
 

 

 

,,Złap bakcyla czytania’’ 

Koronawirus jest na świecie, w Polsce też go znajdziecie,  

ale nie gońce za nim, bo złapany może pokrzyżować wszystkie wasze plany. 

Ten bakcyl niszczy i zaśmieca, bo to jego broń, zamiast miecza.  

Złap lepiej bakcyla czytania bo ma ci on wiele do zaoferowania, 

sprawi ci wiele przyjemności i radości, żeby nie było ci smutno w te dni 

pochmurności. 

Ale gdy złapiesz go już skutecznie musisz go wzmacniać i pielęgnować serdecznie. 

Do tego potrzeba ci chwili dla siebie, dobrej książki i gwiazdki na niebie. 

Tylko jedno kliknięcie, a może się zdarzyć, że będziesz  w świecie o jakim marzysz. 

A czy możesz już powiedzieć, że czytanie ci się wiedzie? 

A kiedy skończy się już ten koronawirusowy koszmar na zawsze z bakcylem książki 

pozostań.                                                                                              

 
 Grażyna Szymczyk 
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Biblioteka Szkolna w LI LO im. T. Kościuszki w Warszawie:  Świadczeniobiorca 

Pacjent: Czytelnicy Biblioteki ze zdiagnozowanym bakcylem czytania 
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1 x dziennie ,,Złap bakcyla czytania’’. 

1x Witamina Czytomix 500 mg 

1x łyżeczka syropu Biblioksol 250 mg.  

Zalecenia lekarskie w celu: podtrzymania bakcyla czytania stosować codziennie, witaminę i 

syrop od dziś do zawsze. W razie potrzeby zwiększyć ilość czytanych książek.  

MYJ RĘCE! 

 

Nie przerywać kuracji. 

Data wystawienia: 

19.03.2020 r. 

Data realizacji ,, od dnia’’ 

19.03.2020 r.  

do zawsze 

Dane lekarza: 

Grażyna Szymczyk 



Zostań w domu. 

Relaksuj się   i czytaj 

                  

 

Empik Premium: 

Promocja - wejdź na stronę Czas w domu i wpisz swój adres email. Pojawi się kod i zostanie 
przesłany do ciebie mailem. Załóż konto w aplikacji  i wpisz kod i już możesz cieszyć się 60 
dniami Premium za darmo. 

W aplikacji Empik Go dostępnych jest 10 tys. darmowych ebooki i tysiąc audiobooków, a także liczne 

słuchowiska i podcasty.  W darmowej ofercie książek do słuchana znajdziemy popularne polskie 

kryminały, horrory, dużo fantastyki, a także literaturę piękną w tym między innymi „A ja żem jej 

powiedziała…” Nosowskiej, „Sekretne życie drzew” Wohllebena i świetną francuską powieść 

współczesną „Vernon Subutex” Despentes. Jeśli zaś kogoś najdzie chęć na nadrabianie klasyków, w 

aplikacji znajdziemy między innymi jedną z ulubionych lektur licealistów – „Mistrza i Małgorzatę” 

Bułchakowa. 

comicbookplus.com  
Platforma komiksowa oferująca legalny dostęp do albumów i pasków komiksowych 
dostępnych w domenie publicznej. Zawiera dostęp do ponad 17 tys. tytułów. 

planetebook.com  
80 klasycznych pozycji literatury - od "Anny Kareniny" Tołstoja po "1984" Orwella - 
dostępnych w domenie publicznej w języku angielskim. 

thoughtaudio.com  
Thought Audio oferuje kolekcję klasycznych audiobooków, których można słuchać online lub 
pobrać w częściach. Niektóre z książek audio dostępne są jako eBooki w formacie PDF do 
pobrania. Serwis zawiera książki anglojęzyczne. 

Klasyka na nowo - ciekawostka 
Pracownicy New York Public Library niedawno pochwalili się pierwszą książką przy użyciu 

Insta Stories. Aby książka zwracała uwagę, dodano do niej animacje. Wykonała je na 

https://www.spidersweb.pl/2019/08/empik-premium-subskrypcja.html
https://www.empik.com/czas-w-domu
https://legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla/ksiazki/catalog/71058,30
https://legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla/ksiazki/catalog/14225,30
https://legalnakultura.pl/pl/legalne-zrodla/ksiazki/catalog/6409,30


zlecenie biblioteki agencja Mother New York. O detale i grafiki zadbał Magoz. I tak właśnie 

narodził się projekt o nazwie Insta Novels. 
Cyfrowe wersje znanych klasyków literatury będą teraz dostępne online dla użytkowników Instagrama. 

Kolorowe animacje nawiązują do treści książki i jej bohaterów. Debiutanckim tytułem została „Alicja w 

Krainie Czarów” Lewisa Carrola podzielona na dwie części. Tekst powieści został pobrany z Projektu 

Gutenberg. 

 

Teraz każdy może mieć książki w kieszeni jako dobra alternatywa dla czytelników e-booków. Insta Novels 
wydawane są w języku angielskim, więc mogą one posłużyć do nauki języka. 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

 


