparcie finansowe:
1) zasięgnęły opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego w sprawie zakupu
książek;
2) podjęły współpracę z bibliotekami publicznymi lub publicznymi bibliotekami
pedagogicznymi, obejmującą:
a) planowanie zakupów książek (...)".
Źródło: Uchwała nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”

Jak stworzyć dobrą listę zakupów praktycznie
Sprawdź ranking najczęściej czytanych pozycji w Twojej bibliotece (gatunki, autorzy,
cykle, serie etc.) w poszczególnych grupach wiekowych,
Zasięgnij języka w filiach / działach Biblioteki Publicznej przeznaczonych dla dzieci i
młodzieży, nie zaszkodzi też wizyta w księgarni,
Przeprowadź krótką ankietę wśród uczniów i nauczycieli,
Dokonaj analizy zasobów biblioteki: czego brakuje, ile egzemplarzy jest "zaczytanych",
czy są w bibliotece inne książki niż "papierowe" etc.,
Przeglądając ofertę księgarń internetowych zwróć uwagę na dostępność tytułów (unikamy
pozycji z dopiskiem: na zamówienie, nakład wyczerpany, długi czas realizacji i mała ilość
egzemplarzy na stanie),
Korzystaj z blogów czytelniczych, rankingów prezentowanych na stronach np. Fundacji
Cała Polska Czyta Dzieciom, Polska Sekcja IBBY, książek i czasopism poświęconych
literaturze dla dzieci i młodzieży .
np.: czasopisma: "Guliwer", "Biblioteka w Szkole",
książka : " Wiedza, wzruszenia, refleksje, zabawa, opowieści . Recenzje wybranych książek dla dzieci i
młodzieży (2002–2020)" Hanny Diduszko - dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu.

Jak stworzyć dobrą listę zakupów książki a imprezy
Zgodnie z przepisami dotyczącymi NPRCz 2.0:
"Przystępując do programu placówki wychowania przedszkolnego i szkoły powinny: (...)
zorganizować co najmniej jedno, w czasie roku szkolnego, wydarzenie promujące
czytelnictwo, np. spotkanie z twórcami literatury, w tym dziecięcej i młodzieżowej,
spotkanie z rodzicami na temat wpływu czytania na rozwój dzieci, przeprowadzenie
zajęć edukacyjnych metodą projektu z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki
szkolnej i książek zakupionych do placówek wychowania przedszkolnego".
Źródło: Uchwała nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”
Jeśli to możliwe, warto uwzględnić w zakupach książki, które będą pomocne w powyższych działaniach, także te
o tematyce związanej z promocją czytelnictwa. Zakupy muszą być zrealizowane do 31 grudnia roku, na który
organ prowadzący uzyskał dofinansowanie, ale działania promujące czytelnictwo szkoła rozpoczyna po
otrzymaniu wsparcia i kontynuuje do końca roku szkolnego. Pamiętajmy też o tym, że w realizacji NPRC bierze
udział cała placówka - nie tylko biblioteka - więc warto nawiązać współpracę z innymi nauczycielami już na etapie
planowania zakupów.

Jak stworzyć dobrą listę zakupów książki dla osób z niepełnosprawnością
Przystępując do zakupów warto uwzględnić potrzeby uczniów z
niepełnosprawnościami. Należy dokonać analizy potrzeb w tym zakresie oraz
zasobów już posiadanych przez bibliotekę. Z funduszy NPRC możemy
kupować:
dla uczniów niedowidzących/niewidomych książki z dużą czcionką,
dotykowe, multisensoryczne, audiobooki,
dla uczniów niesłyszących - adaptacyjne, obrazkowe,
dla uczniów z deficytem uwagi, dysleksją, problemami logopedycznymi wierszyki logopedyczne, książki z kartami pracy dla uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych,
dla uczniów niedostosowanych społecznie, z problemami adaptacyjnymi poradniki psychologiczne dla dzieci i młodzieży,
dla uczniów ze spektrum autyzmu, z deficytami rozwoju umysłowego kamishibai (jako książka obrazkowa), książki z prostym tekstem.

Jak kupować tanio i szybko
Wszystkie wydatki (w tym te na książki) muszą być zrealizowane do 31
grudnia roku, na który organ prowadzący uzyskał dofinansowanie (organ
prowadzący może też narzucić termin wcześniejszy). Oznacza to, że trzeba
się liczyć z tym, że sam proces dokonywania zakupów musi być szybki i
sprawny.
Prócz dobrej listy zakupów warto przygotować sobie plan działania:
1. Zasięgnij opinii rodziców i samorządu odnośnie książek z listy,
2. Przygotuj listę rezerwową potrzebną w przypadku, gdy książki np. staną się
niedostępne na rynku - i poddaj ją powyższym konsultacjom,
3. Skonsultuj się z biblioteką publiczną/pedagogiczną (ustalić formę i terminy),
4. Wybierz księgarnie, gdzie będą dostępne wszystkie tytuły. Nie musisz kupować w
jednej!
5. Skorzystaj ze schowka (jeśli jest), ustal telefonicznie najkorzystniejsze warunki
(rabat, ceny hurtowe, płatność przelewem po dostawie, szybka realizacja
zamówienia).

Zakupy zgodne z prawem
Przy zakupach książek w ramach NPRC należy uwzględnić przepisy prawa :
Prawo zamówień publicznych,
Uchwała Nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata
2021–2025” ,
Załącznik do uchwały nr 69/2021 Rady Ministrów : Program Wieloletni Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025,
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2021 r. w sprawie
szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.
Wewnętrzne regulaminy obowiązujące w każdej jednostce.
Polecamy lekturę rekomendacji udzielanych przez Bibliotekę Narodową na oficjalnej stronie (Tu
link: www.bn.org.pl) w zakładce Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Pomocny będzie też
numer 9/2021 miesięcznika "Biblioteka w Szkole" poświęcony NPRC (dostępny w Bibliotece
Pedagogicznej w Radomiu - można skorzystać zdalnie - szczegóły TU: https://tiny.pl/rzhgm).

Jakie książki polecamy do zakupu?
Poniżej przedstawiamy - naszym zdaniem - TOP listę książek, które warto kupić.
Wszystkie pozycje można wypożyczyć w naszej bibliotece lub w filiach, a następnie
przejrzeć, co powinno ułatwić decyzję zakupową (jeśli w danym momencie jest
wypożyczona - można zarezerwować). Poszczególne pozycje posiadają linki
odnoszące się do katalogu Integro, gdzie znajduje się też recenzja danej pozycji.
KSIĄŻKI HISTORYCZNE
Chłopiec w pasiastej piżamie / John Boyne ; tłumaczył Paweł Łopatka. Zakrzewo :
Replika, copyright 2020, (link: https://tiny.pl/9ch4j)
Wszystkie moje mamy / Renata Piątkowska ; ilustracje Maciej Szymanowicz. Łódź
: Literatura, 2020, (link: https://tiny.pl/9chnj),
Asiunia / Joanna Papuzińska ; ilustracje Maciej Szymanowicz. Łódź : Wydawnictwo
Literatura, 2020, (link: https://tiny.pl/9chkc),
Zaklęcie na "w" / Michał Rusinek ; ilustracje Joanna Rusinek. - Wydanie VI. - Łódź
: Literatura, 2019, (link: https://tiny.pl/9chks),
Czy wojna jest dla dziewczyn? / Paweł Beręsewicz ; ilustracje Olga Reszelska.
Łódź : Literatura, 2016, (link : https://tiny.pl/9chk3),

Jakie książki polecamy do zakupu?
KSIĄŻKI HISTORYCZNE - CD
Korepetycje z niepodległości / Sławomir Koper, Tymoteusz Pawłowski. - Warszawa
: Wydawnictwo W.A.B. - Grupa Wydawnicza Foksal, 2018, (link:
https://tiny.pl/9ch2n),
Sprytni Słowianie / Małgorzata Fabianowska, Małgorzata Nesteruk, Warszawa :
Harper Collins Polska, 2020, (link: https://tiny.pl/9ch23),
Pokrętni Piastowie / Małgorzata Fabianowska, Małgorzata Nesteruk ; ilustrował
Jędrzej Łaniecki. - Warszawa : HarperCollins Polska, 2020, (link:
https://tiny.pl/9ch8l)
Awiatorzy : podniebne przygody polskich lotniczek i lotników / Anna Litwinek ;
ilustracje Adam Wójcicki. Kraków : Znak emotikon, 2021, (link:
https://tiny.pl/9ch86),
Damy, dziewuchy, dziewczyny : historia w spódnicy / Anna Dziewit-Meller ;
ilustrowała Joanna Rusinek. Kraków : Znak, 2020, (link :https://tiny.pl/9ch83).
Everest / Sngma Francis ; ilustracje Lisk Feng, Gdańsk : Wydawnictwo Adamada ,
2019 (link: https://tiny.pl/9ch69).

Jakie książki polecamy do zakupu?
KSIĄŻKI DLA DZIECI - OBRAZKOWE
Gdybym była książką / José Jorge Letria ; il. André Letria, Wrocław : Wydawnictwo
Format, 2021, (link: https://tiny.pl/9cwmn),
Co robią uczucia? / Tina Oziewicz ; il. Aleksandra Zając. Warszawa : Wydawnictwo Dwie
Siostry, 2020, (link: https://tiny.pl/9chvg),
Proszę mnie przytulić / Przemysław Wechterowicz, Emilia Dziubak. - Warszawa :
Wydawnictwo Ezop, 2019, (link: https://tiny.pl/9chv5)
Chłopiec, kret, lis i koń / Charlie Mackesy ; przeł. Magdalena Słysz. Warszawa :
Wydawnictwo Albatros Sp. z o.o., 2019, (link: https://tiny.pl/9chvn),
Ratujmy zwierzęta / [text by] Jess French ; [illustration by] James Gilleard ; tł. Sylwia
Chojnacka. Warszawa : Wilga, cop. 2019., (link :https://tiny.pl/9chv3).
Nie lubię książek. Koniec kropka / [tekst] Emma Perry ; [il. Sharon Davey ; [tł. Karolina
Tudruj-Wrożyna]. - Kielce : Jedność, cop. 2020, (link: https://tiny.pl/9cwgm),
Darwin : jedyna taka podróż / Fabien Grolleau & Jérémie Royer ; przekład Paweł
Łapiński. Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2019, (link: https://tiny.pl/9chbr),
Róża, a co chcesz wiedzieć? komiks edukacyjny o technologiach dla dzieci / Artur
Kurasiński, Nikola Kucharska, Radosław Kulesza, Sebastian Langa, Dawid
Leśniakiewicz, Piotr Pełka. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2019, (link:
https://tiny.pl/9chb4).

Jakie książki polecamy do zakupu?
KSIĄŻKI DLA DZIECI - LEKTURY NOWE W KANONIE
Mania : dziewczyna inna niż wszystkie : opowieść o Marii Skłodowskiej-Curie /
Julita Grodek ; ilustracje Katarzyna Fus. - Warszawa : Zuzu Toys, 2017 rekomendujemy nowe wydanie z 2020. (link:https://tiny.pl/9chzc),
Którędy do Yellowstone? : dzika podróż po parkach narodowych / Aleksandra i
Daniel Mizielińscy. Warszawa : Wydawnictwo Dwie Siostry, 2020,
(link:https://tiny.pl/9crjl )
Słoń Birara / Antoni Ferdynand Ossendowski, Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo,
cop. 2016, (link: https://tiny.pl/9ch3x),
Czerwona kartka dla Sprężyny / Jacek Podsiadło. - Warszawa : Nasza Księgarnia,
2020., (link :https://tiny.pl/9ch3t),
Wścibscy / Dorota Gellner ; ilustracje Beata Zdęba. Warszawa : Bajka
Wydawnictwo, 2021, (link: https://tiny.pl/9ch3p),
Piaskowy Wilk / Åsa Lind ; ilustrowała Kristina Digman ; przeł. Agnieszka Stróżyk.
Poznań : Wydawnictwo Zakamarki, 2021, (link: https://tiny.pl/9cqhd).

Jakie książki polecamy do zakupu?
KSIĄŻKI DLA DZIECI - DO CZYTANIA
Kto pocieszy Maciupka? / Tove Jansson ; przełożyła Teresa Chłapowska. Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2017 (rekomendujemy nowe
wydanie z 2021), (link:https://tiny.pl/9cqqn),
Książka, dzięki której pokochasz książki nawet jeśli nie lubisz czytać / tekst i il.
Françoize Boucher. Warszawa : Muchomor, 2017, (link: https://tiny.pl/9cqxg)
Wielka księga prawdziwych tropicieli / Adam Wajrak. - Warszawa : Wydawnictwo
Agora, 2018, (link: https://tiny.pl/9cqx6),
Afryka Kazika / Łukasz Wierzbicki ; ilustracje Agencja Reklamowa Nexus : Marcin
Leśniak, Marcin Ćwikła, Krzysztof Rusinek ; rysunki Beata Kulesza-Damaziak.
Warszawa : Bis, 2019, (link :https://tiny.pl/9cqx3).
Porwanie / Andrzej Maleszka , Kraków : Znak Emotikon, 2019,
(link:https://tiny.pl/9cqmp)
Dzień czekolady / Anna Onichimowska ; ilustracje Emilia Dziubak. Łódź :
Wydawnictwo Literatura, 2020, (link: https://tiny.pl/9cqmb).

Jakie książki polecamy do zakupu?
KSIĄŻKI DLA MŁODZIEŻY - DO CZYTANIA
Rok, w którym nauczyłam się kłamać / Lauren Wolk ; przeł. Sebastian Musielak. Warszawa : Dwie Siostry, 2019. (link:https://tiny.pl/9crj6),
Orkan : depresja / Ewa Nowak. Warszawa : Literacki Egmont, 2020,
(link:https://tiny.pl/9cqcl),
Listy do A : mieszka z nami Alzheimer / Anna Sakowicz ; zilustrowała Ewa BeniakHaremska. - Warszawa : Poradnia K, 2019, (link: https://tiny.pl/9cqc6),
Czarownica piętro niżej / Marcin Szczygielski ; rysunki Magda Wosik. Warszawa :
Wydawnictwo Bajka, 2018, (cz. 1 cyklu. Cz. 2 pt.: Tuczarnia motyli, cz. 3 pt.: Klątwa
dziewiątych urodzin, cz. 4 pt.: Bez piątej klepki).(link :https://tiny.pl/9cqdd),
W 27 dni / Alison Gervais ; przeł. Weronika Różycka. - Katowice : Młody Book Wydawnictwo Debit, 2019, (link: https://tiny.pl/9crgk),
Smocza straż / Brandon Mull ; przeł. Rafał Lisowski ; [ilustracje Brandon Dorman]. Warszawa : Wydawnictwo W.A.B, [2017], (link: https://tiny.pl/9crtt),
Krzycz po cichu, braciszku / Ivona Březinová ; [przekł. Mirosław Śmigielski]. - Wołów :
Wydawnictwo Stara Szkoła, cop. 2018, (link: https://tiny.pl/9crtz).

Jakie książki polecamy do zakupu?
KSIĄŻKI DLA MŁODZIEŻY - PORADNIKI
Idź własną drogą : jak żyć w zgodzie ze sobą i realizować marzenia dzięki technikom
terapii ACT / Joseph Ciarrochi, Louise Haynes, Sopot : GWP, 2021 (link:
https://tiny.pl/9cqr5),
Dyskryminacja : powiedz: stop! / Emma Strack, Maria Frade ; przekład Tomasz Swoboda.
Gdańsk : Adamada, 2021, (link: https://tiny.pl/9cqwx),
Jestem leworęczny... i co mi zrobisz? / Michel Piquemal & [ilustracje] Jacques Azam ;
przetł. Joanna Kuhn. Warszawa : Nasza Księgarnia, 2020, (link: https://tiny.pl/9cqw4),
Sex edukacja : o dojrzewaniu, relacjach i świadomej zgodzie / Jennifer Lang ; przekład:
Magda Witkowska. - Warszawa : Laurum, 2020, (link: https://tiny.pl/9cr7f),
I masz to pod kontrolą : poradnik o zdrowiu psychicznym / Anna Williamson ; [ilustracje:
Sophie Beer ; tłumaczenie: Ewa Kleszcz]. Warszawa : Zielona Sowa, cop.2020, (link:
https://tiny.pl/9cr74),
Jesteś kimś więcej, niż myślisz : dla nastolatków / Lisa M. Schab ; przekład: Anna
Sawicka-Chrapkowicz. Sopot : GWP, 2021, (link: https://tiny.pl/9cr76),
Przemoc : podręcznik przetrwania dla nastolatków : szkoła, internet, rówieśnicy / Aija
Mayrock ; [przekł. Jowita Maksymowicz-Hamann]. - Warszawa : Wydawnictwo Mamania,
cop. 2020, (link: https://tiny.pl/9crrh).

Jakie książki polecamy do zakupu?
KSIĄŻKI DO PRACY Z DZIEĆMI, LOGOPEDYCZNE, TERAPEUTYCZNE.
Tajemnice sieci / Adam Wierzbicki, Gliwice : Helion SA, cop. 2021.
(link:https://tiny.pl/9cq9t),
Zebra z Zelowa : utrwalanie głoski Z / Kamila Dudziec, Hanna Głuchowska,
Agnieszka Tarczyńska-Płatek, Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2021, (link:
https://tiny.pl/9crrv),
Czytanie jest super! : ćwiczenia rewalidacyjne wspomagające naukę czytania /
Aleksandra Sadowska-Krajewska. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2021, (link:
https://tiny.pl/9cr9t),
Pozłacana rybka / Barbara Kosmowska, Łódź : Wydawnictwo Literatura, [2020],
(link: https://tiny.pl/9cr9n),
Dom : bardzo proste czytanki dla dzieci / [oprac. Magdalena Hinz]. - Gdańsk :
Wydawnictwo Harmonia, 2017, (link do całej serii prostych czytanek:
https://tiny.pl/9cr96),
Bajki, które uczą, jak być szczęśliwym / Begoña Ibarrola ; [il.] Jesús Gabán ; przeł.
Katarzyna Okrasko. Warszawa : Finebooks - Grupa Wydawnicza Adamantan, 2019,
(link: https://tiny.pl/9crwg).

Jakie książki polecamy do zakupu?
AUDIOBOOKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
Ambroży Pierożek przyjaciel smoków / Andrzej Marek Grabowski. - [Gdańsk] :
Wydawnictwo Adamada ; [ Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, [2021].
(link:https://tiny.pl/9crwb),
Obronić królową / Barbara Kosmowska. - [Warszawa] : Biblioteka Akustyczna - Virtualo ;
[Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, 2020, (link: https://tiny.pl/9crct),
Dziesięć stron świata / Anna Onichimowska. - [Piaseczno] : Heraclon International.
Storybox.pl, [2020], (link: https://tiny.pl/9crc7),
Cukierku, ty łobuzie! / Waldemar Cichoń. - Katowice : Wydawnictwo Aleksandria,
cop.2020, (link: https://tiny.pl/9crdk),
George i poszukiwanie kosmicznego skarbu / Lucy i Stephen Hawking ; przekł. Joanna
Grabarek. - [Poznań] : Wydawnictwo Zysk i S-ka ; [Piaseczno] : Heraclon International.
Storybox.pl, 2021., (link : https://tiny.pl/9crcn),
Teatr niewidzialnych dzieci / Marcin Szczygielski. - [Warszawa] : Instytut Wydawniczy
Latarnik ; [Piaseczno] : Heraclon International. Storybox.pl, [2021], (link:
https://tiny.pl/9crdf).

Dziękujemy za uwagę.
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Wszystkich zainteresowanych nauczycieli-bibliotekarzy zapraszamy do
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tel: (48)362-12-86, wewn. 110.

Zachęcamy do zgłaszania
propozycji kolejnych tematów!

