
  

Czego nie wolno ci mówić  

Molowi książkowemu ! 

 
1. Nie wiem, co ci kupić na prezent ! 

Mól myśli -   o książce lub o bonie podarunkowym do księgarni. 

 

2. Co ty robisz w wolne dni, skoro nie masz nic zaplanowane ? 

Mól myśli - mam tak mało czasu, a chcę wciąż czytać i czytać. 

 

3. Nie kupuj tej książki, masz ich przecież bardzo dużo !. 

Mól myśli – czy to istotne ile ich mam, to i tak za mało. 

 

4. Wyjeżdżasz żeby odpocząć, więc po co zabierasz te książki? 

Mól myśli - właśnie po to zabieram książki. 

 

5. Mówię ci szkoda czasu na czytanie książek ? 



Mól myśli – co ty bredzisz. 

  Monteskiusz 

Książki są jak 
towarzystwo, które sobie człowiek dobiera. 

 
 

 
 

 
Co czytać? –Wszystko!  

Jeżeli się pragnie wyciągać pożytek z czytania, wyciąga 
się go z każdego czytania. 

Bo czytanie to jest odnajdywanie  
własnych bogactw i własnych możliwości przy pomocy 

cudzych słów. 
                                                                       Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Jakie książki czytać?!!! 
 

Każdy inne, każdy takie, jakie odpowiadają jego 
temperamentowi, jakie go mobilizują. 

 



                                                                     Stefan Kisielewski 

O czytaniu książek, 

 w książkach  

 

 
,,Jedyny przyzwoity obyczaj, którego należy 

bronić stanowczo, to obyczaj czytania, 
podczas gdy reszta jest kwestią sumienia 

każdego z osobna.’’ 
 

Carlos Ruiz Zafón  „Więzień Nieba” 
 
 

 

Kiedy otwierasz książkę, wkraczasz 
jakby do teatru: najpierw jest kurtyna, 
odsuwasz ją i przedstawienie się zaczyna. 

                                                  
Cornelia Funke „Atramentowe serce”. 



Tradycyjnie  

,, Jestem przekonana, że gdybym kiedyś została w starej bibliotece 
po zamknięciu, sama i po ciemku, mogłabym zobaczyć lśnienie półek jak 

ogni świętego Elma nad masztami żaglowca.  
Słyszałabym też ich głos: szmer kartek i szept atramentu. 

Jestem przekonana, że książki żyją i oddychają’’. 

                                                         
                                                   Carla Montero „Szmaragdowa tablica 

 

 



Nowoczesność - Biblioteki cyfrowe 

 
http://lustrobiblioteki.pl/biblioteki-cyfrowe-polsce/ 

Czym jest biblioteka cyfrowa? 

BIBLIOTEKA CYFROWA to system informacyjno-wyszukiwawczy tworzony przez instytucję sprawczą 
lub podmioty współpracujące, w którym gromadzone są uporządkowane zbiory zasobów cyfrowych, tj. 
dokumenty w oryginalnej postaci cyfrowej (born digital) oraz dokumenty zdigitalizowane będące 
odwzorowaniem dokumentów w postaci tradycyjnej, udostępniane bezpłatnie w sieci za pomocą 
specjalistycznego oprogramowania do tworzenia biblioteki cyfrowej i zarządzania nią. Zbiory cyfrowe 
są wyszukiwalne w bibliotece cyfrowej za pomocą specjalistycznego mechanizmu wyszukiwawczego.  

Morawiec, Barbara Maria (2016). Biblioteki cyfrowe: tworzenie, zarządzanie, odbiór. Gliwice: OnePress – Grupa Wydawnicza 

Helion, s. 43. 

Tutaj znajdziesz też wykaz bibliotek cyfrowych 

Żródło: http://lustrobiblioteki.pl/biblioteki-cyfrowe-swiecie/ 

http://lustrobiblioteki.pl/biblioteki-cyfrowe-polsce/
http://lustrobiblioteki.pl/biblioteki-cyfrowe-swiecie/


Z myślą o wszystkich i dla wszystkich 
 

 

Nowa odsłona Cyfrowej Biblioteki Narodowej to wielka zmiana dla czytelników. Najcenniejsze dzieła 
polskiej literatury dostępne są bezpłatnie dla wszystkich i o każdej porze. To co, wyróżnia POLONĘ od 
innych bibliotek cyfrowych to możliwość robienia e-notatek w książkach – bardzo przydatna opcja. 
Teraz można swobodnie popisać w książce i zaznaczyć ważny fragment. 

Dodatkowo do portalu można logować się poprzez zewnętrzne serwisy i udostępniać wszelkie zbiory 
lub dane bezpośrednio na Facebooku, Google+ czy Twitterze. Czytelnicy mogą korzystać ze zbiorów 
cyfrowych Biblioteki Narodowej, przeszukiwać i tworzyć własne kolekcje, tworzyć notatki oraz dzielić 
się materiałami ze swoimi znajomymi. 

Cyfrowe Muzeum Narodowe 

cyfrowe.mnw.art.pl       BEZPŁATNE  

LEGALNE ŹRÓDŁA / Filmy 
youtube.pl/KinoSwiatVOD  

                      openculture.com   Bezpłatne 

Open Culture – serwis założony w roku 2006, gromadzi wysokiej jakości media kulturalne 
i edukacyjne, aby bezpłatnie udostępniać je ciągle uczącej się społeczności  świata. Wśród nagrań 
audio i wideo jest ogromny zbiór audiobooków, kursów z najlepszych uniwersytetów, filmów, kursów 
językowych, e-booków i wiele innych zasobów. 

http://polona.pl/
https://legalnakultura.pl/pl/strefa-edukacji/strefa-dla-uczniow/warto-odwiedzic/catalog/89274,460
https://legalnakultura.pl/pl/strefa-edukacji/strefa-dla-uczniow/warto-odwiedzic/catalog/89274,460
https://legalnakultura.pl/pl/strefa-edukacji/strefa-dla-uczniow/warto-odwiedzic
https://www.legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla/filmy/catalog/25149,10
https://www.legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla/filmy/catalog/6,10
https://www.legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla/filmy/catalog/25149,10
https://www.legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla/filmy/catalog/6,10


 

 

 

  



 

Ekranizacje książek młodzieżowych. 
 

Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy: Złodziej Pioruna (2010), reż. Chris 

Columbus        https://www.cda.pl/video/20807595 

 

                                                               fot. materiały prasowe 

Mitologia w filmowej wersji? Czemu nie! Percy Jackson jest synem Posejdona, ale żyje w normalnym 
świecie ludzi, nie znając ojca, ba, nawet nie wie o tym, że jest synem mitologicznego boga, wszystko 
zmienia się, gdy jego nauczyciel przenosi go do obozu herosów, gdzie poznaje innych półbogów. 
Wraz z nowo poznanymi przyjaciółmi – Annabeth i Groverem wyruszają na wyprawę w poszukiwaniu 
mitologicznego promienia Zeusa. 

Książka i film bardzo się od siebie różnią, momentami mamy wrażenie, że mamy do czynienia z 
zupełnie innymi historiami, łączy je jedynie główny wątek. Film dobry, aktorzy tak samo. Jednak 
zdziwiła mnie trochę postać Pierce’a Brosnana, którego nie spodziewałam się w filmie dla młodzieży. 
Najwidoczniej chce zerwać z opinią agenta 007 wcielając się w rolę centaura Chirona. Sprawdził się w 
tej roli znakomicie. Efekty specjalne są na bardzo wysokim poziomie, tak jak możemy się spodziewać 
po filmie fantastycznym z mitologią w tle. 

https://www.cda.pl/video/20807595


Trzy metry nad niebem (2010), reż. Fernando González Molina 

 

 

fot. Kadr z filmu 3 metry nad niebem 

https://iplax.eu/watch/trzy-metry-nad-niebem-ca%C5%82y-film-2010-lektor-pl-

1080p_vJsUcybfUn7443N.html 

Co się dzieje, gdy grzeczna dziewczynka zakocha się w bad boyu? Taaaa, to co zawsze. Hache nie ma 

prostego życia, ma trochę problemów z prawem. Pobicie, nielegalne wyścigi motocyklowe to tylko 

początek. Babi jest spokojną, ułożoną dziewczyną z dobrego domu, żyjącą w świecie bez problemów. 

Gdy poznają się , nikt nie spodziewa się, że dwa zupełnie inne charaktery o innym podejściu do 

świata będą w stanie stworzyć związek idealny. 
 

Szkoła uczuć (2002), reż. Adam Shankman       https://www.cda.pl/video/3330868fe 

 

 
fot. Kadr z filmu szkoła uczuć 

Jesienna miłość to tytuł książki na podstawie której powstał film pt. Szkoła uczuć. Film jest 

typowy dla nastolatek szukających klasycznego wyciskacza łez . Jamie jest córką pastora, 

uważana przez wszystkich za wzór do naśladowania. Jest chora na białaczkę. Natomiast 

Landon to typowy bad boy, aby zdobyć Jamie jest w stanie zrobić wszystko. Dosłownie 

wszystko. Zajęcia teatralne, msza w kościele, nie ma problemu.  

 

 

 

https://iplax.eu/watch/trzy-metry-nad-niebem-ca%C5%82y-film-2010-lektor-pl-1080p_vJsUcybfUn7443N.html
https://iplax.eu/watch/trzy-metry-nad-niebem-ca%C5%82y-film-2010-lektor-pl-1080p_vJsUcybfUn7443N.html
https://www.cda.pl/video/3330868fe


Gwiazd naszych wina (2014), reż. Joch Boone         https://www.cda.pl/video/24512422b 

 
fot. Kadr z filmu Gwiazd naszych wina 

Hazel wiedzie dość trudny tryb życia, jest chora na raka tarczycy, przez co nie ma znajomych 

i jest bardzo samotna. Mama proponuje jej zapisać się do grupy wsparcia dla osób z 

podobnymi problemami. Poznaje tam Gusa który po kilku rozmowach zostaje jej najlepszym 

przyjacielem. Rozpoczyna się niewinnie, bo od kilku wymienianych smsów dziennie, aż 

oboje zakochują się w sobie. 

Ekranizacja książki została bardzo dobrze ukazana.  Shailene Woodley wcielająca się w 

główną bohaterkę wspaniale wykonała swoje zadanie. Momentami na ekranie możemy 

zobaczyć osobę “chorą na raka”, a nie tylko aktorkę wcielająca się w rolę. Według mnie 

dużym minusem jest zbagatelizowany problem głównej bohaterki, ale to nie jest tylko 

problem filmu, ale również książki. 

Źródło: https://moviesroom.pl/publicystyka/rankingi/16120-top-10-najlepsze-ekranizacje-ksiazek-dla-

mlodziezy/ 

 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://www.cda.pl/video/24512422b
https://moviesroom.pl/publicystyka/rankingi/16120-top-10-najlepsze-ekranizacje-ksiazek-dla-mlodziezy/
https://moviesroom.pl/publicystyka/rankingi/16120-top-10-najlepsze-ekranizacje-ksiazek-dla-mlodziezy/


 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                           

 

 


