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WYDANIE Z OKAZJI ŚWIĄTOWEGO DNIA KSIĄŻKI
I PRAW AUTORSKICH

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak napisać książkę?
A może tak…

Wziąć sto trzydzieści pięć szerokich uśmiechów,
dodać do nich pęczek drobno posiekanych rymów,
dolać parę kropel absurdu,
dorzucić pół kosza świeżo zebranej fantazji,
dosypać do smaku szczyptę sentymentu,
zamieszać i...
...gotowe!
Łatwizna, prawda?
Agnieszka Frączek „Śmiechu warte”
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Światowy Dzień Książki
i Praw Autorskich
Obchodzone na całym świecie 23 kwietnia Święto Książki
wywodzi się z Katalonii. Po raz pierwszy zorganizowano je w
1926 roku. Jest to ważna data w historii literatury światowej:
data śmierci Cervantesa, urodzin i śmierci Szekspira. Zgodnie
z tradycją katalońską tego dnia mężczyźni obdarowują swoje
partnerki czerwoną różą, a one darują im książkę. W 1995 roku
UNESCO ogłosiła 23 kwietnia Światowym Dniem Książki
i Praw Autorskich.
A takie przesłanie ma dla nas dzisiaj UNESCO:
Bardziej niż kiedykolwiek, w czasach gdy większość szkół na
całym świecie jest zamknięta, a ludzie pozostają zamknięci
w domach, moc książek powinna być wykorzystywana do walki
z izolacją, wzmacniania więzi między ludźmi, poszerzania
horyzontów, stymulowania naszych umysłów i kreatywności.
Czytając i obchodząc Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich 2020 możemy otworzyć się na innych pomimo dystansu i podróżować dzięki wyobraźni (…).
Tworząc poczucie wspólnoty poprzez wspólne odczyty i wspólną wiedzę, czytelnicy na całym świecie
mogą się łączyć i wzajemnie pomagać w ograniczaniu samotności związanej z kwarantanną.
Źródło cytatu: https://en.unesco.org/commemorations/worldbookday
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Biblioteka poleca…
Czy jesteś jednym z tych czytelników, którzy z wypiekami
na twarzy czytali Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai? Czy tak jak
większość z nich uważasz, że to książki, z których „wyrosłeś”? W takim razie
ta
propozycja
jest
dla
Ciebie!
Martin
Widmark
- autor wspomnianej serii – tym razem pomyślał o nastolatkach. Dawid
i Larisa to bohaterowie nowego cyklu książek pełnych przygód, tajemniczych
zdarzeń i zagadek, również kryminalnych. Dzisiaj z parą sympatycznych
trzynastolatków odwiedzimy Antykwariat pod Błękitnym Lustrem i jego
właściciela Melchiora Rasmusena. Tu właśnie, na czas nieobecności rodziców,
zamieszkał Dawid. Z panem Melchiorem nie spędzimy jednak zbyt wiele
czasu, bo zaraz potem zginie bez śladu. Na szczęście zdąży zostawić chłopcu
zaszyfrowaną wiadomość. Czy Dawid zdoła odczytać szyfr i czego przy tej
okazji dowie się o panu Rasmusenie? Kto i dlaczego miałby źle życzyć
starszemu panu? Zapewniam Was, że będzie się działo. Na szczęście Dawidowi pomoże wszechstronnie
uzdolniona Larisa. Ta pomoc okaże się bezcenna. Zaowocuje również tym, że będą spędzać ze sobą
coraz więcej czasu. Polecam!
Opracowała Joanna Brandys
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Czy znasz te książki?
W ich tytułach pojawiły się błędy. Popraw je i wpisz do tabeli pod okładką. Litery z ponumerowanych
kratek przenieś do diagramu na środku strony i odczytaj hasło.

Szkoła Pana Kleksa
i jego przyjaciele
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Mamo, pobaw się ze mną!
„....W książeczce płynie rzeczka,
W książeczce szumi las.
W prześlicznych twych książeczkach,
Tysiące przygód masz...”
L. Krzemieniecka
W każdym domu można znaleźć książki, a dzieci lubią tworzyć swoje historie. Michalina
i Mikołaj postanowili stworzyć własne mini książki na swoje sekrety oraz złote myśli.
Potrzebne będą:
1. Połowa kartki A4 w kolorze białym.
2. 1/4 kartki A4 kolorowa.
3. Klej, nożyczki, flamastry.
Oto schemat złożenia: najpierw wykonujemy środek książki (12), papier składamy w harmonijkę, a następnie wykonujemy
okładkę (3-8). Harmonijkę sklejamy po włożeniu w okładkę.
Podpisujemy.
Drogie dzieci do dzieła!
Monika Culepa

***

Ciekawe aplikacje
Z okazji Święta Książki chciałabym Wam polecić najlepsze aplikacje do czytania darmowych ebooków
na smartfonie:
1. Książki Google Play
2. Amazon Kindle
3. Legimi
4. eReader Prestigio: Czytelnik
5. ReadEra
Pamiętajcie, żeby spytać rodziców, aby zezwolili na dostęp do telefonów.
Wszystkich miłośników zapachu książki drukowanej zachęcany do czytania ich w trdycyjnej formie,
natomiast ebooki czytajmy w podróży.
Monika Culepa
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
W gazetce wykorzystano:
- wiersz: A. Frączek „Śmiechu warte”
- informacje i obrazy ze stron internetowych: https://www.gandalf.com.pl/blog/swiatowy-dzien-ksiazki-i-praw-autorskich/, http://booklips.pl/wydarzenia/po-raz-24-obchodzimyswiatowy-dzien-ksiazki-i-praw-autorskich/, https://en.unesco.org/commemorations/worldbookday
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