
Zapraszamy do szperania na bibliotecznych 
półkach w trybie zdalnym :) 

W prezentacji możecie przejrzeć pozycje książkowe dostępne 
w naszej bibliotece i zamówić do czytania. Oczywiście niektóre  
z książek są obecnie u naszych czytelników, jak tylko zostaną 

zwrócone dodamy je jak najszybciej do tego fotokatalogu. 
W przypadku serii, brak części/tomu również wynika  z faktu, że 

ktoś je właśnie czyta:)



Książki 
obyczajowe/klasyka



























































Pisze dla dorosłych, młodzieży i dzieci, jej książki 
są zawsze entuzjastycznie przyjmowane przez 
czytelników i krytykę. Za całokształt twórczości 
uhonorowana statuetką "Guliwer w krainie 
Liliputów". Laureatka pierwszej nagrody               
w konkursie na „Dziennik polskiej Bridget Jones” 
za Teren prywatny. Trzykrotna laureatka 
Konkursu Literackiego im. Astrid Lindgren, 
otrzymała także nagrody Książka Przyjazna 
Dziecku i Żółta Ciżemka. Jest doktorem 
literaturoznawstwa Uniwersytetu Gdańskiego.

Barbara Kosmowska





“Buba. Sezon ogórkowy”

Mijał tydzień, odkąd drogi Buby i Miłosza całkiem się rozeszły. Wprawdzie kilka razy próbowała 
jakoś się zbliżyć do Miłoszowej ścieżki. Ale od dnia, gdy zobaczyła go z tą nową, z architektury, 
taką szczupłą i w fikuśnym berecie, od tego momentu martensy Buby przestały biegać ich dawną, 
wspólną ścieżką.

Drugi tom opowieści o sympatycznej nastolatce, Bubie, mistrzyni brydżowej, której 
życie nie skąpi trudnych rozdań. Barbara Kosmowska po mistrzowsku wnika w świat 
nastolatków, opisuje go bez fałszywych barw, jest tam więc miejsce na spleen i 
zniechęcenie rzeczywistością, humorystyczne zdarzenia w szkole i chwiejną równowagę 
domowego ogniska. Buba, dzięki wrodzonemu optymizmowi i przyjaciołom (starym – 
znanym z Buby, pierwszego tomu powieściowego, i nowo poznanym) daje sobie doskonale 
radę z całym tym bałaganem i jeszcze ma energię do pomagania innym!

“Buba”

Kiedy ma się rodziców, dziadka, ukochaną parę dżinsów, martensy i własny pokój – życie wydaje się 
całkiem znośne i Buba o tym wie. Ale Buba to gracz, który walczy o najwyższą stawkę, jaką jest rodzinne 
szczęście. Bo Bubie do szczęścia potrzebne jest zawsze szczęście innych. Taka już jest. 

Powieść Barbary Kosmowskiej tętni ciepłem i życiem. Jej główna bohaterka jest postacią bardzo 
pozytywną, niestety - mnóstwo poważnych problemów spada na jej nastoletnią głowę. Z opresji zawsze 
wychodzi z twarzą i więcej - swoim optymizmem rozwesela także twarze (i serca!) innych.





Joanny trudno nie zauważyć – burza rudych włosów, fioletowy szalik i 
wojskowe spodnie robią swoje. Kto by przypuszczał, że obok kolekcji 
rockowych płyt dziewczyna skrywa pudełko z nigdy niewysłanymi listami 
do mamy? Znak rozpoznawczy Wiktora to znoszony angielski sweter, 
jedyna pamiątka po matce, która wyjechała za granicę w poszukiwaniu 
szczęścia.

Co może wyniknąć z przypadkowego spotkania tych dwojga młodych 
ludzi, których łączy tylko – lub aż – tęsknota za najbliższymi? Czy 
Wiktor odważy się kraść, żeby zdobyć pieniądze dla chorej babci, z 
którą mieszka? I czy samotność to choroba, którą da się leczyć?

Barbara Kosmowska pisze o sprawach smutnych i trudnych z wielką 
pogodą ducha i optymizmem.

(...) "Wydaje mi się, ze jest to jedna z nielicznych powieści dla 
młodych, która ukazuje świat inny, niż ten, często spotykany w 
romantycznych młodzieżówkach – świat wyidealizowany i 
przejaskrawiony, gdzie główni bohaterowie to typowy bad boy i 
grzeczna dziewczynka z dobrego domu. "Samotni.pl" wychodzą poza 
schemat i przedstawiają o wiele więcej, choć tak naprawdę jest to 
dość lekka i chwytliwa powieść. (fragment recenzji z bloga Moje Bestsellery)

https://moje-bestsellery.blogspot.com/2017/02/samotnipl.html?m=0


Książka nagrodzona w III Konkursie Literackim im. Astrid 
Lindgren zorganizowanym przez Fundację "ABCXXI – Cała 
Polska czyta dzieciom".

Jak długą smycz można upleść z miłości? Czy warto być fizią 
kartoflanką? I czemu tak wiele zależy od jednej 
czekoladowej krówki?

W "Sezonie na zielone kasztany" aż iskrzy od ważnych pytań, 
napięć i zdumień. Iga, Kaśka, Paweł, Lenka i pozostali dopiero 
odkrywają swój świat, który nie zawsze jest kolorowy... Na 
szczęście w porze dojrzewania kasztanów, gdy zawodzi 
przyjaźń, gdy budzi się pierwsza miłość, a samotność aż boli, 
można znaleźć w sobie dość siły, by walczyć o własną rację. A 
także dość odwagi, żeby przyznać ją innym…





























Książki przygodowe





















Agnieszka Stelmaszyk urodziła się w 1976 
roku. Zanim odkryła swój talent pisarski, 
podejmowała się różnych zajęć. Już jako 
dziewczynka marzyła o tym, by zostać 
lekarzem lub przyrodnikiem. Później myślała 
o karierze archeologa, a nawet malarki. W 
pełni spełniona pouczyła się jednak dopiero 
jako pisarka. Autorka twierdzi, iż 
najbardziej w tym zawodzie pociąga ją fakt, 
że może wcielić się w dowolnie wybraną 
postać i na chwilę stać się kimś zupełnie 
innym.



Zaczęło się zupełnie niewinnie od artykułu w gazecie:         
w Egipcie odkryto nowy grobowiec. Dalej wypadki 
potoczyły się już lawinowo. Każdy, kto choć trochę 
interesuje się archeologią, rusza do Kairu. I oto 
zatłoczone uliczki miasta i bezkresne piaski pustyni, 
stają się świadkami szaleńczego wyścigu. Kto pozna 
legendę Nefertiti? Kto wyniósł sarkofag z grobowca? 
Kim jest tajemnicza Cressida Finch? 
No i najważniejsze – kto pierwszy dotrze do klejnotu?
Pytań coraz więcej, a czas upływa szybciej niż piasek   
w klepsydrze…
„Klejnot Nefertiti” to nie tylko zapierające dech             
w piersiach przygody piątki przyjaciół. To odkrywanie 
tajemnic, legend i zapomnianych historii, zaglądanie do 
zakurzonych ksiąg, tajemniczych komnat i nikomu 
nieznanych grobowców…



Słońce, złoty piasek i szmaragdowe morze...Ach! Wakacje w Grecji są 
cudowne! Zaraz,zaraz, a skąd się wzięła tutaj starożytna gemma? Kim 
jest profesor Fleming? I dlaczego Mojra Roditi depcze bohaterom po 
piętach? Rodzeństwo Ostrowskich po raz kolejny wyrusza na 
poszukiwanie skarbów. Nie zabraknie oczywiście Gardnerów i panny 
Ofelii. Pojawi się też ktoś niespodziewany, kto potrafi przetłumaczyć 
słowa Spyrosa Dimitriosa i tym samym porusza lawinę zdarzeń...

Lato w Polsce zapowiadało się cudownie! Lasy, łąki, pyszne czereśnie 
prosto z drzewa! Do tego turniej rycerski i niezapomniane pojedynki. 
Tak, wakacje upłynęłyby na błogim lenistwie, gdyby… ktoś nie zamknął 
Bartka, Ani i ich przyjaciół w tajemnej komnacie! Nie obrabowano 
sejfu w zamku wujka Ryszarda! I nie próbowano schwytać go            w 
Wiedniu! Co się dzieje?! Czas rozwikłać zagadkę! Ostrowscy                
i Gardnerowie ruszają tropem legendarnego relikwiarza. Czy 
zaprowadzi ich do zaginionego skarbca Zakonu Krzyżackiego? Czy 
sekret Wielkiego Mistrza okaże się pułapką? Pytanie, kto jest 
zdrajcą, a kto przyjacielem, skoro nawet panna Ofelia skrywa 
tajemnicę, o której nikomu się nie śniło…





Fantastyka


































