Audiobooki w zbiorach
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
ABC Mądrego Rodzica. Droga do sukcesu. Jak sprawić, aby twoje dziecko odniosło w życiu sukces
Autor: Jolanta Gajda
Interpretacja: Robert Ireneusz Grabka
Poradnik przedstawia w prosty sposób, jakie metody wychowawcze stosować, by ukształtować u dziecka takie cechy, jak:
przedsiębiorczość, konsekwencję, wytrwałość oraz uodpornić na przeciwności losu. Wskazuje jak i kiedy stosować kary
i nagrody, jak nauczyć dziecko zaradności i pewności siebie, jak wspomóc jego rozwój emocjonalny i intelektualny, a także
uodpornić na krytykę ze strony otoczenia.

Recenzja: http://www.taniaksiazka.pl/audiobook-abc-madrego-rodzica-droga-do-sukcesu-mp3-p-284340.html
Sygn. CD 458

Churchill zwany lwem
Autor: Alain Decaux
Tłumaczenie: Janusz Fekacz
Interpretacja: Grzegorz Pawlak
Winston Churchill – jedna z ciekawszych postaci współczesnego świata ukazana w szczegółowej i rzetelnej biografii.
Brytyjski premier przedstawiony w niej został nie tylko jako polityka, ale także zostały ukazane jego pasje, tj. malarstwo
i pisarstwo. Autor ukazuje Churchilla jako osobę niezwykle barwną, nietuzinkową, odważną, przeciwną wszelkim rodzajom
totalitaryzmów, z wielką niechęcią odnoszącą się do komunizmu i faszyzmu.

Recenzja: http://audioteka.com/pl/audiobook/churchill-zwany-lwem
Sygn. CD 460

Cień wiatru
Autor: Carlos Ruiz Zafón
Interpretacja: Wojciech Żołądkowicz
Lato 1945 roku. Rankiem dziesięcioletni Daniel idzie wraz z ojcem, księgarzem i antykwariuszem, do niezwykłego miejsca,
jakim jest Cmentarz Zapomnianych Książek w Barcelonie. Zgodnie z tradycją chłopiec wśród stosów książek ma wybrać
tę jedną, która będzie książką jego życia. Spośród setek tysięcy tomów wybiera nieznaną sobie powieść „Cień wiatru”
niejakiego Juliana Caraxa. Zauroczony lekturą i zafascynowany jej autorem Daniel usiłuje odnaleźć inne jego książki.
Okazuje się jednak, że wszystkie zostały spalone. Komuś zależy również na zniszczeniu ostatniego egzemplarza, który
znajduje się w posiadaniu nastolatka.

Recenzja: http://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,22854,Cien-wiatru-Audiobook
Sygn. CD 363

Klasa Pani Czajki
Autor: Małgorzata Karolina Piekarska
Interpretacja: Janusz Zadura
Napisana jest wartkim, współczesnym językiem Powieść o losach Małgosi, Kamil, Maćka, Kaśki, Michała i Kingi, którzy
rozpoczynają naukę w gimnazjum. Różni ich wiele – zainteresowania, stan majątkowy, uroda, charakter i temperament,
mimo tego stają się grupa przyjaciół. Trafiają do klasy Barbary Czajki, surowej, ale sprawiedliwej polonistki. Młodzi ludzie
muszą zmagać się ze szkolną codziennością oraz z problemami typowymi dla nastolatków: rodzącymi się pasjami,
pierwszymi zauroczeniami, walką z kompleksami i odrzuceniem, klasowymi intrygami, miłosnymi wyborami, przyjaźniami
wystawianymi na próbę.

Recenzja: https://fonopolis.pl/klasa-pani-czajki-wydanie-2-cd
Sygn. CD 385

Magiczne drzewo. Czerwone krzesło
Autor: Andrzej Maleszka
Interpretacja: Marcin Dorociński
W 2000 r. nad Doliną warty przeszła straszliwa burza, która trwała 3 dni i 3 noce. Trzeciego dnia piorun uderzył w stary dąb
rosnący na wzgórzu. Drzewo runęło na ziemię i w tym momencie burza się skończyła. Dąb ten był jednak niezwykły, miał
w sobie cudowną moc. Po burzy pocięto obalone drzewo i zawieziono je do tartaku, gdzie zrobiono z niego deski. Z nich
powstało tysiące różnych przedmiotów, które posiadały magiczną moc. Tytułowe czerwone krzesło sprawia, iż trójka
przyjaciół przeżyje moc niezwykłych przygód.

Recenzja: http://audioteka.com/pl/audiobook/magiczne-drzewo-czerwone-krzeslo
Sygn. CD 397

Maja
Autor: Jostein Gaarder
Interpretacja: Robert Gonera
Magiczna opowieść o miłości, przyjaźni, ludzkiej egzystencji, przemijaniu i odkrywaniu sensu istnienia. Przy tym autor
zgłębia zagadkę ewolucji, jej mechanizmów i roli genów. Odpowiada na nurtujące ludzkość pytania dotyczące kruchości
i nikłości życia. To lektura, w której musimy odnaleźć siebie, nasze lęki, tęsknoty i nieograniczoną potęgę wyobraźni.

Recenzja: http://www.audiobook.pl/wspolczesna/3249-maja.html
Sygn. CD 448

Niezwyciężony. Potęga wiary w działaniu
Autor: Nick Vujicic
Interpretacja: Robert Michalak
Nick Vujicic urodził się bez rąk i bez nóg, jednak mimo ograniczeń prowadzi, jak sam określa, „obłędnie szczęśliwe” życie.
Jest jednym z najsłynniejszych mówców motywacyjnych na świecie. Kieruje firmą szkoleniową, często uczestniczy
w różnego rodzaju akcjach charytatywnych. Powyższa publikacja prezentuje sposoby radzenia sobie z kryzysami osobistymi,
trudnościami w relacjach z innymi, problemami zdrowotnymi, nietolerancją, dyskryminacją, przemocą czy zaburzeniami
równowagi ciała, umysłu, serca i ducha.

Recenzja: http://www.tolle.pl/pozycja/niezwyciezony-audiobook
Sygn. CD 411

Pachnidło
Autor: Patrick Süskind
Interpretacja: Tomasz Traczyński
Paryż, XVIII wiek. Obdarzony niepospolicie wrażliwym zmysłem powonienia Jan Baptysta Grenouille tworzy eliksiry
do produkcji perfum, które są powszechnie uznawane za niedoścignione w swej wyszukanej wytworności. Jednak żadne go
nie satysfakcjonują, gdyż marzy bowiem o wydestylowaniu najwspanialszego zapachu, który według niego ma pochodzić
z dziewiczego ciała kobiecego. Ta myśl każe mu szukać dziewczyny o idealnym zapachu...

Recenzja: http://audioteka.com/pl/audiobook/churchill-zwany-lwem
Sygn. CD 463

Samarytanin, kapelusznice i kot czyli jak skutecznie pomagać?
Autor: ks. Jan Kaczkowski
Interpretacja: ks. Jan Kaczkowski
Niezwykłe świadectwo człowieka, który od lat, pomagając innym, teraz znalazł się w sytuacji, w której sam potrzebuje
pomocy. Skłania go to do przemyśleń na temat istoty niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Ukazując trzy historie z życia
Jezusa, wskazuje odpowiednią postawę człowieka wobec potrzebujących. Publikacja jest przepełniona dosadnym humorem,
czasem nawet kontrowersyjnymi poglądami. Autor podkreśla, iż należy walczyć o prawo do zachowania godności i wolności
każdego człowieka.

Recenzja: http://audioteka.com/pl/audiobook/samarytanin-kapelusznice-i-kot-czyli-jak-skutecznie-pomagac
Sygn. CD 461-462

wybór i opracowanie Katarzyna Garbuzik

