NOWOŚCI
styczeń 2017
polecamy najnowsze zbiory audiowizualne
Zapraszamy po nowości zakupione w grudniu, w których między innymi znajdziecie :

FILMY
Boska Florence
Florence Foster Jenkins kochała muzykę ponad życie. Niestety bez
wzajemności. Natura obdarzyła ją słuchem i głosem, które nawet
głuchego doprowadziłyby do rozpaczy. Florence jednak pragnęła
śpiewem podbić świat i w pewnym sensie jej się to udało. Jako
dziedziczka sporej fortuny i narzeczona St Clair Bayfielda brytyjskiego aktora arystokraty posiadała atuty, przy których jej
brak talentu wydawał się nieistotną przeszkodą. Dzięki
heroicznym staraniom ukochanego udawało się jej występować na
Broadwayu i nagrywać płyty, a przede wszystkim wciąż wierzyć
w swój dar. Jednak gdy zapragnęła ukoronować swój tryumf
koncertem w słynnym Carnegie Hall nawet Bayfield wpadł w
panikę. Ale czegóż nie robi się dla ukochanej.
Boska Florence [Film DVD] / reż. Stephen Frears ; scen. Nicholas
Martin ; zdj. Danny Cohen ; muz. Alexandre Desplat ; obsada:
Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg [et al.]. - Warszawa :
Monolith Films, [2016]
syg. DVD 6201

The Shallows = 183 metry strachu
W wyniku splotu nieszczęśliwych zdarzeń młoda kobieta
(Blake Lively) znajduje się na mieliźnie. Od brzegu dzieli ją
jedynie 200 metrów, ale mieliznę opływa wielki żarłacz biały,
krążący w wodach oddzielających Nancy od brzegu.
Histeryczna walka o życie zamienia się w psychologiczną
walkę o życie.

The Shallows [Film DVD] = 183 metry strachu / reż. Jaume
Collet-Serra ; scen. Anthony Jaswinski ; zdj. Flavio Martínez
Labiano ; muz. Marco Beltrami ; obsada: Blake Lively [et
al.]. - Warszawa : Imperial CinePix, [2016].
syg. DVD 6243

Listy do M. 2
Od wydarzeń znanych z „Listów do M.” minęły równo cztery lata i wszyscy bohaterowie przygotowują się do
kolejnej Wigilii. Mikołaj (Maciej Stuhr), który znalazł szczęście u boku Doris (Roma Gąsiorowska), wciąż nie
może zdecydować się na oświadczyny, co prowokuje jego syna
Kostka (Jakub Jankiewicz) do obmyślenia sprytnej, świątecznej
intrygi z pierścionkiem zaręczynowym w tle. Małgosia
(Agnieszka Wagner) i Wojtek (Wojciech Malajkat) adoptowali
Tosię (Julia Wróblewska), ale teraz, tuż przed Bożym
Narodzeniem, ich rodzina musi zmierzyć się wspólnie z nową,
trudną sytuacją, związaną ze zdrowiem Małgosi. Karina
(Agnieszka Dygant)- obecnie wzięta pisarka i Szczepan (Piotr
Adamczyk) - teraz taksówkarz, rozstali się, lecz ich ścieżki
nieustannie się przecinają. Związek Betty (Katarzyna Zielińska)
i „niegrzecznego” Mikołaja Mela (Tomasz Karolak) nie
przetrwał próby czasu, Betty wychowuje ich synka Kazika
z nowym partnerem Karolem (Marcin Perchuć). Czy Mel zdoła
udowodnić, że zasługuje na miłość syna i stać się dla Kazika
prawdziwym superbohaterem? Wladi (Paweł Małaszyński) wciąż
kieruje Agencją Mikołajów, wspierany przez niezawodną Larwę
(Katarzyna Bujakiewicz) i nową pracownicę - Magdę
(Magdalena Lamparska), która mocno namiesza w związku
popularnego muzyka Redo (Maciej Zakościelny) i Moniki
(Marta
Żmuda-Trzebiatowska).
Rodzice
(Małgorzata
Kożuchowska, Waldemar Błaszczyk) zmagają się ze
zbuntowanym nastoletnim synem, kontestującym Wigilię.
Listy do M. 2 [Film DVD] / reż. Maciej Dejczer ; scen. Marcin Baczyński, Mariusz Kuczewski ; zdj. Marian
Prokop ; muz. Łukasz Targosz ; obsada: Maciej Stuhr, Roma Gąsiorowska, Piotr Adamczyk [et al.]. - Wrocław :
Filmostrada, [2016].
syg. DVD 6209

Sekret w ich oczach
Duet zgranych śledczych FBI – Jess (Julia Roberts) i Ray
(Chiwetel Ejiofor) – ma rozwiązać sprawę brutalnego
morderstwa młodej dziewczyny. Gdy na miejscu zbrodni
okazuje się, że ofiarą jest córka Jess, kobieta zostaje odsunięta
od sprawy. Podejrzany o zabójstwo mężczyzna, z braku
dowodów, zostaje wkrótce wypuszczony na wolność.
Zdesperowana Jess, przekonana o jego winie, postanawia
wymierzyć sprawiedliwość na własną rękę...

Sekret w ich oczach [Film DVD] / scen. i reż. Billy Ray ; zdj.
Daniel Moder ; muz. Emilio Kauderer ; obsada: Chiwetel
Ejiofor, Nicole Kidman, Julia Roberts [et al.]. - Warszawa :
Kino Świat, [2016].
syg. DVD 6224

Dla najmłodszych polecamy pozycje filmowe

Paddington
Któż nie zaopiekowałby się małym sympatycznym
misiem siedzącym samotnie na wielkim dworcu
kolejowym? Państwo Brown z dziećmi po chwili wahania
przygarnęli uroczego niedźwiadka w czerwonym
kapeluszu i.... odtąd już nic nie było jak dawniej. Do
Londynu miś Paddington przybył w tajemniczy sposób aż
z Peru, ale ta podróż to dopiero początek przygód
niezwykłego zwierzaka. Spokojne życie rodziny Brown
nabierze barw – przezabawne sytuacje będą przeplatać się
z niesamowitymi, magicznymi, a nawet niebezpiecznymi
zdarzeniami.

Paddington [Film DVD] / reż. Paul King ; scen. Paul
King, Hamish McColl ; zdj. Erik Wilson ; muz. Nick
Urata ; reż. wersji pol. Elżbieta Jeżewska ; dialogi pol.
Karolina Anna Kowalska ; obsada: Hugh Bonneville,
Sally Hawkins, Julia Walters [et al.]. - Warszawa :
Monolith Films, [2015].
syg. DVD 6272

Rysiek Lwie Serce
Rysiek od dziecka pragnie być rycerzem, ale w jego
królestwie męstwo i honor zostały zastąpione przez
bezduszne prawo, na którego straży stoi ojciec chłopca –
doradca królowej. Rysiek też ma zostać prawnikiem, ale
w dniu swego wyjazdu do prawniczej szkoły ucieka
z domu i wyrusza na pełną niezwykłych przygód wyprawę
w poszukiwaniu tajemniczego zamku, magicznego miecza
i źródła odwagi niezbędnej, by stać się rycerzem. Wkrótce
udowodni światu, że wszystkie Ryśki to fajne wojaki,
zwłaszcza gdy mają u boku zawadiackie gadziny jak
krokodyl Gustaw z kompleksem smoka.
Rysiek Lwie Serce [Film DVD] / reż. Manuel Sicilia ; scen.
Manuel Sicilia, Matthew Jacobs ; zdj. Javier Fernández ;
muz. Ilan Eshkeri ; reż. wersji pol. Anna ApostolakisGluzińska ; dialogi pol. Marcin Bartkiewicz ; obsada
dubb. pol.: Marcin Hycnar, Ewelina Lisowska, Katarzyna
Kwiatkowska [et al.]. - Warszawa : Monolith Films,
[2014].
syg. DVD 6264

Zwierzogród
Zwierzogrodu nie można pomylić z żadnym innym miastem.
Jest to jedyna w swoim rodzaju współczesna metropolia
zamieszkiwana
wyłącznie
przez
zwierzęta.
W Zwierzogrodzie nie jest ważne, jakim stworzeniem jesteś czy to największym z lwów, czy może malutką ryjówką.
Możesz tam zostać kimkolwiek chcesz. Ale nie wszystkie
marzenia spełniają się od razu...Gdy do miasta przybywa
ambitna policjantka Judy Hops, szybko przekonuje się, że
jako pierwszy królik zatrudniony w miejscowejj policji, nie
będzie wcale miała łatwego życia. Robi więc wszystko, by
udowodnić swoją wartość (i zdobyć upragniony awans). Na
jej drodze pojawia się jednak gadatliwy i chytry lis, Nick
Bajer. Chcąc wykazać się za wszelką cenę, Judy przyjmuje
sprawę, w której musi rozwiązać pewną kryminalną zagadkę.
Jej partnerem w śledztwie zostaje nie kto inny jak wygadany i
szczwany Nick…
Zwierzogród [Film DVD] / reż. Byron Howard, Rich Moore ;
scen. Jared Bush, Phil Johnston ; muz. Michael Giacchino ;
reż. wersji pol. Wojciech Paszkowski ; dialogi pol. Bartosz
Wierzbięta ; obsada dubb. pol. Julia Kamińska, Paweł
Domagała, Krzysztof Stelmaszyk [et al.]. - Warszawa :
Galapagos, [2016].
syg. DVD 6204

DOKUMENTY DŹWIĘKOWE
____________________________________________________________________________
dla starszych

Szczepan Twardoch
Morfina
Konstanty Willemann, warszawiak, lecz syn niemieckiego
arystokraty i spolszczonej Ślązaczki, niewiele robi sobie z
patriotycznych haseł i tradycji uświęconej krwią bohaterskich
żołnierzy. Jest cynikiem, łajdakiem i bon-vivantem. Niewiernym
mężem i złym ojcem.
Konstanty niechętnie bierze udział w kampanii wrześniowej, a po
jej klęsce również wbrew sobie zostaje członkiem tajnej
organizacji. Nie chce być Polakiem, nie chce być Niemcem.
Pragnie jedynie zdobyć kolejną buteleczkę morfiny i żyć swoim
dawnym życiem bywalca i kobieciarza.
Przed historią jednak uciec się nie da.
Szczepan Twardoch w Morfinie osiągnął rzecz rzadką w polskiej
prozie - wykreował antybohatera, którego nie sposób nie lubić.
Młody pisarz tak jak najwięksi - Witkacy, Gombrowicz, Littell potrafi ukazać słabego, rozdartego człowieka wplątanego w wielką
historię.
Szalona, transowa i odważna powieść.
Morfina [Płyta komp.] / Szczepan Twardoch ; czyta Maciej Stuhr. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2016
syg. PK 4032

Justyna Korzeniewska
Rozmowy z dzieckiem: proste odpowiedzi na
trudne pytania
Kiedy dziecko zadaje rodzicowi pytania dotyczące sfery
intymnej, czyli seksu i miłości oraz trudnych kwestii
społecznych, jak przemoc, pedofilia, prostytucja czy
śmierć reaguje on zazwyczaj zażenowaniem i
bezradnością.
Jak zmienić tę sytuację i podchodzić do trudnych
rozmów z dzieckiem jak do ciekawego wyzwania,
pogłębiania więzi, troskliwego przygotowywania go do
życia? W jaki sposób informując dziecko o trudnych
zjawiskach społecznych i niebezpieczeństwach nie
wzbudzać niepokoju, nie burzyć pozytywnej wizji
świata, nie odbierać typowego dzieciom optymizmu?
W książce tej rodzice znajdą przystępne wyjaśnienia
prawidłowości rozwoju emocjonalnego dziecka, o
jakich należy pamiętać omawiając z nim trudne kwestie.
Najbardziej pomocne będą przykłady odpowiedzi na
dociekliwe trudne dziecięce pytania, ale też pytania,
jakie należy zadać dzieciom w tym kontekście. Uśmiech
i radość wprowadzają autentyczne anegdoty obrazujące
dziecięce spojrzenie na świat, często odmienne od
dorosłego, ale równie ciekawe, a na pewno
sympatyczne.
Rozmowy z dzieckiem : [Płyta komp.] proste odpowiedzi na trudne pytania / Justyna Korzeniewska ; czyta
Joanna Domańska. - Piaseczno : Heraclon International. Storybox.pl, 2016.
syg. PK 4031

dla młodszych

Gabrielle Kent
Alfie Bloom i tajemnice zamku
Hexbridge
Życie Alfie Blooma jest monotonne. Monotonne
i samotne. Wszystko to zmienia się, gdy zostaje on
wezwany do biura tajemniczego prawnika
i dziedziczy zamek pełen cudów. Ku swojemu
ogromnemu zaskoczeniu Alfie dowiaduje się, że
urodził się w tym samym zamku… sześćset lat
temu, podczas magicznego przeskoku czasu. Orin
Hopcraft, ostatni z druidów ukrył w zamku
starożytną magię, której inni poszukują, lecz, która
nigdy nie powinna zostać użyta. Z pomocą swoich
kuzynów: Madeleine i Robina, prawnika
i latającego dywanu Alfie musi chronić magię przed
przeciwnikami i strzec tajemnicy zamku Hexbridge.
Alfie Bloom i tajemnice zamku Hexbridge [Płyta
komp.] / Gabrielle Kent ; przeł. Janusz Maćczak ; czyta Marcin Popczyński. - Warszawa : Biblioteka
Akustyczna ; we współpr. z Foksal, cop.2016.
syg. PK 4010

Gabrielle Kent
Alfie Bloom i złodziej talizmanu
Doskonała książka dla fanów J.K. Rowling i Roalda
Dahla!
Kiedy Alfie Bloom odziedziczył zamek
i wielowiekową magię, jego nudne, smutne i samotne
życie zmieniło się nie do poznania! Ale na jego
drodze pojawiło się także wiele niebezpieczeństw o
jakich nawet mu się nie śniło. Lokaj Ashford zostaje
porwany w środku nocy a sam zamek wystawiony
jest na ogromne zagrożenie. Uwięziony w zamku z
przyjaciółką i dwoma kuzynami Alfie musi bronić
swego dziedzictwa oraz zapobiec upadkowi… całej
Anglii!
Alfie Bloom i złodziej talizmanu [Płyta komp.] /
Gabrielle Kent ; przeł. Janusz Maćczak ; czyta
Marcin Popczyński. - Warszawa : Biblioteka Akustyczna ; we współpr. z Foksal, cop.2016.
syg. PK 4011

oprac. Magdalena Marczyńska

